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Zilveren Miranda Nijerihuis:

'Het waren 5796 fantastische dagen
bij Hotel Bakker*!!

"Het was vlak voor mijn eindexa-
men in Arnhem, waar ik de oplei-
ding kok/serveerster volgde. We
hadden op school een klasse leraar,
ene mijnheer van Leeuwen. Die zei
tegen mij, meid wanneer je op
sollicitatiegesprek gaat, trek dan
een jurkje of rokje aan, dat maakt
indruk! Die woorden heb ik goed
in mijn oren geknoopt, want toen
ik bij Klaas Bakker op sollicitatie-
gesprek ging (Hotel Bakker vroeg
middels een advertentie in "Con-
tact" een serveerster) had ik een
leuk rood jurkje aan met afbeel-
dingen van "peertjes". Had mijn
moeder speciaal voor mij gemaakt
Mijn zus Wilma leende mij voor die
gelegenheid een jasje en een tasje.
Ik was toch wel zenuwachtig. Het
was tenslotte mijn eerste sollicita-
tie en zo bleek achteraf mijn enige
tot nu toe. Ik had mijn rapport van
school meegenomen. Klaas heeft
er helemaal niet naar gekeken en
ik had toch zulke mooie cijfers!
Een week later, een telefoontje dat
ik was aangenomen, dus heeft
mijnheer van Leeuwen toch wel ge-
lijk gehad, ha, ha!

Bc deed op maandag eindexamen, vier
dagen later (op vrijdag) ben ik bij hotel
Bakker begonnen. Mijn ouders had-
den graag gezien dat ik nog naar de
middelbare hotelschool zou gaan. Dat
wilde ik niet. De wilde geld verdienen
en zo snel mogelijk rondrijden in een
BMW. Dus op naar hotel Bakker, op
30 mei 1980. Ik werd die eerste dag
helemaal gek. Ik wist van niks, werd
overal naar toegestuurd. Ik dacht,
waar ben ik toch in vredesnaam aan
begonnen. Toen ik 's avonds thuis
kwam zei ik tegen mijn moeder "ik
weet echt niet wat het wordt". Na een
paar dagen kreeg ik flink rugpijn en
kon ik 's nachts niet slapen. Wel dro-
men, de gekste dromen dat wel.

Zo droomde ik over een lange tafel
waaraan een heleboel mensen zaten
die wilden dineren. Ik was de serveer-
ster. Toen ik aan het eind van de tafel

bij de laatste gast wilde serveren, viel
mij het bord uit de handen. Wat een
paniek. Ik droomde dat ik weer van
voren af aan moest serveren, de hele
tafel langs. De kreeg er compleet nacht-
merries van. Het was me dan ook een
overgang. Eerst naar school, lekker
studeren, veel lol en dan plotseling
werken in een hotel met al zijn hec-
tische toestanden. En dan de werk-
tijden, heel vaak van 's middags twaalf
uur tot soms middernacht.

Gelukkig was daar Theodoor Baks,
deze man leerde mij de kneepjes van
het vak; tong fileren, tartaar maken
aan tafel en vooral "rustig" blijven.
Ook heb ik veel van kelner Harry
Bekker opgestoken. Na twee maanden
had ik de smaak te pakken en begon
ik het werken in een hotel leuk te
vinden. En nu eind mei 2005 kan ik
steDen, "het waren 5796 fantastische
dagen bij hotel Bakker", zo zegt Miran-
da Nijenhuis, een dag nadat ze door
Klaas Bakker, namens het Koninklijk
Verbond van Ondernemers in de ho-
reca en aanverwante bedrijf "Horeca
Nederland", werd onderscheiden met
een oorkonde en de zilveren medaille.
Daarbij een prachtige speech van haar
werkgever die Miranda dank bracht
voor de 25 jaren die ze bij het bedrijf
heeft gewerkt (en dat nog een hele
poos wil blijven doen).

VAKVROUW
De feestavond die haar door de direc-
tie van Hotel Bakker werd aangeboden
verliep buitengewoon gezellig. Namens
de collega's een warme toespraak door
Herman Hanhuis die Miranda een
aantal cadeaubonnen aanbood. Colle
ga Gerard Smeenk zette in dichtvorm
"de vakvrouw Miranda" in het zonnet-
je. Fons, de echtgenoot van Miranda,
werd evenmin vergeten. Hij ontving
een "hobbybakske" met bier voor de
vele "eenzame uren" wanneer hij zijn
vrouw vanwege haar werk moet mis-
sen. "Ja dat weet je, als je kiest voor
een baan in de horeca, dan moet je
vaak werken op tijden en weekends
dat anderen vrij hebben. Mijn Fons is

daar wel aan gewend hoor, hij weet
zich altijd uitstekend te vermaken", zo
zegt Miranda.

En dan plotseling, met een gulle lach
op haar gelaat, gaat Miranda in ge
dachten weer terug naar 25 jaren gele
den. Zegt ze: "De had al spoedig een rij-
bewijs, snel een autootje (Peugeot 104)
en toen na zeven maanden een BMW.

Een meisje van negentien en rijden in
een BMW 520, dat was even kicken
zeg". Voor werken in de horeca moet
je "geboren" zijn en moet je over veel
tact en geduld beschikken. Miranda:
"Ik voel mij dikwijls net een sociaal
werkster en dat onder het motto "ho-
ren, zien en (vooral) zwijgen", zo zegt
ze lachend. Eén van de leukste aspec-
ten uit haar veelzijdige baan is toch
wel de catering.

"Veel improviseren en wanneer je van-
af hotel Bakker naar een diner of feest-
je vertrekt, soms kilometers van Vor-
den verwijderd, moetje ervoor zorgen
datje aDes bij je hebt. Onlangs hadden
we een bruiloft met circa 180 man.
Eerst een diner, vervolgens alles snel
"ombouwen" zodat er meteen ge
swingd en gedanst kon worden. Er
voor zorgen dat de gasten als het ware
niets merken, dus snel handelen. Dan
merk je toch wel dat de mensen het
waarderen, hoewel de meeste er geen
idee van hebben hoe bewerkelijk een
catering is. Wat tijdens deze bruiloft
zo leuk was, er was ook een zoon van
prinses Margriet aanwezig. Die heeft
mij nog geholpen, niks geen kapsones,
heel erg leuk. Hoe hij heette? De zou
het echt niet weten, ik was zo druk dat
ik vergeten ben om naar zijn naam te
vragen!

STRESSBESTENDIG
De feesten die Jac. H. de Jong (voorma-
lig president directeur van de Nedac
Sorbo, red ) dikwijls gaf, geweldig om
die als serveerster mee te maken. In
dit vak moet je stress bestendig zijn.
Ze kunnen mij echt niet bang maken
hoor, aDeen maar blij. Eigenlijk speel
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je de gehele dag toneel", zo zegt Mi-
randa. Nogmaals terugkijkend op de
afgelopen 25 jaren komt Miranda tot
de conclusie dat er in de horeca heel
veel (ten goede) is veranderd. Zegt ze:
"De drempel is lager geworden. Vroe-
ger was het allemaal een beetje "defti-
ger". De gewone man ging niet zo
vaak uit eten. Tegenwoordig toch wel
een ander publiek, mensen uit alle
rangen en standen en wat mij opvalt,
het dragen van een stropdas neemt
meer en meer af!

De klant is wel kritischer geworden.
Ze willen best betalen, maar het eten
moet gewoon goed en lekker zijn. En
gelijk hebben ze. Wat ik wel jammer
vindt is, dat sommige klanten over zo
weinig geduld beschikken, terwijl uit
eten gaan toch zoiets is van "onthaas-
ten". Er is niet voor niets een slogan
die luidt "Kom op verhaal in de Ach-
terhoek"! Het vak van serveerster is de
laatste jaren gemakkelijker geworden.
Vroeger moest je alles uitserveren,

tegenwoordig wordt op het bord ge
serveerd. Voor de koks is dat wel be-
werkelijker, maar dit staat hun liefde
voor het vak niet in de weg. De koks in
de keuken van hotel Bakker werken al
vele jaren samen.

Datzelfde geldt trouwens ook voor de
collega's in de bediening en in de huis-
houding. Zo werkt Herman Hanhuis
hier al 21 jaren, Anita Haggeman 22
jaar, Rita Kleine al 16 jaren en ik dus
nu 25 jaren. Dat is ook de kracht van
het bedrijf, werken in een hecht team-
verband in een prettige sfeer. Heeft
ook te maken met het feit dat de di-
rectie zelf hard meewerkt. Er is geen
"afstand" en dat maakt het allemaal
zo leuk. Neem de "uitjes" met directie
en personeel. Met zijn allen (circa 50
personen inclusief " aanhang") in een
bus ergens naar toe, bloedgezellig.
Toch wel blij dat ik dit vak gekozen
heb. Eigenlijk ook weer niet zo ver-
wonderlijk, want ooit was mijn moe
der ook serveerster", zo zegt Miranda.

Toertocht Porches

Oud Vordenaar Erwin Jansen, thans wonend in Steenwijk, organiseerde
zondag een toertocht voor mensen die net als hij zelf "gek" zijn van Por-
ches. Alvorens de stoet bij hotel Bakker vertrok eerst "parkeren" op het
parkeerterrein van de Aldi. Toen het weer was opgeklaard werd er ver-
trokken voor een toertocht met een lengte van circa 60 kilometer door
de Achterhoek. De lunch werd gebruikt bij Erve Kots in Lievelde.
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 12 juni 10.00 uur ds.B. Neppelembroek.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 12 juni 10.00 uur ds. Monica Schwarz (Hummelo).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 12 juni ds. D. Westeraeng; 19.00 uur ds. D. Wes-
terneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 12 juni 10.00 uur Eucharistieviering mjn.v. 30+ koor.

R.K, kerk Vierakker
Zaterdag 11 juni 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor.
Zondag 12 juni 10.00 uur Woord- en Communiedienst
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
11-12 juni G.M. Wolsink, Laren, tel. (0573) 40 21 24.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
,11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren 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)626140
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.com

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

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

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

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag
13.30-17.30 uur en 13.30-20.00 uur, vrijdag 13.30-20.00
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW-kantoor
Kerkstraat l, tel. 55 32 22. Met ingang van l april zijn on-
ze openingstijden gewijzigd Maandag t/m vrijdag van 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 vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

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

den ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mail welzijnouderen-
vorden @hetnetnl, 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.

Stankmeldingsnumnier Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

Oefentherapeut Cesar
M. Steringa, Overweg 16, behandeling op afspraak,
tel. (0575) 55 57 63.

zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, geen
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.

ven onder ni.
tingen €2.50 extra. Tarievn

: :,iling: als een
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,50 administratiekosten in re-

• Wilt u deelnemen aan een
Reiki-cursus in Vorden, of een
(kennismakings)behandeling
neem dan contact op met
Rianne Leijten, tel. (0575) 55
3528 (na 18.00 uur).

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

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

• 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.

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en
betaalt è contant. Tel. (0543)
4513 11.

0 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. 0651106955.

• Aangeboden in Ruurlo:
2 kamer appartement in villa,
eigen douche en toilet, eigen
ingang, € 900,- per maand.
Ook mogelijk met complete
verzorging, tel. (0573) 45 37 60.

• Nu kan het nog: Wandel
mee in het indrukwekkende
natuurgebied van Tsjechisch
Bohemen. Gezellige pensions
met goede keuken. Ook voor
minder geoefende wandelaars.
Kleine groepen met begelei-
ding. Gemakkelijk te bereiken
met auto en trein. (700 km).
Week HP€ 255 - 12dgHP€
355. Vertrekdata: 16 juli, 6 aug
en 22 okt Gea Voettochten In-
fo 0575-45 17 18/06 -51 25
45 78. www. voettochten.net

• C.C.K. org.: 11-12 juni
Aanvang 10.00 uur. Wei'je
Feesten Kranenburg, m.m.v.:
O.T.M.V. Met o.a.: Demon-
straties oude trekkers en
werktuigen, Kroamkes pad,
oude ambachten en kinder-
spelen m.m.v. Kranenburgs
Belang. Zaterdag 11-6 om
14.00 uur kinderspelen en
om 19.00 uur Vogelschieten.
Zondag 12-6 in feesttent om
15.00 uur T.H.E. Heinoos.

Omdat het werkt!

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 06-1 5452604.

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Ze zijn er weer de zomerkoninkjes

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

Vlaai v/d week

Aardbeienvlaai
6-8 stukken € 6,50

Dinsdag = Brooddag

3 wit bus broden € 4,OO

Weekendaanbiedingen

Aardbei-roomcroissant
€ 1,2O

Aardbeienschnitt
met siagroom € 6,25

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

0 Lelijke tafelbladen wor-
den weer nieuw. Dick Bruil,
tel. (0314)62 1959.

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

• Gevraagd: huishoudelij-
ke hulp 2,5 uur p/w. PGB
budget. Vierakker, tel. 06-27
395 783.

• Gezocht: hulp in de huis-
houding voor 1x in de 14
dgn. bij jong gezin. Bel ons
op 55 53 22.

• Gezocht: Stallingruimte
voor hobby auto, Bmw
323L Info: 06 - 52 34 51 11
eooijman@student.han.nl.

• Zomerse witte wijn nu
2 flessen € 7,50. Nieuw:
pakketje rood/wit/rosé bij
Wereldwinkel Vorden.

• Voor de zomer weer
strak in je vel? Met Shape-
Works lukt dat wel! Miranda
Sheridan, tel. (0314)64 11 31
/ (06) 12 51 69 68.

• Zaterdag 11 juni 13-17 u
verk. zomermeisjesmode
batikrokjes, capribroeken,
enz. Stationsstr. 18, Ruurlo.

• C.C.K. org.: 11-12 juni
Aanvang 10.00 uur. Wei'je
Feesten Kranenburg, m.m.v.:
O.T.M.V. Met o.a.: Demon-
straties oude trekkers en
werktuigen, Kroamkes pad,
oude ambachten en kinder-
spelen m.m.v. Kranenburgs
Belang. Zaterdag 11-6 om
14.00 uur kinderspelen en
om 19.00 uur Vogelschieten.
Zondag 12-6 in feesttent om
15.00 uur T.H.E. Heinoos.

Dagmenu's
8 t/m 14 juni 2005

ophalen € 6.50
of bij ons eten € 7.75

Bestellen mag maar hoeft niet Dagmenu's kunt
u krijgen vanaf 16.00 t/m 22.00 uur. U mag uw dagmenu

aankleden met extra gamituren of een extra gang dan zijn dit onze prijzen:
Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsalade € l ,25 p.p.

Prijs voor soep € 2.25 p.p.

Woensdag 8 juni
Aspergesoep / spies Hawaï van kip en ananas, gebakken
aardappelen en groente.
Donderdag 9 juni
Boeuf bourguignon met nockerln en rauwkostsalade /
bavarois met siagroom.
Vrijdag 10 juni
Knoflooksoep / zalmfilet met dillesaus, gebakken aard-
appelen en groente.
Maandag 13 juni
Gesloten.
Dinsdag 14 juni
Wiener schnitzel met gebakken aardappelen, groente / ijs
met siagroom.

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

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

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

even langs op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team



SOke
Hendrike

27 mei 2005
02.55 uur

2640 gram
46 cm

Lisa
Gerwifle

27 mei 2005
02.56 uur

2550 gram
45,5 cm

Dubbel geluk, dubbel trots:
onze dochters zijn geboren!

Marjan Lijftogt & Wilco Kornegoor

f2 Koningin Julianalaan 32
7221 BW Steenderen
tel

Zondag 5 juni 2005 om 16.41 uur is onze zoon
geboren.

Met een lengte van 55 cm
en een gewicht van 3880 gram

Wij noemen hem

Harry en Linda van Leijden

t) 7251 W Vorden

Hanny Wlelaard
neemt na 18 jaar afscheid van Peuterspeelzaal
"Ot en Sien".

Daarom geven wij een receptie op 28 juni as. van
16:00 tot 17:30 op 't Jebbink 13a te Vorden.

U bent van harte welkom.

G R AFSTE E NSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten
• onderhoud grafmonumenten

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoais: • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

7202 BP Zutphen

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

Voor altijd samen.

Onze bijzondere Moeder is niet meer.

Hermina Aartsen-Bijenhof

* 19 april 1918 t 4 juni 2005

Soest : Gerke en Wim van den Dool-Aartsen
Oegstgeest : Carin en Joost Vogtlander-Aartsen
Vorden : Janneke en Jan de Gruijter-Aartsen
Wamsveld : Johan en Marijke Aartsen-Ribbers

Nienke, Hermine, Rik, Josseline, Iris, Berry, Nils,
Karien, Sjoerd, Saskia, Marrit, Roelof, Sjoerd, Iris,

Lars, Lynnet, Albert-Jan, Myra, Geerte, Thom,
Marijn, Joep, Diederik, Abigail.

Correspondentieadres:
Janneke de Gruijter-Aartsen
Julianalaan 4
7251 ER Vorden

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

EVERY SATURDAY

11 JUNI
LOCO LOCO

DISCO SHOW

18 JUNI
Boss,COSMICGATE

25 JUNI
HOT RADIO ON n»»

:: KERKSTRAAT 6 :: GROENLO ::
: 0544 46 13 08 :: INFO@CITYLIDO.NL :

:: WWW.CITYLIDO.NL ::

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

Schoonmaakbedrijf

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

"Woensdag gehaktspiesdag'

i

Maar ook op andere dagen is onze nieuwe Italiaanse spies
niet te versmaden: drie, met ontbijtspek omwikkelde ge-
haktballetjes op een spies. Deze nieuwe Special is bedacht
door Keurslager Mulder uit Oldenmarkt. Zo lekker dat Ie

nu bij alle Keurslagers te koop is.

Keurslagerkoopje

Hamburgers +
4 grillworsten

4 stuks €

Weekaanbieding

Ham-prei salade 100 gram €

Special

Italiaanse spies 100 gram €
Wee/raanö/eoYno;

Katenhaasjes 100 gram €
Wee/raanb/èoVng

4 Gehakt cordon bleus €
in

S Vleeswarentrio
§ 100 gram Gegnllde kipfilet +
£ 100 gram Schouderham +
s 100 gram Katenspck

samen voor de prijs van : €

1-39
2J8

29

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Mitra Slijterij Sander Pardijs
Dorpsstraat 16 , «<»

7251 BB Vorden *****

0575 554264

WINKELAANBIEDINGEN!
l

• * •

PAUL BOUCHARD
Bourgogne Rouge
75 cl

odviesprijs 7,99

4,99

KLASSE A
Lichte Borrel, liter

adviesprijs 10,69

7,99

PALM
24 x 30 d

adviesprijs 12.99

8,49

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta v
Uitvaartzorg en -veraekeringen

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.

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

Zangeres Josée van der Staak
treedt op in boerderij 'de Kranenburg'

op zaterdag 18 juni 20:00 uur
en op zondag 19 juni 14:30 uur

Voor de pauze brengt ze haar programma:

Na de pauze doet ze een greep uit haar repertoire
bij bruiloftsplechtigheden of uitvaarten,
voor verzorgingshuizen of verenigingen:

musical - evergreen - easy-//sten/ng - licht klassiek - luisterlied*

In deze voorstelling kunt u kennis maken met
Josée van der Staak als veelzijdig zangeres.

Speciale toegangsprijs € 5.00, inclusief een kopje koffie/thee
bij binnenkomst en een drankje in de pauze.

Reserveren Is wenselijk.
Telefoon: 0575-55 62 16 of e-mail: dekranenburg@planet.nl

Boerderij 'de Kranenburg',
Bergkappeweg 2, 7251 M H Kranenburg

Kranenburg ligt enkele km buiten Vorden richting Ruurlo.
ga de Eikenlaan in, over het spoor meteen rechts.

Meer informatie over Josée van der Staak:
www.adagtofv4ttaaK.coni

Restaurant
't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251HN Vorden

tel. 0575-554001

www.oldelettink.nl

e-mail: info@oldelettink.nl

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

van di. 7 jumi t/m vr. 10 juni

Soep
Fricandeau
Bloemkool
Puree

Elke zondagavond
u>arm Si koud buffet € 15,00 p.p.
kinderen van 4 tot 12 jr € 1,00 per levensjaar!

Tot ziens bij 't Olde Lettink



Welzijn 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 juni 2005

Centrale voor Vrijwillige
Hulpverlening (C.V.H)
Zit u plotseling om hulp verlegen, bijv. omdat
degene die altijd boodschappen voor u doet
met vakantie is, dan kunt u een beroep doen
op de vrijwilligers van Welzijn Ouderen.

Het gaat om vervoer, naar dokter of specialist,
zonodig ook begeleiding bij het bezoek aan
een arts. Ook zijn er vrijwilligers die klusjes in
huis kunnen doen, het gaat dan om kleine
dingen die u vroeger zelf altijd deed. Maar ook
voor het instellen van een t.v. of een ander
apparaat kunt u een beroep doen op de vrijwil-
ligers. Voor alle hulp geldt dat u zelfde kosten
van materiaal betaalt of bij vervoer een bedrag
dat de onkosten dekt van de vrijwilliger. Alle
vrijwilligers geven hun tijd zonder dat daar-
voor een vergoeding wordt gevraagd.
Ook zijn er vrijwilligers die bij u op bezoek
komen als u daar behoefte aan hebt of die
samen met u een wandeling willen maken,
evt met een rolstoel. Als u hulp nodig hebt,
aarzelt u dan niet om te bellen en twijfelt u of
u voor hulp in aanmerking komt, neemt u
dan telefonisch contact op voor nadere infor-
matie: tel. (0575) 55 34 05.

Wilt u zich als vrijwilliger inzetten voor boven-
genoemde werkzaamheden, dan bent u van
harte welkom. U kunt bovenstaand nummer
bellen om een afspraak te maken voor een
oriënterend gesprek.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur is er voor alle senioren
die gedurende een bepaalde periode extra
hulp en ondersteuning nodig hebben. Bij-
voorbeeld: U wilt verhuizen vanwege de
gezondheidstoestand van uzelf of uw partner,
of uw partner is overleden en u moet zo veel
dingen regelen dat u door de bomen het bos
niet meer ziet. D

e ouderenadviseur kan u dan bijstaan, helpen
met het invullen van formulieren en samen
met u aanvragen doen voor de benodigde
hulp. De ouderenadviseur helpt u op weg
totdat u zelf weer de regie over uw leven in
handen hebt. U bepaalt zelf wat u wilt en u
blijft zelf verantwoordelijk. Aan de onder-
steuning door de ouderenadviseur zijn geen
kosten verbonden.

De ouderenadviseur is er voor de ouderen,
maar ook de mantelzorgers (kinderen) kun-
nen om advies vragen, tel. (0575) 55 34 05.

Halt U Valt!
De meeste ongelukken gebeuren in huis en
valincidenten staan dan bovenaan de lijst.
Elke vier minuten heeft ergens een oudere
medische hulp nodig vanwege een valpartij.
De gevolgen daarvan kunnen zeer ernstig zijn.
Mensen van boven de 70 die in het ziekenhuis
belanden vanwege een gebroken heup kun-
nen zodanig in de problemen raken door de
ziekenhuisopname en de daarop volgende
revalidatie dat zij daardoor niet langer zelf-
standig kunnen wonen.
Wanneer we dan bedenken dat een groot
aantal van deze valpartijen te voorkomen zijn,
is er alle reden voor om actie te ondernemen.
De stichting Consument en Veiligheid en de
GGD hebben een project ontwikkeld om voor-
lichting te geven aan senioren en daardoor
het aantal valongelukken terug te dringen.
Omdat in Vorden het aantal 65-plussers bijna
20% van de bevolking bedraagt wil Welzijn
Ouderen graag inhaken op de campagne van
de genoemde instanties. Een bijdrage uit het
coöperatiefonds van de Rabobank maakt het
financieel mogelijk dat Welzijn Ouderen
vanaf najaar 2005 uitgebreid aandacht gaat
schenken aan dit probleem. Dit zal onder
meer 9 november gebeuren door een infor-
matiemarkt op het gebied van de veiligheid
in en om huis.
ui de komende periode hoort u er meer over.

Computercursus
Op 15 september beginnen de computer-
cursussen weer. Voor de beginnerscursus:
"Kennismaken met de computer" zijn nog
maar enkele plaatsen vrij. Wilt u zich opgeven
of wilt u meer informatie, dan kunt u contact
opnemen met Welzijn Ouderen, tel. (0575)
55 34 05.

Brochure Wajong
Als u al op jonge leeftijd arbeidsongeschikt
bent en daardoor niet in staat om te werken,
hoeft u niet afhankelijk te zijn van uw ouders
of van de bijstand. Mogelijk komt u in aanmer-
king voor een uitkering voor jonggehandicap-
ten. Het Breed Platform Verzekerden en Werk
heeft in de brochure Wajong, inkomen voor
jonggehandicapten' beknopt informatie over
de Wajong op een rijtje gezet. Wajong staat
voor Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten. Het is een uitkering op
minimum niveau voor iedereen die vanwege
ziekte of handicap nooit een arbeidsverleden
heeft kunnen opbouwen.

In de brochure kunt u lezen in welke gevallen
u voor een uitkering in aanmerking komt, hoe
en wanneer u een Wajong-uitkering kunt
aanvragen, hoe de keuring verloopt en welke
beslissingen mogelijk zijn. Verder geeft de
brochure informatie over de uitkering zelf,
over aanvullende financiële voorzieningen en
over de herbeoordelingen van arbeidsonge-
schikten.
U kunt de brochure via WegWijZer krijgen of
rechtstreeks bij het Breed Platform Verzeker-
den en Werk (020) 480 03 00 / www.bpv.nl

Eigen bijdrage PGB
ondersteunende en activerende begeleiding vervalt

Mensen met een persoonsgebonden budget
hoeven met ingang van 1-1-2006 geen eigen
bijdrage meer te betalen voor de functies
ondersteunende en activerende begeleiding.
In de zorg in natura is de eigen bijdrage voor
ondersteunende en activerende begeleiding al
eerder afgeschaft.
(Bron: Ministerie van VWS 18 april 2005)
Wilt u meer weten over PGB of zorg in natura,
dan kunt u contact opnemen met WegWijZer
tel. (0575) 55 31 59.

Begeleiding in ziekenhuis
Spittaal door UW
Stel dat u naar het ziekenhuis Spittaal in
Zutphen moet. U hebt wel vervoer (eigen auto,
bus of taxi) om het ziekenhuis te bereiken.
Maar u bent beperkt in het lopen van afstan-
den. Of u kunt de weg in het ziekenhuis niet
goed vinden. Vindt u het prettig dat iemand u
begeleidt, dan brengt een gastvrouw/-heer van
de Unie Van Vrijwilligers (UW) u naar de poli-
kliniek, functieafdeling of verpleegafdeling.
Hoe gaat dit? U belt een dag van te voren of
direct 's morgens het algemene telefoonnr.
van ziekenhuis Spittaal te Zutphen (0575)
59 25 92 en u vraagt naar de UW (de UW
krijgt binnenkort wel een rechtstreeks num-
mer). U geeft dan door hoe laat u arriveert bij
het ziekenhuis. De gastvrouw/-heer zal u dan
ophalen in de hal beneden en u naar de plek
brengen waar u een afspraak heeft. Zodra u
klaar bent wordt de gastvrouw/-heer gebeld
en komt hij/zij u weer ophalen. Zonodig bellen
zij voor u de taxi. De UW heeft een balie in de
centrale hal van het ziekenhuis en is van
maandag tot en met donderdag aanwezig van
9.00-12.00 en van 13.00-15.30 uur.

Om ook weer opgehaald te kunnen worden,
moet uw afspraak dus niet vlak voor 'sluitings-
tijd' (12 uur en 15.30 uur) zijn.

Meldpunt 'Last van
veranderingen in de zorg?'
Per 17 mei is de Nederlandse Patiënten en
Consumenten Federatie (NPCF) het meldpunt
'Last van veranderingen in de zorg?' gestart.

Patiënten die als gevolg van de veranderingen
in de zorg problemen ondervinden of hierover
vragen hebben, kunnen contact opnemen met
het meldpunt.

Het accent ligt op de knelpunten die het ge-
volg zijn van veranderingen die dit jaar zijn in-
gegaan:
• Diagnose Behandel Combinaties (DBC's)

voor relatief eenvoudige ziekenhuisbehan-
delingen (na afloop van de behandeling één
rekening voor het hele ziekenhuistraject
vanaf de diagnose).

• Vergoeding diëtist in ziekenfonds (jaarlijks
via het basispakket van het ziekenfonds nog
maar vier uur dieetadvisering vergoed).

• Vrije tarieven voor fysiotherapie.
• No-claimregeling voor de ziekenfondsver-

zekerden.

Het meldpunt is telefonisch bereikbaar op
maandag, dinsdag en donderdag van 10 tot 16
uur via (030) 291 67 77. Knelpunten kunnen
ook via de website van de NPCF (per onder-
werp) worden doorgegeven (www.npcf.nl),
hier kunnen ook de meest gestelde vragen
over genoemde veranderingen worden gelezen.

De NPCF gaat de geconstateerde knelpunten
onder de aandacht brengen bij het Ministerie
van VWS en bij zorgverzekeraars.
Ook zal zij trachten aan te geven hoe de knel-
punten opgelost kunnen worden.

Huursubsidie verhuist
Vanaf l januari 2006 neemt de Belastingdienst
de uitvoering over van de huursubsidie van
VROM. Daarom kent VROM de huursubsidie
dit keer toe voor een periode van 6 maanden,
dus van l juli 2005 tot en met 31 december
2005.
Vanaf januari 2006 verandert de huursubsidie
op een aantal punten:
• we spreken dan niet meer van huursubsidie

maar van huurtoeslag
• de huurtoeslag gaat per kalenderjaar van l

januari tot l januari
• de huurtoeslag 2006 wordt gebaseerd op het

actuele inkomen in 2006 en dus niet meer,
zoals bij huursubsidie, op het inkomen van
het voorgaande jaar.

Kastanjeboom hartje Vorden
aangetast door mysterieuze
dodelijke ziekte
Vereniging Homenbelang vreest
voor de onherroepelijke dood van
de monumentale kastanjeboom
voor de kerk en vele andere kas-
tanjes in Vorden.

Sinds 2003 is de zogenaamde bloe-
dingsziekte, met dodelijk gevolg, in
opmars in Europa en in Nederland.
De ziekte verspreidt zich snel en is
inmiddels ook in Vorden geconsta-
teerd. De bloedingsziekte is herken-
baar aan bruine plekjes op de stam
waar bruin vocht uitloopt. De blik-
vanger in het dorp heeft een grote
wond waar het bruin/zwarte vocht
langzaam uitstroomt. Maar ook de
jonge kastanje links en een aantal
bomen langs de Dorpsstraat en bij de

ingang naar het kasteel vertonen het
ziektebeeld. Het is nog onbekend of
het om een virus, schimmel of bacte-
rie gaat. Voorzichtig onderzoekt
wijst richting een Phytophtoraschim-
mel, maar dit is nog niet aange-
toond. Zeker is dat de ziekte de sap-
stroom blokkeert en dat de bomen
vervolgens afsterven.
Zondag j.1. besteedde "vroege vogels"
aandacht aan de ziekte. Het gaat in-
middels om duizenden aangetaste
bomen in Nederland. Het ergste
wordt gevreesd.
De landelijke werkgroep Aesculaap
heeft voor eigenaren en beheerders
van zieke paardenkastanjes een aan-
tal aanbevelingen. De belangrijkste
is dat er voorlopig geen werkzaamhe-

den moeten worden uitgevoerd om
verdere verspreiding zo veel moge-
lijk te voorkomen.
(Voor meer informatie zie; www.kas-
tanjeziekte.wur.nl.)

Vereniging Bomenbelang maakt
zich grote zorgen over de ernstige ge-
volgen die de ziekte voor Vorden,
maar eigenlijk voor alle dorpen en
steden, zal hebben. De Vereniging
roept iedereen op om zieke bomen
zo spoedig mogelijk te melden. Zo
kunnen we overzicht krijgen van de
ernst van de aantastingen in het
dorp. De Vereniging denkt ook al na
over hoe het verder moet. Tips en
ideeën zijn van harte welkom. Bellen
na 19.00 uur op nummer 55 22 32

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Aan alle donateurs van
muziekvereniging
Concordia
Enkele weken geleden ontving u
een donateursboekje van muziek-
vereniging Concordia. In dit boek-
je werd het jaarverslag 2004 gepu-
bliceerd. Naar aanleiding van dit
jaarverslag zijn mij, mijn naaste fa-
milieleden en kennissen veel vra-
gen gesteld.

In het jaarverslag wordt meerdere ma-
len gesproken over vergaderingen be-
treffende 'het conflict tussen Ethel Ro-
meijnders en het bestuur'. Dit roept
veel vragen op.
Het jaarverslag vermeld niet dat deze
vergaderingen meerdere agendapun-
ten hadden. Ik heb helaas moeten con-
stateren dat de omschrijving "conflict
tussen Ethel Romeijnders en het be-

stuur", door donateurs, negatief aan
mijn adres uitgelegd kan worden.
Ik, en met mij velen, ervaren deze ver-
slaglegging derhalve als onjuist en
onterecht. Mijn goede naam en eer is
hierdoor aangetast.
Vorig jaar heeft het bestuur, in mijn
afwezigheid, een beslissing genomen
die mij deed besluiten mijn functie als
secretaris per direct neer te leggen. In
een gesprek dat daarna plaatsvond
heeft het bestuur, mede op voorspraak
van alle leden, haar excuses aan mij
aangeboden en de schuld geheel op
zich genomen.
Ik heb het huidige bestuur verzocht
richting de donateurs hierover uitge-
breider te communiceren. Helaas zijn
zij niet genegen mijn naam in dit ver-
band te zuiveren. De zie mij dus genood-
zaakt dit alsnog via deze weg te doen.

Ethel Romeijnders-Lauckhart
Het Rieteiland 14, 7207 MT Zutphen



en, Lezen, Wandelen

Ook toeristisch Vorden (Bronckhorst)
profiteert van "Langs Starings Wegen"!

De Achterhoek is al minstens meer dan een halve eeuw een geliefkoosd
oord voor wandelaars en fietsers. Reeds in 1913 "ontwierp" voormalig
apotheker van Mourik een fietsroute langs de Vordense kastelen. Deze
Achtkastelenroute won nog meer aan populariteit toen de oud-burge-
meester van Vorden, A.E. van Arkel, uitgerust met een megafoon, jaren-
lang als gids de lange stoet fietsers aanvoerde. Hij gaf tekst en uitleg
over de kastelen en zijn bewoners. Daarbij uiteraard veel aandacht
voor kasteel Wildenborch waar dichter en landheer Antoni Christiaan
Winand Staring (1767-1840), na zijn studie voltooid te hebben, leefde
en werkte. (Tussen twee haakjes, Staring werd in Gendringen geboren)

De kinderen op school kenden vrijwel
allemaal enkele van zijn gedichten
zoals bijvoorbeeld "Sikkels blinken,
sikkels klinken" of "Elk weet waar 't
Almens kerkje staat en kent de laan
die derwaart gaat". In de Kapel in de
Wildenborch vindt al jarenlang twee
maal per jaar een zgn. "Staringavond"
plaats waarbij gedichten van Staring
worden voorgedragen en dia's over het
landschap worden vertoond. Bij een
dergelijke Staringavond hoort steevast
een wandeling door de tuinen en
bossen rondom kasteel Wildenborch.

De komende jaren zal de kennis over
Staring bij nog meer Nederlanders
toenemen, want volgende week gaat
het project "Fietsen Langs Starings
Wegen" van start. Dat project behelst
onder meer een fietsroute van circa 50
kilometer en drie wandelroutes van
elk 20 kilometer. De fietstocht kan
men in één of meerdere dagen fietsen.
Onderweg door het fraaie coulissen
landschap komt men van alles tegen,
kasteel de Wildenborch, een theekoe-
pel, herenhuizen, kunstobjecten en
veel bijzondere plekken. De titel van
het project geeft het al aan, de fietser
gaat langs Starings wegen, want alles
op deze tocht heeft met dichter land-
heer A.C.W. Staring te maken. De VW
kantoren in Gorssel, Lochem en Vor-
den kunnen hierover alle gewenste in-

formatie verstrekken. Wat betreft de
fietsroute kan men bij deze drie WVs
starten en bijvoorbeeld ook bij de
TOP's (Toeristische opstapplaatsen).

Het initiatief tot "Langs Starings We-
gen" is door de gemeente Lochem ge-
nomen, met name heeft Ingrid Oonk
zich daarbij onderscheiden. Ver-
volgens werd een werkgroep gevormd.
Er werd contact gezocht met de
genoemde VW's; oudheidkundige
verenigingen werden ingeschakeld,
kortom na enkele brainstorm sessies,
was het project in een jaar tijd afge-
rond. In de werkgroep had ook Steven
van Campen zitting, van huis- uit
neerlandicus, vormgever, schrijver,
dichter, dramaturg en communicatie
deskundige. Wil men de fietstocht
langs Starings Wegen maken, dan is
het een absolute aanrader het geïl-
lustreerde boekje aan te schaffen
(verkrijgbaar bij de VW kantoren en
boekhandelaren) met niet alleen
beschrijvingen over de route, maar
ook met boeiende en onverwachte
informatie over Staring en de zijnen.

AFWATERING NAAR DE BERKEL
En men raadt het al, de tekst werd
pro deo geschreven door Steven van
Campen. "Ik heb er heel veel plezier
aan beleefd, mede door het feit dat ik

alle vrijheid heb gekregen om dit
boekje te maken", zo zegt de auteur.
De schrijver neemt ons aan de ge
sprekstafel vervolgens "even mee" en
vertelt hij enthousiast over enkele
gedeeltes van de fietsroute. Steven van
Campen: "Wanneer je over de Gagel-
dijk fietst kom je over de veengoot
(veengötte zoals ze hier zeggen) die
onder meer door Barchem en de Wil-
denborch loopt. Staring heeft deze
veengoot uitgediept om daardoor een
betere afwatering vanaf zijn landgoed
naar de Berkel te krijgen.

Je hebt hier in de omgeving het buurt-
schap Mossel. Staring was daar be-
stuurder van. Die streek heeft hem
geïnspireerd tot het schrijven van
het gedichte "Sikkels blinken, sikkels
klinken". Eenmaal op de praatstoel
gaat Steven van Campen door en ver-
telt hij over hetgeen in het boekje over
het kerkje van Almen is geschreven.
"Het verhaal over de hoofdige boer, de
koppige boer Stuggink. De mensen
moesten vroeger door het water van
de Berkel waden om het kerkje te be-
reiken. Toen er een bruggetje werd
aangelegd vertikte Stuggink het om er
overheen te lopen. Hij waadde gewoon
door het water. Het verhaal is zo goed
verzonnen dat de mensen echt den-
ken dat het waar is", zo zegt Steven
lachend, die voorts allerlei wetens-
waardigheden over de familie Staring
aanstipt.

Zo woonde op het landgoed "De Boek-
horst" Winand Staring, zoon van de
dichter. Deze Winand was een be
roemd geoloog en heeft mede aan de
wieg gestaan van de oprichting van de
landbouw universiteit in Wagenin-
gen", zo zegt Steven van Campen.
"Hoe ik zelf A.C.W Staring zie? Toch
wel een bewogen man die wat terug-
getrokken leefde. Ik zie hem vooral als
een landgoedbeheerder en een ty-

pisch 19e eeuws dichter", aldus van
Campen, die zijn eigen liefde voor het
dichten onderstreept met het gedicht
"De oude boom" dat ook in het boekje
is opgenomen.

In het project "Langs Starings Wegen"
zijn zoals genoemd drie wandelroutes
opgenomen. In Vorden kan men star-
ten voor een omzwerving van circa
twee uur, waarbij men onder meer bij
kasteel Vorden komt, op het landgoed
't Enzerinck en bij het familiegraf van
de Starings. De route naar de "Staring-
koepel" kan zelfs uitsluitend te voet
bereikt worden, maar men vaart er
wel zelf over de Berkel naar toe. Dan is
er nog de derde route "in en bij Almen",
waar de wandelaars vooral de prach-
tige natuur ingaan. Onderweg komt
men zelfs de unieke boomsoort "Sassa
Albidum" tegen. De drie wandelroutes
zijn niet bewegwijzerd maar wel heel
precies beschreven in het boekje
"Langs Starings Wegen".

AUTHENTIEKE KUNSTWERKEN
Toos Gipman heeft voor het project
drie authentieke kunstwerken gemaakt.
Een soort gestyleerde boom met aan
één kant vier regels van dichter Sta-
ring en aan de andere kant vier regels
van Steven van Campen." Als een soort
parallel op de gedichten die Staring
heeft geschreven, dus eigentijds", zo
legt van Campen uit, die zijn leven tot
dusver in zeven jaren heeft ingedeeld.

om Tien" en " Weg langs de snelweg".
In 1995 met het T.V. werk gestopt".
Vervolgens runde Steven van Campen
(opnieuw zeven jaren) tot 2002 een
zelfstandig bureau voor communi-
catie. Inmiddels is hij "halverwege" de
volgende zeven jaren, een nieuw tijd-
perk dat is begonnen met het schrij-
ven van het kinderboek "De stenen
sprong". Ook heeft hij een aantal bun-
dels geschreven over onder meer zijn
relatie met Lochem. "Thans werk ik
met heel veel plezier aan een DVD
over het project "Langs Starings We
gen". Ik hoop dat een gedeelte tijdens
de opening van het project op 11 juni
klaar is", zo zegt Steven van Campen.

ZATERDAG 11 JUNI PRESENTATIE
VAN HET PROJECT
Het project "Langs Starings Wegen"
wordt zaterdag 11 juni in Almen ge
presenteerd. Het programma begint
om 14.30 uur met een ontvangst voor
genodigden in hotel restaurant "De
Hoofdige Boer", met aansluitend om
15.00 uur de presentatie van het pro-
ject in "het Almens kerkje". Om 16.00
uur wordt in de theetuin van "De
Hoofdige Boer" een kunstwerk ont-
huld. Daarna kan in de Staringzaal
van het etablissement de tentoonstel-
ling " Kijken naar Staring" bezichtigd
worden. Op deze expositie die tot en
met 24 juni duurt, is van alles te zien
van generaties Staring: zoals afbeel-
dingen van de dichter en zijn familie

"Steven van Campen"

"Na zeven jaren bekruipt mij telkens
het gevoel dat ik aan iets nieuws
toe ben. Zevenjaren docent HBO in de
vakken Nederlands, tekenen, drama.
Vervolgens zeven jaren docent aan de
school voor journalistiek in Tilburg.
Daarna zeven jaren T.V. werk gedaan,
onder meer gewerkt bij de NCRV, als
manager bij programma' s als "Rond-

leden, dichtbundels, kopieën van
handschriften, het trouwvest van de
dichter, een gebrandschilderd raam,
beeldende kunst van een nazaat e.d.
Dit alles bijeengebracht door oudheid-
kundige verenigingen, het Staring-
instituut, het Waterschap, Natuur-
monumenten, de familie Staring en
particulieren.



Uitwisseling school Hoge met buiten- Jaarüjkse uitstapje
landse scholen prima verlopen

Plaatsing van de tegel tegen zinloos geweld op het schoolplein van basisschool Het Hoge met hulp van veregenwoordigers van de buiten-
landse scholen.

De uitwisseling die de basisschool
Het Hoge afgelopen week hield
met leerlingen en leerkrachten van
een drietal buitenlandse scholen is
goed verlopen." Zelfs erg leerzaam,
want bij dergelijke uitwisselingen
steek je altijd wat van elkaar op",
zo vertelde Harry Hendertink, di-
recteur van school Het Hoge. In het
kader van het project Together for
better Envirement in Europe' wa-
ren hier scholen uit Evesham (En-
geland), Steinheid (Duitsland) en
Szeghalom (Hongarije) te gast. De
scholieren werden bij gastgezin-
nen ondergebracht. De leerkrach-
ten vonden onderdak in de Wilden-
borcherhof. Aan deze uitwisseling
is jaarlijks een thema verbonden.

Tijdens de uitwisseling in Vorden
werd het project 'dieren in de school-
omgeving' afgerond. De leerlingen
van school Het Hoge zijn de afgelopen
weken en maanden druk met het pro-
ject bezig geweest. Zo is er een bos-
wachter op school geweest om over
zijn werk en de dieren te vertellen.
Ook kregen de leerlingen tekst en uit-
leg over hoe een dierenambulance
werkt. Er werd een vlindertuin be-
zocht en bovendien was er aandacht
voor het lieveheersbeestje. Maar dan
in een ander verband!
Op het schoolplein werd in het bijzijn
van de kinderen, ouders en buiten-
landse gasten een stoeptegel met daar-
op een afbeelding van een lieveheers-
beestje geplaatst. Een symbool tegen

zinloos geweld. De leerkrachten en
leerlingen van de drie genoemde bui-
tenlandse scholen kregen eveneens
een dergelijke tegel aangeboden. Har-
ry Hendertink: "Dit symbool kennen
ze daar niet. Wanneer ze straks weer
thuis zijn zullen onze gasten op
school over dit Nederlandse 'protest'
tegen het zinloos geweld vertellen".
De buitenlandse leerkrachten hebben
voor de leerkrachten van school Het
Hoge een presentatie/ rapportage ge
geven over de wijze waarop bij hen les
wordt gegeven. Wat ook leuk is om te
vermelden, afgelopen maandag en

dinsdag hebben de Hongaarse, Engel-
se en Duitse kinderen lessen op onze
school gevolgd. Dat ging prima, met
'handen en voeten' en wat Engelse
woorden, konden de leerlingen goed
met elkaar praten", zo zegt Harry Hen-
dertink.
In 2006 gaan de vier genoemde scho-
len met een nieuw project aan de slag.
Harry Hendertink: "Dat is het thema
'water'. Waar komt het water van-
daan? Hoe komt het de school bin-
nen? Hoeveel water verbruiken wij?
Waar blijft het afvalwater? Al dat soort
zaken zal dan aan de orde komen."

Het hek internationale gezelschap op bezoek in het Openluchtmuseum Arnhem.

Doe mee aan de zomerquiz op
www.kas-en-roos.nl

EN WIN EEN MIDDAG MET DE BOS WACHTER SAMEN MET p FAMILIE,
KLASGENOTEN OF VRIEND(INN)EN.

Op de kinderwebsite van Geldersch
Landschap en Geldersche Kastee-
len kun je tot l september 2005
meedoen aan een zomerquiz. Surf
snel naar www.kas-en-roos.nl en
misschien win jij de hoofdpijs wel!
Iedereen t/m 12 jaar mag meedoen.

WAT KUN JE WINNEN?
1ste prijs: een ochtend of middag op
pad met de boswachter, samen met je
familie, vriendjes en vriendinnetjes.
2de prijs: een pet van Geldersch Land-
schap en Geldersche Kasteelen
3de prijs: een pen en een sticker van
Geldersch Landschap en Geldersche
Kasteelen

WAT MOET JE HIERVOOR DOEN?
1. Surfnaarwww.kas-en-roos.nl.

2. Op de homepagina vind je de quiz.

3. Je kunt de vragen op je computer
maken. Als je het gemakkelijker
vind om ze uit te printen, dan kan
dat ook.

4. Vul je naam, adres, leeftijd etc in.

5. Kruis bij elke vraag het goede ant-
woord aan en maak de slagzin af.

6. Mail of stuur de ingevulde vragen-
lijst voor l september 2005 naar
ons toe.

7. Als je een prijs gewonnen hebt,
hoor je dat vóór 15 september. De
namen van de prijswinnaars ko-
men na 15 september op de site te
staan.

WWW.KAS-EN-ROOS.NL
Begin 2004 is de kindersite van Gel-
dersch Landschap en Geldersche Kas-
teelen officieel online gegaan.
www.kas-en-roos.nl is een vrolijke web-
site waar kinderen van alles kunnen
beleven. Zo vind je er spreekbeurtin-
formatie over natuur en kastelen en
tips voor leuke uitstapjes en evene-
menten. Je kunt spelletjes doen en er
zijn links naar andere sites. Daarnaast
kunnen docenten meer informatie
vinden over het educatieve aanbod.

Geldersch Landschap en Geldersche
Kasteelen zetten zich in voor een nog
mooier Gelderland. De stichtingen be-
schermen en beheren bijna 11.000
hectare natuur en landschap en vele
kastelen, historische landhuizen, ruï-
nes en boerderijen in Gelderland.

Beste bezoekers van de Senioren-
soos en andere 65+'ers uit Vier-
akker, Wichmond en omgeving,
op 23 juni a.s. hebben we weer het
jaarlijkse uitstapje.

Dit jaar gaan we 's middags naar
Doesburg waar we na een bezichtiging
onder begeleiding van de mosterd-
fabriek en - museum aan de koffie met

gebak gaan. Na een prachtige toeris-
tische route door onze mooie Achter-
hoek zullen we om ca. 17.00 uur bij
Camping de Kleine Steege een borrel
drinken om daarna van een heerlijk 3
gangendiner te genieten.
U heeft zich nog niet allemaal opge-
geven, want er zijn nog plaatsen in
de bus vrij, dus kom snel en bel mevr.
Eulink, tel. 55 28 70.

Zwembadbestuur" In de Dennen" in de wachtkamer.

Recreatieplan 'Poort tot het
Groote Veld' moet lichting
toekomst uitsluitsel geven!
Het bestuur van het Vordense
zwembad 'In de Dennen' zit met
een dilemma. Met als uitgangs-
punt 'het zwembad moet gewoon
blijven', hoopt men dat er heel snel
uitsluitsel komt over de realisering
van het Plan 'Poort tot het Groote
Veld', waarvan het zwembad een
onderdeel gaat vormen. De weg tot
realisering van het plan is vrij, ech-
ter het wachten is nog steeds op
een investeerder! Henk Vriend,
voorzitter van het zwembadbe-
stuur legt uit waar, uit het oogpunt
van het zwembad bezien, de
schoen wringt.

Zegt hij: " In oktober 2001 hebben wij
als badbestuur enkele scenario' s voor
een beheersplan opgesteld. Een zwart/
wit visie over de toekomst van 'In de
Dennen', met als uitgangspunt dat
het bad voor Vorden behouden moet
blijven. Maar dan zal er wel geïnves-
teerd moeten worden. Gebeurt dat
niet, dan hebben we een probleem. In
de plannen 'Poort tot het Groote Veld'
heeft de voormalige gemeente Vorden
het hele gebied hier (rondom het
zwembad, red) bestempeld tot recrea-
tiegebied. De gemeente Bronckhorst
heeft dat inmiddels overgenomen. Po-
litiek gezien heeft dit 'Recreatiegebied
Bronckhorst' dus een groot draagvlak.
Helaas is men er nog steeds niet in ge
slaagd een investeerder te vinden. De
gemeente heeft inmiddels een fraaie
folder ontworpen en gaat daarmee op-
nieuw 'de boer op', teneinde de plan-
nen te kunnen realiseren.

Intussen ligt ons beheersplan al vier
jaren in de lade, eerst bij de gemeente
Vorden en thans bij de gemeente
Bronckhorst. We hebben inmiddels
een gesprek gevoerd met wethouder
Peter Glasbergen die zich op het stand-
punt stelt eerst te willen afwachten of
er een investeerder voor het plan
'Poort tot het Groote Veld' gevonden
wordt. De wethouder is op de hoogte
van de noodzaak dat er investeringen
voor het zwembad gedaan moeten

worden. Dus voorlopig is het 'pas op
de plaats' maken. Echter er is nog een
ander aspect wat ons zorgen baart. We
hebben een bestuur waarvan de mees-
te bestuursleden al meer dan 17 ja-
ren zitting hebben, penningmeester
Harry Mombarg zelfs al 28 jaren. Ei-
genlijk tijd dat er een nieuw bestuur
komt, hetgeen intern al meerdere ma-
len is besproken.

Gezien het feit dat wij bezig zijn om
de toekomst van ons zwembad veilig
te stellen, moet je er niet aandenken
dat er bestuursleden weg zouden val-
len. Dan komen we in grote proble-
men. Het is bestuurlijk gezien niet
goed dat wij niet gemist kunnen wor-
den. Wethouder Glasbergen begrijpt
onze bezorgdheid. Wij hebben met
hem afgesproken dat wij de komende
twee jaren samen gaan uitzoeken
naar een andere beheersvorm, met an-
dere woorden het 'voorzittersfluitje'
zal gedeeld worden", zo zegt Henk
Vriend.

"In de Dennen" ontvangt momenteel
van de gemeente een jaarlijkse subsi-
die van rond 150.000 euro. Wat betreft
de begroting 2005 en de meerjarenbe-
groting merkt penningmeester Harry
Mombarg op: "Om de begroting voor
dit jaar rond te krijgen hebben we
moeten bezuinigen. Echter het pla-
fond is bereikt, verdere bezuinigingen
op personeelskosten kan risico' s voor
de veiligheid opleveren. Uitstellen van
noodzakelijke investeringen betekent
alleen maar de problemen voor ons
uitschuiven. Gelukkig hebben we, wat
2005 betreft, nog een fraai nieuw kleu-
terbad kunnen realiseren. Binnenkort
zal de gemeente Bronckhorst zich bui-
gen over het nieuwe subsidiebedrag
(door ons geraamd op Euro 154.000,-)
en zich buigen over een nieuwe bud-
getperiode", aldus Harry Mombarg.
Henk Vriend: "Een ding is duidelijk,
het zwembad moet blijven. Wij zullen
de komende jaren doen wat wij altijd
gedaan hebben 'op de winkel (lees
zwembad) passen'!"

Demonstratie
Aleene's hobbyverf

Afgelopen zaterdag was er bij kadoshop Sueters een demonstratie in de hobbyhoek met
Aleene's hobbyverf. Er werd gedemonsteerd wat voor vele mogelijkheden er zijn met deze
verf en de mediums om het geschikt te maken voor o.a. glas, hout en textiel.
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Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proef je!

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

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

AUTOSCHADESPECIALIST

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

FOCWfl NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

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

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) 24 11 69.

drukkerij

Bij veel gelegenheden

die voor u

van grote betekenis zijn,

wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij graag

van dienst zijn en

doen dat vanuit een

lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie

kaarten staat ons

ter beschikking om aan

al uw wensen tegemoet

te komen.

Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze

en ons vakmanschap

dan zult u er van

overtuigd raken dat uw

boodschap

bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het

meest aanspreekt.

Wij leven met u mee

van begin tot eind.

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

35 jaar meubelstoffering

MODERN - KLASSIEK - DESIGN

o.a. Gelderland, Leolux, Artifort, Gispen en Spektrum
Halvestraat 2-4,7412 VN Deventer, Telefoon 0570-615033

PRAKTIJK VOOR CHINESE GENEESKUNDE

Shiatsu is een vorm van manuele therapie die bestaat uit
het geven van druk(met behulp van de duimen, vingers
en handpalmen). In tegenstelling tot andere massage-
vormen hoeft het lichaam bij shiatsu niet ontbloot.

Shiatsu werkt bij allerlei (chronische) klachten zoals
• voorjaarsmoeheid
• hoofdpijnen/migraine
• burn-out
• rugpijn
• spierpijn
• stress
• slapeloosheid enz.

Het mooie is dat je het effect van de behandeling al
snel kunt merken. Bijvoorbeeld omdat de spijsvertering
verbetert of omdat slaap en concentratiestoornissen
verdwijnen. Shiatsu heeft een ontspannende werking
en is zeer rustgevend om te ondergaan.

De behandeling wordt vergoed door
verschillende zorgverzekeraars.

Aangesloten bij beroepsvereniging de Zhong.

Wilt u meer informatie of een behandeling
op afspraak:

SHIATSUTHERAPEUT
JET SCHOLTZ-HARTMAN
Ruurloseweg 95, Vorden
Telefoon (O575) 55 95 OO

3 Maanden onbeperkt sporten en maar

2 maanden betalen.

Geen inschrijfgeld. De actie loopt tot 26 juni 2005

Strada Sports Vaassen
Kouwenaarspad 18
8172EAVaasen
T057&560060
f 0578 56 07 87

Strada Sports Vorden
Burg. Galleestraat 67a
7251 EA Vorden
T 0575 55 40 91
F 0575 55 40 97

www.stradasports.nl

• s l o t e Praktijk voor

Care for Women

J. \a Croix
Verpleegkundig Overgangsconsulente

Tel. 0575 - 56 03 01
Toverstraat 7, Baak

Aangesloten bij Care for Women

Veelal vergoeding zorgverzekeraar

Praktijk in Baak / Zutphen / Doetinchem / Brummen

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

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

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

Springkussen 4 x 4 m
€ 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

VER-/BOUWPLANNEN?
TEKENING NODIG!

A

• lichte bouwvergunning
• reguliere bouwvergunning
• vergunning wet milieubeheer

Neem vrijblijvend contact op met:

ndré Kasteel
Beatrixlaan 23 Telefonisch bereikbaar:
7261 XW Ruurlo ma. t/m vrij. na 19.00 u.
Tel. (0573) 45 12 76 za. - zo. de gehele dag.

VOOR U GESELECTEERD

Renault Megane Cabrio
12-1999, 60.000 km, leer, airco,

lm velgen elektr ramen, radio cd

nu voor 13.950

Renault Clio 1.6 16V dynamique
02-2002 19.000 km aut. Airco, radio
cd lm velgen, stuurbekr. ] ] JQ

Mazda 323 1.5 GLX
01-1997 87.000 km, centr. vergr. Stuur-
bekr. Elektr ramen etc 5 JQQ

Subaru Vivio Gli 5-drs.
06-2001, 35.000 km, 5 deurs,
acherspoiler, 5 750

*HJ-

Daewoo Nubira 1.6 SE
03-1998 35.000 km ! 5 deurs, stuur-
bekr. Airco elek ramen etc g CQQ

Daewoo Nubira 1.6 SE
04-2002 23.000 km 5 deurs, mistlampen,
airco, lm velgen stuurbekr. -

Daewoo Matiz SE
01-1999, 91.000 km stuurbekr. Centr.
Vergr, elek ramen 5 deurs

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

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

Rondweg 2, 7251 RV Vorden

Tel. 0575 - 55 22 22



Een jaar lang WV ANWB Lochem In Hengelo Gld (do) en Lichtenvoorde (za):

GRATIS* RUIT REPAREREN

Ruim een jaar geleden is in Lochem de plaatselijke WV winkel uit-
gebreid met een franchise formule van de ANWB. Tot op de dag van
vandaag is nog steeds een veel gehoorde opmerking "Goh, ik wist
niet dat jullie ook een ANWB winkel zijn."

Na een hectisch afgelopen jaar is nu
de organisatorische rust weer gekeerd
in de WV ANWB winkel Lochem. Een
zeer bewogen jaar waarin de omscha-
keling van alleen een VW winkel naar
een combinatie winkel met de ANWB
in de praktijk is gebracht. Voorafgaand
aan deze verandering is er achter
de schermen veel voorwerk verricht.
Zo hebben alle vijf medewerkers een
10 daagse cursus gevolgd en werd het
interieur van de winkel aangepast.
Gezien het complete dienstenpakket
van de ANWB niet zo vreemd, want
een goede advisering is het halve werk.

Aan Henny Berendsen (directeur van
de WV ANWB Lochem) de vraag waar-
om de ANWB er bij gehaald is." Gezien
de ontwikkelingen binnen de VW de
afgelopen jaren werd de vraag over
het bestaan van de VW Lochem steeds
actueler. Immers het VW moet ook
voor een groot gedeelte "Haar eigen
broek ophouden". De andere delen

komen van de leden en van de ge-
meente. De subsidie kranen kunnen
niet onbeperkt open en het internet
werkt ook concurrerend dus hebben
we ons georiënteerd op anderen bron-
nen van inkomsten en daar is de
samenwerking met de ANWB uit
voort gekomen." Dat de ANWB niet
blindelings "ja" roept mag duidelijk
zijn, ook zij hebben het een en ander
aan onderzoek gedaan naar de haal-
baarheid van een ANWB winkel in
Lochem. Zij hebben o.a. gekeken naar
het aantal leden van de ANWB in Lo-
chem en directe omgeving.

Dat de diensten van de VW en de
ANWB behoorlijk verschillend zijn
moge duidelijk zijn, zo heeft de ANWB
de reis en kredietbrief, de autobaan-
vignetten, reisverzekeringen en ga zo
maar door. Ook verkoopt de ANWB
een heel divers scala van producten,
uiteen lopend van de bekende route
kaarten tot aan een rollator. Ook is het

mogelijk voor allerlei attractieparken,
dierentuinen en sommige beurzen de
kaarten bij de ANWB aan te schaffen,
zodat rijen aan de kassa tot het ver-
leden behoren.
Uiteraard worden de WV activiteiten
(o.a. met de Berkelzomp varen, huif-
kartochten, en de diverse wandelin-
gen in en rond Lochem) niet uit het
oog verloren. Natuurlijk kan iedereen
nog steeds terecht voor de mondelinge
informatie en de plaatselijke folders.

Al met al is de uitbreiding met de
ANWB in de winkel een echte aanvul-
ling voor de gemeente Lochem ten
aanzien van het complete diensten-
pakket en vind je dat ook terug in de
winkel.
De plaatselijke bezoeker loopt binnen
voor een cadeautje en de toerist komt
niet alleen meer voor de fietsroute
maar regelt gelijk de autobaan vig-
netten voor de volgende reis.

Zo blijkt na het eerste jaar dat de uit-
breiding een prettige maar bovenal
goede combinatie is.
De VW ANWB winkel is open van
maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot
17.30 uur en op zaterdag van 10.00 uur
tot 16.00 uur.

Openingstijden politiebureau Vorden
Politie Bronckhorst hecht veel
waarde aan een goede en efficiënte
service. Het contact met het pu-
bliek is erg belangrijk en daarvoor
hebben wij ook voor Vorden een
wijkagent. Jacques Tabor is het
aanspreekpunt voor het publiek
voor allerhande zaken te Vorden.
Hij is bereikbaar via 0900 - 8844.

Naast de wijkagent zijn er uiteraard
nog meer agenten in Vorden werk-
zaam. Bij de drukte van alledag moet
je bij het politiewerk keuzes maken.
Een voorbeeld: Als politie willen wij
op straat zijn om snel te kunnen rea-
geren op hulpverzoeken bij aanrijdin-
gen of een winkeldiefstal. We willen
eventuele wegpiraten op heterdaad
betrappen en ook aanspreekbaar zijn
tijdens de wekelijkse markt. En eigen-
lijk zouden we het politiebureau ook
alle dagen open willen hebben en juist
ja, daar wringt hem nu net de schoen.

Om duidelijkheid te scheppen voor
alle inwoners van de regio Noord- en
Oost-Gelderland (dus ook voor Vorden)
hebben we vaste openstellingstijden
voor alle politie teambureaus. En wel
tussen 10.00 en 12.00 uur. Het team

bureau van politie Bronckhorst is in
Zelhem gevestigd. Vorden heeft een
eigen spreekuurlocatie aan de
Raadhuisstraat nr 5 daar bent u
welkom op de dinsdagmorgen
tussen 10.00 en 12.00 uur. Of buiten
die tijd na afspraak.

Tijdens die twee uren kunt u in prin-
cipe vragen stellen of een afspraak
maken om aangifte te doen. In prin-
cipe nemen we in die periode geen
aangifte op, maar er zijn natuurlijk
uitzonderingen. Sinds verleden jaar
heeft de politie namelijk het systeem
van aangifte doen op afspraak in-
gevoerd. Hiermee wordt voorkomen,
dat u onnodig lang moet wachten.

Stel dat uw voorganger net met een
zeer tijdrovende aangifte geholpen
wordt, dan is dat voor u en ons niet
efficiënt. Nu wordt u op de afgesproken
tijd geholpen. En eerlijk gezegd: bij
de dokter of tandarts moet u ook een
afspraak maken. U kunt 24 uur per
dag via (0900) 88 44 de politie bellen
voor een afspraak. De aangifte op
afspraak wordt dus in overleg met u
gemaakt! Voor spoedeisende gevallen
is 112 altijd bereikbaar.

Daarnaast kunt u voor een aantal
delicten aangifte via internet doen.

HET GAAT BIJVOORBEELD
OM ZAKEN ALS:
• diefstal van een fiets, bromfiets of

snorfiets;
• inbraak/diefstal in/vanaf een auto;
• vernieling van bv. een brievenbus,

bushokje of verkeersbord;
• vernieling van een auto;
• vernieling van een openbaar gebouw

of openbaar vervoer;
• winkeldiefstal.

Voorwaarde hierbij is, dat er geen
sprake van geweld tegen personen
mag zijn. Als u vermoedt wie de ver-
dachte is, dan kan de aangifte ook niet
via internet. Tot slot moet het delict
op een openbaar terrein/openbare
weg hebben plaats gevonden. U kunt
via www.politie.nl de aangifte doen.

Daarnaast hopen wij, dat u bij ver-
dachte situatie altijd belt en dat u aan-
gifte doet als u slachtoffer bent van
een misdrijf. Dan kunnen wij samen
met u aan een veilig Vorden werken.

De politie Vorden

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

DOORSCHEURKANS STERRETJES
MINSTENS 50%:
GA VEILIG OP VAKANTIE!
Op gelijmde voorruiten staan enorme
spanningen, mede door intense zon-
nestraling veroorzaakt. De stijfheid en
daarmee de sterkte van de carrosserie
wordt voor 40% bepaald door een goe-
de, verlijmde voorruit. Een zwakkere
voorruit betekent dus een zwakkere
auto. Breuken in het glas verzwakken
de voorruit. Door hitte (zon!) of kou (af-
koeling door plotselinge regenbuien)
ontstaan er extra spanningen in het
glas. Ook het dichtgooien van een
deur (luchtdruk) veroorzaakt extra
spanning. Door al die spanningen is
de kans op doorscheuren van een
barstje of ster ruim 50%, zo blijkt uit
technisch onderzoek! De ruit op va-
kantie laten vervangen is lastig en de
afwikkeling met verzekeraars (buiten-
land!) is ingewikkelder! Tijdige repara-
tie van een ster is daarom zeer aan te
raden. Bent u voor ruitschade verze-
kerd en wordt u doorverwezen naar
een ruitschadespecialist, dan kunt u
bij Automark terecht. Automark werkt

gravures aangebracht, waardoor de
gravures bij regen en 's avonds goed
zichtbaar blijven. Graveren helpt tegen
diefstal: wil een dief een gestolen auto
verkopen, dan moet hij alle ruiten
met het oorspronkelijke kenteken-
nummer vervangen!

GRATIS VOORRUITINSPECTIE IN
HENGELO GLD (DO)
EN LICHTENVOORDE (ZA):
Deze week komt de Mobiele Service
van Automark in Hengelo Gld op
donderdag en Lichtenvoorde op za-
terdag voor een actie Ruit Repareren /
Kenteken Graveren. Op verzoek van de
klant wordt de voorruit ter plekke
gratis geïnspecteerd en krijgt men een
deskundig en vrijblijvend advies m.b.t.
eventuele beschadigingen. Men hoeft
niet van te voren een afspraak te
maken: voor Voorruitinspectie of Ruit-
reparatie meldt men zich direct bij de
reparateur. Reparatie van de voorruit
is voor WA-Plus, Casco en All-Risk ver-
zekerden geheel zonder kosten. Voor
de juiste verzekeringsgegevens moet
bij reparatie wel de laatste groene

in principe voor iedereen die voor
ruitschade verzekerd is en stuurt de
rekening rechtstreeks naar de verzeke-
raar. Voor de klant zijn er geen kosten
of moeite verbonden aan ruitrepara-
tie. De klant betaalt geen eigen risico
en heeft geen no-claim verlies (behalve
particulier verzekerden bij Centraal
Beheer). Automark gebruikt voor repa-
ratie de meest moderne harsinjectie
methode. Bij ruitreparatie moet de
laatste groene kaart worden meege-
bracht voor de juiste verzekeringsge-
gevens.

GOEDKOOP KENTEKEN GRAVEREN
Graveren van het kenteken met NL in
alle ruiten kost tegenwoordig slechts
€ 15,- per auto, inclusief twee waar-
schuwingsstickers. Voor € 5,- extra wordt
een speciale reflectielaag over de

kaart worden meegenomen. Klaar ter-
wijl u wacht/winkelt!

Let op: deze aanbieding geldt niet voor
particulier verzekerden van Centraal
Beheer.

U KUNT TERECHT:
• Hengelo Gld: donderdag 9 juni
op de parkeerplaats bij hoek Raad-
huisstraat / Schoolstraat.

• Iichtenvoorde:zaterdag 11 juni op
de parkeerplaats van Sportcomplex
Longa aan de Raadhuisstraat.

Donderdag van 09,00 tot 17.30 uur,
zaterdag tot 16.00 uur. Bij regen kunt
u rustig in de auto blijven zitten.

LET OP DE GELE TENT VAN AUTOMARK

Rabo - Harbach Open Jeugdtoernooi
Van maandag 6 t/m zondag 12 juni
vindt het jaarlijkse Rabo-Harbach
Open Jeugdtoernooi van VTP Vor-
den plaats.

Met maar liefst 73 inschrijvingen is
het toernooi goed volgeboekt. Er wor-
den enkels en dubbels gespeeld in de
leeftijden t/m 10, 12, 14 en 17 jaar. De
deelnemers komen van verenigingen
uit onder andere Almen, Brummen,
Dinxperlo, Doetinchem, Eibergen,
Groenlo, Harfsen, Laren, Lochem,
Neede, Ruurlo, Warnsveld, Zutphen
en natuurlijk uit Vorden. Op alle da-
gen wordt er om 16.00 uur gestart met

de eerste wedstrijden, met uitzonde-
ring van de woensdag en het weekend.
Op de woensdag wordt er om 13.30
uur gestart en in het weekend worden
de eerste partijen om 09.00 uur ge-
speeld. De fïnalepartijen zullen op
zondag om ± 14.00 uur aanvangen.

De wedstrijdleiding bestaat uit Wilma
Korenblik, Lisette Dijkman, Annet van
Til, Evelien Dijkman en Maurice Ko-
renblik. Zij zullen er voor zorgen dat
alles weer zo soepel mogelijk zal verlo-
pen. We hopen op mooi weer, veel ten-
nisplezier en veel publiek om de jeugd
aan te komen moedigen.
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fc M .00 met zongectroogde tomaat

t/ l ü.bU met gebakken spek, ui
en champignons

AVANTI

Beter in prijs en advies
Stationsstraat 7 • 7021 C J • Zelhem

Tel. 0314626 171
www.zelhem.vakantiexperts.nl

SCHADE
HOEFT U NIET DUUR KOMEN TE STAAN!

\ t

DE GEHELE

40°/«
KORTING

(incl. sokken, uitgezonderd accessoires

Stationsstraat U6 - 7021CK Zelhem
tel. (03 W) 63 u l W

Ook voor ruitreparatie, ruitvervanging,
Uitdeuken zonder spuiten en spot repair.

Wij werken voor alle verzekeringsmaatschappijen

^f T jf Handelsweg 11 Zelhem ^

\ k^J Tel. 0314-622839 W*

WILLEMSEN FAX. 03 .«̂ l
AUTOSCHADE a TRUCKSTYüNG www.autoschadewillemsen.nl

Dé naam voor schadeherstel in de regio

Dick Bruil
Houtspecialiteiten

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

Industriepark 17 Zelhem
•N 0314-621959 /06 -23232400

LAAT DE ZON MAAR SCHIJNEN, EN GENIET
VOLOP VAN DE ZON ÉN SCHADUW!"

COMPLETE WONINGINRICHTING

Thuiszorg

Riinen Issel

WOON • nWCVOOBZirNING

Heeft u thuis zorg nodig?
Thuiszorg Rijn en IJssel gevestigd te Laag Keppel is u
graag van dienst.
Onze verpleegkundigen en verzorgenden zijn in staat
snel op uw zorgvraag in te spelen.
Als A.W.B.Z. erkende thuiszorgorganisatie zijn we
inzetbaar voor:
• Geïndiceerde zorg
• PGB zorg
• Particuliere zorg
Tijdens kantoortijden zijn we te bereiken op 0314-380860
en staan we u graag te woord voor informatie of
documentatie.
Thuiszorg Rijn en IJssel maakt onderdeel uit van
De Gouden Leeuw Groep

Bezoekadres: Rijksweg 91 6998 AG Laag Keppel
Telefoon: 0314-380860.

www.thuiszorgrijnenijssel.nl

Wij zoeken nog
gediplomeerde verpleegkundigen

en ziekenverzorgenden

AUTORIJDEN ZONDER RIJBEWIJS
Officieel Mini
Cruiser Dealer

Reparatie en
onderhoud alle
merken minicars

Diverse gebruikte
minicars op
voorraad

Uw 45 km
specialist in de
gemeente Bronckhorst

*mini

Vergroot je wereld.

Automobiel en Taxibedrijf
APK-keuringsstation

Achter de Hoven 8 - 7021 AG Zelhem
Telefoon (0314) 62 15 33

www.reindsen.com

Tuincultureel
festijn

Op vrijdag 10 juni kunt u genieten van
de tweede tuinculturele avond op de
Warande in Laag-Keppel. Net als de
week ervoor, treden drie fantastische
Russische artiesten beurtelings voor u
op met meeslepende muziek en dans!
Victor Pribylov met virtuoos spel op
bajan/knopaccordeon.
Natalia Pribylova met Russische volks-
dans in prachtige kostuums. Vladimir
met poëtische, Russische liederen en
klassieke gitaar.

De tuin is open om 19.00 uur. Het pro-
gramma be-gint om 19.30 uur. U krijgt
eerst een lezing door Ans Mansveld
(kunsthistorica) over landschaps-
schilderkunst en het Russische land-
schap. Daarna volgt het optreden van
de Russische artiesten tot diep in de
avond. Tussendoor zijn er korte pauzes
voor een drankje. Bij mooi weer vinden
de activiteiten plaats in het tuin-
paviljoen aan de rand van de vijver; bij
koud weer in de bibliotheek. De entree
bedraagt € 12,50 inclusief een kopje
koffie of thee. U kunt per telefoon
(0314-382440) of per e-mail
(trudi.woerdeman@dewarande.nl)
kaarten reserve-ren Er zijn nog enkele
plaatsen vrij. U kunt uw op-gave ook
inspreken. Voor nadere informatie
kunt u de website www.dewarande.nl
bezoeken. U vindt De Warande aan de
Jan de Jagerlaan 2 in Laag Keppel

Honden
zorgen voor
dierenleed

Twee herdershonden hebben woens-
dag l juni in Baak en Hengelo voor het
nodige dierenleed ge-zorgd. Er werden
enkele konijnen doodgebeten en
meerdere schapen raakten gewond. De
eigenaresse is inmiddels bekend en
tegen haar wordt proces-verbaal opge-
maakt. Zij zal in overleg met de
benadeelden de schade regelen.

Even na 7.00 uur kreeg de plaatselijke
jachtopzichter een melding dat aan de
Toverstraat in Baak een konijn in een
ren was doodgebeten door twee hon-
den. De bewoners hadden de honden
weten op te sluiten en deze bleken van
een plaatsgenote te zijn. Later op de
ochtend kwam uit dezelfde straat nog
een dergelijke melding. Hier bleek een
konijn te zijn doodgebeten en een kat
verwond.
Tot overmaat van ramp bleken in een
weiland aan de Beekstraat ongeveer 30
schapen te zijn aange-vallen. Duidelijk
was dat ook hier honden aan het werk
waren geweest en sommige dieren
hadden ernstige verwondingen. De
dierenarts is de hele woensdagmiddag
bezig geweest om de gewonde schapen
te verzorgen. Waarschijnlijk moeten
er enkele schapen afgemaakt worden,
omdat herstel niet meer mogelijk is.
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Tractortoertochten 'De Graafschap' De Foute Disco show en

T» -, -, gaan Witkamp op de kop zettendoor nieuwe gemeente Bronckhorst y y

Op zaterdag 2 juli 2005 wordt alweer de 6e toertocht van Trekker
Evenementen Commissie "De Graafschap" gereden. Deze toertocht
voor antieke tractoren wordt door de mooie omgeving van Vorden,
Bronkhorst en Steenderen gereden. Door de samenvoeging van de
gemeenten wordt het zelfs een tocht die geheel door de nieuwe
gemeente Bronckhorst gaat. De toertocht is circa 40 kilometer lang.
De afgelopen 5 jaar zijn er altijd 150 deelnemende tractoren geweest

Op zaterdagochtend 2 juli vanaf 9.30
uur is de aanvang van de tocht. Daar
kunnen de tractoren ook bekeken
worden. Net als de voorgaande jaren is
dit bij de familie Wesselink aan de
Rietgerweg 2 te Vorden. De start vindt
om 10.00 uur plaats. De lunchpauze,
rond 12 uur, zal worden gehouden op
het terrein van Yleesboerderij Garrit-
sen aan de Wolfstraat in Toldijk. Daar

worden op deze dag ook de specta-
culaire Sheep-dog trials gehouden.
Tijdens de pauze is er ook gelegenheid
om de tractoren te bewonderen. Om
ongeveer 15.30 uur worden de tracto-
ren weer verwacht bij de startlocatie
aan de Rietgerweg. Als u mee wilt
rijden met deze toertocht kan men
zich opgeven via tel. (0575) 55 67 68 of
email: TECdeGraafschap@chello.nl

o.v.v. naam-adres-PC/woonplaats deel-
nemer en merk/type/bouwjaar tractor.
De kosten bedragen € 12,- per deelne-
mer. Daarvoor ontvangt u koffie/thee
met koek, lunch, frisdrank, 2 versna-
peringen tijdens de tocht, program-
maboekje en een herinneringstegel.
Er kunnen maximaal 150 deelnemers
meerijden. Als u meer informatie wilt,
kunt u natuurlijk altijd even bellen of
e-mailen.

Daarnaast wordt op zaterdag 20 augus-
tus, voor de derde keer, een speciale
tractortoertocht voor dames georga-
niseerd. Voor meer informatie en in-
schrijving betreffende deze tocht kan
men contact opnemen via het eerder
genoemde telefoonnummer of email-
adres.

Deze toertochten wordt onder auspi-
ciën van de OTMV (Oude Trekker en
Motoren Vereniging) afdeling Gelder-
land gereden.

Tevens wordt er onder de naam Wei-je
Feesten' op 11 en 12 juni in Kranenburg
een spectaculair evenement georga-
niseerd voor trekkerliefhebbers. De
organisatie ligt in handen van de
Stichting Cultureel Collectief Kranen-
burg.

Er is o.a. een oldtimershow, diverse
demonstraties met oude werktuigen,
oude ambachten, kroamkespad, vogel-
schieten, kinderspelen en live muziek.
Opening van het showterrein aan de
Eikenlaan in Kranenburg (gem. Vorden)
is beide dagen om 10 uur.

Skaters - wat mogen ze, wat moeten ze?
Er doen zich vaak problemen voor
met skaters in het verkeer doordat
skaters én andere verkeersdeelne-
mers niet precies weten wat ska-
ters mogen en moeten.

POSITIE IN HET VERKEER
Een skater is volgens de wet een voet-
ganger. Hij moet dus officieel gebruik
maken van het voetpad. Maar gebruik
van het fietspad of de rijbaan wordt
gedoogd als dat veilig kan, dus als het
niet druk is en je ander verkeer niet
hindert.

VEILIG SKATEN
Voor je als skater de weg opgaat moet
je een aantal dingen kunnen: recht-
door skaten, bochten maken, en tijdig
stoppen. Draag een helm en pols-, elle
boog- en kniebeschermers. Zorg datje
voor andere verkeersdeelnemers (ook
voor voetgangers!) kunt stoppen. Hou
rechts en rij als je met meerderen bent
achter elkaar. Als je linksaf wilt slaan,
steek dan haaks in twee keer over, zo-

als een voetganger. Zorg dat je zicht-
baar en herkenbaar bent in het ver-
keer, ook in het donker. Draag geen
walkman. Laat je nooit voortslepen
door een auto of bromfiets!

GÉÉN VOORRANG
Dat skaters op het fietspad of de rij-
baan worden gedoogd betekent niet
dat ze net als fietsers voorrang hebben
als ze voor een auto van rechts komen
of op een voorrangsweg skaten. Ska-
ters blijven wat de voorrang betreft
voetgangers!

TIPS VOOR ANDERE
VERKEERSDEELNEMERS
Reken erop dat u skaters op de rijbaan
kunt tegenkomen, zeker op mooie
buitenwegen en met mooi weer! Rij
niet vlak langs ze heen; ze hebben
voor hun voortbeweging meer ruimte
nodig dan een fietser.

Nadere info over veilig skaten vindt u
op www.dnij.nl en www.skatebond.nl

Gelderland verkeersveiliger
Het aantal slachtoffers ten gevolge
van een verkeersongeval is in Gel-
derland duidelijk afgenomen. Vol-
gens de door de politie geregi-
streerde ongevalscijfers vielen er in
2004 in het Gelderse verkeer 125 do-
den en belandden 1381 mensen in
het ziekenhuis. Ten opzichte van
2003 is het aantal doden met ca
15% afgenomen en het aantal zie
kenhuisopnamen met ca 8%. Deze
cijfers zijn bekend gemaakt door
het Regionaal Orgaan Verkeersvei-
ligheid Gelderland (ROVG).

Ook wanneer de cijfers over meerdere
jaren worden bekeken is van een gun-
stige ontwikkeling van de verkeersvei-
ligheid sprake. De laatste jaren zijn in
Gelderland tal van verkeersveiligheids-
maatregelen getroffen, die gaandeweg
hun vruchten beginnen af te werpen.
Zo is flink geïnvesteerd in het veiliger
maken van de de infrastructuur, bij-
voorbeeld door de aanleg van rotondes
en verblijfsgebieden (30 en 60 km zo-
nes). Daarnaast is de verkeershandha-

ving door de politie geïntensiveerd,
waardoor er minder sprake is van
slecht verkeersgedrag, zoals te hard rij-
den, onder invloed rijden en door rood
licht rijden. Het autogordelgebruik
blijkt de laatste jaren sterk toegeno-
men. Ook op het gebied van verkeers-
educatie worden tal van maatregelen
getroffen. Dit betreft bijvoorbeeld ver-
keerslessen op scholen, bromfietscur-
sussen, verbetering van de rijoplei-
ding, rijvaardigheidstrainingen voor
ouderen en diverse voorlichtingscam-
pagnes. De gordelcampagne van vorig
jaar is daarvan een goed voorbeeld. Het
aantal kinderen dat achterin de auto
veilig wordt vervoerd is met bijna 15%
toegenomen. Het ROVG is blij met de
gunstige cijfers voor 2004 en ziet deze
als een stimulans om de inspanningen
voor verkeersveiligheid onverminderd
voort te zetten. Want het Gelderse ver-
keer eist nog steeds een zware tol, met
elke maand meer dan 10 doden en
meer dan 100 zwaar gewonden. Kille
cijfers waarachter onnoemelijk veel
leed schuilgaat.

Concerten in
de St. Janskerk
KAMPEN BOYS CHOIR EVENSONG
IN ST. JANSKERK ZUTPHEN

Een paar maanden geleden ver-
voerde het Kampen Boys Choir de
harten in een tot de laatste plaats
bezette St. Janskerk tijdens een in-
drukwekkend gezongen Evensong.

Opnieuw zullen de bezoekers van
toen uitzien naar de komst van dit
jongenskoor, dat in de prachtige ruim-
te van deze kerk, op zaterdag 2 juli a.s.
wederom een schitterende Evensong
zal verzorgen.

Dit gezongen avondgebed, dat dage
lijks klinkt in alle 42 Anglicaanse
kathedralen, is van een schoonheid
die voortkomt uit een lange en eer-
biedwaardige traditie.

Schoonheid die gegoten is in een
vorm die door de eeuwen heen zijn
veerkracht en waarde heeft bewezen
en van de ene op de andere generatie
wordt doorgegeven.

De Psalmen, welke door het koor vier-
stemig reciterend worden gezongen,
worden omlijst met Anthems en
Hymns die door de aanwezigen met
ondersteuning van het orgel worden
meegezongen.

In het liturgieboekje staan alle teksten
en vertalingen afgedrukt. Het hart van
de Evensong vormt het indrukwek-
kende Magnifïcat in een zetting van
de Engelse grootmeester Charles Vil-
liers Stanford.

Het Kampen Boys Choir, bestond uit
20 jongens en 14 mannen, gebaseerd
op de Engelse jongenskoortraditie,
staat onder leiding van Bouwe R. Dijk-
stra, in ons land maar ook ver daarbui-
ten bekend van zijn eveneens befaam-
de Roder Jongenskoor. De koor- en
samenzang zal worden begeleid door
hun vaste organist Dick Sanderman.
Met deze Choral Evensong aanvang
17.00 uur, wordt deze concertserie
dit seizoen afgesloten. De toegang
bedraagt € 5,-.

Laren, Zaterdag 26 juni is het weer
volop party bij Witkamp met een
wel heeeel errugh gezellig en fout
programma. De gehele balustrade
zaal gaat dan open en wordt het
lekker swingen en feesten met de
Foute Discoshow van Ruud en Co.

Met deze gasten is de partygarantie
100 %!!! Met veel give aways, lekkere
lolly's en de vetste classics uit de jaren
70 en 80.
Maar niet alleen in de grote zaal is het
feest... Ook in de Funbar weer veel fun
met het Vordens feestartikel nr l KAS-
BENDJEN...

En alsof het nog niet genoeg is gaan
we ook weer vol gas in de Beachclub
met DJ Jeronimo. Dit gezellige avond-
je uit kost je maar 22,50 euri per per-
soon en daar zitten alle drankjes en
biertjes bij in. Reden genoeg om al je
afspraken of de visite af te bellen.

Maar je kunt ze ook gewoon meene
men voor een echt gezellig avondje
uit. Dus zet je haren maar snel in de
krul en poets je oude dansschoentjes
maar weer eens op voor een avond om
niet snel te vergeten. Voor meer infor-
matie kun je ff kijken op het mooie
Webseitje van www.witkamp.com

Uitslag referendum van de
gemeente Bronckhorst
Voor:
Tegen:

Geldige stemmen:
Blanco/ongeldig:

7382
10.504

Opgeroepen:
18.486 Niet verschenen:

179 Opkomstpercentage:

Reildcursus
Reiki komt uit Japan en betekent
Universele Levensenergie. Deze le-
vensenergie stroomt door ieder
mens. Deze stroom kan door stress
geblokkeerd raken, waardoor ziek-
tes of problemen kunnen ont-
staan.

Door jezelf of een ander Reiki te geven
wordt het zelfgenezend vermogen van
het lichaam gestimuleerd. Met als di-
rect gevolg een diep gevoel van ont-
spanning. Door regelmatig te behan-
delen wordt je weerstand en vitaliteit
vergroot. Reiki ondersteunt bij allerlei
soorten van klachten.

Bestrijdt niet alleen symptomen, maar
bereikt ook de oorzaak. Bovendien
gaat Reiki zeer goed samen met regu-
liere medische behandelingen, maar
komt nooit in de plaats daarvan! Reiki
is een krachtige, liefdevolle energie
die je niet kunt sturen of beïnvloeden.
Iedereen kan Reiki leren. Voor een cur-
sus Reiki heb je geen speciale voorken-
nis of vaardigheden nodig. Ook je op-
leidingsniveau speelt geen rol. Sinds
april 2004 ben ik in opleiding om zelf

Reikimaster te worden. Het is mijn
grootste wens om anderen kennis te
mogen laten maken met Reiki en ho-
pelijk gaan zij net zo enthousiast met
Reiki aan de slag als ik.

Ik heb Lia van 't Veen, mijn opleidend
Reikimaster van 7 t/m 9 juli 2005
(2 avonden van 19.30-22.30 uur en op
zaterdag van 10-17 uur) uitgenodigd
om bij mij aan huis een Reiki-1-cursus
verzorgen.

WIL JE KENNISMAKEN MET REIKI?
Ik geef (kennismakings)behandelin-
gen, zodat je aan den lijve kunt erva-
ren wat Reiki doet. Daarnaast geef ik
bij mij aan huis ook oefenavonden
voor mensen die een Reiki-cursus heb-
ben gevolgd. Hier ben je ook als gast
welkom als je nog geen cursus hebt ge
volgd. Dus gewoon om eens te ervaren
wat Reiki is. Informatie is te vinden op
www.reiki-vorden.nl

Ook kun je mailen naar: info@reiki-
vorden.nl of bellen met Rianne Leijten
(Reikimaster-student), Smidsstraat 13
te Vorden (0575) 55 35 28 (na 18.00 uur).

ww.contact.nl
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PROFITEER NU !
bij aankoop van

1 artikel 10%
2 artikelen 15%
3 artikelen 20%
4 of meer 25%

KASSAKORTING*

Op de alle voorjaars- en
zomercollecties

Visser
M O D E

Burg. Galeestraat 9 - 7251 EA Vorden

niet op reeds afgeprijsde artikelenen panty's, accessoires e.d.
geldig t/m zaterdag 11 juni 2OO5

drukker i j Weevers
Nieuwstad 30,

7251 AH Vorden
Postbus 22,

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

E-mail: info@contact.nl

agentschappen

Weevers druk

Halseweg 3c
7021 CX Zelhem

Tel. (0314) 62 50 53

SUETERS
Raadhuisstraat 9a,

Hengeto (Gld)
Telefoon (O575) 46 11 89

AcquWtoMR
FEUX TAKKENKAMP, Tele-

foon O6-48 794 212

MEVR VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

Begonlastraat 3, Steenderen
Telefoon (O575) 45 23 98

ALFUN verhuur
Sbytobes„ mens

Partytenten
Sarah en Abraham Beamer + scherm

WWWJVLFUN.NL
Tel: 0313-484498 fax: 0313484815

SPANNEVOGEL

<^^

KORTING

UITVALSCHERMEN

OP AL DEZE
TYPEN

ZONWERING!

GRATIS
MONTAGE!

GELDT OOK VOOR
ELEKTRISCHE BEDIENING!

SCREENS

ROLLUIKEN

KNIKARMSCHERMEN

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

tö\f t«»H n<

In Hengelo Gld (do) en Lichtenvoorde (za):

GRATIS* RUIT REPAREREN
U kunt terecht:

Hengelo Gld: donderdag 9 juni
op de parkeerplaats bij

hoek Raadhuisstraat / Schoolstraat

Lichtenvoorde: zaterdag 11 juni

op de parkeerplaats van

Sportcomplex Longa aan de Raadhuisstraat

LET OP DE GELE TENT VAN AUTOMARK

Donderdag van 09.00 tot 17.30, zaterdag tot 16.00 uur. Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. N.B.: Kenteken
Graveren kost € 15,- per auto. Voor € 5,- extra kunt u een speciale reflectielaag over de gravures laten aanbrengen, waardoor
de gravures 's avonds en bij regen goed zichtbaar blijven: betere preventie. Graveren helpt tegen diefstal: wil een dief een ge-
stolen auto verkopen, dan moet hij alle ruiten met het oude nummer vervangen!

STER IN VOORRUIT: MEER DAN 50% DOORSCHEURKANS, OOK OP VAKANTIE!
Vakantiehitte enerzijds en vrieskou anderzijds zorgen
voor grote spanningen in voorruiten: uitzetting en in-
krimping doen kleine barstjes / sterretjes doorscheu-
ren tot een grote barst. Volgens technisch onderzoek
is de doorscheurkans zelfs meer dan 50%! Dit door-
scheuren kan onveiligheid en afkeuring bij de APK tot
gevolg hebben. U kunt dit voorkomen door de voor-
ruit door middel van harsinjectie te laten repareren.
Tijdige reparatie voorkomt een dure (eigen risico!) en
tijdrovende vervanging van uw voorruit. Een voorruit

op vakantie laten vervangen is lastig en de afwikke-
ling met verzekeraars (buitenland!) ingewikkelder,
laat geen barst in uw vakantie ontstaan!
*Reparatie van een sterretje / breukje in de voorruit
door middel van harsreparatie is daarom voor bijna al-
le WA-Plus, Casco én All-Risk verzekerden zonder kos-
ten. Reparatie is namelijk veel goedkoper dan vervan-
gen! De rekening gaat rechtstreeks naar uw verzeke-
raar. U heeft geen eigen risico en u heeft geen no-
claim verlies. U moet voor de juiste verzekeringsgege-

vens bij reparatie wel uw laatste groene kaart meene-
men. Let op: deze aanbieding geldt niet voor particu-
lier verzekerden van Centraal Beheer. Bent u verze-
kerd bij een van de andere verzekeraars dan bent u
welkom bij de Mobiele Service van Automark, specia-
list in hars reparaties. Meldt u zich bij aankomst direct
voor een gratis voorruitinspectie: u krijgt ter plekke
een vrijblijvend en deskundig advies.

'Reflectieteag', 'Automark', het 'STOP logo, de kteur 'geef, de Vorm tenf en 'Safe Sk f̂ ^n gedeponeerde merken van Atrtomark-Röst
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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 10, fax: (0575) 55 W 86
of email: contact@weevers.nl

ê uut
Zondagmeddag en al een paar dage
te warm um te warken. Mooi wear,
maor lui dai d'r van wordt. Ze zit
onder 'n boom, de krante op taofel,
ondertussen valt Riek de oogne
dichte. Ze schruk schaamachtig
wakker, at Gert en Gerda van de
fletse stapt. Foi, zeg Riek maor zo
midden op 'n dag zitten slaopen.
Hendrik en Gert hebt al rap de
verkiezing biej de kop. Veur of te-
gen de grondwet van Europa? Neet
helder, de Fransen, nee! Och, zeg
Hendrik, het Franse volk is altied
grootsig op het eigen Frankriek. Net
as alle grote lande. Ze denkt dat ze
gin andre taal hooft te kennen.

Gelukkig dat onze volk mear talen
leart." En dan geet 't al wear rap
oaver de eigen streek, de Achter-
hoek en de gemeente politiek. Dat
is dichter biej huus en raakt oew
rechtstreeks in de knippe. Want d'r
zit belasting verhoging an te kom-
men. Riek lacht richting Gert:
"Weet iej, Hendrik den dach dat
onze gemeente Bronckhorst wel
100 miljoen reserve zol hebben,
maor in de krante steet dat het
33.8 miljoen is. Dat is toch een
mooi bedrag umme de de gate met
dichte te maken."

No kump Gerda en vrug: "Ho komt
ze toch an zo vuile geld as reserve?
En waorumme oew dan zo drok

maken? En veur ons de belasting
omhoog jagen?" Hendrik as Zel-
hemsen old boekholder schud zien
wieze heufd en wil an het gewone
volk wel probearn uut te leggen ho
of 't zit. Hendrik: "De wetholder
zeg dat het hem een miljoen tegen
valt? Dan is dat wel dom, wiej
hadden allange in de gaten dat in
Zelhem in Steendern in Hengel in
Vorden in Hummel-Keppel in ene
keer nog van alles gebeurn wat
vuile geld kosten, zolang ze zelf
nog baas in eigen huus waarn.

Onze gemneente is niks anders as
ne gewonen winkel, een zaak of
boerderieje. Zonder eigen kapitaal
of neum het reserve, dan geet het
fout. Ai wat wilt anpakken en geld
wilt lenen biej de banke dan wilt
ze alles van oew weten en moi ze
kerheid kunnen geven. Liefst vuile
dure grond en dure gebouwen op
ne heel mooie plek. Ne boer met
40 bunder grond hef meest millie-
oenen an stille reserve.

Dat zal ok motten, want dat geld
wat in die grond vaste lig breg maor
weing rendement. Zo hef de ge-
meente vullegeld zitten in grond
op al die industrie terreinen met
mekaar. Soms van ne boer 't hele
bedrief gekocht, al jaorn terugge, in
de verwachting straks 200 euro per
vierkante meter terugge te vangen

biej nieuwbouw. Elke gemeente wil
graag vuile bouwen. Dure grond
verkopen en vuile belasting vangen.
Dorpscentra ensportvelden, zwem-
baden en een kerkhof dat kost
meestal geld. De waardering in geld
dat steet allemaol op de balans en
is samen die grote reserve.

En iej snapt al dat de gemeente die
hele reserve neet op kan maken
want dan lup het zaakjen in 't hon-
derd. Hef onze gemeente te vuile
geld verbrast en gin eigen reserve,
dan zal de overheid de gemeente
een stok tussen de bene stekken en
wordt ze ne artiekel 12 gemeente.
Dan wordt ze armlastig van de over-
heid en mot ze alles vraogen. Dat
wil d'r gin ene graag. No is 't vake
wel zo dat die reserve vuile groter is
dan wat er op 't papier steet. Ne
slimmen boekholder prebeart alles
zo snel meugelijk af te schrieven
en dus de zaken laag op de balans
te zetten. Een gemeentehuus en
gebouwen veur een paar duuzend
euro, wanneer het in de praktijk
tien kear meer weard is. Dat heet
veurzichtig beleid.

En daor bunt ze in onzen Achter-
hoek stark in. Dat zit hem in de
boem plattelands mentaliteit. Graag
arm leaven umme rieke te kunnen
starven."

De Baron van Bronckhorst

EXCITYNG Reloaded:
LOCO LOCO DISCO SHOW

Zaterdag 11 juni is de main area
van City lido weer helemaal in de
ban van de 80s en 90s als de Loco
Loco discoshow naar Groenlo
komt. Loco Loco staat garant voor
een geweldige happening.

De tweelingbroers Henry en Henrie
Feniel en hun gast-DJ Stevie Starlight
treden sinds een jaar of zes met veel
succes in het hele land op. Een kleine
selectie uit een enorme reeks optre
dens: Terschellings Oerol, Mambo Be
ach op Curacao, Ahoy bij de afterparty
van het nationaal Songfestival, Pink-
pop en Lowlands. Elke show is weer
een feest der herkenning voor wat be
treft oude en vergeten liedjes, waaron-
der swingende Disco, ouderwetse Ne
derpop en overheerlijke gitaarmuziek-
jes. De drie vinylofielen lappen daarbij
alle conventionele dj-technieken aan
hun bowlingschoenen.Resident in het
City Theater is Michel.

In Club de Rea'u laat DJ Daniël de heu-
pen weer draaien met zomerse Urban,
Latin en Groove. De vetste Trance
wordt deze keer in The Soulkitchen
strak gemixed door Milo.nl en Mark
zorgt voor een onvergetelijke vakan-
tiesfeer in feestcafé Barrio Basso.

Voorverkoop Midzomerfeest
loopt voorspoedig

Met nog 2 weken tot aan het Mid-
zomerfeest kan de Stevo (Stichting
Evenementen Vorden) tevreden zijn
met het aantal kaarten wat tot op
heden is verkocht. Dit geeft aan dat
het feest leeft onder de bevolking
en dat het een vaste waarde is ge-
worden in Vorden.

Het programma van dit jaar liegt er
niet om, en geeft aan dat de organisa-
tie waarde hecht aan muzikaal goede
bands. De Vordense band The Avalan-
che zal de avond om 20.00 uur openen
met hun inmiddels bekende reper-
toire voornamelijk bestaande uit rock-
covers.

De hoofdact voor deze avond is de 11-
koppige band Footloose, een enthousi-
aste en swingende feestband, welke
zeker garant zal staan voor een goede
sfeer.De band beschikt o.a. ook over
een uitgebreide blazerssectie en 2

zangeressen. Ze komen uit de regio
Nijmegen/Wijchen waar ze al heel
wat optredens hebben gedaan. Nu dus
voor het eerst in deze regio te zien.
Ze spelen rock, disco, dance, soul, Ne
derlandstalig en popmuziek, zowel
nummers van vroeger als hedendaag-
se ( feest) muziek. Vanaf 0.00 uur zal
DJ Oliver de feestvreugde tot een cli-
max brengen.

De feestweide nabij Kasteel Vorden zal
voor het avondprogramma om 20.00
uur open gaan en het feest zal tot 1.00
uur duren.

De entree voor 's avonds is € 8.50 in de
voorverkoop en aan de kassa € 10,-
De kaarten zijn te koop bij Fashion
Corner, Tankstation Weulen Kranen-
barg, Sportcafé 't Jebbink en Mitra
Sander Pardij s. Voor meer info zie:
www.stevo.nu

Gratis kindermiddag
Midzomerfeest

Ook dit jaar heeft de organisatie
van het Midzomerfeest op 18 juni
weer aan de kinderen van Vorden
gedacht. Na het succes van de twee
voorgaande jaren is ook dit jaar
weer besloten een gratis kinder-
middag te organiseren. Op deze
manier wil de Stichting Evenemen-
ten Vorden laten zien dat het iets
wil doen voor een breed publiek
uit de omgeving van Vorden.

Het zal de kinderen dan ook niets
ontbreken tijdens deze middag. Zo
zal er onder meer een survivalbaan,
schminkstand en ballenbak zijn. Daar-
naast is er een optreden van clown

Diderique. Deze clown zal zorgen voor
hilarische momenten. Ook is er gratis
ranja voor de kinderen. Aan het einde
van deze middag krijgt ieder kind nog
een presentje.

Deze dag zal wederom worden afgeslo-
ten met een ballonnenwedstrijd. Yvon-
ne modespeciaalzaak voor de jeugd
stelt voor de 3 verst gekomen ballon-
nen weer een prijs ter beschikking.

Dus ouders en kinderen van Vorden
komt allen op 18 juni a.s. van 15.00 tot
17.00 uur naar het feestterrein nabij
kasteel Vorden. Voor een gezellige
middag!!! Voor meer info: www.stevo.nu
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www.rowielektro.nl Gemak in service
en reparatie

Apotheek Hengelo Gld.
Spalstraat 28

7255AC Hengelo Gld.
Tel.:0575-461010

Ben je op zoek naar een leuke baan
in een gezellige dorpsapotheek in de Achterhoek?

Dan is dit je kans!

Omdat één collega na haar zwangerschap minder gaat werken
en een andere gaat verhuizen, hebben wij 2 vacatures voor een

APOTHEKERSASSISTENTE
tenminste 32 uur per week

waarvan de ene nieuwe collega per 1 juli kan beginnen en de andere
per 1 oktober a.s.

Is het volgende op jou van toepassing:
- je bent in het bezit van het diploma apothekersassistente of je

behaalt dit in 2005
- je vindt het leuk om in teamverband te werken
- je bent flexibel en bereid tot het doen van diensten

(1 keer per 4-5 weken)
je hebt klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staan
je bent tussen de 18 en 30 jaar (in verband met de leeftijdsopbouw
van het team)

Dan ben jij degene die wij zoeken!
Schrijf, bel of e-mail naar:

Apotheek Hengelo Gld. B.V.
t.a.v. Erik Duin, apotheker
Spalstraat 28, 7255 AC Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461010
e-mail: info@apotheekhengelo.nl

Juni is Volume en Make-up maand.

Wilt u hetzelfde resultaat ervaren als Anita,
maak dan een afspraak voor een

Gratis
volume behandeling en persoonlijk make-up advies.

1

Hair & Beauty

Kapsalon • Zonnestudio • Schoonheidssalon
Dreef 11, 7255 WV Hengelo Gld., Telefoon (0575) 46 57 15

ti Die
sierbestrating
maakt
mijn tuin
helemaal af

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

Bezoek nu onze showroom of kijk alvast op

www.bouwcenterhci.nl

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

VOORJAARSSHOW
Peugeot Ridderhof met veel actievoordeel !

SESAME OPEN
U..

Peugeot 1007. Te makkelijk.

AUTOBEDRIJF RIDDERHOF
Molenenk 2 7255 AX HENGELO Gld.

TEL. 0575 - 46 19 47 JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT

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

drukke r i j Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

AGENTSCHAPPEN

Sueters
ïtraat 9a, Heogeto (GW)

Telefoon (0575) 46 11 89

AoquMtoun FEUX TAKKENKAMP,
Telefoon O6-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen
Telefoon (O575) 45 23 98
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Op of na vaderdag met Weekblad Contact
voor twee euro per kilogram de lucht in...

"De Fortis Bank VIP-ballon gaat hier bij de Bronkhorster molen de lucht in."

Een tweede oproep van het Gelders Ballonteam onder leiding van
Bronckhorster Paul Kok uit Steenderen. Voor vaderdag, 19 juni 2005, is
een "Vaderdaggeintje" samen met Weekblad Contact georganiseerd.
Vaders kunnen (vuil aan de haak) voor twee euro per kilo mee aan
boord. Ook zoon of dochter van minimaal 10 jaar mag mee voor het ge-
lijke bedrag per kilo en behalve vaders mogen moeders natuurlijk ook
mee.

WAT KRIJGT U VOOR DIE TWEE
EURO PER KILO...
a) Ballonvaart van minimaal een uur

tot vijf kwartier met vertrekplaats
binnen de nieuwe gemeentegren-
zen van Bronckhorst, inclusief pas-
sagiersverzekeringen en landings-
rechten.

b) Een gezellig slokje na afloop als we
hebben ingepakt na de vaart.

c) Per post een oorkonde als aanden-
ken aan uw ballonvaart/luchtdoop.

Voorafgaande aan de start worden de
passagiers gewogen en er zal voor de
kinderen wat minder moeten worden
betaald dan de volwassenen. De mini-
mum leeftijd van 10 jaar wordt gehan-

teerd, omdat het voor nog jongere kin-
deren moeilijk is om 60 tot 75 minu-
ten aandacht bij het ballonvaren te
houden.

Pakweg 70% van de afgesproken start-
kansen gaat een eerste keer door.
Mocht door wind, regen of onweer de
ballon de afgesproken avond uit de
lucht blijven, dan wordt een nieuwe
afspraak gemaakt. Het blijft natuur-
lijk spelen met de natuur en niet een
speelbal worden van dezelfde natuur!
Paul Kok was tien jaar voorzitter van
een grote historische vereniging en
kan allerlei cultuur- en historische
anekdotes vertellen tijdens de vlucht.
Horen (en zien!) over ontwikkelingen

in de landbouw en gemeenschappen,
zo ook de Achterhoekse kastelen met
haar bewoners.

WINDRICHTINGEN
Vanuit Steenderen of de gemeente
Bronckhorst zijn alle richtingen een
genoegen om mee te maken. Met
noordenwind richting Montferland,
met westenwind in de richting van de
Gelderse kastelen nabij Vorden, met
zuidenwind worden de meanders van
de IJssel langs Zutphen en voormalig
kasteel De Nijenbeek gevolgd, met oos-
tenwind gaat het cross country over
de Veluwe. Normaliter geldt voor deze
laatste vaart een veel hoger tarief om-
dat de ballon veel langer in de lucht is.
Vul de bon zo snel mogelijk in en
stuur deze op naar Weekblad Contact.
Twee vaders hebben geluk, want het
lot zal hun 'kiloheffing' tot nul terug-
brengen. De trekking vindt plaats op
woensdag 15 juni 2005 door Paul Kok,
waarna de gelukkigen worden gebeld.
Neem deze kans om Bronckhorst en
zijn wetenswaardigheden van boven
te zien en te horen...

"CONTACT VADERDAG BALLONVAARTACTIE 2005"

Ondergetekende wil in 2005 met de Contact Vaderdagactie ballonvaren tegen een tarief van twee euro per kilogram.

Naam: Leeftijd jr. Gewicht kg.

Adres: Postcode Woonplaats

Telefoon: (p) (w)

Gegevens van eventuele medepassagiers:

Naam:

Naam:

Naam: —

Leeftijd

Leeftijd

Leeftijd

.jr.

jr.

jr.

(mobiel)

Gewicht

Gewicht

Gewicht

kg.

kg-

kg-

Deze Bon opsturen naar: Contact Vaderdag Ballonvaartactie 2005, Nieuwstad 30,7251 AH VORDEN

Uitreiking eerste exemplaren
'Het gecomponeerde Ideinldnd'
Afgelopen vrijdag vond in een
sfeervolle Broerenkerk te Zwolle
de perspresentatie én uitreiking
van de eerste twee exemplaren
plaats van Hans Offringa's nieuw-
ste roman Het gecomponeerde
Kleinkind.

De presentatie werd geopend met een
korte, maar virtuoze muzikale uitvoe-
ring door euphoniumspeler Jiri van
der Kaay van het thema en enkele va-
riaties van Paganini's bekende Caprice
nr. 24. Na een openingswoordje van
Conservatorium directeur Juul Dite-
weg overhandigde Annemarie Kuipers,
directeur van Biblioservice Gelderland
en uitgever van dit door Mester van de
Grift met fraaie prentjes voorziene
boek, de eerste exemplaren aan de
13-jarige violiste Lonne Pondman
(tweede prijs winnares van het Her-
man Krebbersconcours) en de eerder
genoemde Jiri van der Kaay, winnaar
van het Prinses Christina Concours
2005. Vervolgens nam auteur Hans
Offringa het woord om de aanleiding
tot het schrijven van het gecompo-
neerde kleinkind nader toe te lichten
en diverse mensen en instanties te be-
danken. Het gecomponeerde klein-
kind is zowel een muzikale vertelling
als een heldere inleiding op klassieke
muziek. Offringa liet zich voor het
door Biblioservice Gelderland uitgege-
ven boek inspireren door o.a. De we-
reld van Sophie van Jostein Gaarder en
de muziek en inspirerende verhalen
van de bekende pianist, stadgenoot en

behandelde componisten, maar ook
enkele verrassende elementen zullen
de nieuwsgierigheid van de kenner
zeker prikkelen.

INHOUD:
Wanneer zijn grootmoeder overlijdt,
vindt de 16-jarige Mare, in haar
bureau een doos met zijn naam erop.
In de doos zitten twaalf brieven, die
aan hem gericht zijn. Grootmoeder
was bij leven een gerenommeerd pia-
niste en herkende in haar kleinzoon
de liefde voor de klassieke muziek. El-
ke brief beschrijft haar relatie met een
beroemd componist uit het verleden
en legt ze uit waarom die componist
zo belangrijk voor haar was. Ze be-
schrijft het op een manier alsof ze
hem persoonlijk heeft gekend. Elke
keer wanneer hij een brief gelezen
heeft, gaat Mare met de componist
"aan de slag" en gaat steeds beter be-
grijpen waar zijn grootmoeder hem
naar toe leidt..

De componisten die grootmoeder be-
schrijft zijn: N. Paganini, J.S. Bach,
WA Mozart, L. van Beethoven, F. Schu-
bert, F. Chopin, F. Liszt, Cl. Debussy,
E. Satie, S. Rachmaninov en F. Zappa.

Bij het boek horen piano-improvisaties
die via www.biblioservice.nl en
www.janvayne.com tegen betaling
gedownload kunnen worden. Gedrukte
en elektronische media vullen elkaar
perfect aan: internet in het verlengde
van een boek. Centraal muzikaal

De vier hoofdrolspelers n.a.v. de presentatie van het eerste exemplaar:
jan Vayne, Jiri van der Kaay, Lonne Pondman en auteur Hans Offringa

vriend Jan Vayne. Het boek is gedrukt
door Drukkerij Weevers in Vorden. De
eindredactie was in handen van Joop
Boerstoel.

De opzet van het boek is meerledig. Zo
probeert Offringa met zijn aanpak de
jeugd van tegenwoordig te boeien
voor klassieke muziek en kan deze
uitgave als een introductie in de we
reld van de klassieke muziek worden
gezien. Kenners en klassieke muziek-
liefhebbers zullen het boek met een
glimlach van herkenning lezen, daar
waar het gaat om de gegevens van de

thema is het 24e caprice voor viool
van Niccolö Paganini. Op de presen-
tatie afgelopen vrijdag werd door Lon-
ne Pondman en Jan Vayne een puike
demonstratie gegeven van hetgeen
men van de geluidsvoorbeelden voor
moet stellen. Met dit concert werd de
perspresentatie op een unieke wijze
besloten, waarna alle aanwezigen on-
der het genot van een drankje en een
hapje nog konden napraten op de
prachtige binnenplaats van het Con-
servatorium van Zwolle, gevestigd een
een voormalig klooster, aan de Stads-
muur te Zwolle.
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(B en w, griffie/raad en afdelingen
Publiekszaken, Werk. inkomen en zorg
en Openbare orde en veiligheid)

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

Postadres
Postbus 200. 7255 ZJ Hengelo Gld.
tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer:2851 04497

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Speciaal bericht voor jonge Bronckhorsters van 12-23 jaar

Jongeren in Bronckhorst denk mee
over het nieuwe jeugdbeleid!
De gemeente Bronckhorst wil een jeugdbeleid maken voor jongeren van
12 t/m 23 jaar. In het jeugdbeleid komt onder andere te staan waar de ge-
meente voor kiest als het gaat om zaken die met jongeren te maken hebben
en hoe we dat gaan aanpakken. Wat heb ik daarmee te maken denk je mis-
schien? Veel! Je valt in deze leeftijdscategorie en we kunnen jouw ideeën
goed gebruiken. Immers, om een goed jeugdbeleid te kunnen maken, moet
de gemeente weten wat er speelt bij jou en je vrienden en vriendinnen!

verloten we een MP3 speler!
• Op 22 juni om 16.00 uur kunnen
jullie met mij te chatten. Log in op
http://bronckhorst.xs4all.nl/chat.
Aan mij kun je dan aangeven wat jij
belangrijk vindt voor jongeren in
jouw dorp. Ook kun je allerhande
vragen stellen die bij je leven over
het onderwerp.

Alle reacties die we van jongeren
krijgen, verzamelen en verwerken
we. Ook gaan we nog inventariseren
wat er nu aanwezig is aan voorzie-
ningen voor jongeren en hoe dit
verspreid is over de dorpen. Na de
zomervakantie gaan we nog in
gesprek met professionele en vrij-
willigersorganisaties die met jonge-
ren werken en in bijvoorbeeld jeugd-
soosen wordt ook met jongeren van
gedachten gewisseld over dit onder-
werp. Met al deze gegevens, krijgen
we een goede indruk van wat er
speelt. Daarmee kunnen we conclu-
sies trekken, die we in het jeugdbe-
leid, dat aan het eind van dit jaar
klaar moet zijn, opnemen. Met dat
beleid kunnen we dan wellicht din-
gen realiseren die het voor jou (nog)
prettig(er) maken om in Bronckhorst
te wonen. Want dat vinden we be-
langrijk.

Maak kans op een MP3 speler
Daarom willen we van jou horen of
het wel klopt wat wij denken dat jij
belangrijk vindt. Hoe je dat kunt
doen? Op verschillende manieren:
• We hebben een vragenlijst op in-
ternet gezet. Kijk op www.bronck-
horst.nl en klik door naar Jongeren-
vragenlijst (je vindt deze in het roze
'Snel naar' menu). Vul deze in en je
maakt kans op een mooi cadeau! Het
invullen duurt ongeveer 10 minuten.
Heb je geen internet dan kun je ook
een vragenlijst opvragen bij de jon-
gerenopbouwwerkervan de ge-
meente, Jore Bron. Hij stuurt je er
dan één toe. Lever de vragenlijst in
voor 1 juli a.s. Onder de inzenders

Ab Boers, Wethouder jeugdbeleid e/a

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het
opzetten van het nieuwe jeugd-
beleid en hoe het verdergaat,
regelmatig opwww.bronckhorst.nl,
www.jonginbronckhorst.web-log.nl
en op deze gemeentepagina. Je kunt
ook contact opnemen met jongeren-
opbouwwerker, Jore Bron, tel.
(06)38242281 of e-mail:
jowbronckhorst@planet.nl.
Binnenkort ontvang je thuis ook
een brief van de gemeente over
het onderwerp

Laat wat van je horen! Vul de vra-
genlijst in voor 1 juli en doe mee aan
de chatsessie op 22 juni. Alvast
vriendelijk bedankt.

Wie houden zich naast de wethouder bezig met het opstellen
van het jeugdbeleid?

Karin de Boer en Jore Bron zijn
nauw betrokken bij de opzet van het
nieuwe Bronckhorster jongerenbe-
leid voor 12-23 jarigen. Jore is jon-
gerenopbouwmedewerker. Hij werkt
pas sinds kort voor Bronckhorst en
is de opvolger van Annet Danhof.

Naast het jeugdbeleid, houdt hij zich
bezig met het ondersteunen van de
besturen van de jeugdsoosen in
Hengelo, Halle en Zelhem. Samen
met Karin verwerkt hij de verzamel-
de gegevens. Karin stelt het jeugd-
beleid uiteindelijk op. Op de vraag

wat Karin en Jore het leukst vinden
aan het meewerken aan het nieuwe
jongerenbeleid, geeft Jore direct
aan: "Dat we het maken in overleg
met de jongeren. Zij krijgen de
mogelijkheid aan te geven wat zij
nodig vinden om zo prettig mogelijk
te wonen in hun dorp. Ik vind het
goed dat de gemeente echt iets met
de mening van de jongeren wil
doen."

Vergadering bestuur
Delta op 24 juni
Op 24 juni a.s. vindt er een algemene
bestuursvergadering van Delta
plaats in het gemeentehuis van
Bronckhorst. Aan de orde komen de
volgende agendapunten: vaststellen
jaarrekening 2004, bestemming
positief saldo 2004 en de begroting
2006. De vergaderingen vinden vol-
gens eenjaarschema plaats. Andere
vergaderdata voor dit jaar zijn:
16 september en 25 november 2005.

Reconstructiecom-
missie Achterhoek
en Liemers
Op 22 juni a.s. vergadert de Recon-
structiecommissie Achterhoek en
Liemers van 14.00 tot 16.30 uur bij
Waterschap Rijn en IJssel, Liemers-
weg 2 in Doetinchem. De vergade-
ring is openbaar en u bent van harte
welkom deze bij te wonen. Op de
agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• Uitvoeringsprogramma Achter-

hoek en Liemers 2005-2006:
De eerste tussenrapportage

• Reconstructieplan Achterhoek en
Liemers: terugmelding stand van
zaken procedure.

De agenda en bijbehorende stukken
zijn vanaf 13 juni digitaal beschik-
baar via: www.gelderland.nl/recon-
structie/achterhoek en liemers.

Gemeente
Bronckhorst
10 juni gesloten
In verband met een personeels-
uitje is de gemeente Bronckhorst
op 10 juni de gehele dag voor
publiek gesloten.

Inzameling huis-
houdelijk chemisch
afval gebied Vorden
Op 14 juni a.s. komt de chemocar in
het gebied Vorden om huishoudelijk
chemisch afval op te halen. Als u
wilt dat de chemocar die dag bij u
langs komt, moet u zich hiervoor
telefonisch aanmelden voor 9 juni
a.s. via de Afval-Informatie-Lijn,
(0575) 54 56 46 (bereikbaar van ma.
t/m vr. van 9.00-12.30 en van 13.00-
16.00 uur). Op de afvalkalender
staan de producten vermeldt die u
als chemisch afval gescheiden aan
kunt bieden. Lege verpakkingen van
chemische producten, zoals lege
spuitbussen en lege verfblikken zijn
geen chemisch afval, deze kunnen
gewoon in de grijze container.
U kunt uw chemisch afval tijdens
openingstijden ook brengen naar de
afvalbrengpunten in Vorden, Steen-
deren en Zutphen. De adressen en
openingstijden vindt u op de afval-
kalender. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met de
afdeling Bouwen en milieu, tel.nr.
(0575)750287.



UIT DE RAAD
Op 2 juni was een extra vergadering
van de gemeenteraad. Op de agen-
da stond onder meer de voortgang
van de realisatie van de brede
school in Hummelo. De scholen
De Bongerd uit Hoog-Keppelen
De Woordhof uit Hummelo moeten
samen gaan in een brede school,
waarin ook eventueel plaats is voor
meerdere organisaties. De raad
vindt dat de nieuwbouwvan de
school aan de Hessenweg de hoog-
ste prioriteit moet hebben en zo
spoedig mogelijk moet beginnen.
Op korte termijn moet de bestem-
mingsplanprocedure van start en
de architect aan de slag om de
schetsen voor de nieuwe school uit
te werken. De nieuwbouw mag
geen vertraging ondervinden van
het al dan niet deelnemen van
meerdere participanten in het
gebouw, maar de mogelijkheid
moet wel open blijven. Het is de
bedoeling dat de school in maart
2007 gereed is. De raad gaf aan het

liefst te zien dat dit vervroegd
wordt naar eind 2006.
De raad stelde een krediet van
€ 125.000,- beschikbaar voor de
aanleg van een voetbalveld voor
Hessen Combinatie 2003 in Achter-
Drempt. Verder gaf de raad aan
zeer ingenomen te zijn met het
Landschapsontwikkelingsplan Zel-
hem; een moderne marke. Dit plan
biedt mogelijkheden voor nieuwe
initiatieven op het gebied van land-
schapsontwikkeling in Zelhem. De
in het voorstel genoemde projecten
kunnen uitgevoerd gaan worden en
er komt een coördinatiepunt. De
raad wil wel dat bekeken wordt of
het plan ook voor heel Bronckhorst
kan gaan gelden. De voormalige
gemeente Vorden was aangesloten
bij Regiotaxi IJsselstreek. De ande-
re vier gemeenten bij Regiotaxi
Achterhoek. Besloten is dat
Bronckhorstenaren per 1 oktober
allemaal gebruik gaan maken van
één Regiotaxi (Achterhoek). Tot slot

kwamen de bezwaarschriften van
55 omwonenden en b en w van
Doetinchem aan de orde over de
plannen voor de vestiging van
Groenrecyclingbedrijf Wassink in
Zelhem. De Commissie bezwaar-
en beroepschriften en b en w heb-
ben aangegeven dat deze niet-ont-
vankelijk zijn. D66, GroenLinks en
de PvdA gaven aan het niet eens te
zijn met de niet-ontvankelijk verkla-
ring van de bezwaren van omwonen-
den als geheel. Het voorstel werd
echter wel met meerderheid aan-
genomen.

Blij met bruikbare spullen

COMMISSIEVERGADERINGEN
Op 8 juni vergadert de raadscom-
missie evaluatie en controle en op
9 juni de commissie beleidsontwik-
keling. Een paar punten daaruit:

Commissie evaluatie en controle
• Jaarrekening 2004 gemeente
Bronckhorst. In de jaarrekening
zijn de cijfers van de vijf voormalige
gemeenten samengevoegd. Deze
rekening laat een tekort zien van
2,1 miljoen euro. Voorgesteld
wordt dit bedrag te dekken uit de
reserves.

Commissie beleidsontwikkeling
• Ontwerp-beleidsregelsvoor
plaatsing GSM- en UMTS masten.
Burgemeester en wethouders heb-
ben, voor zover een gemeente dit
kan doen in verband met onder
meer landelijke wetgeving, regels
opgesteld voor het plaatsen van
GSM- en UMTS-masten in Bronck-
horst.

• Zendmachtiging Radio Ideaal.
Burgemeester en wethouders stel-
len voor het Commissariaat voor de
Media te adviseren Radio Ideaal uit
Zelhem de zendmachtiging voor
Bronckhorst toe te wijzen.
• Plan van aanpak kernenbeleid.
De raad heeft aangegeven dat een
kernenbeleid ontwikkeld moet
worden, waarin komt te staan hoe
de gemeente omgaat met de vele
kernen in Bronckhorst. Om dit zo
goed mogelijk te kunnen doen, is
een plan van aanpak opgesteld.
• Vaststelling bestemmingsplan
Keijenborg Noord 2004 Eijkelkamp.
Dit plan gaat over de bouw van twee
woningen op de percelen tussen de
Koldeweiweg en de Hengelose-
straat in Keijenborg.
• Voortzetten regeling schuldhulp-
verlening met Stadsbank Oost Ne-
derland. Schuldhulpverlening aan
inwoners hadden de vijf gemeenten
uitbesteed aan verschillende in-

stanties. De gemeente Bronckhorst
wil de schuldhulpverlening nu laten
uitvoeren door één van die instan-
ties, te weten de Stadsbank Oost
Nederland.
• Toezicht openbaar onderwijs en
begroting 2005 Stichting IJssel-
graaf.
• Toekomst schoolbegeleiding.

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

Eindelijk uitgekeken op dat
tweezitsbankje dat toch nog zo'n
juweeltje is? Vraag eens in de
directe omgeving of iemand
belangstelling heeft. Een buur-
meisje dat op kamers gaat is er
misschien blij mee? Grote kans
dat zo iemand er toch een plekje
voor heeft. Is er niet direct iemand
die het wil, dan kun je spullen
aanbieden op internet via 'Markt-
plaats' of 'e-Bay'; het is verbazing-
wekkend wat mensen nog willen
kopen. Andere mogelijkheid is
nog: hang een briefje op bij de
plaatselijke supermarkt of lever
het in voor een rommelmarkt. Je
bezit 'aan de straat' zetten als grof
huishoudelijk afval is het laatste.
Grof huishoudelijk afval kun je aan
huis laten ophalen door een kring-
loopbedrijf: 'De Omloop' in
Zutphen of 'Aktief in Doetinchem.

Misschien kunnen zij het nog
verkopen in hun winkel. Zelf weg-
brengen naar een afvalbrengpunt
kan natuurlijk ook. Nog herbruik-
bare materialen/grondstoffen
worden uitgesorteerd. De houten
poten van de bank gaan naar
Duitsland waar het in speciale ver-
brandingsovens wordt omgezet in
energie. De bekleding krijgt
mogelijk een tweede leven als
poetsdoek of vulling van (auto-
stoellkussens. Is het niet bruik-
baar dan verdwijnt het als afval
in de verbrandingsovens voor
huishoudelijk afval (zie ook uw
afvalkalender).

Gun je spullen een lang

leven; koop duurzame en

goede spullen.

Website

Heeft u al eens een kijkje genomen
opwww.bronckhorst.nl? -

Bijvoorbeeld om meer te weten
te komen over het aanvragen van
een bouwvergunning, de Vangnet
regeling huursubsidie of de
gehandicaptenparkeerkaart?

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 nebben.

Aanvragen bouwen en wonen
• Hengelo Gld., Lankhorsterstraat 3, gedeeltelijk veranderen achtergevel berging
• Keijenborg, Geltinkweg 19, vergroten woonkeuken en plaatsen overkapping
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat (ongen.), plaatsen vluchttrap
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat (ongen.), verbreden sluis expeditie en acculaadruimte
• Toldijk, Hoogstraat 42, gedeeltelijk veranderen en vergroten woning
• Vorden, Lindenseweg 18a, geheel vernieuwen en veranderen werktuigenberging met

rijwielberging
• Vorden, Stuwdijk (ongen.), geheel vernieuwen caravanstalling en berging
• Zelhem, Wassinkbrinkweg (ongen.), permanent plaatsen kantoorunit
• Zelhem, Wolfersveenweg 27, bouwen werkplaats

Aanvragen evenementen
Zelhem, 17 juni 2005, feest ivm 25-jarig bestaan, jongerencafé Try Out
Zelhem, 24juni 2005, eindexamenfeest, Keyenborgseweg 31
Toldijk, 29 juni t/m 2 juli, oranjefeest Toldijk, diverse locaties
Vorden, 1 juli, Deldens buurtfeest, Nieuwenhuisweg 1
Hengelo Gld., 2 juli, buurtfeest, Berkenlaan, Berkenbuurt
Vorden, 3 juli, klootschietmarathon, diverse wegen
Vorden, 4 t/m7 juli, fietsvierdaagse, diverse wegen
Keyenborg, 8 juli, feest, nabij St. Janstraat 52
Olburgen/Rha, 12 t/m 14 augustus, oranjefeesten in kom
Vorden, 13 augustus, straatbarbeque, Goudsbloemstraat
Zelhem, 22 augustus, 'ludieke brandweerwedstrijd' (soort zeskamp), parkeerplaats
De Pol
Hengelo Gld., 2 en 3 september, buurtfeest, Hogenkampweg 16
Hengelo Gld., 11 september, modeshow, multifunctioneel centrum De Kamp

• Vorden, 22,23, 24 september, volksfeest Linde, nabij Lindeseweg 23
• Hengelo Gld., 25 september, Concours Hippique, de Hietmaat

Heeft u bedenkingen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen dan kunt u dit
binnen twee weken schriftelijk kenbaar maken aan de burgemeester c.q. het college van b en w
van Bronckhorst. Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling
Openbare orde en veiligheid, tel. (0575) 75 02 24/29.

Aanvragen monumenten
• Baak, Wichmondseweg 17, Kerk Heilige Martinus, plaatsen van een tussenwand en de

herinrichting van het liturgisch centrum (rijksmonument)
• Zelhem, Ruurloseweg 23a, plaatsen van een dakraam

Van 9 t/m 22 juni liggen de plannen tijdens de openingstijden ter inzage bij de afdeling Ruimte-
lijke en economische ontwikkeling. Binnen de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn
zienswijze kenbaar maken aan b en w. Bent u niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan
kunt u een afspraak maken met de heer W. Hagens of de heer C. Hofs. tel. (0575) 75 03 53/52.

Verleende vergunningen en vrijstellingen
Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 30 mei 2005
• Drempt, Roomstraat 10, gedeeltelijk veranderen indeling en achtergevel woning
• Vorden. Molenweg 16, bouw garage/berging
• Zelhem, Goudsbloemstraat 3. vergroten woning
• Zelhem, Irisweg 13, verbouw woning

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 31 mei 2005
• Drempt, Kerkstraat 91, de bouw van een kapschuur, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hoog-Keppel, Burgemeester van Panhuysbrink 1, gedeeltelijk veranderen van het voormalige

gemeentehuis
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• Vorden, Mosselseweg 2, verbouw woning, rijksmonument, uiterlijk pand blijft ongewijzigd,
ontheffing verleend van de artikelen 3.134, lid 1,4.11,4.24, lid 3 en 4.28, lid 3 van het Bouw-
besluit

Verzonden op 1 juni 2005
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat (sectie V, nr. 1963), vernieuwen abri, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, L. Dolfingweg (sectie V, nr. 459), het plaatsen van en geheel vernieuwen van

een abri. verleend met vrijstelling opgrond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening

• Steenderen. Burg. Smitstraat (sectie O, nr. 2441), vernieuwen abri, verleend met vrijstelling
op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Steenderen, Toldijkseweg (sectie V, nr. 267), vernieuwen abri, verleend met vrijstelling op
grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Toldijk, Kruisbrinkseweg (sectie R, nr. 325), vernieuwen abri, verleend met vrijstelling op grond
van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Vorden, Horsterkamp (ongen.), vernieuwen abri, verleend met vrijstelling op grond van artikel
19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Verzonden op 3 juni 2005
• Toldijk, Beekstraat 12, renoveren van een woonboerderij, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 19 , lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen 1e fase
Verzonden op 3 juni 2005
• Zelhem, Schovenweg 4, vernieuwen van een woning

Sloopvergunningen
Verzonden op 30 mei 2005
• Vorden, Lindeseweg 9, slopen schuur
Verzonden op 3 juni 2005
• Hengelo GL, Berendschotstraat 5, slopen woning en zes agrarische bijgebouwen

Monumentenvergunning
Verzonden op 30 mei 2005
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 92, Huis 't Zelle, bouwvan een terras en een mindervalidentoegang

tegen de zuidwestgevel (rijksmonument)

Vrijstelling art. 19, lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 6 juni 2005
• Zelhem, hoek Bergstraat-Bleek, bouwvan een nieuwe woning (geldend bestemmingsplan

'Zelhem Dorp 2002)'

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art .10.63 Wm en art. 5.5.1 en resp. 5.4.1 APV)
Verzonden op 7 juni 2005
• Vierakker, Koekoekstraat 19, verbranding nabij de Koekoekstraat
• Zelhem, Keijenborgseweg 2, verbranding nabij de Keijenborgseweg
• Steenderen. Dorpsstraat 17, verbranding nabij de Dorpsstraat
• Vorden, Lindeseweg 30, verbranding nabij de Lindeseweg

Mogelijkheden voor bezwaar

Tegen de verleende vergunningen en ontheffingen 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 openingstijden
ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu of Ruimtelijke en economi-
sche ontwikkeling. 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 gemotiveer-
de gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Zelhem, de Korenweg, vanaf de kruising Korenweg/Velswijkerweg tot aan de kruising Koren-

weg/Kampweg is op 11 juni afgesloten voor alle verkeer in verband met de VMC-rit van de
ZAMC

• Zelhem, Stationsplein, op 4 juni geldt van 12.00 tot 16.00 uur of zoveel langer of korter als
wenselijk is, een parkeerverbod in verband met het straatvoetbalspektakel van de Gelderse
Sportfederatie

• Hengelo Gld.. in verband met een triathlon is de Eldrinkweg tussen de rotonde en de Berend-
schotstraat op 12 juni afgesloten voor het verkeer

• Vorden, het Elshof houdt een straatfeest en om die reden is de straat tussen nr 4 en 22 op
11 juni tussen 13.00 uur en 0.00 uur of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten
voor het verkeer

• Achter-Drempt, in verband met rioleringswerkzaamheden is de Zomerweg vanaf de Hulse-
voortseweg tot aan de Past. Blaisseweg vanaf 8 t/m 17 juni of zoveel langer of korter als
wenselijk is, afgesloten voor het verkeer

• Drempt, door een zomermarkt en zangwedstrijd is de Kerkstraat tussen de Laakweg en de
Gildeweg op 12 juni tussen 8.00 uur en 20.00 uur of zoveel langer of korter als wenselijk is,
afgesloten voor het verkeer.

• Kranenburg, in verband met de festiviteiten van CCK is de Eikenlaan ter hoogte van de kruising
met de Hamsveldweg tot aan de kruising met de Bergkappeweg op 11 en 12 juni tussen
10.00 en 0.00 uur of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor het verkeer.

Bestemmingsplannen

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem. Hummeloseweg 67, de bouwvan een schoolgebouw. Het betreft een tijdelijke

vrijstelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1988-2'

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Varsselseweg 45, voor het veranderen van een boerderij in twee woningen met

garages, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1984'.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Drempt, Kerkstraat 83, het plaatsen van een berging. Het betreft een vrijstelling van het

bepaalde in het bestemmingsplan 'Voor Drempt 1995'

De plannen liggen van 9 juni t/m 6 juli 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Bouwen en milieu of Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op
de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze tegen het verlenen van de
vrijstellingen indienen bij b en w.

Wijzigingsplannen art. 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening. Zutphen-Emmerikseweg (ong.)
Baak / Hummeloseweg 63/63a Zelhem
De ontwerpwijzigingsplannen:
• 'Zutphen-Emmerikseweg ong. (naast perceel ZE-weg 103 Baak)'. Dit plan heeft betrekking op

de aanleg van 14 parkeerplaatsen ten dienste van het perceel Zutphen-Emmerikseweg 103
• 'Hummeloseweg 63/63a Zelhem'. Dit plan heeft betrekking op het verleggen van het bouwblok

om de varkenshouderijtak van het agrarisch bedrijf te wijzigen en uit te breiden.

De ontwerpplannen liggen van 9 juni t/m 6 juli 2005 voor een ieder ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Gedurende de inzage termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijzen schriftelijk kenbaar
maken aan b en w.

Inspraak bestemmingsplan Halseweg 59b Halle
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Halseweg 59b Halle' ligt van 9 juni t/m 6 juli 2005 tijdens de
openingstijden, in het gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling ter
inzage. Indien u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid bent de stukken in te komen zien,
dan kunt u hiervoor een afspraak maken, tel. (0575) 75 03 70.

Dit plan heeft betrekking op het perceel Halseweg 59b in Halle. Het bestaande pand wordt
gedeeltelijk verbouwd tot een woning met werkplaats en magazijn.

Gedurende de inzagetermijn kunnen ingezetenen en in de gemeente Bronckhorst een belang
hebbende natuurlijke en rechtspersonen hun zienswijze op dit voorontwerp-bestemmingsplan
schriftelijk kenbaar maken. De reacties dienen te worden gericht aan b en w van Bronckhorst.

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vierakker, Heerlerweg 13, vernieuwen van een bijgebouw. Het betreft een vrijstelling van het

bestemmingsplan 'Buitengebied 1994'

Wet milieubeheer
Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 9 juni t/m 20 juli 2005 tijdens
de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Hummelo, Loenhorsterweg 11. voor: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning

voor een melkrundvee- en vleesstierenhouderij
• Vorden. Hamelandweg (ongenummerd), voor: een oprichtingsvergunning voor een oefenplaats

voor honden in opleiding

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

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

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

bedenkingen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Graven-
hage en wel vóór 21 juli 2005.

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

Ontwerp-besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:19 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 9 juni t/m 6 juli 2005 tijdens
de openingstijden de volgende ontwerp-besluiten ter inzage:
• Drempt, Zomerweg 67, voor: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor

een veehouderij
• Velswijk, Velswijkweg 11, voor: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een vleesvarkensbedrijf

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van terinzagelegging. Schriftelijke beden-
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kingen moeten bij ons worden ingediend vóór 7 juli 2005. Indien u dat wenst, worden uw persoon-
lijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan
wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling beden-
kingen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling
Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

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

Mandaatbesluit
Burgemeester en wethouders en de burgemeester maken bekend dat zij ieder voorzover het hun
dan wel zijn bevoegdheid betreft in de vergadering van 31 mei 2005 het besluit mandaat, vol-
macht en machtiging hebben vastgesteld. Met dit besluit hebben burgemeester en wethouders
en de burgemeester een reeks bevoegdheden aangewezen die namens hen door medewerkers
van de gemeente kunnen worden uitgevoerd. Het besluit mandaat, volmacht en machtiging
treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Het besluit mandaat, volmacht en machtiging ligt voor een ieder kosteloos ter inzage bij de afde-
ling Bestuurs- en managementondersteuning 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 laatstgenoemde afdeling.

Ondermandaten
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst maken bekend dat de afdelingshoofden van de
afdelingen Bouwen en milieu, Openbare werken, Werk inkomen en zorg, Financiën en belastin-
gen, Ruimtelijke ordening en economische zaken, Publiekszaken, Facilitaire ondersteuning en
Openbare orde en veiligheid bij besluiten van 1 en 2 juni 2005 het ondermandaatbesluit van die
afdelingen hebben ingetrokken en een nieuw ondermandaatbesluit voor die afdelingen hebben
vastgesteld. Met dit besluit hebben de afdelingshoofden een reeks aan hen gemandateerde
bevoegdheden ondergemandateerd aan onder hun verantwoordelijkheid werkzame functionaris-
sen. De ondermandaatbesluiten voor die afdelingen treden in werking op de dag na deze
bekendmaking .

Het mandaatbesluit en het ondermandaatbesluiten liggen voor iedereen kosteloos ter inzage bij
de afdeling Bestuurs en- managementondersteuning in het gemeentekantoor en zijn tegen
betaling van de kosten verkrijgbaar. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact op-
nemen met een van de medewerkers van de afdeling Bestuurs- en managementondersteuning.

DE KLUSSENIER
NU OOK IN
Warnsveld

Voor o.a.:
Verbouwen
Tegelwerk
Onderhoud
Badkamers
Timmerwerk

KLUSSENIER (R)

André van der Horst
Breegraven 82

7231 JH Warnsveld
Tel. (0575)-529125
Fax (0575)-529125

Mobiel (06) - 48957044
a.vanderhorst@klussenier.nl

www.klussenier.nl

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

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

het bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

Voor de kleintjes zijn er speciale kipmenu's, zoals kipkluifjes, drum
sticks 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 IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

Berendsen Elektra

is gespecialiseerd in de
mengvoeder-, petfood-
en foodindustrie.

Wij verzorgen de volgende disciplines:

• Meet- en regelinstallatie's

• Frequentiegeregelde besturingen

• PLC's en HM l software

• Inspecties, aanleg en onderhoud van installaties

• Paneelbouw en engineering

• Ontwerpen en berekenen van installaties

Berendsen Elektro
Broekweg 17

7234 SW Wichmond
Tel 0575-441595

Mob. 06-51402848

E-mail info@berendsenelektro.nl

www.berendsenelektro.nl

NATUURSTEEN,
SFEERMAKER VOOR
BINNEN EN BUITEN.

Keukenbladen • Badkamerbekledingen
Wastafelbladen • Balie- en tafelbladen

Schouwen • Vloeren • Trappen
Gevelbekledingen etc.

natuursteen

Snelliusstraat 32 71 02 ED Winterswijk T0543 5 l 3388
Terborgseweg 29 7001 CM Doetinchem T 0 3 I 4 383107

www.decorbeel.nl

Martine Hair & Beauty Presenteert:

Gratis Volume Behandeling

Na de behandeling

VOLUME IN 10 MINUTEN
L'ANZA is op de markt gekomen
met een totaal nieuwe volumelijn..

De unieke eigenschappen van het pro-
duct zorgen niet alleen voor een di-
rect resultaat maar ook voor een enor-
me glans. Door toevoeging van mag-
nesium wordt het water uit het haar
gedreven en wordt er direct volume
gecreëerd aan de aanzet. Het haar
krijgt werkelijk een "lift" vanaf de
aanzet en ziet er dikker, veerkrachti-
ger en gezonder uit. De unieke zonne-
filters in het product beschermen het
haar tegen schadelijke uva, uvb en uvc
straling en behouden uw kleur opti-
maal.

Voor de behandeling

Het haar van Anita is opnieuw ge
kleurd en behandeld met de ver-
nieuwde volumelijn. Anita gebruikte
al L'ANZA producten om haar haar in
betere conditie te krijgen met zicht-
baar resultaat. We hebben de nieuwe
volumelijn bij haar toegepast en haar
zelf laten ervaren hoe het haar aan-
voelt en zeer veel volume aan de
hoofdhuid geeft.
De volumelijn is dan ook zeergeschikt
voor mensen die zoeken naar een
mooie bos haar met veel volume zon-
der dat het haar slap wordt.

NIEUWE MAKE-UP LIJN MOVIE
Anita is opgemaakt met MOVIE en de
zomerlijn My Doll. MOVIE kleurt je
dag met kleuren en nuances en ultra
nieuwe producten; verschillende tex-
turen en satijnzachte poeders creëren
een samenspel van tonen en high-
lights, lichtgewicht en met een excep-
tionele houdbaarheid, van de hoogste
kwaliteit telkens weer.

Deze behandeling is voor veel mensen
een uitkomst.
Ook u kunt de nieuwe Volumelijn er-
varen, maak een afspraak voor een
GRATIS Volumebehandeling.

Wilt u meer weten over de nieuwe
make-up lijn MOVIE, maak dan een
afspraak voor een GRATIS persoonlijk
make-up advies.
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WK zijspancross Nederland en Frankrijk Sieraden in de border
Wïllemsen- Notten reizen toch af naar Frankrijk na zware crash in Holle
GP NEDERLAND
Zaterdag 28 en zondag 29 mei werd
op de crossbaan van de HALMAC in
Halle de 4e wedstrijd gereden meetel-
lende voor het wereldkampioenschap
zijspancross.

Marcel Willemsen en Bart Notten had-
den zaterdag bij de kwalificatie de 4e
tijd in groep A. De eerste tijd wist Ser-
gis- Stupelis neer te zetten, de tweede
tijd was voor het duo Rupeiks-Kurp-
nieks en de derde tijd wisten Jan Hen-
drickx-Tim Smeuninx neer te zetten.
In groep B waren Daniël Willemsen-
Sven Verbrugge de snelsten.

Scherbinin-Sosnovskikh volgden op
ruim 3 seconden en de derde tijd had
van de Boomen-van de Wiel. Wat ove-
rigens opviel bij de kwalificaties, dat
er van de 46 ingeschreven zijspancom-
binaties, 15 Nederlanders en 8 Belgen
bij stonden. Van deze 23 combinaties
wisten zich er helaas maar 15 te kwali-
ficeren. Toch was dit nog 50% van het
hele deelnemersveld!

Zondag werd de eerste manche gere-
den onder het toeziend oog van vele
toeschouwers. Willemsen-Verbrugge
en Sergis-Stupelis reden vrijwel met-
een op de eerste twee plaatsen. Marcel
en Bart kenden een matige start en re-
den op de tiende positie, achter Jans-
sen-Roenhorst. Ondanks het mooie
weer en dat de baan er goed bijlag,
was het erg lastig om in te halen. Toch
lukte Marcel en Bart dit wel, want na
ruim 35 minuten kwamen zij als 7e de
finish over. Hier waren zij dik tevre-
den mee en hoopten op een soortgelij-
ke tweede manche.

Deze tweede manche begonnen de
jongens erg sterk op een 6e plaats en

konden ze het tempo goed bijhouden.
Toen Marcel en Bart bij een springbult
langs Wittmann-Novotny wilden
springen, ging dit niet zoals het hoort
te gaan en raakten de twee combina-
ties elkaar waardoor Marcel en Bart
eraf vlogen.
Marcel kreeg de voetsteun in zijn rib-
ben en blesseerde zich zodanig, dat
verder rijden niet mogelijk was. Later
bleek dat Marcel diverse ribben flink
gekneusd had.

De hele week was het afwachten of de
jongens wel naar Brou konden afrei-
zen, waar de GP van Frankrijk zou
worden gereden. Toch zijn zij vrijdag
vertrokken voor de vijfde GP van dit
seizoen.

Uitslag Ie manche Nederland: l Dani-
ël Willemsen-Sven Verbrugge NL/B, 2
Kristers Sergis-Kaspars Stupelis LV, 3
Evgeny Scherbinin-Sergei Sosnovskikh
RUS, 4 Mans Rupeiks-Haralds Kurp-
nieks LV, 5 Eric Schrijver-Christian Ver-
hagen, 6 Werner Wittmann-Premysl
Novotny D/ CZ, 7 MARCEL WILLEM-
SEN-BART NOTTEN NL, 8 Jarno van de
Boo'men-Henri van de Wiel NL, 9 Mar-
cel en Clemens Grondman NL, 10 Jan
Hendrickx-Tim Smeuninx B, 11 Joris
Hendrickx-Eli Piccart B, 12 Marko Hap-
pich-Sandro Micheletto D, 13 Wim
Janssen-Henk Roenhorst HALLE.

Uitslag 2e manche Nederland: l Wil-
lemsen-Verbrugge, 2 Scherbinin-So-
snovskikh, 3 Rupeiks-Kurpnieks, 4
Wittmann-Novotny, 5 Hendrickx-
Smeuninx, 6 Hendrickx-Piccart, 7 Va-
clav Rosehnal-Marec Rosehnal CZ, 8
Nicky Pullinx-Martijn Geerdink B/ NL,
9 Maikel Kuster-Wilfred Keuben NL, 10
Tomas en Ondrej Cermak CK, 11
Schrijver-Verhagen.

Tussenstand na 8 manches: l Daniël
Willemsen-Sven Verbrugge 188 pun-
ten, 2 Kristers Sergis-Kaspars Stupelis
166pnt, 3 Maris Rupeiks-Haralds Kurp-
nieks 127pnt, 4 Werner Wittmann-
Premysl Novotny 106pnt, 5 Evgeny
Scherbinin-Sergei Sosnovskikh 94pnt,
6 Jarno van de Boomen-Henri van de
Wiel 93pnt, 7 Eric Schrijver-Christian
Verhagen 92pnt, 8 Jan Hendrickx-
Tim Smeuninx 91pnt, 13 MARCEL
WILLEMSEN-BART NOTTEN 49pnt.

GP FRANKRIJK
Afgelopen weekend werd dus de GP
van Frankrijk gereden op de prachtige
heuvelachtige crossbaan van Brou.
Marcel en Bart wisten, ondanks flinke
pijn, de negende tijd neer te zetten.
Daniïl Willemsen-Sven Verbrugge had-
den in groep A de snelste tijd, met ach-
ter hun Rupeiks-Kurpnieks (2e), Scher-
binin-Sosnovskikh (3e), Barat-Blanco
(4e). Bij groep B was het Sergis-Stupelis
als eerste en de Watson broers op een
goede tweede plek. Derde was het duo
Wittmann-Novotny, vierde Hendrickx-
Smeuninx.

Toen zondagmorgen de training was,
werd al snel duidelijk dat Marcel te
veel pijn had om de wedstrijd te kun-
nen rijden. Ze besloten dus om niet
van start te gaan en zich zo te sparen
voor de NK in Oss van komend week-
end.

Uitslag Ie manche Frankrijk: l Daniël
Willemsen-Sven Verbrugge NL/ B, 2
Kristers Sergis-Kaspars Stupelis LV, 3
Werner Wittmann-Premysl Novotny

"D/CZ.

Uitslag 2e manche Frankrijk: l Wil-
lemsen-Verbrugge, 2 Sergis-Stupelis, 3
Wittmann-Novotny.

Bargkapel verzorgd concert
in het Duitse Dorf Munsterland
Op zondag 10 juli 2005 verzorgd de
Bargkapel uit Barchem een uniek
concert in het sfeervolle Dorf Mun-
sterland, een typisch duitse uit-
gaansgelegenheid in het plaatsje
Legden gelegen in het Munster-
land. In de gezellige zaal "der
Scheune" kunt u genieten van on-
vervalste egerlander muziek, te-
vens zal er een muzikale verrassing
zijn. De Bargkapel heeft een tou-
ringcarbedrijf bereid gevonden u
hier heen te vervoeren. U kunt re-
kenen op een geweldige dag uit.

's Morgens wordt u rond 09.00 uur
opgehaald met een luxe touringcar
vanuit verschillende plaatsen in de
Achterhoek.

Tegen 11.00 uur wordt u in Legden,
net over de grens bij Enschede in de
gezellige zaal "der Scheune" in het ty-
pisch in Duitse stijl gebouwde Dorf

Munsterland, ontvangen met "Kaffee
mit Kuchen", terwijl de Bargkapel u
weer met volle teugen laat genieten
van een vrolijk concert met zowel
prachtige Achterhoekse, Nederlandse
en Duitstalige muziek.

Vanzelfsprekend kunt op uw gemak
ook het typische Duitse Dorf Munster-
land bezichtigen.

Uw verblijf wordt hier afgesloten met
een heerlijk 3 gangen diner met een
Jager- of Zigeunerschnitzel.

Hierna reizen we comfortabel terug
richting de Achterhoek waar u tussen
17.30 en 18.30 uur weer keurig in uw
instapplaats wordt teruggebracht.

Prijs € 49,00 per persoon. Informatie
& reserveringen: Henk Vruggink, tel.
(0573) 45 26 05, of Alex Hogevonder,
tel. (0573) 45 13 07.

Deelnemers genieten
van Bronckhorstroute
tijdens Landelijke
Fietsdag

Zaterdag 28 mei werd voor de 32e keer
de Landelijke Fietsdag gehouden. Het
thema was dit jaar "water". Door de
gemeentelijke herindeling hadden de
VWls van Hengelo, Vorden en Zelhem
dit jaar gezamenlijk een prachtige
route uitgezet. De Bronckhorstroute,
met een lengte van 39 kilometer, voer-
de door de drie dorpen van de ge-
meente Bronckhorst. De route was
zeer afwisselend en onderweg kon be-
zienswaardigheden bekeken worden.
De fietsers konden starten bij de
VW winkels van Hengelo, Vorden en
Zelhem. Bij alle drie VWïs moest
gestempeld worden om een medaille
als herinnering te krijgen. De fietsers,
in totaal ongeveer 165, deden het
rustig aan op deze tropische dag en
hadden genoten van de mooie fïets-
route.

Stichting CJV Zomerkampen Bronckhorst e.o.
Nog een aantal plaatsen beschik-
baar bij de kampen van het CJV!

Gezien de grote belangstelling voor de
CJV zomerkampen is het helaas niet
meer mogelijk om uw kind aan te mel-
den voor kamp A van 4 t/m 9 juli (8-10

jr.) en voor kamp C van 16 t/m 19 juli
(6-8 jr.). We hebben nog wel plaatsen
beschikbaar in kamp B (9 t/m 16 juli
voor 10 tot 12 jarigen) en voor kamp D
(19 t/m 24 juli voor 9 tot 11 jarigen).
Laat uw kind een geweldige tijd bele-
ven met l van de kampen van de Stich-

ting CJV Zomerkampen en ga langs of
bel voor een kampboekje met meer
informatie met Mimi Garrits Kervelse
weg 11 in Hengelo (0575) 46 35 68.
Wees er wel snel bij want er is nog
maar een beperkt aantal plaatsen vrij!
We hopen jullie te zien "Op Kamp".

Al gekeken op

www.contact.nl
voor het plaatselijke nieuws?

Let ook eens op planten met bijzondere bloemen itia), (foto's: mi)

Ware schoonheid zie je vaak pas
van dichtbij. Sommige bloemen
kunnen echt juwelen in de tuin
zijn, van een verbluffende elegan-
tie en expressie en zo mooi dat je
er steeds even stil van wilt genie-
ten. Vaak zijn zulke planten tege-
lijk heel bescheiden en makkelijk.
Ze hebben een innerlijke klasse die
je meteen aanvoelt en die niet ver-
der benadrukt hoeft te worden. Ais
zulke planten in de border staan,
tilt dat het niveau van een hele
tuin omhoog.

In een schreeuwerige, snel verande-
rende wereld is ware gratie een ver-
ademing. Even weg van de werkelijk-
heid van alledag, kom je tot rust bij
wat echt tijdloos mooi is. Vaste plan-
ten hebben wat dat betreft veel te bie-
den. Zij bieden de kunstzinnigste vor-
men die de natuur heeft gecreëerd
met een raffinement dat kan inslaan
als een prachtig gedicht of schilder-
stuk, maar vaste planten leven met
ons en de seizoenen mee! We laten
een paar van die juwelen volgen.

HET MOOISTE VAN HET MOOISTE
Het Zeeuws knoopje (Astrantia) in z'n
verschillende vormen is absoluut zo'n
juweel in de tuin. De 'bloemen' die
aan de ijle stelen ver boven het fraaie
blad uitwuiven zijn bolletjes ragfijne
bloempjes op groene steeltjes met
daaronder gekleurde bladen die op
kroonbladen lijken, maar het niet
zijn. Leuk aan Astrantia is ook dat de
bloemkleur enigszins verandert met
de grondsoort waar ze in groeien. Je
kunt ze in allerlei tinten roze en rood
tot wit krijgen. Niet voor niets werd
Astrantia uitgeroepen tot Vaste Plant
Van het Jaar 2005! Ze bloeien zowel in
zon als lichte schaduw. De beemd-
kroon (Knautia) heeft iets heel mo-
derns, vrolijks en zonnigs. Als een
schilderij met felle acryltinten. Het
door de beharing iets grijzige, groene
blad vormt een perfecte ondergrond
voor de sterrenhemel aan uiteindelijk
bordeauxrode bloemclusters die als
kaardenbollen aan de 75 cm hoge ste-
len staan. Ze bloeien eindeloos door

tot in herfst en laten zich geweldig
combineren met hele reeksen andere
vaste planten als Phlox, Malva, Gerani-
um. Duifkruid (Scabiosa) met witte tot
lilablauwe bloemen heeft wel wat van
beemdkroon weg, maar is fragieler. De
zuiverwitte 'Miss Willmott' en de
lichtblauwe 'Clive Greaves' zijn enkele
van de schitterende rassen.

OPVALLEND ANDERS
Totaal anders zijn de zonnige vuurpij-
len of fakkellelies (Kniphofia), steil op-
gaande planten met grasachtig blad
en echte bloem'fakkels' die van onder
naar boven vurig uitbloeien in rode,
gele, oranje en warme bruine tinten.
Ze doen denken aan zinderende vlak-
tes, Afrikaanse savannes, eindeloze
landschappen en een natuur die nog
heel is. Dat past bij mensen die nog
van binnen juichend van pure schoon-
heid weten te genieten. Bergamotplan-
ten (Monarda) komen ook van eindelo-
ze vlaktes, van de Noord-Amerikaanse
prairies. Hun bloemen lijken op een
vaas vol kelkjes waar steeds weer nieu-
we, geurende lipbloempjes in open-
bloeien. Eén rode, witte of roze bloei-
wijze is al een gracieuze wereld op
zich en daarvan verschijnen er maan-
denlang tientallen aan de 100 cm of
meer hoge planten. En zo is er veel
meer moois!

DE JUISTE VERZORGING
Als een plant onder de meest ideale
omstandigheden mag groeien, is het
onderhoud vaak gering en blijven
ziekten uit. Raadpleeg daarom altijd
het etiket bij de planten die u koopt,
om zeker te weten dat u ze kunt geven
wat ze nodig hebben.

TUINTIPS VOOR JUNI
Taxushagen knippen. Zet sterke kamer-
planten als Fatsia, kamerlinde, cactus-
sen e.d. buiten. Vergeet niet bij droogte
water te geven. Hoge vaste planten
steunen. Controleer op meeldauw en
luizen. Onkruid bestrijden (ook in het
gazon). Uitgebloeide bloemen bij ro-
do's voorzichtig uitbreken. Uitgebloei-
de rozen boven het eerste vijfblad eron-
der afknippen. Klimrozen aanbinden.
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Ongedwongen sfeer bij jubileum
sportvereniging DIO

Sportvereniging DIO uit Keijen-
borg heeft het 60-jarig bestaan ge-
vierd met verschillende activitei-
ten. Het jubileum was vooral be-
doeld voor de leden zelf. Het werd
een leuke verjaardag waarbij de
ontmoeting centraal stond.

Voorzitter Sonja Verbeek van DIO, kon
in haar openingswoord veel belang-
stellenden welkom heten. In het kort
gaf zij aan de bedoeling van de mid-
dag. Achter de gymzaal op het speel-
veld was er een grote stormbaan. Het
klimmen en klauteren op de baan was
dolle pret voor de kinderen. Darten,
bussengooien en bolero waren enkele
andere spelen waaraan volop werd
meegedaan. Op het buitenterrein was

het, mede door het mooie weer, goed
vertoeven. Verspreid over het feestter-
rein stonden tafels en stoelen.

De "zitjes" waren goed bezet en er was
een gezellige sfeer. Bij diverse kramen
kon men terecht voor eten en drinken
en een ijsje met het warme weer was
extra lekker. Clown Noekie had het
druk met ballonnen waar ze mooie fi-
guren van maakte. Kinderen konden
zich laten schminken en de dj's Tim
en Freek trakteerden de bezoekers
met gezellige muziek.

In de gymzaal was een kleine tentoon-
stelling ingericht met foto's, artikelen
en andere informatie over de jubile-
rende sportvereniging. Speciaal voor

het jubileum was er een nieuw club-
blad gemaakt. De redactie heeft er
veel werk mee gehad, maar het resul-
taat ziet er goed uit. Door de selectie-
groep van DIO, onder leiding van Su-
zan te Hennepe, werd een mooi
schimmenspel opgevoerd. Clown Noe-
kie wist met haar "meeleeftheater" op
een zeer originele wijze de kleintjes te
boeien. Spontaan deden de vele kinde-
ren mee met zang en dans.

Na afloop liep DIO-voorzitter Sonja
Verbeek tevreden rond. "Het was een
geslaagde dag met veel belangstelling.
Veel vrijwilligers hebben meegewerkt,
ook met de voorbereiding. Het is fijn
dat je altijd een beroep op hen kunt
doen", zei Verbeek.

gaat Vorden en Ruurlo verlaten
Achterhoek FM die al 13 jaar voor
Vorden en 9 jaar voor Ruurlo uit-
zend zal binnen kort deze 2 plaat-
sen gaan verlaten. Door de herinde-
ling is er veel veranderd Vorden is
bij Bronckhorst gevoegd en Ruurlo
is bij Berkeiland gevoegd.

Binnenkort zal in Vorden een andere
omroep gaan uitzenden. Volgens B en
W van Bronckhorst zijn zij representa-
tief voor heel Bronckhorst, volgens
ons lijkt dit niet helemaal zo als je al-
leen kijkt naar de afvaardiging be-
stuur. Het merendeel komt uit Zel-
hem en Hengelo.

Volgens de Com. v/d Media uit Hilver-
sum moet er een breed draagvlak zijn
uit de hele gemeente. Achterhoek FM
heeft gekozen voor de nieuwe ge-
meente Lochem te gaan uitzenden. De
Com. v/d Media in Hilversum heeft po-
sitief advies gekregen van de gemeen-
te raad van Lochem.

Ook de Com. v/d Media heeft positief
gereageerd vanaf 17 mei zijn wij de
officiële omroep van Lochem. We
gaan nu een aanvraag in dienen bij de
Agentschap Telecom in Groningen, zij
geven een machtiging af voor de ether
frequentie. Als deze vergunning bin-
nen is zullen de zenders van Vorden

Fm 105.4 en Ruurlo Fm 107.1 het zwij-
gen worden opgelegd.

We verwachten wel dat we in deze ge
bieden te ontvangen zijn via de ether.
Met de nieuwe gemeente Lochem zijn
we heel blij mee, ook al hebben we
Vorden en Ruurlo moeten laten val-
len, we hebben wel Gorssel en Eefde er
bij gekregen.

We zijn nu bezig om in deze plaatsen
op de kabel te komen, we hebben UPC
gevraagd om dit zo snel mogelijk te
gaan doen. We zijn niet alleen via de
kabel en de ether te ontvangen maar
ook via Internet. Deze internetradio is
te vinden op onze inter-pagina. Ach-
terhoek FM heeft ook een vergunning
voor TV en kabelkrant, maar wanneer
en hoe wij dit gaan doen is nog niet
bekend.

Ook willen we een politiek program-
ma gaan op zetten, voor dit program-
ma zoeken we nog personen die dit
willen gaan presenteren. Ook zijn we
nog op zoek naar personen die infor-
matie en sport programma's willen
gaan presenteren. Zo hopen wij dat we
straks een lokale informatiebron zijn
die in onze hele zendgebied gewaar-
deerd wordt en een goed luisterdicht-
heid hebben.

Spreekuur CDA Bronckhorst
woensdag 15 juni

gaan over zaken die nog niet op de
agenda voorkomen.

Belangstellenden graag een afspraak
maken bij de fractiesecretaris, zodat
in elk geval de fractieleden aanwezig
zijn die wat meer specialistisch op het
onderwerp in kunnen gaan. Fractie-
secretaris: Jannie Rexwinkel, tel. (0575)
463476. '

De CDA -fractie wil de burgers van
Bronckhorst uitnodigen om, als
daar behoefte aan is, op woensdag
15 juni tussen 19.00 tot 20.00 uur.

op het spreekuur te komen en daar
hun mening kenbaar te maken over
zaken die de gemeente betreffen. Dit
kunnen onderwerpen zijn, die op de
raadsagenda staan, maar het kan ook

Na drukkerij Weevers was het op
17 mei jl. de beurt aan Apotheek
Hengelo Gld. om het voltallige col-
lege van B&W van de gemeente
Bronckhorst te ontvangen.

Tijdens het anderhalf uur durende be-
zoek werd door apotheker Erik Duin
verteld waar men in de apotheek mee
bezig is.

Zo kwamen niet alleen medicatiebe
waking (controleren of een medicijn
past bij de andere medicijnen die
iemand gebruikt of bij een ziekte die
iemand heeft) en voorlichting (bv.

uitleggen van inhalatieapparaatjes,
maar ook informatiepakketten en
nieuwsbrieven) aan de orde, maar ook
andere zaken zoals bijvoorbeeld Dien-
stapotheek Oude IJssel aan de orde.
De burgemeester en wethouders wa-
ren zeer geïnteresseerd en stelden veel
vragen.

Tot slot werd nog gesproken over wat
de apotheek verwacht van de gemeen-
te en wat de gemeente kan betekenen
voor de apotheek.

Voor beide partijen was dit bezoek de
moeite zeker waard.

Bedrijfsbezoek College van B&W
Vorige week bracht het college van
B & W -in het kader van het leren
kennen van de bedrijven in de ge-
meente Bronckhorst- een bedrijfs-
bezoek aan Enorm Harmsen Ijzer-
waren aan de Banninkstraat nr 4 te
Hengelo Gld.

Enorm Harmsen was zeer vereerd dat
zij het college (7 man sterk) mocht
rondleiden door hun bedrijf: een vaks-
peciaalzaak op het gebied van gereed-
schappen, tuinartikelen, ijzerwaren
en machines.

Voor een enkel collegelid, die in Hen-
gelo opgroeide in zijn jeugd, was er
herkenning; de overige leden maak-
ten voor het eerst kennis met Enorm
Harmsen.

Enorm Harmsen heeft het bedrijfs-
bezoek als zeer positief ervaren, te-
meer daar Enorm Harmsen nu ook

direct de geplande nieuwbouw en
bedrijfsverplaatsing met bijbehorende
problematiek ter sprake kon brengen.

Enorm Harmsen trof in het college
een luisterd oor en was hier erg blij
mee!

Ook het college vindt dat Enorm
Harmsen na 92 jaar niet uit Hengelo
mag vertrekken.

Besloten werd dan ook om gezamen-
lijk de schouders te zetten onder de ge-
plande verhuizing met de benodigde
juridische vereisten om zo de bedrijfs-
verhuizing succesvol te laten verlo-
pen.

Helaas kan Enorm Harmsen nog geen
nadere toelichting geven over de be-
drijfsverhuizing. Zodra alle vergun-
ningen rond zijn, zal uiteraard nadere
informatie volgen.
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voor goed schilderwerk:
onderhoud nieuwbouw
isolatiebeglazing

VOOR DE DOE HET ZELVER:
GLAS VERF BEHANG EN MEER

antoon snelder
schildersbedrijf

Antoon Snelder BV

Zomerweg 37c Drempt
Tel. 0313-4721 07

Inname van:

• schoon puin

• puin/zand

• bouw- en sloopafval

Tevens verkoop van:

• ophoogzand

• zwarte grond

• gebroken puin

• asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

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

Een feestje ...
wij verhuren veel voor een

.. tuin-verjaardag-

.. of huwelijksfeest .. tenten 3x6 meter

.. dus bijna in iedere tuin te plaatsen

.. biertap inst. ink zuurstof

.. ook bier leverbaar tegen scherpe prijzen

.. hang/pokertafels .. glazen bier .. wijn

.. ook verhuren we een toiletwagen.

Teven rvs schalen en bakken voor uw eten.

Au bain-marie 2 pans voor het warm houden.

Prijslijst op aanvraag .. via e mail of telefoon

Inl 06-50976358 . e-mail f.wiskamp@chello.nl

Zojuist gepubliceerd:
www.q-style.nl

Ontworpen en geproduceerd door

Weevers Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

Ontwerp en realisatie internetsite's
Softwareontwikkeling Systeembeheer

Vakkundig in:

Vraag om
een vrijblijvende

offerte

Pape Kunststoffen
Hengelosestraat 49
7256 AB Keijenborg

Kunststof Kozijnen
Aluminium Kozijnen
Zonwering
Gevelbekleding
Beglazing
Garagedeuren

Tel.:0575-463357
Fax.:0575-465000
Emaif. papekunststofferv&hotnet nl

Badhuis
ïïaak-

badkamers & tegels
Dambroek 12
7223 DV Baak
0575-441017

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

www.badhuisbaak.nl

MEDEDELING

Wegens eervol ontslag op verzoek
heeft mr. R. Das, notaris te Vordea

gemeente Bronckhorst, zijn praktijk per
l juni 2OO5 overgedragen aan

mr. HJ.G. Hulleman, die tot notaris
aldaar zal worden benoemd.

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
-*- TUINONTWERP -#-

# TUINAANLEG (RENOVATIE) *
# TUINONDERHOUD #

-:•:- (SIER)BESTRATING -*-
-*- VIJVERS *

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

Beumweg 17, Vragender

Tel.: 0544-379415/ 06-53402075

E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

KOZIJNEN EN SERRES
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst

Bel voor een gratis offerte
www.gzgeveltechniek.nl

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, D'chem
(0314391687)

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

WlTVlTS

LANGWERDEN VEEVOEDERS

Langwerden Veevoeders is een actieve onderneming die veevoeders en mest-
stoffen verkoopt in de agrarische sector en onder het merk LAVOR paarden-
en hondenvoeders op de Nederlandse markt brengt. Met daarnaast een volle-
dig strooisel programma, ten behoeve van rundvee en paarden.

Wij zoeken op korte termijn een

CHAUFFEUR m/v
Voor bezorging van onze produkten in geheel Nederland,
gedeelte West Duitsland en Begië.

Functie profiel:
• Bezorging veevoeders en strooisels
• Werken in teamverband
• Affiniteit met de agrarische sector is een pre.

Wij bieden:
Afwisselend werk in een dynamisch bedrijf.

Spreekt u dit werk aan, richt dan uw sollicitatie met CV. aan ons bedrijf.
Voor nadere informatie kunt u bellen met Gerard Langwerden 05755-46 75
55.

LAVOR
Langwerden Veevoeders

Hazenhutweg 2

7255 MN Hengelo (Gld.)

T E H U U R
leest- en panyienlen

•j e l u i d

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!

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Prijzen incl. btw., montage zie tabel.

DIT IS UW KANS! UITVERKOCHT=UITVERKOCHT
Tijdens aktie ook korting op maatwerkschermen!

Bel voor informatie of
een afspraak (0573) 45 16 61
b.g.g. mobiel nr. 0654 79 44 69

Garvelinkplein 20, 7261 CK Ruurlo
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BIJ HEGRO SLAAGT U ZO.

Van Zeeburg & Visser Makelaardij
o.g. en Assurantiën is al ruim 40 jaar
gevestigd in Vorden en is een mid-
delgroot kantoor met ca. 15 mensen
in dienst.

Specifiek voor de afdeling Makelaardij, waar momen-
teel 4 mensen werkzaam zijn, zijn wij, in verband met
zwangerschapsverlof van onze huidige secretaresse,
op zoek naar een

Fulltime telefoniste/secretaresse

Functieomschrijving
Je bent het aanspreekpunt voor de makelaardij en de
werkzaamheden bestaan, naast het beheren van de
receptie en telefooncentrale, uit een aantal algemene
administratieve werkzaamheden waaronder het ver-
werken van nieuw in de verkoop gekomen panden,
koopaktes en taxatierapporten.

Het gaat om een functie voor vervanging tijdens het
zwangerschapsverlof met eventuele uitloopmogelijk-
heden voor een langere periode.

Functie-eisen
Beschik je over een:
• opleiding op havo/schoevers-niveau;
• goede beheersing van de Nederlandse taal;
• servicegerichtheid, een commerciële instelling,

zelfstandige werkhouding en flexibiliteit,

dan nodigen wij je uit snel te reageren als deze func-
tie je aanspreekt.

Je sollicitatie, voorzien van curriculum vitae en pasfo-
to, kun je sturen naar Van Zeeburg & Visser Makelaar-
dij o.g. en Assurantiën, t.a.v de heer G. van Zeeburg,
Postbus 46, 7250 AA VORDEN of per mail naar in-
fo@vanzeeburgvisser.nl onder duidelijke vermelding
van "sollicitatiebrief".

Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen
met de heer G. van Zeeburg of mevrouw
F.E. Veenendaal-Jacobs, tel: 0575 - 55 57 33.



Arjan Smit kampioen van Nederland met heel veel dank aan Vordenaar Arjan Mombarg!

Spectaculair kampioenschap op
loodzwaar parcours in Staphorst
Terwijl het Wilhelmus klonk en Ar-
jan Smit in Steenwijk de nationale
kampioenstrui mocht aantrekken
en Arjan Mombarg van diverse rij-
ders een schouderklopje kreeg,
staarde de Vordense veehouder
over het podium heen naar de ver-
re einders en liet hij zijn gedachten
even meevoeren door de prachtige
wolkenpartij boven het Overyssel-
se landschap. Zachtjes mompelde
hij voor zich uit, " de wedstrijd
duurde één ronde (van in totaal 18
ronden ) te lang. Wanneer wij met
ons vieren bij elkaar hadden kun-
nen blijven, had ik ze alle drie in de
sprint geklopt", om er meteen rea-
listisch aan toe te voegen " met on-
ze ploegentactiek ( Nefit) hebben
we de concurrentie wel gesloopt"!

De wedstrijdtactiek in de skeelersport,
trouwens ook bij het marathonschaat-
sen, houdt in dat wanneer in een kop-
groep, in dit geval van vier, vlak voor
tijd twee man van één ploeg zitten (in
deze kopgroep Arjan Mombarg en
Sjoerd Huisman van de Nefit) , ook
een man als Arjan Smit, eveneens Ne-
fit, de " benen stil moet houden"! Dat
zou ook in deze wedstrijd in Steenwijk
beslist gebeurd zijn, ware het niet dat
de concurrentie in de personen van
Ingmar Berga uit Hoogeveen en Karlo
Timmerman uit Staphorst, verwoede
pogingen in het werk stelden om zich
bij het leidende viertal te voegen. En
dat lukte! Voor Arjan Smit restte toen
niets anders dan te volgen, Ingmar
Berga zou in de eindsprint immers
een geduchte tegenstander van Huis-
man en Mombarg kunnen zijn!

Dus wat deed Smit. Hij liet zich in een
fauteuil naar de kopgroep rijden. Toen
Arjan Mombarg zijn maatje zag aan-
sluiten en hij Smit bij het ingaan van
de laatste bocht nog- even in de slip;
stream nam voor de laatste paar hon-
derd klimmende meters, wist Arjan
Mombarg het al zeker "wij hebben de
concurrentie gesloopt, de titel zit in
de knip, Smitje gaat winnen". En hoe!
Met krachtige katachtige slagen zette
Arjan Smit, voor zijn zenuwachtige
toekijkende moeder ( compleet in
Staphorster klederdracht), de kroon
op het tactisch goede rijden van zijn
ploeg dus " gewoon afmaken die han-
del". Een dubbele triomf voor Neft,
want Sjoerd Huisman werd tweede.

TROTS GEVOEL
Ingmar Berga uit Hoogeveen, die door
zijn demarrage naar de kopgroep toe,
waardoor Smit (achteraf gelukkig
voor hem) gedwongen werd om te vol-
gen, werd derde. De demarrage van
Berga pakte dus goed uit voor Smit,
maar had fatale gevolgen voor Arjan
Mombarg die daardoor een vrijwel ze-
kere podiumplaats aan zijn neus voor-
bij zag gaan. Toch overheerste bij
Mombarg al gauw het (trotse ) gevoel
dat hij een zeer belangrijke bijdrage
had geleverd aan het succes van de
Neft ploeg. Intussen bracht Erik Hul-
zebosch de lach op het gelaat van de
Vordense skeeleraar terug. "Ik moet
nog even weg, een feestje regelen voor
vanavond, dat hebben we wel ver-
diend. Ik ben zo terug", zo sprak de
captain van de ploeg.

Wat is topsport, in dit geval de skeeler-
sport, soms toch kei- en keihard. Zo' n
90 procent van de koers ben je "the
man of the match" of om de speaker
in Steenwijk te citeren " wanneer deze
"Klim van Steenwijk" de Tour de Fran-
ce was, zou Arjan Mombarg in de bol-
letjes trui hebben gereden". Nu stond
de Vordenaar (toch nog een fraaie 7e
plek) met lege handen, terwijl hij wel-
licht de beste wedstrijd uit zijn carriè-
re reed. Veertien dagen geleden tij-
dens de Univé World on Wheels wed-
strijd in Vorden, een flinke smak op
het asfalt, waardoor flinke schavingen
aan handen, knieën en benen.

Daardoor een aantal dagen niet kun-
nen trainen en dan in de strijd om de
nationale titel zo' n wedstrijd rijden!
De Nederlandse kampioen Arjan Smit
stak het na afloop niet onder stoelen
of banken: " Mijn ploeggenoot Arjan
Mombarg verdient zo langzamerhand
ook wel eens een titel. Wat heeft hij
formidabel gereden, wat een ^werk
heeft hij verricht. In de zondageditie
van de Telegraaf werden eveneens
lovende woorden over het voortreffe-
lijke rijden van de Vordenaar geschre-
ven. Zaterdagavond tijdens de uitzen-
ding van Studio Sport sprak commen-
tator Herbert Dijkstra: " Arjan Smit is
kampioen, mede door het tactisch
slimme rijden van zijn ploegmaat Ar-
jan Mombarg. Dat het zwaar was in
Steenwijk bleek wel, van de 57 gestar-
te A- rijders viel meer dan de helft uit.

GEWELDIG SPEKTAKEL
Zo mag je het Nederlands kampioen-
schap skeeleren ( een marathon over
42 kilometer en 195 meter) wel noe-
men, een geweldig spektakel. De strijd
speelde zich af in een winderig Steen-
wijk. Direct na de start, met de wind
in de rug, een lang recht traject
schuin naar beneden, waar de snel-
heid hoog lag. En dan verder op in het
parcours, de laatste 350 meter klim-
mend naar boven. Hier zag je de man-
nen op de tanden bijten, hier zag je ze
"kapot" gaan of juist de hele sterken
overeind blijven. Een aanslag van je-
welste op de bovenbeen spieren. Een
schitterend parcours dat wel. Arjan
Smit, al zes keer Nederlands kampi-
oen en wonend in Nijeveen ( acht kilo-

meter vanaf het circuit) was vooraf de
torenhoge favoriet en hij maakte, zo
bleek circa vijf kwartier later, deze fa-
vorietenrol ook waar.

Tussen de bedrijven door, een prachti-
ge strijd met een absolute hoofdrol
voor onze plaatsgenoot Arjan Mom-
barg, die zoals gezegd een formidabe-
le wedstrijd reed. Hij was bij diverse
demarrages en vluchtpogingen be
trokken. In het eerste gedeelte al di-
rect volop strijd en Arjan Mombarg
veelal op kop van het peloton, sleu-
rend en trekkend om het tempo hoog
te houden en om te trachten de con-
currentie te slopen! Een vluchtpoging
van Geert Plender uit Kamperveen,
Mombarg haalde hem terug. Nefit
stak vervolgens het vuurtje aan, hoe
wel in de beginfase ook Klaas Slager
uit Staphorst zich danig roerde. Good
old René Ruitenberg uit Oldebroek
probeerde het, tevergeefs, Arjan Mom-
barg haalde hem terug.

Een kopgroep van 12 man met Arjan
Smit en Arjan Mombarg. Vervolgens
halverwege koers Arjan Mombarg al-
leen op kop. Een kopgroep van drie (
Sjoerd Huisman uit Andijk, Emil
Blauw uit Roden en Arjan Mombarg ).
Weer teruggepakt door het jagende
peloton. Met nog drie ronden te gaan
een kopgroep van vier man. En weer
was Arjan Mombarg van de partij, nu
samen met Jan van Loon uit Leeuwar-
den, Martij n Kromkamp uit Wolvega
en Sjoerd Huisman uit Andijk ( ploeg-
maat van Arjan ). Door het sterke rij-
den van Mombarg had ook Sjoerd
Huisman zijn krachten behoorlijk
kunnen sparen.

Nog twee ronden te gaan, twaalf se-
conden voorsprong voor het kwartet
en weer was het (het verhaal lijkt een-
tonig te worden) Arjan Mombarg die
de dans op de beklimming leidde. Zou
de beslissing zijn gevallen? Zou het
viertal onderling gaan uitmaken wie
kampioen van Nederland zou wor-
den?
De afloop is bekend, het was toch
weer Arjan Smit die het goud pakte en
dat voor het zevende achtereenvolgen-
de j aar. Klasse verloochent zich uitein-
delijk nooit!

VORVE^

ledere 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 septem-
ber.

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

JUNI
8 ANBO klootschieten, de Kleine

Steege.
9 HSV de Snoekbaars, jeugdwed-

strijd.
9 Klootschietgroep de Vordense Pan.

15 Handwerkmiddag + Kraamverkoop
Welfare de Wehme.

15 HSV de Snoekbaars, seniorwed-
strijden.

15 ANBO klootschieten, de Kleine
Steege.

16 Klootschietgroep de Vordense Pan.
16 HSV de Snoekbaars, 55' wedstrijden.
21 ANBO "Fietsend in beweging", ver-

trek 9.00 uur vanaf Kerkplein. Info
tel. 55 15 97.

22 ANBO klootschieten, de Kleine
Steege.

23 HSV de Snoekbaars, jeugdwedstrij-
den.

23 Klootschietgroep de Vordense Pan.
25 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-

plussers. Info tel. 55 20 03.
26 HSV de Snoekbaars, vierhoekwed-

strijd.
29 ANBO klootschieten, de Kleine

Steege.
29 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis, de Wehme.
30 HSV de Snoekbaars, 55* wedstrijden.
30 Klootschietgroep de Vordense Pan.

"Als een barmhartige Samaritaan"

Kent u deze uitdrukking?
Of herkent u de afbeelding?
Het is misschien lang geleden dat u dit gehoord of gezien hebt. Maar zijn er nog
barmhartige Samaritanen in onze samenleving? Trouwens: heeft u er ooit één
ontmoet?
Wat zijn dat dan voor mensen?
Dit soort vragen komen naar boven.
En daarom komt dit en nog veel meer aanstaande zondagmorgen, 12 juni, aan bod.
De gospelgroep "the Ballad Singers" uit Lochem zal haar medewerking verlenen
aan de kerkdienst.
De deuren van de Gereformeerde Kerk (Zutphenseweg 13, Vorden) zijn vroeg
open, want de gospelgroep begint al om 9.40 uur te zingen.
Geïnteresseerd of nieuwsgierig geworden?

U bent allen van harte welkom. En weet u, na afloop staat koffie ook voor
u klaar!

Globe Reisburo start op 8 juni haar
lastminutecampagne Zomertop-
pers. Nu de zomervakantie voor de
deur staat wil Globe de lastminutes
onder de aandacht brengen. Weke-
lijks zullen de beste Zomertopper-
lastminutes geselecteerd worden,
waarbij de consument een ruime
keuze heeft waar altijd wat bij zit
dat aansluit bij zijn wensen en be-
hoeften. Via de circa 200 winkels,
reisadviseurs, internet, radio en
landelijke dagbladen zullen de Zo-
mertoppers gecommuniceerd wor-
den

De laatste tijd verschijnen er vaker be
richten in de media over de ergernis
van consumenten over de vanaf prij-

Geen vanaf prijzen
bij Globe Reisburo Vorden!

zen. Diverse toeslagen en belastingen
zijn bij de vanaf prijzen niet inbegre
pen waardoor de consument bij boe
king een veel hogere prijs moet beta-
len. Globe stapt tijdens de Zomertop-
pers helemaal af van de vanaf prijzen,
de prijs die men ziet is ook de daad-
werkelijke reissom die men betaalt
dus inclusief toeslagen en belastingen.

Als beste reisbureau van Nederland
biedt Globe de beste lastminutes tegen

een eerlijke prijs. De Zomertoppers-
lastminutes voldoen aan een aantal
kwaliteitscriteria waaronder:
• Nederlandse luchtvaartmaatschap-

pij
• Minimaal 3-sterren accommodatie
• Compleet pakket: incl. transfer en

Nederlandse reisleiding
• ANVR en SGR garantie
• Reis- en prijsvergelijk
De klant is dus, zelfs bij lastminutes,
verzekerd van een prijs/kwaliteitsga-

rantie. Het beleid van Globe is gericht
op klantenbinding en het bieden van
toegevoegde waarde in zowel haar pro-
ducten als diensten. Met deze kwali-
teitscriteria zijn wij ervan overtuigd
dat wij ons onderscheiden van andere
reisbureaus en nét even verder gaan
voor onze klanten.

Globe Reisburo zal de lastminutes via
verschillende kanalen onder de aan-
dacht brengen bij de consument. Da-

gelijks word er geadverteerd in de Tele
graaf en wordt er een radiocommerci-
al uitgezonden op Sky Radio en Radio
10. Op www.globereisburo.nl worden
de Zomertoppers-lastminutes dage
lijks ververst.

OVER GLOBE REISBUROGROEP
Globe Reisburogroep is een landelijke
reisbureauketen met circa 200 win-
kels waarvan 7 reisbureaus voor za-
kenreizen die opereren onder de
naam Globe Business Travel. Alle reis-
bureaus die onder de Globe vlag val-
len, zijn aangesloten bij de ANVR en
SGR Het hoofdkantoor is gevestigd in
Holten. Globe Reisburogroep is onder-
deel van de Oad Groep, Nederlands
grootste reisorganisatie.



Vordense zangeres Josée van der Staak
heeft niet alleen een eigen programma,

maar zingt ook bij bruiloftsplechtigheden en uitvaarten

Wei-je Feest'n in Kranenburg
vol historie en amusement!
Oldtimers, ambachten en feest in één evenement!

Josée van der Staak

Zangeres Josée van der Staak woont ruim een halfjaar in Vorden.
Vorig jaar november betrok ze samen met haar man Jan Willem Drijver
(van beroep natuurkundeleraar) een verbouwde boerderij aan de
Komvonderlaan. Toen mijn man mij vertelde dat hij bier een huis
wilde kopen, dacht ik bij mijzelf" naar de Achterhoek, wat moet ik daar
toch in vredesnaam?". Inmiddels ben ik van de omgeving gaan houden.
Het wonen hier voelt heel anders dan in het drukke westen. Het is alsof
iedereen hier in alles net vijf minuten meer tijd neemt. Intussen heb-
ben Jan Willem Drijver en Josée van der Staak ("ik heb mijn meisjes-
naam aangehouden") zich de afgelopen maanden bijna dag en nacht
en in de weekends bezig gehouden met het inrichten van hun verbouw-
de boerderij. Wat rest is de tuin in al haar omvang!

Josée neemt ons vervolgens mee voor
een rondleiding door de gehele wo-
ning waarin de deel is omgetoverd
in een gezellige woonkamer waar
zelfs een nostalgische potkachel niet
ontbreekt. De vele (oude) vertrekken
hebben een ware metamorfose onder-
gaan. Het ziet er allemaal bijzonder
gezellig uit en heeft een warme uit-
straling. Overal in huis zijn "plekjes"
om rustig te lezen, te studeren, te
schilderen etc. Voor de schrijver van
dit artikel een rondleiding die met
meer dan normale nieuwsgierigheid
werd gevolgd, want in deze boerderij
werd mijn vader geboren en wat zo
leuk is, de plek, waar vroeger opoe en
opa in de bedstee sliepen, is er nog
steeds, met dit verschil dat het nu
dienst doet als een garderobekast.
Josée en Jan Willem hebben ook al een
naam voor hun woonstek bedacht:
"Amare", hetgeen betekent "houden
van". En dat doen wij ook, wij ge-
nieten elk uur van de dag", aldus de
nieuwe bewoonster.

Nu de werkzaamheden in huis bijna
zijn voltooid, wil Josée van der Staak
zich in deze regio gaan richten op iets
wat ze al vanaf haar vierde jaar doet:
zingen. "Inderdaad mijn lust en mijn
leven, zingen doe ik de hele dag door.
Ik kan rustig stellen dat wat het zin-
gen betreft, ik van alle markten thuis
ben.", zo zegt zij. De veelzijdigheid
blijkt ook uit de teksten die op ver-
schillende van haar visitekaartjes zijn
gedrukt zoals bijvoorbeeld "zingen bij
huwelijksvoltrekkingen op het ge
meente- of stadhuis, in de kerk of op
een andere locatie, of zingen bij een
25, 40 of 50 jarige huwelijksherden-
king.

Daarnaast zingt Josée live tijdens uit-
vaarten in de kerk, het crematorium
of op de begraafplaats. Zingen tijdens
openingen van exposities, waarbij in
overleg met de kunstenaar of galerie-
houder een speciaal programma
wordt samengesteld. Verder heeft ze
een middag c.q. avondvullend pro-
gramma dat speciaal is samengesteld

voor Bejaarden- en verzorgingshuizen,
voor "De Zonnebloem" Rode Kruis,
vrouwenverenigingen e.d. "Inderdaad,
een heel veelzijdig repertoire, waar ik
volledig achter sta en waar ik zelf ook
heel veel plezier aan beleer, zo zegt
de kersverse Vordense.

MOOIE STEM
Josée van der Staak, geboren in Den
Haag, groeide op in Utrecht, waar ze
ook de middelbare schoolopleiding
volgde. Ze bleek reeds op 4-jarige leef-
tijd over een mooie stem te beschik-
ken en mocht ze al zingen bij het
huwelijk van de kinderjuf. Josée: "Het
zat er echt al heel vroeg in, altijd
zingen. Ik was destijds een verlegen
meisje, maar als ik zong was dat over,
dan was ik in mijn element. Toen ik
eenjaar of vijftien was, hadden we een
zanggroepje waar ik liedjes zong in de
stijl van Harry Belafonte, dat soort
genre. Op gegeven moment zijn we,
met wat wij noemden een "Kapel-
combo" in kerken gaan zingen.

Wij hebben toen een nieuw soort
kerkmuziek geïntroduceerd dat wij
"Blij zijn in de kerk" hebben genoemd.
Allemaal heel oecumenisch. Soort
kerk maakte ons niet uit. Wij zongen
en speelden zowel in Katholieke, Her-
vormde en Gereformeerde kerken",
zo zegt Josée van der Staak die in
die jaren een klassieke zangopleiding
genoot van Eugenie Ditewig. Dat ze
inderdaad van alle markten thuis is,
blijkt onder meer uit de periode dat zij
deel uitmaakte van een cabaretgroep,
waar zij zes jaar de solopartijen zong.
Gedurende het gehele jaar optredens
met deze 12 man sterke revue en ca-
baretgroep.

Verder trok zij in de tachtiger jaren
rond met haar eigen programma "Op
de thee bij Josée", waarbij zij liedjes
zong van bijvoorbeeld Wim Sonne
veld, Tom Manders en liedjes uit films
en musicals. En dat in - en rond de tijd
dat zij moeder werd van drie kinde
ren, twee dochters Patty en Barbara
en zoon Florus. Josée: "Mijn drie kin-

deren uit mijn eerste huwelijk hebben
alle drie talent voor zingen en muziek
maken (fluit, trompet). We zijn dik-
wijls met ons viertjes opgetreden.
Heel erg leuk om te doen. Nu niet
zoveel meer, soms nog een keertje met
Barbara. Mijn zoon Florus (van Rooyen)
speelt in de musical "Jip en Janneke"
(die 5 juni in Almère in première gaat),
de rol van Jip", zo zegt moeder Josée
trots.

AVE MARIA
Toch op gegeven moment een ken-
tering in haar drukke zangleven. "Zo
begin negentiger jaren had ik er even
genoeg van en ontbrak mij de lust tot
zingen. Na deze "pauze" begon het op
gegeven moment toch weer geleidelijk
aan te kriebelen en heb ik de draad
een paar j aren geleden weer opgepakt
met het zingen op bruiloften. Dat
gebeurde samen met een pastor, hij
sprak en deed de inzegening en ik
zong. Met name het "Ave Maria" is
populair. Toen opeens iemand mij
vroeg of ik niet bij een uitvaartdienst
wilde zingen, heb ik mij ook op dat
terrein begeven. Voorafgaand heb ik
dan een gesprek met de nabestaanden
over welk lied er gezongen zal worden.
Soms toch wel erg zwaar en emotio-
neel", zo zegt ze.

Behalve zelf blijven zingen, wil Josée
van der Staak zich richting toekomst
ook graag toeleggen om ook zangles te
gaan geven. "Dan denk ik aan mensen
die willen leren zingen en die ik vanaf
het beginpunt alles kan bijbrengen.
Momenteel volg ik een schildersoplei-
ding. Ook dat is heerlijk om te doen.
Als ik het schilderen onder de knie
heb wil ik hier thuis graag workshops
geven, bijvoorbeeld éér uur zingen en
één uur schilderen", aldus Josée van
der Staak die ook een CD heeft uit-
gebracht met als titel" Vleugels". Luis-
terliedjes met gitaarbegeleiding en
met teksten van Mariet Lems en mu-
ziek van Josée zelf.

Zaterdag 18 juni (20.00 uur) en zondag
19 juni (14.30 uur) treedt Josée van der
Staak, bij wijze van introductie in
Vorden en omgeving) op in boerderij
"De Kranenburg" aan de Bergkappe
weg 2 Voor de pauze brengt ze haar
programma "Waar blijft de tijd?". Na
de pauze doet ze een greep uit haar
repertoire musicals, evergreens, easy-
listening, licht klassiek en luisterlied-
jes. De toegangsprijs bedraagt 5 euro.
Men kan telefonisch reserveren (0575)
55 62 16 of email:
dekranenburg@planet.nl

Meer informatie over Josée van der
Staak: www.adagiojvdstaak.com

Stichting CCK organiseert op 11 en
12 juni een 2 daags oldtimerspek-
takel aan de Eikenlaan in Kranen-
burg. Beide dagen zullen er vanaf
10.00 uur tot 17.00 uur oldtimer
demonstraties en oude ambachten
en een hobbymarkt te zien zijn in
de Feestwei-je in Kranenburg. Op
de zaterdagavond vindt er vogel-
schieten plaats. Muzikale klapper
is de zondag middag met een spet-
terend optreden van de Feestband
De Heinoos.

OLDTIMERDEMONSTRATIES
Met alleen wat tractoren die stil staan
in een wei zijn we er natuurlijk niet.
Tijdens de Wei-je Feest'n komen de
trakteren echt in actie. Zo'n 80 tal
trakteren staan in de wei-je opgesteld
en zullen demonstraties gaan verzor-
gen hoe er vroeger gewerkt werd met
deze machines. Denk hierbij aan het
rooien van aardappels, ploegen, balen
persen, etc. Als zeer interessant kunnen
de maaidemonstraties aangemerkt
worden. Een 12-tal trakteren met
maaibalk zullen op de zaterdag van
10.30 uur tot 15.30 uur in de weer zijn
met het maaien van hun toegewezen
stuk wei. Hierbij zal een jury aanwezig
zijn die elke deelnemer gaat beoor-
delen op hun prestatie. Op de zondag
word het gras geschud en worden de
verdere gangen van het ouderwets
hooien belicht. Ook zal er zondag-
middag een defilé plaats vinden waar
alle tractoren en werktuigen nog een
keer de revue passeren. Sieward Dijk-
man van de OTMV zal hierbij uitvoerig
vertellen over de passanten. Aanvang
defilé zal zijn om 14.00 uur Verder zal
hij ook tijdens de vele demonstraties
het een en ander vertellen over wat er
allemaal gebeurt.

OUDE AMBACHTEN EN
"T KROAMKES PAD"
Tijdens de Wei-je Feest'n zullen er
ook een tal van oude ambachten ge
presenteerd worden. Deze ambachts-
lieden zullen demonstreren hoe de
ambachtelijke producten worden ver-
vaardigd. Zo zal er een rietdekker,
stoelenmatter, mandenvlechter, een
siersmid met een echt smidsvuur etc,

KINDERVERTIER
Voor de kinderen is er op de Wei-je
Feest'n ook volop vertier. Wat te den-
ken van een rit op een voor kinderen
veilig gemaakte zitmaaiers, mogelijk •*
gemaakt door Rouwenhorst Bos-, en
Tuinmachines, een rit op de Kranen-
burgse dorpspony Marcel. Beide dagen
worden er kinderspelletjes .georga-
niseerd i.s.m. Belangenvereniging Kra-
nenburgs Belang. Tevens is er op de za-
terdag een luchtkussen aanwezig
waar de kinderen er lustig op los
kunnen springen en ravotten. Op de ~
zondag kunnen de kinderen ook stelt-
lopen en andere oude spelletjes doen.

VOGELSCHIETEN
Op zaterdag avond vanaf 19.00 uur
word er weer geschoten op de vogel
voor de titel "Schutterskoning van
Kranenburg." Degene die deze titel in
de wacht sleept kwalificeert zich te
vens als kandidaat voor het aanstaande
Koningsschieten van Bronckhorst in
de Keijenborg.

Het Vogelschieten is voor iedereen toe
gankelijk en gezien de ervaringen met *,
voorgaande jaren een oergezellig
avondje uit onder het genot van een
biertje of een frisdrank voor de BoB.

Nadat de vogel neergehaald is zal het
feest nog even verder gaan met gezel-
lige muziek van DJ Gerben.

DE HEINOOS
Zondag vanaf 15.00 uur de muzikale
klapper van de Wei-je Feest'n met een
wervelend optreden van de Feestband
met ballen: De Heinoos Ze zijn een
beetje gek, flauwekullen er lustig op
los en stilstaan kunnen ze niet. Wat ze
wel kunnen is de meest fantastische
hits uit de jaren '60, '70 en '80 aan
elkaar breien. Nummers van Hazes,
Nena, Queen, Abba, Status Quo, de
Dijk en vele, vele anderen ze
komen allemaal voorbij en worden re-
gelmatig afgewisseld met doldwaze
medley's van o.a. de Beach Boys, de
Beatles en lekkere Hollandse meezin-
gers. Dat alles in de typische pittige
Heinoos-stijl en verpakt in een spet-
terende show vol lichtspektakel en

te zien zijn. Tijdens de Wei-je Feesten
is er op de hobbymarkt 't Kroamkes
pad van alles te vinden op hobby ge
bied, zoals eigen gemaakte sieraden,
bloemschikken, houten speelgoed,
vogelhuisjes, en decoraties van oude
fietsbanden, ijzerwaren en koperen
spullen. In een 20 tal kramen laten de
hobbyisten zien wat er leuk is aan hun
hobby of geven hier uitleg over. Tevens
zal er de mogelijkheid zijn om hun
spullen te kopen.

decors. De nieuwe toernee heet "Leu-
ker Kunnen We Het Niet Maken!"

En daarmee slaan de mannen de
spijker op z'n kop. Het tentfeest duurt
tot 19.00 uur. Voor meer info over de
Heinoos kan men ook terecht op:
www.theheinoos.nl

Voor meer informatie over de Wei-je
Feesten kunt u binnenkort terecht op:
www.stcck.nl

Al gekeken op

www.contact.n
voor het plaatselijke nieuws?



TNT en TPG Post lopen
voor de strijd tegen
honger
Landelijke actie voor schoolkinderen in Malawi

Berichten uit de bibliotheek

2 medewerkers van TPG Post Vorden (Hein Jansen en Erik Gaertner). Zij ontvangen het es-
tafettestokje van de medewerkers van de vestiging Ruurlo en brengen deze weer naar de
medewerkers van de vestiging Lochem.

Van 30 mei tot en met 12 juni 2005
organiseren TNT en TPG Post de
Fight Hunger Weeks. Met de Fight
Hunger Weeks willen TNT en TPG
Post sponsorgeld inzamelen voor
het World Food Programme (WFP),
dat zich bezighoudt met het voe-
den van schoolgaande kinderen in
ontwikkelingslanden. Medewer-
kers lopen, rennen, fietsen en
zwemmen van vestiging naar vesti-
ging door 6 gebieden in Neder-
land. Zondag 12 juni tijdens Walk
the World, op het terrein van de
KNVB in Zeist zullen de medewer-
kers, begeleiding van collega's, fa-
milie en vrienden, de laatste 5 kilo-
meter lopen. Peter Bakker, CEO
van TNT, zal hier het totale ingeza-
melde bedrag voor de schoolkinde-
reu in Malawi bekend maken.

De focus van de Fight Hunger Weeks
ligt op de organisatie van sponsoracti-
viteiten door en tussen alle locaties
van TNT en TPG Post bedrij fsonderde-
len in Nederland. Dagelijks zal de
tocht langs zoveel mogelijk vestigin-
gen van TNT en TPG Post gaan om het
estafettestokje door te geven.

WALK THE WORLD
Vanwege het succes van "Walk the
World" in 2004 heeft TNT samen met
het WFP besloten om van de wereld-
wijde sponsorloop tegen honger een
jaarlijks terugkerend evenement te
maken. Dit jaar start de Walk in
Nieuw-Zeeland en eindigt in West Sa-
moa. Tijdens de Walk zullen wereld-
wijd medewerkers van TNT enTPG
Post minimaal 5 kilometer wandelen.
In totaal lopen medewerkers in meer
dan 90 landen, binnen 24 uur en in 24

tijdzones. De Walk is één van de spon-
soractiviteiten waarmee TNT en het
WFP bijdragen om het hongerpro-
bleem onder kinderen uit de wereld
te helpen.

ESTAFETTE SPONSORTOCHT
Medewerkers kunnen zelf het aantal
kilometers dat zij afleggen bepalen.
Vrienden, kennissen, familie en klan-
ten worden actief benaderd om een
sponsorbijdrage te leveren. In het Ra-
yon Zutphen, zal vanaf 30 mei t/m 9
juni de sponsorloop plaatsvinden. De
start zal op maandag 30 mei om 13.00
uur plaatsvinden in Neede en de fi-
nish, op donderdag 9 juni om 14.00
uur. De medewerkers van Vorden
skeeleren op vrijdag 3 juni om 10.00
uur naar Lochem waar de overhandi-
ging van het estafettestokje plaatsvin-
den. Op maandag 6 juni, vertrekken
de medewerkers van Lochem per fiets
naar Deventer. Enthousiaste toeschou-
wers en extra sponsors zijn uiteraard
van harte welkom! Alle deelnemers
dragen een herkenbaar wit
t-shirt met de tekst "Fight Hunger,
Walk the World."

TNT EN WFP
TNT, het moederbedrijf van TPG Post,
en het World Food Programme van de
Verenigde Naties zijn een samenwer-
kingsverband aangegaan om te hel-
pen bij het bestrijden van de honger
onder kinderen in de wereld. Door het
beschikbaar stellen van kennis, kun-
de, mensen, materialen en geld levert
TNT/TPG Post een duurzame bijdrage
aan de WFP deelprojecten noodhulp,
infrastructuur, transparantie en ver-
antwoordelijkheid, fondsenwerving
en het schoolvoedselprogramma.

Vordens filmhuis
Van oudsher biedt de bibliotheek
een venster op de wereld. De 'leen-
bibliotheek' in Vorden werd ooit
met dat ideële doel opgericht door
het departement Vorden van de
Maatschappij tot het Nut van t Al-
gemeen. Daar werden boeken voor
alle bewoners van ons dorp toegan-
kelijk. Vanaf dat moment kon ie-
dereen in Vorden lezen wat hij of
zij wilde. De prijs van boeken hoef-
de niet langer een belemmering te
zijn.

In de praktijk bleek de bibliothecares-
se dat wel te zijn: zij bepaalde of een
boek geschikt was voor de lezer die
zich aanmeldde. Het was ondenkbaar
dat die zelf in de kast een boek mocht
uitzoeken. Gelukkig is die manier van
uitlenen al heel lang verleden tijd.
Boeken uit alle delen van de wereld
zijn in de kasten te vinden. En het ven-

ster op de wereld is inmiddels flink
verbreed: Kranten, tijdschriften en in-
ternet kunnen allemaal in de biblio-
theek geraadpleegd worden.

In het komende winterseizoen wordt
het aanbod in de bibliotheek defini-
tief uitgebreid met een filmhuis. De
afgelopen jaren is daar ervaring mee
opgedaan. Een enthousiaste biblio-
theekmedewerker huurde materiaal
en film en trok daarmee volle zalen.
De Vrienden van de Bibliotheek dien-
den een verzoek tot financiële onder-
steuning bij de Rabobank in. Dat ver-
zoek is gehonoreerd en dat betekent
dat er nu een eigen beamer, projectie
scherm en geluidsinstallatie kan wor-
den aangeschaft. Het Vordens Film-
huis is een feit! Een werkgroep van de
stichting Vrienden de Bibliotheek zal
vanaf komende winter een gevarieerd
filmprogramma bieden en in de

schoolvakanties een apart program-
ma waarin de betere jeugdfilms ver-
toond gaan worden.
Voor een brede kijk op de wereld hoe
ven we ons dorp binnenkort helemaal
niet meer uit.

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Versfruitvlaai € 5,75

Aardbeiensoes
4 voor € 4,00

10 wittebollen halen
6 betalen

Vrijdag en zaterdag
4 Duitse hardebroodjes € 1,00

dichter bij de leerling

Het VMBO in Borculo heeft nog enkele
plaatsen vrij in de volgende afdelingen:

* Administratie
^Consumptief (breed)
*Zorg & Welzijn (breed)
Voertuiqentechniek (wachtlijst)

Heb je belangstelling, meld je dan tijdig aan.
Staring College, Herenlaan 2, Borculo tel 0545-271413

in
mmm



Meer scheiden, minder afval

Wat zit er in uw vuilniszak?
Voedselresten, verpakkingen, kranten, oude apparaten en noem maar op. Alles
wordt op den duur afval. ledere dag produceren we per persoon anderhalve
kilo. Twintig jaar geleden was dat nog minder dan één kilo per persoon per dag.
De laatste jaren is het gelukt om de hoeveelheid afval per persoon niet verder
te laten groeien. Ook al is afvalverwerking in Nederland goed geregeld, het
blijft belangrijk om afval goed te scheiden en om minder weg te gooien.

Jaarlijks ontstaat er in huishoudens 549
kilo afval per persoon. Dit is inclusief
het grof vuil dat u naar het gemeente-
lijk afvalscheidingstation brengt.

Zorgvuldig scheiden
Afvalscheiding kunnen we zorgvuldiger
aanpakken. Het blijkt dat er nog veel
glas, papier, gft en KCA in de vuilniszak
met restafval terecht komt. Afval dat
huishoudens wel gescheiden inleveren,
zoals gft en papier, is vaak vervuild met
zaken die er niet in thuis horen. Het
recyclebedrijf moet dan vooraf de ver-
vuiling uit de afvalstroom halen.
Gescheiden afval dat heel erg vervuild

Huishoudelijk afval in 2003

is, is niet geschikt voor hergebruik. Als
u twijfelt kunt u bij uw gemeente infor-
meren waar en wanneer u de verschil-
lende soorten afval in kunt leveren.

Minder afval
Het voorkomen van afval verkleint de
milieubelasting van afvalverwerking. En
als we producten langer gebruiken, zijn
er minder grondstoffen, water en ener-
gie nodig om nieuwe producten te
maken. Ook dat is winst voor het milieu.
Laat daarom kapotte spullen repareren
als dat mogelijk is. En bruikbare spullen
die u afdankt kunnen via een kringloop-
winkel een nieuwe eigenaar krijgen.

Soort afval

GFT

Oudpapier en -karton

Verpakkingsglas

KCA

Textiel

Hoeveelheid
per persoon
(In kilo's, per jaar)

190

131

26

1,8

10

Gescheiden
ingezameld
(in kilo's, per jaar)

106

68

21

1,3

3,5

Deel in restafval
(in kilo's, per jaar)

84

63

5

0,5

6,5

Het lijkt zo simpel: glas in de glasbak, fruitschillen bij het gft. Maar bent
u echt op de hoogte van alle afvalscheidingsregels? In welke afvalbak
hoort bijvoorbeeld een oude videoband? Of een oude stofzuiger? Test uw
kennis op een speelse manier in "De Afvalrace". Het spel vindt u op:
www.milieucentraal.nl

Mijn beroep: vuilnis-
zakken controleren
Eureco is een bedrijf dat, vaak in opdracht van een gemeente, bekijkt wat er
zoal in ons huishoudelijk afval zit. Twee afvalsorteerders, die inmiddels 10 en
3,5 jaar werkzaam zijn bij Eureco gaven ons een kijkje in hun keuken.

De verschillen in huishoudelijk afval
zijn groot. In grote steden scheiden de
mensen hun afval minder goed dan in
kleinere gemeenten. Maar ook in platte-
landsgemeenten wordt niet altijd goed
gescheiden. "Je kan eigenlijk precies
zien waar het afval vandaan komt. Zit er
veel gft-afval in de vorm van etens-
resten in de vuilniszak, dan is de kans
groot dat deze uit het centrum van een
grote stad komt. En afval van platte-
landsgemeenten bevat veel vaker puin
en sloophout", aldus één van de sor-
teerders. Ook merken ze verschil tussen
middenstandswijken, waar huishoudens
hun afval beter scheiden, en de rijkere
wijken. "In de vuilniszakken van de rij-
kere wijken treffen we van alles aan dat
ook gescheiden ingeleverd kan worden,
zoals lege wijnflessen, kranten en fol-
ders maar ook ongebruikt voedsel als
luxe broodjes, een netje uien of een half
lege pot met rode kool." Het valt Eureco
op dat er elk jaar meer gft in het afval
wordt aangetroffen.

Een betere scheiding van bijvoorbeeld
glas en papier kan een grote besparing
van grondstoffen en energie opleveren.
Maar ook de afvalstoffenheffing zou
lager kunnen als iedereen het huishou-
delijk afval beter zou scheiden. Hoewel
veel mensen in meer of mindere mate
hun steentje bijdragen aan afvalschei-
ding, is nog niet iedereen op de hoogte
van de juiste regels die voor deze afval-
scheiding gelden. "Bij Eureco zien we
dat er veel plastic, papier, en blikjes in
het gft-afval terechtkomen. En in het
oud papier treffen we vaak plastic, dran-
kenkarton, luiers en andere zaken aan,
die daar niet in thuishoren". Uit onder-
zoek blijkt dat batterijen en ander klein
chefhisch afval nog te vaak in de vuil-
niszak worden gegooid.
Over de vraag wat het meest vreemde
voorwerp is dat ze ooit zijn tegengeko-
men hoeven de afvalsorteerders niet
lang na te denken: "een dode boa con-
strictor van 6,5 meter lang en 22 kilo.
Dan sta je toch even raar te kijken."

"Afval scheiden doe ik zonder na te denkenit

Annemieke (38) en Willem (41)
Brouwer hebben een dochter, Nienke
van bijna 5 en een zoon Thijmen van
8 jaar. Voorheen hadden ze twee volle
vuilniszakken met afval per week.

Sinds ze voedselresten gescheiden inza-
melen hebben ze nog maar één volle
zak per week. "Het leek me zo'n geklie-
der om schillen, gebruikte koffiefilters
en andere voedselresten apart te hou-
den. Nu heb ik een plastic schaal op het
aanrecht staan waar ik alles in gooi.
Eén of twee keer per dag gooi ik dit in
de groene container."

Scheidingswijzer glas:
Wel in de glasbak:
•flessen van wijn, sappen,

bier zonder statiegeld
•potten van pindakaas, jam,

spaghettisaus, kruiden
•parfum- en medicijnflesjes

Niet in de glasbak:
•ovenschalen, koffiekannen en

ander hittebestendig glas
•drinkglazen
•theekopjes, bloempotten en

ander porselein
•jeneverkruiken, aardewerk en

andere stenen producten
•spiegels, ruiten, TL-, gloei- en

spaarlampen

wei

Scheidingswijzer papier
Wel bij het oudpapier:
•kranten, tijdschriften, reclame-

drukwerk (zonder plastic hoesje)
• (venster)enveloppen
•dozen van PC's, schoenen,

waspoeder, diervoeding
•doosjes van hagelslag, thee,

eieren, lampen e.d.
•golfkarton, papieren

zakken/tassen

Niet bij het oudpapier:
• nat, vuil en/of vet papier en

karton, zoals pizza- en taartdozen
•drankenverpakkingen en ander

geplastificeerd papier
•behang
• plastic zakken/tassen
•sanitair papier (gebruikt)

Op de school van de kinderen is vorig
jaar aandacht besteed aan het thema
'gescheiden papierinzameling'. Sindsdien
hebben Nienke en Thijmen op de slaap-
kamer een doos neergezet voor hun oud
papier. Ook in de bijkeuken staat zo'n
doos. "Je staat versteld hoeveel papier
ze gebruiken om te tekenen en te vou-
wen", aldus Annemieke. "Zelf neem ik
niet altijd de tijd om het plastic dat om
reclamefolders zit eraf te halen. Maar als
de kinderen dat zien, krijg ik op mijn
kop, en halen ze het er zelf vanaf."
Vuurvast glas mag niet in de glasbak.
Het is namelijk anders gehard en heeft
een andere samenstelling dan verpak-
kingsglas. In het recyclingproces zouden
er brokjes, niet-gesmolten vuurvast glas
in het gesmolten glas terecht komen.
"Laatst was er een glazen ovenschaal
gebroken. Omdat de stukken niet in de
glasbak paste, heb ik deze naar het
afvalscheidingstation in onze gemeente
gebracht. Daar vertelden ze me dat vuur-
vast glas bij het restafval hoort."
Het was iedere keer een kleine omscha-

keling, maar het heeft de familie
Brouwer niet veel moeite gekost om hun
eigen berg restafval aanzienlijk te ver-
minderen. "Vroeger ging er bij ons veel
op één hoop, maar inmiddels scheiden
wij veel afval zonder erbij na te denken."

Afval scheiden de moeite waard
Bijna de helft van het huishoudelijk
afval leveren we gescheiden in.
En dat is de moeite waard!

Milieuwinst
Afval bevat veel waardevolle materia-
len. Hergebruik bespaart het gebruik
van nieuwe grondstoffen en energie. En
er ontstaat minder vervuiling omdat er
minder afval verbrand of gestort hoeft
te worden.

Lagere afvalstoffenheffing
Recycling is ook financieel aantrekke-

lijk. Glas en oudpapier zijn goed recy-
clebaar, als ze maar gescheiden worden
ingezameld. Elke kilo glas en oudpapier
die toch in het restafval terecht komt,
wordt als restafval bij de afvalinstalla-
ties verbrand. Het verbranden van afval
is per kilo 9 eurocent duurder dan het
recyclen. Hoe minder restafval uw
gemeente te verwerken krijgt, hoe min-
der kosten ze maakt. Door mee te wer-
ken aan het scheiden van afval, en dus
minder afval te produceren, helpt u mee
de afvalstoffenheffing te verlagen. Dat
betekent lagere kosten voor u!

milieu ̂  centraal geeft antwoord
Vraag:
Waarom zijn er bij ons in de gemeente geen
bakken voor blikinzameling?

Antwoord:
Voor het hergebruik van blikverpakkingen is het
niet nodig om deze apart te houden, zij mogen bij
het restafval. Magneten doen het werk voor u en
halen conserven en alle andere blikken bij de ver-
brandingsinstallaties uit het restafval. Daarna
worden van het teruggewonnen blik weer nieuwe
metalen producten gemaakt, onder meer verpak-
kingen. Zo bereiken we nu al 82% recycling.

Heeft u andere vragen over afval, verpakkingen en het milieu?
Bijvoorbeeld of kurken bij het gft-afval mogen? Bel de Milieu Centraal
Informatielijn 0900 - 1719 (15 cpm) of surf naar www.milieucentraal.nl.
U vindt hier praktische informatie over de vele mogelijkheden om in het
dagelijkse leven rekening te houden met energie en milieu.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met SVM*PACT.
Meer informatie vindt u op www.svm-pact.nl



HCI trakteert Oma van het Jaar

Oma van het Jaar, Marietje Buitink-Cuppens ontvangt van directeur Wim Lubbers symbolisch een wandtegel

Onlangs werd mevrouw Marietje
Buitink-Cuppens (72) uit Ruurlo
uitgeroepen tot 'Oma van het Jaar*.

BouwCenter HCI feliciteerde haar
trouwe klant met deze benoeming
door haar een mooi cadeau aan te
bieden.

WANDTEGELS CADEAU
Algemeen directeur Wim Lubbers liet
de cadeaukeuze geheel aan de trotse
oma over. "Wij wilden oma Marietje
graag op gepaste wijze feliciteren en
hebben haar gevraagd wat zij in haar
keuken of badkamer wilde vernieu-
wen." Inhakend: "Na een bezoek aan
de showroom in Hengelo hebben wij

gekozen voor deze fraaie wandtegels.
Nu worden de tegels in mijn bad-
kamer in ons huis zo snel vies, maar
met deze heb ik daar straks geen last
meer van. Ik vind het geweldig!"

BouwCenter HCI, Kruisbergseweg 13,
7255 AG Hengelo, tel. (0575) 46 81 81,
www.bouwcenterhci.nl

ONK races te Oschersleben en Assen

Foto onderschrift Arie Vos Hartelman Yamaha Team Foto: Henk Teerink

In het weekend van 28 en 29 mei
werd er voor het eerst een ONK race
gehouden op het circuit van
Oschersleben op een steenworp af-
stand van Magdenburg in Duits-
land. De races die georganiseerd
waren door het CRT verliepen uit-
stekend. De regionale rijders en
teams behaalden er goede resulta-
ten.

Alle wedstrijden werden twee keer ver-
. reden wat een groot succes was.Hans
Smees deed het met twee overwinnin-
gen boven verwachting goed in de
250-cc. Bram Appelo werd in de eerste
wedstrijd vierde en in de tweede race

vijfde en was daarmee zeer in zijn
nopjes. In de supersport 600 behaalde
Hartelman Yamaha rijder Arie Vos
twee keer een tweede plaats achter de
Zweed Jan Hanson. Mile Pajic werd
een keer vijfde en zevende en was
daarmee zeer tevreden. Swen Ahnen-
dorp het jonge talent deed het met
twee keer een negende plaats ook
goed in Duitsland. In de Dutch Super-
bike moest Arno Visscher er behoor-
lijk hard voor rijden om in de Ie reeks
tweede en in de 2e reeks derde te wor-
den.

Andre Martens had alle pech van de
wereld .Tijdens vrije trainingen die op

vrijdag werden gehouden viel hij hard
van zijn motorfiets. Het gevolg een
schouder uit de kom en zijn Kawasaki
volledig beschadigd.Andre die nu her-
stellende is hoopt in september toch
weer te kunnen racen als hij zelf en
zijn motorfiets weer tip top in orde
zijn.
De wedstrijden volgen elkaar in snel
tempo op want afgelopen weekend
was er alweer een ONKDeze race was
op het TT circuit van Assen. In de 250-
cc behaalde Hans Smees een tweede
plaats.Lange tijd zat hij heel dicht ach-
ter Patrick Lakerveld met de bedoeling
om in de laatste ronde toe te slaan.
Vier ronden voor het einde moest hij
van zijn lijn afwijken bij het lappen
van achterblijvers en ging hij door het
gras. "Mijn hart stond even stil" aldus
Hans. Gelukkig ging alles goed en ein-
digde hij achter Lakerveld als tweede
maar voor Randy Gevers die derde
werd.Richard Buchly uitkomend voor
het Perfomance Team werd tiende
voor Bram Appel die een elfde plaats
behaalde.

De eerste race in de supersport 600
verliep chaotisch.In de tweede ronde
was er een valpartij met vier coureurs
waaronder Swen Ahnendorp. De race
werd opnieuw gestart en de Zweed Jan
Hanson werd de winnaar. Mile Pajic
werd daarin negende. De tweede man-
che verliep beter voor de achterhoe
kers Pajic zevende en Ahnendorp
scoorde een tiende plek. Arie Vos uit-
komend voor het Hartelman Yamaha
Team werd uitstekend tweede achter
winnaar Barry Veneman. Racing Team
Achterhoek met Arno Visscher werd
in de klasse Dutch Superbikes zesde
en had meer verwacht van deze race.

Gemeente Bronckhorst,

de toekomstige Parel van de Achterhoek.

Vijfde ronde winnaars
bij Eliesen Electro Baak
Het is alweer de vijfde week van de
posteractie van Eliesen Electro in
Baak. Volgende week volgen de al-
lerlaatste drie prijswinnaars. Daar-
na zal een grote finale plaatsvin-
den bij de winkel aan de Zutphen
Emmerikseweg 46 in Baak.

Deze week zijn de bewoners van de
volgende adressen in de prijzen geval-
len: Kruisbrinkseweg 20 A te Toldijk,
Korenbloemstraat 5 te Steenderen en
Leeuwencamp 18 te Baak. Komt een
van deze huizen u bekend voor? Bent
u de gelukkige?

Een ieder die de poster op de ramen
heeft hangen of nog gaat ophangen
maakt de komende week nog kans op
een van de 18 prijzen met een totaal-
waarde van Euro 5000,00
De volgende week worden er dus nog
drie prijswinnaars getrokken!

Aan het eind van de actie wordt in het
bijzijn van alle prijswinnaars bekend
gemaakt welke van de prijs men heeft
gewonnen.

Dus het blijft spannend wie de LCD
TV, Wasautomaat, Koelkast of een van
de andere prijzen heeft gewonnen.

De winnaars van alle voorgaande ron-
des zijn: De Stroet 28 te Vorden, Co-
vikseweg l te Steenderen, Zutphen-
emmerikseweg 139 te Baak, Vogelzang
34 te Wichmond, Zomerweg 64 te
Drempt, Hoogenkampweg 12 te Keij-
enborg, Sarinkamp 27 te Hengelo,
Wichmondseweg 26 te Baak, Kon. Wil-
helminastraat 94 te Steenderen, Rus-
serweg 6 te Toldijk, Bakermarksedijk
5A te Baak, Dorpsstraat 41 te Hummelo.
Eliesen Electro, Zutphen Emmerik-
seweg 46, 7332 DG Baak, tel. (0575)
441264.

"Leeuwencamp 18 te Baak"

"Korenbloemstraat 5 te Steenderen"

"Kruisbrinkseweg 20 A te Toldijk'
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30e 3 weekenden
toernooi sv Ratti
ZATERDAG 4 JUNI
Zowel het morgen als het middagpro-
gramma werd ingevuld door D-teams.
Door afzeggingen van de Keijenborgse
Boys werd er gevoetbald met een ge-
wijzigd pogramma.
De meisjes van de Keijenborg moesten
juist deze dag de landelijke finale voet-
ballen van het schoolvoetbaltoernooi,
de rest ging uiteraard mee om ze aan
te moedigen.
Vele telefoontjes ten spijt kon er geen
vervanging worden gevonden.
Er werd gevoetbald in 2 poules van 5.
Ondanks enkele regenbuien was het
mooi voetbalweer en werd er goed en
sportief gevoetbald.
Voor de kruisfinales begonnen moes-
ten er al penalties worden genomen
om te bepalen wie er Ie en 2e van
poule B werd. Socii en SVBV hadden
beide 7 punten behaald maar ook nog
eens 5 doelpunten voor en l tegen.
Ook het onderlinge resultaat gaf geen
uitsluitsel, de wedstrijd eindigde in 1-
1, vandaar de penalties.

Om 12.00 werden de prijzen als volgt
verdeeld: Ie prijs, aangeboden door 't
Olde Lettink Partyrestaurant: SVBV
Dl; 2e prijs, aangeboden door Meeks
Meubelen: Ratti Dl; 3e prijs, aangebo-
den door Super de Boer Grotenhuis:
HC'03 D2; 4e prijs, aangeboden door
Jansen Metaal Vorden: Socii Dl.
De Fairplaybeker, aangeboden door
Squashcentrum Vorden werd toege-
kend aan en meegenomen door de
meisjes van Pax D4.

Omdat er veel aanmeldingen waren
werd er ook 's middags nog een D toer-
nooi georganiseerd.
Ook hier een afmelding van de Keijen-
borg met de zelfde reden als 's mor-
gens. Geen gewijzigd programma, de
elftallen in poule B speelden een wed-
strijd minder.
Tussen de soms zeer heftige regenbui-
en door scheen af en toe gelukkig ook
nog de zon, spelers, supporters en
scheidsrechters konden dan weer een
beetje opdrogen!
Aan het eind van de middag konden
de prijzen als volgt worden meegeno-
men:

Ie prijs, aangeboden door Tankstation
Weulen Kranenbarg: VDZ Dl gewon-
nen na strafschoppen; 2e prijs, aange-
boden door Eijkelenkamp-Onstenk:
Concordia Wehl D2; 3e prijs, aangebo-
den door Bouwbedrijf Bargeman: Rig-
tersbleek Dl; 4e prijs, aangeboden
door Hovenier Kettelarij: ESA D4.
De Fair Play beker, aangeboden door
FreeWheel Skeelerspecialist werd
meegenomen door: RKSV Emos Dl.

ZONDAG 5 JUNI
Op de laatste dag van het 3 weeken-
dentoernooi van de sv Ratti was het de
beurt aan de senioren. 12 teams in de
7e klas zondag en de reserve 6e klas
zaterdag hadden zich opgegeven voor
deze dag.
Enkele dagen voor het toernooi meld-
de BZSV zich af omdat men niet ge-
noeg spelers bij elkaar kon krijgen.
Op de zondag zelf bleek al snel dat
Spijk Vooruit ook niet kwam. Het ge-
hele programma werd omgegooid, in
plaats van 3 poules van 4 draaide een
commissielid een programma in el-
kaar met 2 poules van 5.
Iedereen kon dus 4 wedstrijden voet-
ballen van ieder ITJ2 minuut elk.
Ondanks dat de regen tijdens de eerste
wedstrijd om 10.00 uur met bakken
gelijk uit de lucht kwam was het ge
zellig druk rondom de velden.
Na de eerste bui waren de weergoden
de voetballers gunstig gezind en kwa-
men er steeds meer grote en kleine
supporters kijken. Alleen tijdens de
kruisfinales regende het weer even
flink.
Voor veel teams is het toernooi bij de
sv Ratti ook een afsluiting van het
voetbalseizoen, de hele familie komt
vaak mee. Het zijn ook vaak dezelfde
teams die op het veld te vinden zijn
met toch ieder jaar weer een nieuw ge
zicht, dit jaar was dat w Duno uit
Doorwerth.

Nu ook mini's aan de start in
"Delden"
De Vordense Auto- en Motordub
"de Graafschaprijders" heeft er
een nieuwe klasse bij. Naast de 85
cc, de!25 cc., de recreanten en de
super klasse is er sinds kort ook
een mini klasse. Kleine manne-
tjes met grote helmen op 50 en 65
cc. cross motoren.

Wat met een enthousiast rijderrje be
gon, die z'n rondjes reed tussen de
wedstrijden door, is uitgegroeid tot
een heuse klasse. Afgelopen zaterdag
stonden er al 5 rijders aan de start en
de verwachting is dat er nog enkele
rijders bij zullen komen.

De baan was zwaar en met de kleine
wieltjes erg lastig om rond te komen
maar dat mocht de pret niet druk-
ken. Na twee manches was er voor de
beste 3 rijders een beker en voor de
overige klasse winnaars een prachtig
boeket bloemen van bloembinderij
Kettelerij.

Om 14.30 uur werden de prijzen als
volgt verdeeld: Ie prijs, aangeboden
door Bleumink Profil fietsspecialist:
Doetinchem 6; 2e prijs, aangeboden
door schildersbedrijf A Peters: sv Duno
3; 3e prijs, aangeboden door installa-
tiebedrijf Wim Bosman: Ruurlo 6.
De fairplay beker werd beschikbaar ge
steld door sportbedrijf KWD en mocht
worden meegenomen door: Ratti 4

De toernooicommissie kan terugkij-
ken op een geslaagd 3 weekendentoer-
nooi. Veel dank is men verschuldigd
aan de terreinmeesters die er iedere
dag weer voor zorgden dat de velden
er netjes bij lagen en de materialen in
orde waren.
Ook veel dank aan de scheidsrechters,
de vrijwilligers in de kantine en de
mensen van de EHBO.
De toernooicommissie houdt nu even
vakantie waarna in oktober weer
wordt begonnen met de voorbereidin-
gen voor het 31e drie weekenden toer-
nooi in 2006!

Sociï nieuws
Afgelopen donderdag avond was de re
ceptie van het behaalde kampioen-
schap van het eerste elftal van Sociï.
Het was een druk bezochte avond, met
name de buurtverenigingen waren
goed vertegenwoordig.
Gerrit Hiddink deed namens het Sociï
bestuur het woord, ook was er een ver-
getenwoordiger van de KNVB en van
voetbal vereniging Vorden aanwezig
die een zegje deden.
Het was een druk bezochte receptie
waar ook menig sponsoor op af was
gekomen.

Zondag 5 juni er het Sociïdag, wat on-
danks het weer druk bezocht werd.
Ondanks de iets mindere weer om-
standigheden kon zowel als tennis,
volleybal en voetbal zich uit leven met
onderling toernooitjes.
Gerrit Hiddink nam in zijn spiets af-
scheid van Henk-jan Rietman en Her-
man Roording en was in de gelukkige
omstaandheid om Dubeaurn Besse
ling en Eelco Pierik als plaats vervan-
gers aan te melden.
Sociï kan terug kijken op een geslaagd
seizoen en hopen dat ze het nu in de
5e klasse goed mee kunnen draaien.

W i e l e r s p o r t

Goede resultaten
RTV-renners
Verschillende renners van RTV Vierak-
ker Wichmond hebben het afgelopen
weekend goede resultaten geboekt in
verschillende wedstrijden. Peter Mak-
kink uit Hengelo (Gld) reed afgelopen
vrijdag de Nacht van Hengelo (O).
Door de hevige regenval en onweer
moest de wedstrijd ingekort worden.
Ondanks het slechte weer behaalde hij
toch een nette 18e plek. Zaterdag werd
de Nacht van Enschede verreden. Ook

Wilt u deze kleine (leeftijd tussen 6
en 9 jaar) mannen een keer zien rij-
den kom dan gerust een kijkje
nemen op ons mooie circuit "Del-
den" aan de Deldensebroekweg te
Vorden.
Hier kunt u onder het genot van een

hier bepaalde het slechte weer de wed-
strijd. Peter Makkink werd in deze
wedstrijd 17e. Zondag stond Arnhem
op het programma. Wederom was het
slecht weer met veel regen. Door deze
regen werd het wegdek spekglad en
ontstonden er veel valpartijen. Twee
man sprongen weg uit het peleton. De
ze werden niet meer terug gepakt. Pe
ter Makkink werd hier lle.
Jan Pieterse uit Wichmond reed zon-
dag een wedstrijd voor 60+ in Eindho-
ven. Hier bleef het wel droog, maar er
stond wel een stevige wind. De wed-
strijd werd gewonnen door Van de
Berg, voor Hairwasser en Jan Timmer.
Jan Pieterse behaalde hier een mooie
9e plek.

M o t o r sport

"De Graafschaprïjders"
De Vordense auto- en motorclub " De
Graafschaprijders" hoeft zich over de
toekomst geen zorgen te maken. Tij-
dens de crosswedstrijd op het Delden
circuit, kwamen in de jeugdklasse 50
CC, zelfs talentjes van 6 en 7 jaar aan
de start! Rico Radstake uit Zutphen
werd eerste. In de Superklasse liet Ste
fan Braakhekke uit Ruurlo de concur-
rentie achter zich. Nick Langwerden
uit Barchem zegevierde in de klasse
125 CC, terwijl Harm Radstake uit Zut-
phen winnaar van de Recreantenklas-
se werd. Johannes van Kempen reikte
na afloop bloemen uit aan de win-
naars, terwijl de jeugdrijders een be
ker in ontvangst mochten nemen.

De uitslagen waren:
Superklasse: l Stefan Braakhekke,
Ruurlo 57 punten; 2 Hans Berendsen,
Hengelo 57; 3 Marcel Bulten, Vorden
50; 4 Rudi Boesveld, Keyenborg 44; 5
Winand Hoenink, Vorden 44 punten.
Recreanten: l Harm Radstake, Zut-
phen 60 punten; 2 Richard Enzerink,
Hengelo 52; 3 Wiljan Veldhorst, Keyen-
borg 50; 4 Riek Rietman, Hengelo 48; 5
Peter Berenschot, Hengelo 42 punten.
Klasse 50 CC: l Rico Radstake, Zut-
phen 60 punten; 2 Micha Kuyt, Vorden
54; 3 Thijs Bulten, Vorden 50 punten.
Klasse 80 CC: l Bas Klein Haneveld 60
punten
Klasse 125 CC: l Nick Langwerden,
Barchem 60 punten; 2 Jasper groot
Roessink, Hengelo 54; 3 Edwin Visser,
Vorden 50 punten.

OVERWINNING VOOR ERWIN
PLEKKENPOL EN MARCEL
BULTEN
De Vordenaren Erwin Plekkenpol en
Marcel Bulten hebben tijdens de 4
uren durende enduro in Valkens-
waard een uitstekende prestatie gele
verd door dit evenement winnend af
te sluiten. De beide coureurs, leden
van de Vordense auto- en motorclub
"De Graafschaprijders" hadden een
volle ronde voorpsrong op Maikel Swa-
nenberg en Jarno Daniels. De derde
plaats was voor het duo Leon van Ba-
kel en Corne Ermers.

kop koffie of fris van dichtbij een
wedstrijd meemaken.

De eerst volgende clubwedstrijd is op
zaterdag 16 juli, tevens is er een uit-
wisselingswedstrijd jeugd. Aanvang
11.00 uur.

K l o o t s c h i e t e n

HEKSENLAAK WINT KLOOT-
SCHIETTOERNOOI IN VORDEN
Het team van de Heksenlaak uit Zwiep
heeft zondagmiddag bij de heren het
klootschiettoernooi in Vorden gewon-
nen. Het toernooi werd georganiseerd
door 't Proathuus in het buurtschap
Linde. Er was door de organisatie een
parcours uitgezet met een lengte van
circa 5 kilometer. Elk team mocht één
persoon opstellen die ook in de bond
uitkomt. De verschillende uitslagen
waren als volgt:

Heren: l Heksenlaak 63 worpen en 74
meter; 2 Yellow Turbo's 67 worpen en
8 meter; 3 Stokkink 68 worpen en 44
meter.
Dames: l Anbo 102 worpen en 83 me
ter; 2 fam. Stokkink 103 worpen en 34
meter; 3 Hackfort 105 worpen en 15
meter.
Gemengde klasse: l Wierssebroekweg
73 meter en één meter; 2 Stokkink 82
worpen en 13 meter; 3 Dunsborg 85
worpen en 5 meter.

Hengelsport

De Snoekbaars
Afgelopen woensdag hield de henge
laarsvereniging De Snoekbaars in de
Berkel bij Almen de derde onderlinge
wedstrijd. In totaal werd er 2540 gram
vis gevangen. De uitslag was als volgt:
J. Eggink 500 gram; 2 D. Huetink 350
gram; 3 W. Vreeman 290 gram. De vol-
gende wedstrijd wordt op 15 juni in de
vijver in Warnsveld gehouden.

Ringwedstrijd
Zondagmorgen werd er in de Berkel
bij Zwiep de traditionele ringwed-
strijd gehouden. De 45 deelnemende
vissers van verenigingen uit de regio *•
vingen samen 1860 gram vis. De eind-
uitslag was als volgt: l Vorden 730
gram; 2 Brummen 540 gram; 3 Voorst
380; 4 Gorssel 150 gram; 5 Eerbeek 60
gram. Individueel: l R. Golstein 470
gram; 2 H. Noorshoek 250 gram; 3 J.
Barmentlo 240 gram. ~*

Paar densport

LR de Graafschap
Annie Kornegoor van "LR de Graaf-
schap heeft afgelopen weekend super
gepresteerd in Hengelo Gld. Rij vereni-
ging de Bosruiters uit de Keyenborg or-
ganiseerde deze wedstrijd. Annie won
met haar paard Kristel tweemaal de
eerste prijs in de klasse Zl. Zij kreeg
van de jury 181 en 182 punten voor
haar proeven.

Tennis

SUCCESVOLLE AFSLUITING VAN
VOORJAARSCOMPETITIE VTP
De voorjaarscompetitie van VTP is dit
weekend tot een einde gekomen. Kon
er vorige week nog trots melding wor-
den gemaakt van 3 jeugdkampioenen-
teams. Bij de senioren valt er geen
kampioenschap te vieren. Er zijn wel
een aantal 2e plaatsen die recht op
promotie geven.
De slotdag van de competitie werd tra-
ditioneel afgesloten met een sfeervolle
barbecue waar elk competitieteam
aanwezig was en volop genoot van de
aanwezige salades en vleeshapjes. Tus-
sendoor werden de jeugdkampioen-
teams gehuldigd en in het, schaars
aanwezige, zonnetje gezet.
Terugkijkend op 7 competitie speelda-
gen, kan er geconcludeerd worden dat
bij VTP alles op rolletjes is verlopen.
De opening van de nieuwe tribune
heeft in de laatste weken er voor ge
zorgd dat ook de partijen op de Wee
versbaan en Rabobankbaan goed te
zien waren voor de in grote getale toe
gestroomde supporters. Door een goe
de bezetting achter de bar van de kan-
tine, was er elke week voldoende aan-
levering van hapjes en drankjes, wat
te wijten is aan de inzet van de zich
daarvoor beschikbaar gestelde vrijwil-
ligers. Kortom een gezellige competi-
tie. We kunnen niet wachten tot vol-
gend jaar!

D u i v e n s p o r t

RV. Vorden
Wedvlucht vanaf St Maxcence over
een afstand van ruim 400 kilometer.
Uitslag: HA Eykelkamp l, 6, 7, 8, 10,
13, 20; Comb. A en A Winkels 2, 5,11.
18; C. Bruinsma 3,14; M.M. Tiemessen
9,16,17; H.J. Stokkink 12; E.T. Humme
link 19.

Avond wandeMerdaagse
13 t/m 16 juni te Vorden
Ook dit jaar organiseert gymnastiekvereniging Sparta de jaarlijkse
avond wandelvierdaagse in Vorden. Nu alweer voor de 38e keer. Het
zou allemaal gesneden koek kunnen zijn maar toch probeert "Spar-
ta" er elk jaar opnieuw een mooi evenement van te maken.

De route's worden elk jaar opnieuw bekeken en aangepast zodat er nooit
een aantal jaren achter elkaar dezelfde route's worden gewandeld. Er kan
ook nu weer gekozen worden uit 5 of 10 kilometer.
U kunt zich opgeven t/m 8 juni bij Jolande Loman, Het Jebbink 22 te Vorden
voor € 3,50.

Hierna stopt de voorinschrijving.

U kunt zich natuurlijk altijd nog inschrijven bij de start (u betaald dan ech-
ter wel één euro meer). Deze zal, net als andere jaren, zijn bij "de Dorps-
school" aan de Kerkstraat te Vorden. U kunt zich inschrijven vanaf 18.00 uur.
De start is tussen 18.30 en 19.00 uur. De finish is uiterlijk 21.00 uur.
Het is ook mogelijk om één avond mee te wandelen. U kunt zich op die
avond aanmelden bij het startbureau en ontvangt na afloop een dagspeld.
(Kosten € 4,50).

De feestelijke intocht zal worden gehouden op donderdag 16 juni vanaf
20.15 uur en vertrekt vanaf basisschool "het Hoge" aan het Hoge te Vorden.
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Elk kind heeft rechten
Op 20 november is het precies 15 jaar geleden dat bij-
na alle landen op de wereld besloten werk te maken
van kinderrechten. Zij spraken af de rechten van het
kind, waar ook ter wereld, te beschermen. Toch moet
er nog veel gebeuren. Kinderen kunnen hierbij zélf een
belangrijke rol spelen.

Sinds de ondertekening van
het kinderrechtenverdrag zijn
miljoenen kinderen opge-
groeid zonder te weten wat
hun rechten zijn of hoe ze
hiervoor kunnen opkomen. En
hoewel zij jonger dan achttien

zijn, worden ze vaak gedwon-
gen om volwassen zorgen en
plichten op zich te nemen.
Zoals tienermoeders die op
zeer jonge leeftijd al een kind
moeten opvoeden. Of kinde-
ren zonder ouders die de zorg

voor broertjes of zusjes op
zich moeten nemen. Deze
kinderen zijn nauwelijks in
staat om bijvoorbeeld on-
derwijs te volgen of gebruik
te maken van gezondheids-
zorg. Dingen die voor ons zo
vanzelfsprekend zijn. Door-
dat veel ouders hun kin-
deren na de geboorte niet
laten registreren, kunnen
kinderen ook geen beroep
doen op hun rechten. Reden
voor Plan om voortdurend
te wijzen op het belang van
geboorteregistratie. Want
hoe kun je je rechten laten
gelden als je officieel niet
bestaat?

Waarom
geboorteregistratie?
Word je niet geregistreerd,
dan kan je bijvoorbeeld niet:
• een identiteitsbewijs

aanvragen
• gezondheidszorg en

onderwijs krijgen
• een verzekering afsluiten
• werken als ambtenaar
• je rijbewijs halen
• officiële bezittingen

hebben
• een bankrekening openen
• je verjaardag vieren

"We zijn wel jong, maar hebben goede ideeën. Kinderen
kunnen écht iets betekenen, als zij de kans maar krijgen",
zegt Zubeda (12) uit Tanzania. Om kinderen als Zubeda een
stem te geven, steunt Plan Nederland wereldwijd allerlei
mediaprojecten.

Kinderen laten hun stem niet
alleen tijdens uitzendingen
horen, maar gaan ook zélf
de straat op om reportages
te maken. Of het nu gaat om
het leven van tienermoeders
en straatkinderen of om de
noodzaak van schoon water en
goed onderwijs. In West-Afrika

ondersteunt Plan tientallen
radiostations. De radiocam-
pagne 'Ik ben een kind, maar
ik heb wel rechten', wordt in
zeven landen uitgezonden. In
Zuid-Amerika is Plan eveneens
actief, bijvoorbeeld met medi-
atrainingen voor en door kin-
deren in Colombia. Tijdens het
videoproject Children have so-
mething to say in India maak-
ten kinderen zélf films waarin

Jpiideren bouwen aan
§eiïioeratiseh Guatemala
In Guatemala staat de democratie nog in de kinderschoe
n|n. Dit jaar gaven kinderen van een basisschool in Siba-
baji, San Jeronimo, het goede voorbeeld Tijdens school-
verkiezingen bonden drie partijen de strijd rhet elkaar
aan. Janneke van den Berg was namens Plan Nedérlahci
j?ls 'waarnemer' aanwezig.:::: • $\ 11 ^Ililliflii-;::-a-jj:'M^'M;;i:|ii:

Ontstelling van de sxhoolVêr-
kièzlhgen was het kiezen van
een rvièuw ktndschootbestuur.
"Dé kinderen uit de eerste tot êrï
met de zesde klas vorrnden drfe
partijen - de tomaten, de wol-

ken.en éte boompjes. Elke partij
voerde Haar eigen verkiezings-
campagne'V vertelt Janneke van
den Berg, Zo werden tekenin-
gen en slingers met het partij-
logoomgehangen en werd een

zij laten zien hoe hun rechten
op soms grove wijze worden
geschonden. Een project dat
door de BBC is bekroond met
de One World Media Award.
Ook in Nederland verheffen
jongeren hun stem. Rap4Rights
is een eigenzinnige campagne,
waarbij aanstormend raptalent
Nederlandse VMBO-jongeren
bewust maakt van thema's als
kinderarbeid en straatbendes.

speciaal partijlied geschreven.
De -partijleiders^ verkondig-
den hun verkiezingsbeloften.
Ze maakten zich bijvoorbeeld
sterk voor bomen én bloemen
op het schooJterreifv een scho-
ne school en aparte toiletten
voor jongens en meisjes. "Ook
waren docenten van scholen
uk omliggende dorpen uitge-
nodigd, zodat de scholen van
elkaar kunnen leren. Het pro-
ject toom aan dat kinderen een
belangrijke rol spelen bij veran-
deringen in hun gemeenschap
waarbinnen de school een cen-
trale plaats heeft", zegt Janneke
van den Berg,

Kindertelefoon luistert naar kinderen
Kinderen van alle leeftijden kunnen voor het eerst hun stem laten horen via de kin-
dertelefoon in Vietnam. Zij kunnen anoniem aan de bel trekken als er behoefte is aan
bescherming, maar ook voor een deskundig advies staan de lijnen wijd open. Een bij-
zonder initiatief waarbij kinderen ook achter de schermen een belangrijke rol spelen.

De kindertelefoon is een project van Plan Vietnam dat in nauwe samenwerking met kinderen tot stand
kwam. Hun behoeften staan immers centraal. Kinderen krijgen niet alleen de mogelijkheid hun hart te
luchten, maar kunnen waar nodig rekenen op snelle en effectieve hulp. Bovendien kunnen zij er terecht
voor voorlichting, zoals over het recht op onderwijs en gezondheidszorg.

Tienerhuwelijken:
het verhaal van Vaishali
In Nederland is het heel gewoon om zelf je partner te kie-
zen. In veel landen is dat echter niet vanzelfsprekend. In
sommige culturen is het gebruikelijk dat de familie gren-
zen stelt aan de keuzevrijheid van kinderen. Vooral meis-
jes hebben het niet gemakkelijk. Door op jonge leeftijd
te trouwen, moeten ze al vroeg een volwassen rol spelen
- als echtgenote, huisvrouw en moeder. Zo ook Vaishali
(13) uit India-

een dag kreeg ik te horen dat
mijn huwelijk is geregeld. Mijn
lichaam is er niet klaar voor en
ik ben bang... Mijn moeder be-
grijpt me, maar kan er weinig
aan veranderen."

"Natuurlijk ben ik nog te jong
om te denken aan een echt-
genoot en het huwelijk. Maar
binnen enkele dagen is het zo
ver... Dat ik pas 13 ben, maakt
niet uit. Tienerhuwelijken zijn in
onze cultuur heel gewoon. Op

Het antwoord van Plan
• In samenwerking met leden van gemeenschappen, vooral religi-

euze leiders en dorpsoudsten, maakt Plan families bewust van de
lichamelijke en geestelijke gevolgen van tienerhuwelijken.

• Door het aanbieden van onderwijs aan meisjes en speciale jonge-
renprogramma's zorgt Plan voor een stabiele omgeving, waarin
zij niet alleen kind kunnen zijn, maar zichzelf ook kunnen ontwik-
kelen. Onderzoek toont bovendien aan dat meisjes die onderwijs
krijgen later trouwen, minder kinderen krijgen en hun kinderen
eerder naar school sturen.

|a, Ik wil graag gratis en vrijblijvend
de nieuwsbrief van Plan Nederland
Ontvangen.

m/v* Voorletters): Tussenvoegsel(s):

Naam:

Straat:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon (werk/privé):

E-mailadres:

* streep door wat niet van toepassing is.

U kunt deze coupon in een ongefrankeerde envelop
sturen naar: Plan Nederland, Antwoordnummer 7676,
1000 SL Amsterdam. fN
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heeft net dat ietsje meer!

drukke r i j We e ver s
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail : info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK,

ZELHEM:

RUURLO:

LICHTENVOORDE:

GROENLO:

VORDEN:

WEEVERS DRUK,

STUDIO CONTACT,

WEEVERS ELNA,

TEL (0575) 51 23 06

TEL. (0314) 62 50 53

TEL. (0573)451286

TE L (0544) 37 13 23

WEEVERS EMAUS, TEL (0544) 46 18 28

WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10
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De paden op! Zomermarkt Drempt

Het stralende weer gaf de gebeurtenis een extra feestelijk tintje. Op 28 mei
2005 nam oud-burgemeester van Hummelo en Keppel, mevrouw Haasjes-
van den Berg, een nieuw aangelegd bruggetje in het wandelpad van de
Kolkenkring, officieel in gebruik. Dat bruggetje staat symbool voor het
werk dat de Stichting Wandelpaden Hummelo & Keppel en Bronckhorst
de afgelopen maanden heeft verricht.

In het kader van deze feestelijke
gebeurtenis werd een informele bij-
eenkomst georganiseerd in De
Gouden Leeuw. De voorzitter van het
stichtingsbestuur, dhr. Gerard van
Heusden, memoreerde in zijn toe-
spraak de geschiedenis van het ont-
staan van de stichting. In december
2003 besprak hij met de huidige
secretaris van de stichting, mevr.
Jany Nas, de al jaren slepende
kwestie van de slechte kwaliteit van
de wandelpaden in Hummelo en
Keppel. Bij die gelegenheid kwamen
ze tot de conclusie dat het geen zin
had om de zaak aan de gemeente
over te laten, want die had het te
druk met de voorbereidingen voor
de herindeling. Ook de hoop op een
initiatief van de landgoedeigenaren
moesten ze maar eens laten varen.
Ze moesten zelf het heft in handen
nemen.
Het enthousiasme waarmee ze aan
het werk gin-gen werd niet getem-
perd door een paar obstakels die ze
op hun pad vonden. In september
2004 ging de raad akkoord met de
goed onderbouwde voorstellen, die

werden gepresenteerd en werd een
krediet beschikbaar gesteld voor de
verbetering van de wandelpaden in
de gemeente.
Vervolgens werd de eerste stap gezet.
Er werd een stichting opgericht. Er
volgde een oproep voor vrijwilligers
in de Hessenkoerier, waarop maar
liefst twaalf enthousiaste aanmel-
dingen binnen kwamen. Tijdens de
eerste bijeenkomst werden met
grote voortvarendheid de taken ver-
deeld. Alle bestaande routes werden
geïnventariseerd en de knelpunten,
plaatsen die niet te belopen waren,
werden vastgesteld. Bovendien werd
bekeken hoe het met de paaltjes, die
de route markeren, was gesteld. Eind
maart gingen de vrijwilligers op pad
om paaltjes te plaatsen, zo nodig te
verplaatsen en te schilderen, 't
Onderholt, een vereniging die zich
bezighoudt met projecten ter onder-
steuning van het beheer van natuur
en landschap, kreeg opdracht om
oplossingen te bedenken voor meer
dan dertig knelpunten waarvan de
aanpak professionele apparatuur
vereiste.

Nu, twee maanden later, kan de tus-
senbalans worden opgemaakt.
Negen wandelroutes zijn sterk ver-
beterd en de knelpunten voor het
me-rendeel opgelost. Verder zijn er
delen van routes verlegd, Voor- en
Achter-Drempt hebben aanlooprou-
tes gekregen, waardoor uit iedere
kern van de oude gemeente
Hummelo & Keppel wandelroutes
starten.
De ambities van de stichting gaan
echter verder. Er komen folders van
de diverse wandelroutes en voor de
'echte' wandelaars komt er een wan-
delroute met een lengte van 21,5
kilometer. De mogelijkheid om
mooie wandelingen in het gebied te
maken vormt natuurlijk een niet te
onderschatten aspect van de recrea-
tieve mogelijkheden in de streek. De
stichting hoopt dan ook dat de
gemeente Bronckhorst de intenties
zal ondersteunen, al verwacht men
geen grote bedragen met het oog op
de huidige financiële situatie. Er
zullen dan ook nog andere instan-
ties worden aangeschreven voor het
verkrijgen van subsidies.
De voorzitter beëindigde zijn toe-
spraak met de uitnodiging aan het
gezelschap om deel te nemen aan
het officiële deel van de bijeen-
komst. Bij de kolken onthulde mevr.
Haasjes, na een korte toespraak, de
bronzen plaquette bij het nieuwe
bruggetje. Daarmee is weer een
mooie stap gezet.

Anky van Grunsven bij 'De Barrage'
Olympisch
Kampioene en
winnares van
de wereldbeker
dressuur Anky
van Grunsven
komt op maan-
dag 13 juni
naarZelhem
om in Ellen's
Eethuisje een
presentatie te
verzorgen voor
de Leden van
de Barrage, de
businessclub
van de
Achterhoekse
Paardedagen.

De presentatie
gaat over
'Ondernemen en
Topsport'.
Een en ander in
het kader van
het 'Rabobank
Talentenplan'.

De organisatie van de zomermarkt
die op 12 juni rondom Dorpshuis 't
Gildehöfke wordt gehouden heeft
een afwisselend programma samen-
gesteld. De vlooien- en rommel-
markt met ongeveer 50 kramen
begint om 10.00 uur en duurt tot ±
16.00 uur.

Om 13.30 uur speelt de Boerenkapel.
De countryline dansgroep Drempt

zal om 14.00 en 15.00 uur demon-
straties verzorgen. Om 14.30 uur
speelt een Dweilorkest en om 15.30
is er een optreden van de band Tune
uit Giesbeek. In de pauze wordt er
een Young Idols competitie gehou-
den. Om 17.30 uur is er een exclusief
optreden van Arne Jansen, waarna
de band Tune om ongeveer 18.00 uur
de zomermarkt zal afsluiten met
een tweede optreden.

Muzikanten
gezocht

Maandagavond 27 juni verzorgt
Harmonie Pr. Juliana in samenwer-
king met de Drumfanfare een open
repetitie van het 'grote orkest'.
Kinderen, blokfluitleerlingen en
alle andere belangstellenden zijn
van 19.00 tot 20.00 uur welkom in
de grote zaal van cult. Centrun 'de
Brink' in Zelhem.

Het doel van deze avond is om
belangstellenden kennis te laten
maken met het orkest en met alle
instrumenten die in een harmonie
orkest en drumfanfare bespeeld
worden. Saxofoon, trompet, klari-
net, slagwerk, drumstel, hoorn,
trombone, bariton en bas, waarbij
gezegd moet worden dat er op dit
moment geen plaats is in de oplei-

ding voor dwarsfluit.
Om 19.00 uur wordt begonnen met
een kennismaking van de verschil-
lende instrumenten, die ook klaar-
liggen om uitgeprobeerd te worden.
Om 19.30 uur kunt u tussen het
orkest gaan zitten naast uw favorie-
te instrument en luisteren terwijl
het orkest speelt. De hele dapperen
mogen zelfs proberen om het hele
orkest te dirigeren! Dit lijkt makke-
lijk, maar of dit ook zo is kunt u
gaan zien op de open repetitie
maandag 28 juni !

Voor eventuele vragen kunt u con-
tact opnemen met Bas Kok, tel.
0314-330955 (na 17.00 uur).

Adrie Greven
wint Zelhem Cup

Vrijdag 27 en zaterdag 28 mei kwamen de acht finalisten voor de Zelhem
Cup, biljarten in de klasse libre, naar buurthuis D'n Draejer in de
Velswijk om in twee poules uit te vechten wie op zondagmiddag als
poule-winnaar mocht gaan strijden in de finale van de jaarlijkse biljart-
cup om het kampioenschap van Zelhem.

Adrie Greven wist uiteindelijk het
meeste aanspraak te maken op de
Cup, na een zinderende finale tegen
Gerald Peppelman, waarbij een
extra beslissingswedstrijd moest
worden gespeeld omdat de twee bil-
jarters in de eerste wedstrijd gelijk-
waardig bleken.
In de weken voorafgaande aan de

finale hadden 57 Zelhemse biljar-
ters zich proberen te plaatsen voor
de eindstrijd. Het leuke bij deze
strijd is, dat niet de beste biljarter
automatisch wint. Iedereen krijgt
namelijk een 'handicap' afhankelijk
van de gemiddelde biljartprestatie
in wedstrijdverband en dus kan een
beginnend biljarter winnen, omdat
hij veel minder caramboles hoeft te

maken. Naast Adrie Greven van 'Ons
Genoegen' en Gerald Peppelman
van 'de Nieuwe Rosegaar' wisten
ook J. Kramp van 'de Nieuwe
Rosegaar', G. van de Wal van 'La
Moyenne', B. Beulink van 'Habi', R.
Gerritsen van 'La Moyenne', F.
Wieggers van 'Habi' en H. Hendriks
van 'Vels-wijk' zich te plaatsen. Zij
speelden in de finales om de plaat-
sen 3 t/m 8 en eindigden daarin in
bovengenoemde volgorde. De orga-
nisatie is beurtelings in handen van
één van de plaatselijke biljartvereni-
gingen en dit jaar dus in de ver-
trouwde handen van biljartvereni-
ging 'D'n Draejer' uit de Velswijk.
Op de foto de twee finalisten voor
aanvang van hun titanenstrijd.
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Bach in Drempt

"Van alle niet of verkeerd gespeelde noten in een concert, kun je een heel
nieuw concert componeren", beweert de man die de complete partituur
van Johann Sebastian Bach's Brandenburgse Concerten heeft meegeno-
men naar de zondagmiddaguitvoering in het kerkje van Drempt.
Wij begrijpen de boodschap: er zit een kenner in het publiek!

Het zou jammer zijn als deze mijn-
heer zich gedurende het concert
inderdaad op het tellen van de noten
zou hebben geconcentreerd. Dan
had hij namelijk niet kunnen genie-
ten van de bijzondere ambiance, de
fantastische akoestiek en het
enthousiasme waarmee het Resonet
Ensemble ons op vier van de zes
Brandenburgse Concerten trakteer-
de.
De bevlogenheid waarmee Arthur
Mahler het orkest dirigeert, is op

zich al een genoegen om naar te kij-
ken. Het is duidelijk, hier staat
iemand die er echt plezier in heeft.
Het enthousiasme dat het Resonet
Ensemble uitstraalt heeft alles te
maken met het feit dat de orkestle-
den ook worden geselecteerd op hun
speelplezier. Hun gezamenlijke
belangstelling voor de muziek van
Bach, Mozart en Haydn is eveneens
een bindende factor.
Natuurlijk zijn er wat noten gemist
en ongetwijfeld zijn er wat verkeerd

gespeeld. Maar die werden volledig
gecompenseerd door de inzet van
het orkest, de bijzondere sfeer die
het kerkje biedt en de algehele kwa-
liteit van de middag. Orkest en
organisatie verdienen een groot
compliment.
Dit concert was de derde, door de
Stichting Toonbeeld georganiseerde,
activiteit in het Dremptse kerkje. Op
het jaarprogramma voor 2005 staan
voor de komende maanden van het
jaar nog andere activiteiten, zeer
divers van aard. Op 18 juni kunt u
vanaf 20.00 uur een concert van de
zanggroep Jeanboule bijwonen. De
zanggroep zingt middeleeuws,
volksmuziek, gospel en semi-klas-
siek. Op zondag 14 juli komt Peter
Beets, gerenommeerd jazzpianist,
vanaf 15.30 uur in het kerkje spelen.

Bewegen tussen melk & aardbeien
Zaterdag 18 juni wordt er een tocht
georganiseerd door de regionale
afdeling van L.T.O. Noord, afdeling
Bronckhorst e.o. Er is een route van
ca. 18 km uitgezet die per fiets, auto
of te voet kan worden afgelegd. De
tocht start en eindigt bij twee ver-
schillende agrarische bedrijven. Je
maakt op een gezellige manier ken-
nis met de landbouw en het platte-
land.

Rond de boerderij van de familie
Jolink aan de Rijksweg 42 in Drempt
kunt u alles te zien en te horen krij-
gen over koeien en melk. In samen-
werking met de L.T.O. kunt u op dit
moderne melkveehouderijbedrijf
een rondleiding volgen en er staan
diverse informatiestands. Zo is er
een stand van Fokkerij organisatie
Ferti plus, ABCTA mengvoeders,
Diergezondheidscentrum 't Wijdse-
land, Molenaar Pijnappel, de L.T.O.
infostand en er worden wafels
gebakken. Voor de kinderen is er o.a.
ringsteken met de fiets en ze kun-
nen geschminkt worden door de
Scouting uit Doesburg. Uiteraard
wordt er op beide bedrijven gezorgd
voor koffie, thee of frisdrank.
Op de aardappel-, groente- en fruit-
boerderij van Mts. Garritsen aan de
Kruisbrinkseweg 7 in Toldijk kunt u
een route door de boerderijwinkel
en het bedrijf volgen. U ziet hoe

aardappels bewerkt en gesorteerd
worden, maar ook hoe zomerse sala-
des gemaakt worden. Op een gezelli-
ge buitenplaats zijn ook hier een
aantal stands aanwezig. IJsboerderij
'de Steenoven' staat er met eigenge-
maakt ijs, landbouwmachines, proe-
verij van zuivelhapjes. Hier kunnen
de kinderen stokbroodjes bakken
met de Scouting uit Hummelo.
Grenzend aan het plein ligt de
boomgaard waar de imkervereni-
ging u informeert. Tevens zijn er in
de landelijke tuin beelden te zien
van Frans Gerritsen (bronzen sculp-
turen en glazen objecten), schilderij-
en van Ine Hendriksen (Mens &
Paard in beweging).
Op zaterdag 18 juni kunt u starten
vanaf beide bedrijven tussen 10.00
en 14.00 uur. Bij de start ontvangen
de deelnemers informatiemateriaal
en een uitgebreide routebeschrij-
ving van de fiets-, wandel- of auto-
tocht. Om 15.00 uur is de manifesta-
tie afgelopen. Er wordt een geringe
bijdrage in de kosten van l euro per
persoon (vanaf 12 jaar) gevraagd en
daarvoor kun je gratis meedoen aan
de activiteiten. Onder de 12 jaar ga
je gewoon gratis mee en geniet je
van een gezellige dag. Voor verder
informatie kunt u contact opnemen
met Petra Schaars, tel. 0313-484027
of met Ine Hendriksen, tel. 0314-
381571.

37e Zelos Schoolvoetbaltoernooi

Kruidentuin 't Zunnehöfken
Een geurig en kleurig gebeuren!

Kruidentuin ,t Zunnehöfken staat weer aan het begin van een nieuw sei-
zoen, waarin de Werkgroep belangstellenden wil informeren over de meer
dan 150 soorten kruiden in de tuin. Naast keukenkruiden zijn er ook
geneeskrachtige, homeopathische en bijbelse planten. Verder komen er
enkele bijzondere vruchtbomen, oude landbouwgewassen en bij- en vlin-
dervriendelijke planten voor. Tussen de perken bevinden zich verharde
paden, dus ook toegankelijk voor rolstoelen.

't Zunnehöfken is een openbare
kruidentuin die wordt onderhouden

door vrijwilligsters. De Werkgroep
stelt zich ten doel om het kruiden-

gebruik uit lang vervlogen tijden te
promoten. Tijdens de wintermaan-
den bereidt de werkgroep zich voor
op het nieuwe seizoen om zo de
gasten optimaal te kunnen infor-
meren.
En zij zorgt natuurlijk weer voor de
overheerlijke 'Paardebloemgelei',
een wel zeer bewerkelijk recept,
waarvoor op een zonnige dag, voor
vier kleine potjes gelei, 365 paarde-
bloemen geplukt moeten worden.
Dit keer werd het bijzonder lastig
omdat de sapcentrifuge het begaf.
Wie weet heeft nog iemand er een
voor de Werkgroep op zolder
staan?
De kruidentuin is vrij toegankelijk.
Tijdens de opendagen zijn er extra
evenementen. Werk-groepleden
zijn dan aanwezig om een gratis
kruidenhapje te presenteren en
informatie ver-strekken. De open-
dagen worden gehouden op 16 en
30 juni (10 00 tot 12.00 uur), 14 en
28 juli (19.00 tot 21.00 uur) en 11 en
25 augustus van 10.00 tot 12.00
uur.
Tijdens de Zomerfeesten op 23 juli
en 6 augustus zijn er activiteiten
tussen 14.00 en 18.00 uur.
De kruidentuin is gelegen naast
het NPB gebouw Piersonstraat 4
nabij de Rabobank in Zelhem.
Voor rondleidingen en informatie
kunt u contact op nemen met
mevr. Janny Neysen, tel 0314-
623105.

Zaterdag 28 mei werd op het terrein van voetbalvereniging Zelos voor de
37e keer het schoolvoetbaltoemooi voor de scholen uit de gemeente
Zelhem gehouden. Dit toernooi wordt jaarlijks georganiseerd door de
voetbalvereniging in samenwerking met de sponsor Nienhuis Montessori
en Education, die de bekers en de vaantjes beschikbaar stelt. Aan het eind
van de dag waren er de finalewedstrijden bij de groepen 7/8 jongens en
meisjes. Bij de meisjes wist, na een spannende finale en penalties, het
team Nijman/IJzevoorde de wisselbeker te bemachtigen (zie foto). Bij de
jongens was het team van de Nutsbasisschool Wolfersveen te sterk voor
het team van de Jan ügthartschool (zie foto).

Het was dit jaar een erg warme dag
maar dat mocht de pret niet druk-
ken. De gehele dag was het een
komen en gaan van voetballers (55
teams) en supporters en je zag
alleen maar tevreden gezichten.
De verdere winnaars bij het toer-
nooi waren.
Jongens groep 3/4.
1. Halle Heide, 2. Jan Ligthart, 3.
Halle Dorp
Meisjes groep 3/4.
1. Schilderoord, 2. Halle Dorp, 3.
Meene.

Jongens groep 5/6.
1. Schildersoord, 2. Wolfersveen, 3.
Halle Dorp.
Meisjes groep 5/6.
1. Meene, 2. Jan Ligthart, 3.
Nij man/IJzevoorde.
Jongens groep 7/8.
1. Wolfersveen, 2. Jan Ligthart, 3.
Loo school.
Meisjes groep 7/8.
1. Nijman/IJzevoorde, 2. Loo school,
3. Jan Ligthart.
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Scnwarx
schinkert "*
Vers voor u ges
100 gram
ELDERS 1.

Italiaa
kruidenham
Vers voor u gesneden.
100 gram--
ELDERS 2.O5

Ovengeba
hamfilet̂ —
Vers voor ucesneden.
150 gram ^t&s
ELDERS 3.07

enhai
gesnedei
150 grai
RS

Jambon d'Ara
Vers voor u gesn<
100 gram
ELDERS 1.83

Serra
Vers voor
100 gram
ELDERS

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Verse kaas
Bieslook, ananas, gember
of kruiden. 100 gram
ELDERS 1.27-1.37

Lange varkenshaas
500 gram
ELDERS 8.25

Sperziebonen
500 gram

Plus:
de scherpste
actieprijze

Plus:
de schcrps
actieprijzen

Plus:
de scherps
actieprijzen

Grolsch
Pils
Krat 24 flesjes a 30 cl.
Of 16 beugelflesjes a 45 cl.
ELDERS 8.79-8.99

PLUS
Aardbeienvlaai
met slagroom*
Voor 10-12 personen
NORMAAL 9.99

Niet bij alle PLUS-supermarkten verkrijgbaar alcohol aan personen vanaf 16 jaar

Mora
Snacks en Sauce
Gehaktballetjes of saté.
3 bakjes a 160 gram
ELDERS 3.57-3.84

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

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

vrijdag 8.00-21.00 724,2 EC Loehem vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00 Tel 0573 -251056 zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl
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S Opgeteld de beste!
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