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'Wei-je Feest' n" in de Kranenburg:

Jan Gotink schutterskoning, Arriët Kieskamp
jeugd-schutterskoningin en ronkende oude tractoren!

Voor de Stichting CCK (Cultureel Collectief Kranenburg) had het dit
weekend wel wat warmer mogen zijn. Met name was het voor standhou-
ders op 't Kroamkespad" en de medewerkers aan de demonstraties van
oude ambachten zaterdag nu niet bepaald aangenaam toeven op het
terrein aan de Eikenlaan. En als de weersomstandigheden het laten
afweten heeft dat, bij buiten-evenementen nu eenmaal ook direct
invloed op het bezoekersaantal. Jammer want de CCK heeft eigenlijk
met haar "elck wat wils" programma de kwalificatie "zonnig" meer dan
verdiend! Gelukkig kwam het zonnetje op de zondagmorgen nog wel
even om de hoek kijken.

Een leuk initiatief van het CCK was
toch wel om voor deze feesten een
samenwerking met de OTMV (Oude
Trekker en Motoren Vereniging af-
deling Gelderland) aan te gaan. Zo
stonden er op het feestterrein circa 80
tractoren opgesteld, de moeite van het
bekijken meer dan waard. Het publiek
kon tevens zien hoe er vroeger met
deze machines werd gewerkt. Denk
daarbij aan ploegen, het persen van
balen en het rooien van aardappels.
Zaterdag was het trouwens voor een
tiental eigenaars van oude tractoren
een "bloedserieuze" aangelegenheid
toen er (eveneens aan de Eikenlaan)
een maaiwedstrijd werd gehouden.

Op een veld van circa 60 meter lang
en 12 meter breed moesten de deel-
nemers laten zien in hoeverre zij de
kunst van perfect maaien beheersen.
Bennie Zeeman uit Beltrum één van
de deelnemers: "Het is voor het eerst
dat dit soort wedstrijden in Gel-
derland wordt gehouden. Zie deze
wedstrijd hier in de Kranenburg maar
als een soort proef', zo sprak Bennie
alvorens hij zijn "Porsche Diesel Stan-
daard" in beweging zette. De deel-
nemers werden beoordeeld door twee
keurmeesters, Jan Gussinklo uit Wes-
tendorp en Henk Klein Velderman uit
Laren. Jan Gussinklo: "We letten erop
of het gras goed wordt gemaaid, of
het netjes is afgeknipt, dus glad. Ook
bekijken we tijdens het maaien het
begin en eindpunt. Onze mening is
dat er redelijk is gemaaid. Henk Klein

Velderman: "De meeste deelnemers
hebben deze oude tractoren pas de
afgelopen weken uit de schuur "gevist".
Ik moet zeggen het materiaal ziet er
perfect uit. Men heeft heel veel werk
aan het onderhoud van de tractoren
besteed. Een goede zaak", zo sprak hij.

Jeroen Zweers uit Lichtenvoorde vormt
samen met Richard Gussinklo uit
Varsseveld en Alfons Thus uit Oud
Zevenaar de "maai- en ploegcommissie".
Zij hebben deze maaiwedstrijd ook
georganiseerd. Jeroen Zweers, zelf ook
deelnemer, legt uit: "De lol van dit
alles is om een oude tractor zo com-
pleet mogelijk te laten functioneren.
Is er een onderdeel defect, proberen
dat onderdeel (dat waarschijnlijk niet
meer kan worden gefabriceerd) ergens
op de kop te rikken. Dus alles zelf repa-
reren. En als de oude tractor dan weer
als nieuw werkt, geeft dat een grote
voldoening. Bij de één geeft het ge-
bruik van drugs een kick, bij mij geeft
de reuk en het geluid van een ronken-
de tractormotor een bepaalde kick",
zo zegt Jeroen. Uiteindelijk "kickte"
J. Gussinklo uit Aalten aan het eind
van de dag het meest, toen hij hoorde
dat hij tot winnaar van deze maai-
wedstrijd was uitgeroepen!

Zaterdagavond stond het vogelschieten
op het programma. Bij de volwassenen
ging de titel naar Jan Gotink en mag
hij zich het komende jaar "Schutters-
koning van de Kranenburg" noemen.
Hij is daardoor tevens gerechtigd om

binnenkort mee te doen aan het "Ko-
ningsschieten "van Bronckhorst dat
in de Keyenborg wordt gehouden. De
overige prijzen bij het vogelschieten
gingen naar Bert Berenpas (kop), Ruud
Mullink (staart), Gerben Mullink (r.
vleugel), Herwin Reintjes (1. vleugel).
Arriët Kieskamp werd jeugdschutters
koningin. Dat zij uit het goed "schut-
tershout" is gesneden blijkt wel uit
het feit dat Arriët ook de linker vleu-
gel naar beneden schoot. De overige
prijzen gingen naar Marieke ten Have
(staart), Bjorn Nijenhuis (kop), Sander
Rosendaal (r. vleugel). Tijdens de "Wei-
je Feest'n" werden tevens een aantal
oude ambachten gedemonstreerd zo-
als bijvoorbeeld het stoelenmatten
door Gosse Terpstra uit Vorden. Ben
Aalderink uit Zelhem hield zich bezig
met het vlechten van manden. Vanaf
september tot november geeft hij elke
maandagmiddag ook les in de Kapel
in de Wildenborch.

Martin van Rossum uit Warnsveld
stond er met een stand onder de naam
"Balsemientje Kaarsenmakerij". Hij
demonstreerde ter plekke hoe kaarsen
(van stompjes oude kaarsen) werden
gerecycled. Hij verkocht kaarsen met
daarop afbeeldingen van tractoren,
hondenrassen en kaarsen met afbeel-
dingen van alle kerken en molens in
de Achterhoek. Toon's Timmerschuur
was present met knikkerspelen, vlooi-
enspelletjes, trekbiljarten. "Allemaal
van berkenhout. Ik ben wel 50 uur in
de week met deze hobby bezig", zo
zegt Toon trots. Harco Hermans uit
Velswijk demonstreerde diverse mo-
dellen buitenbaden. "Vandaag niet
bepaald lekker weer om in een buiten-
bad te gaan, maar misschien is het
morgen wel hartstikke mooi weer", zo
sprak Harco met wel heel veel gevoel
voor humor! Verder op de hobbymarkt
sieraden, breiwerk, kaarten, vogel-
huisjes etc.

Op het demonstratieterrein trok een
uit 1920 stammende "motor" veel aan-

dacht. Een speciaal exemplaar toebe-
horend aan oud- beroepsmilitair Roei
de Boer uit Wezep. "In militaire dienst
hield ik mij bezig met het "aan de
praat houden" van tanks. Vandaar
mijn hobby voor motoren. Met deze
motor werden vroeger onder meer
houten draaibanken en slijpmachines
aangedreven. Ik ben er groot voor-
stander van dat dit soort erfgoed blijft
bestaan. Ik ben er trots op dat deze
"Bamford" het nog steeds doet", zo
zegt Roei. Voor de kinderen volop
vertier op het feestterrein, een lucht-
kussen, een ritje maken op een pony
en meedoen aan allerlei spelletjes. De
organisatie van dit onderdeel was in
handen van "Kranenburgs Belang".

Voor de zondagmiddag stond ter afslui-
ting van twee dagen "Wei-je Feest'n"
een spetterend optreden van de feest-
band "De Heinoos" op het programma.
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"Excelsior" zingt zondag
in de Dorpskerk
Aanstaande zondag 19 juni zal de
Chr. Gemengde Zangvereniging
"Excelsior" onder leiding van dhr.
P. Rouwen medewerking verlenen
aan de kerkdienst in de Dorpskerk
om 10.00 uur. Het koor zal zowel
acapella als met orgelbegeleiding
een 8-tal liederen ten gehore bren-
gen.

De Chr. Gemengde Zangvereniging
"Excelsior" heeft een behoorlijke staat
van dienst want het koor is opgericht
in 1884 en bestaat dus al 121 jaar.
Momenteel zijn er 19 leden uit Vorden
en omgeving en dhr. P. Rouwen heeft
inmiddels al 26 jaar het dirigeerstokje
in handen.

Elke woensdagavond van 20.00 uur tot
22.00 uur is de repetitieavond in het
Dorpscentrum. Zo tegen het einde van
dit zangseizoen is er zondag dus de ge-

legenheid om te horen wat het koor
muzikaal in huis heeft.

De koorleden met hun eventuele part-
ners sluiten op woensdagavond 29 ju-
ni het seizoen af met een gezellige
avond die wordt begonnen met een
broodmaaltijd en daarna zal de bkeen-
de weerman uit het Ruurlose broek,
Evert Jan Stegeman, de avond verder
verzorgen waarbij alle aspecten van
het weer aan de orde zullen komen,
dit alles in ons eigen Achterhoeks dia-
lect.

Na de vakantieperiode worden de re-
petities weer hervat op woensdag-
avond 24 augustus. Nieuwe leden zijn
uiteraard steeds van harte welkom.
Voor meer informatie over "Excelsi-
or"kunt u contact opnemen met
mevr. J. Zwaag-van Otten (secretaresse),
tel. (0575) 52 02 12.

AvondwandeMerdaagse
De wandelaars die meedoen aan
de Avondvierdaagse, welke dezer
dagen door de gymvereniging
"Sparta" wordt georganiseerd,
gaan dinsdagavond richting het
buurtschap Galgengoor. Voor
woensdag 15 juni zijn er routes
in Linde uitgezet.

De feestelijke intocht is donderdag-
avond 16 juni. Nadat de medailles
zijn uitgereikt wordt om 20.15 uur
een begin gemaakt met "de laatste

loodjes". De route is als volgt:
school Het Hoge; rechtsaf Lulofs-
weg; linksaf Hertog Karel van Gelre
weg; rechtsaf van Heeckerenstraat;
rechtsaf Hoetinkhof; linksaf Lulofs-
weg; rechtsaf Zutphenseweg.

Daarna richting marktplein waar
de stoet zal worden ontbonden.
Aan deze intocht wordt muzikale
medewerking verleend door de
muziekkorpsen 'Concordia' en 'Sur-
sum Corda'.
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REGIONALE HUISARJ SINPOSI 0900 - 200 9000



Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 19 juni 10.00 uur ds. J. Kool.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 juni 10.00 uur ds. L.D. Horjus HA.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 19 juni ds. Th. P. van Belzen, Nijverdal;
19.00 uur br. H.G. Dijkman, Vorden.

RJC kerk Vorden
Zondag 19 juni 10.00 uur Woord- en communieviering
m.m.v. rouw- en trouwkoor.

R JC. kerk Vierakker
Zaterdag 18 juni 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 19 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 kornt 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
18-19 juni P. Scheepmaker, Ruurlo, telefoon 06-53736310.
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. Hartbewatóng en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

Politieteam Bronckhorst
Zelhem, Grashuisstraat, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, Raadhuisstraat 5, di. 10.00-12.00 uur.
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink l, ma. 10.00-12.00
uur. De spreekuren zijn niet bedoeld voor aangifte. Hier-
voor kunt u een afspraak maken.

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

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

Wooncorporatie 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) 62 61 40
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.com

Sensire thuiszorg
diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-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 Brombergen'
te Zutphen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel (0575) 52 09 34.
Info dierenbescherming, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk
klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20 21 210.
Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-
driehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 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 Dorpscentcum, 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 (aanvraagformulieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VIT
tel. 0573-438400.

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

• 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.

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

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

• Ervaar wat pure ALOE
VERA voor je kan doen. 'Niet
tevreden, geld terug garantie'.
Jannie Nijkamp, Warnsveld
(0575) 52 13 16. Verkooppunt
gevraagd.

• 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.

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

• Snuftelmarkt op zaterdag
18 juni vanaf 10.00 uur in
Withmundi, Dorpsstraat 16
te Wichmond. Opbrengst is
voor het Onderhoudsfonds
Hervormde Gemeente Wich-
mond.

• HERBALIFE: voor info en
gratis vetmeting, bel Bianca
te Veldhuis (0573) 46 48 82.

• Te koop: prima hooi. Tel.
(0575) 55 1548.

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

• Te koop: 4-persoons
caravan € 1.750,-. Tel. (0575)
46 40 00.

• Te koop: 2-persoons bed
incl. lattenbodem en matrassen
€ 200,-. Tel. (0575) 46 40 00.

0 Direct beschikbaar ka-
mers met volledig pension.
Andere mogelijkheden ook
bespreekbaar, tel. (0573) 45
3760.

0 Exotische zomer met
sieraden en sjaals van
Wereldwinkel Vorden.

• Net gezin, 3 kinderen +
hond, zkt met spoed vaste
woonruimte te huur, in Vor-
den of direkte omgeving.
Max. huur € 500,-. Theo, tel.
(06) 361 05 233.

• Verloren op vrijdag 3 juni
sleutelbos op het fietspad
van Vorden naar Hengelo.
Wie kan mij deze terug-
bezorgen, tel. (06) 51794526.

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
Ruurlo'Tel. (0573) 47 1653

Vlaai v/d week

Bosvruchten-bavaroisevlaai
6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 bruin bus broden € 4,OO

Weekendaanbiedingen

Aardbeiencake
€ 2,75

Vers-fruitslofje
€5,95

• Te koop: nieuwe aardap-
pelen (Frieslanders en Dore).
Tevens verkopen we BBQ en
varkensvlees van eigen bedr,
fam. Scheffer, Nieuwenhuisweg
1, Vorden (Delden), tel. (0575)
55 13 33. Woensdag gesloten.

• Zat 18 juni 13.00-17.00
uur Beatkids fleurige meis-
jeskleding. Batikrokjes + ca-
pri br. enz. Stationsstr. 18,

.Ruurlo.

• Snuffelmarkt op zaterdag
18 juni vanaf 10.00 uur in
Withmundi, Dorpsstraat 16
te Wichmond. Opbrengst is
voor het Onderhoudsfonds
Hervormde Gemeente Wich-
mond.

«

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

,/(06) 1251 6968.

Geef vader een fiets cadeau

Ga naar bloemenboerderij
Groot Roessink

Gratis bezorgen in Hengelo en Vorden
op 19 juni tussen 10.00 en 13.00 uur

j^fe'

Qroot Roessink
b l o e m e n

Vordenseweg 84 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 16 22 - Fax (0575) 46 47 82
www.groot-roessink.nl

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Dagmenu's
15 t/m 21 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 garnituren of een extra gang dan zijn dit onze prijzen:
Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsalade € 1,25 p.p.

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

Woensdag 15 juni
Uiensoep met kaascrouton / varkensfiletlapjes met jus,
aardappelpuree én groente.
Donderdag 16 juni
Wokki wokki van kip en roerbakgroente met rijst en sla /
yoghurt frisssss met slagroom
Vrijdag 17 juni
Tomatensoep / spies de rotonde met kruidenboter,
gebakken aardappelen en salade
Maandag 2O juni
Gesloten.
Dinsdag 21 juni
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade /
ijs met slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbetten: telefoonnummer (O575) 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

S*1^ NTA^ ̂ ~^^ \ even langs op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team



| ThOTTl is geboren op 6 - 6 - 2005
l

De trotse ouders zijn:
Bert Dimmendaal en Sandra van Campen *

> Lindeselaak 13
» 7234 TA Wichmond

Zo'n groot geluk, zo klein verpakt.

iJ Dolblij zijn wij met de geboorte van onze dochter f2

Demi
1

J 7 juni. 2005 2700 gram

J Jorre Hertgers en Rachel Besselink

f
l De Bongerd 2,
j; 7251 CD Vorden

Tel. (0575) 55 44 53

» . «
f Zo klein, zo mooi, zo lief, zo van ons «

» »
% Trots en intens zijn wij met de geboorte van «
« onze zoon

Brent
Gerrit Dirk-Jan

4180 gram en 52 cm

Pim en Delia van Zeeburg-Beeftink $

7251 ER Vorden, 7 juni 2005
Julianalaan 18

J) Tel.(0575)552879

Hoera, we hebben een dochter

Sjors
3350 gram 48 cm lang

Patrick van Londen en Moniek Wigger

Hertog Karel van Gelreweg 15
7251 XK Vorden
0575 - 55 40 33

Moniek en Sjors rusten van 13.00 tot 15.00 uur en
na 21.30 uur. <jfj

TROUWRINGEN VERANDEREN
Rouwsieraden en erfstukken
kunnen bij ons professioneel

worden bewerkt in eigen
atelier.

Goudsmid Atelier Elcerlyck
Prinsenstraat 6, Bredevoort

Tel. 0543-451825
www.elcerlyck.nl

GOED IN DIERBARE HERINNERINGEN

Gespecialiseerd
in de reparatie van

zosenaamde
„vintage" horloges.

Klokkenmaker

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

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

„Mijn hulp is van de Here".

Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en liefde
die wij van hem mochten ontvangen, geven wij u
kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze
fijne vader, schoonvader en opa

Adriaan Gerrit Tragter
Arie

* 9 maart 1921 f 8 juni 2005

Riek Tragter-Meijerink

Joke Uiterwijk Winkel-Tragter
Jaap Uiterwijk Winkel

Michiel
Joris en Marissa
Simon
Hugo

Wil Tragter
Pieter Meermans

Cato
Wouter

Zutphenseweg 78a
7251 DM Vorden

De begrafenis heeft maandag 13 juni plaatsgevonden
op de Algemene begraafplaats te Vorden.

De vele blijken van medeleven na het overlijden
van

Gerrie Steman-Wentink

hebben ons zeer getroffen.

Al de uitingen van deelneming persoonlijk schrij-
ven en uw aanwezigheid bij de uitvaartplechtigheid
waren voor ons een grote steun. Onze oprechte
dank hiervoor.

E.M. Steman
Michel

Marissa

Vorden, juni 2005

Dank voor alle lieve woorden, omhelzingen, bloe-
men, kaarten en brieven. Dank dat u er was, na het
overlijden van

Paul ten Duis

Het tilt ons op en draagt ons een stukje over het
diepe verdriet.

Germa ten Duis-Kruijswijk
Inger en Jan
Lise en Edwin

Door de overweldigende belangstelling is het voor
ons onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken.

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

/c «is: • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: Gerritsenweg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Hijcrkamp)

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

• '
"wkMhaa

d r u k k e r i j Weevers

IMieuwstad 30,

7251 AH Vorden

Postbus 22,

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Iets doen
voorde

Zonnebloem

Bouw mee aan ons nieuwe vakantieschip!

giro 145
\J t Qr-J~ l(Breda)

e
www.ietsdoenvoordezonnebloem.nl _

"Eet meer fruit:
pittige schnitzel met perzik"

398•
29

Onze nieuwe Spettet; de Red Hot, mag in een evenwichtig
en gevarieerd voedingspatroon beslist niet ontbreken. De-

ze malse varkensschnitzel heeft een verrassende vulling
van perzik en peppadew. Fruitig en pittig tegelijk dus.

De prijs is overigens zeer mild.

/Ceurs/ac/er/foop/e

Gepaneerde schnitzels C 00
4 stuks € *J m

Weekaanbieding

Kipfilets
Speciaal aanbevolen

Beenhamsalade 100 gram €

Weekaanbieding

Babi pangang 100 gram €

Special

Red Hot (gevulde
varkensschnitzel) 100 gram €

\J~l

° Vleeswarentrio

§ 100 gram Gebraden gehakt +
l, 100 gram Ardenner boterhamworst +
| 100 gram Runderrookvlees

^^ samen voor de prijs van : €

V.
u09

160

CO

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

ALZHEIIVIER IVIAG
GEEN NATIONALE
RAIVIP WORDEN

GIRO 25O2

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp
Almen

J.B. Eppink
Steenderen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
tel. (0^75) 45 20 20, fax (0575) 4.5 16 2i

De medewerkers van

HARMSEN VAKSCHILDERS
feliciteren collega

Ronald Dekkers
met zijn zilveren jubifeum en

wensen hem nog vele
kleurrijke jaren als vakschilder



PietPiersma, dirigent van jubilerend "Inspiration":

'Toekomst koor ziet er rooskleurig uit"!
Amnesty International op de markt met de actie

Breng wapens onder controle

Volgens Piet Piersma, de gedreven dirigent van "Inspiration", ziet de
toekomst van het gemengde jubilerende koor er goed uit. Hij is er
bovendien van overtuigd dat het koor de komende jaren nog pro-
gressie kan maken. "Waar ik dat op baseer"? Dat is gemakkelijk uit
te leggen. We zitten qua leeftijd en qua bezetting momenteel goed.
Wij bestaan 30 jaar en hebben toevallig ook 30 leden, vier bassen,
vijf tenoren, acht sopranen en 13 alten. In de afgelopen jaren had-
den we met name gebrek aan mannelijke leden. Hoewel ik er nog
wel een paar bassen en tenoren bij zou willen hebben, hebben we
met de huidige bezetting toch een goede verdeling.

We zingen een uitgebreid en bovenal
gevarieerd repertoire: gospelsongs,
negro spirituals. We zingen veel a ca-
pella. Het koor beleeft zelf veel plezier
aan het zingen en dat inspireert mij
als dirigent ook. Het zijn allemaal
unieke mensen, ze doen tijdens de re-
petities altijd hun uiterste best en daar
heb ik veel waardering voor. Vergeet
niet, het is de toon die de muziek
maakt", zo zegt Piet Piersma. De muzi-
kale "drive" straalt er bij Piet van af.
"Dat komt zo zegt hij , omdat ik mijn
hele leven lang met muziek bezig ben
geweest. En nu ik gebruik maak van
de VUT regeling, heb ik er nog meer
tijd voor. Muziek maken, zelf zingen,
zelf spelen, het is mijn grote passie",
zo zegt Piet Piersma.

Komende vanuit de wereld van de
popmuziek, waarin hij in diverse
bandjes heeft gespeeld en gezongen,
belandde Piet Piersma in de wereld
van de koormuziek. Na het volgen van
een dirigenten opleiding heeft hij
diverse gospel- gemengde koren en
mannenkoren mogen inspireren. Dat
resulteerde in circa 400 optredens
door het hele land, het maken van
langspeelplaten, CD's, alsmede radio-
en TV opnames. Sinds 2000 is Piersma
aan het koor "Inspiration" verbonden.
Daarnaast is hij ook dirigent van het
gospelkoor "Spirit" uit Eibergen. Ver-
der zingt hij de tenorpartij in het
"Vocaal Kwartet".

Op zondagavond heeft hij de muzika-
le leiding tijdens de repetities van de
musical "Jozef dat eind september

zal worden opgevoerd. Op donderdag-
avond is Piet op de deel van een boer-
derij in het buurtschap Linde te vin-
den om daar het lied "Daar in het klei-
ne café aan de haven" in te studeren.
Een nummer dat het onlangs in het Ie
ven geroepen mannenkoor "De Linde
Zangers" tijdens het Vordens Songfes-
tival zal zingen. Maar dat terzijde!!

VOORHEEN EEN JONGERENKOOR!
De naam "Inspiration" bestaat nog
niet zo lang. Toen de vereniging 30
jaar geleden werd opgericht was de
naam "Interchrist". Henny Smalle-
goor, secretaresse van de vereniging
zegt hierover: "Het koor was in eerste
instantie een jongerenkoor dat in
1975 werd opgericht door Hans Aart-
sen, Atse Oskamp en Henk Vaags.

De repetitieavonden vonden plaats in
de voormalige oude Empo rijwielenfa-
briek. Na verloop van tijd werd het een
gemengd koor. Het ledental wisselde
nog al, veelal tussen de 15 en 20 leden.
Gelukkig is dat de laatste jaren flink
aangetrokken. De leden zijn niet al-
leen uit Vorden afkomstig, ook uit om-
liggende plaatsen zoals Hengelo,
Ruurlo, Zutphen, Warnsveld, Eefde en
Gorssel. Tegenwoordig zingen we veel
moderne religieuze muziek van bij-
voorbeeld Torn Parker, Huub Ooster-
huis, Willem Vogel e.d. Piet Piersma is
ontzettend enthousiast en weet dat
goed op het koor over te brengen", al-
dus Henny Smallegoor.

Piet Piersma vindt zich zelf geen
"strenge" dirigent. Zegt hij: "Als er iets

niet goed gaat en verbeterd moet wor-
den dan maak ik dat op een speelse
manier kenbaar. Soms moet de adem-
halingstechniek verbeterd worden.
Nieuwe leden hebben vaak de neiging
om te zeggen dat ze nog niet goed
kunnen zingen. Ik probeer dat ook
niet uit door ze toonladders te laten
zingen. Ik praat gewoon met ze en dan
hoor ik al vrij snel aan de intonatie in
welke "groep" ze qua zang thuis ho-
ren.

Toen ze mij in 2000 vroegen om diri-
gent te worden, heb ik,direct "ja" ge
zegd. Als het om muziek gaat ben ik
nu eenmaal heel snel geneigd om er-
gens in te springen. De eerste kennis-
making met de koorleden van "Inspi-
ration" was positief, een koor met zeer
zeker kwaliteit. Thans, vijfjaar later
weet ik precies wat het koor kan. Ik leg
de lat telkens wat hoger, waarbij de
koorleden zich wel eens afvragen of ze
het repertoire wel aankunnen.

En na een paar repetities merken ze
zelf dat ze het wel kunnen en reage
ren daar ook enthousiast op. Wij heb-
ben bij "Inspiration" een muziekcom-
missie (5 man) die veelal aan het begin
van het seizoen gaat brainstormen
over de vraag welke muziekstukken er
gezongen zullen worden. De koorle
den geven ook zelf hun mening. Zoals
gezegd veel a capella, maar ook wor-
den dikwijls muziekbanden ingezon-
gen", zo zegt Piet Piersma.

Tijdens het jubileumconcert op zater-
dagavond 18 juni in de Christus
Koning kerk, brengt het koor een af-
wisselend programma, spirituals, en
gospelachtige liederen zowel in een
rustig als sneltempo. Ook bevat het
programma Afrikaanse liedjes. Aan
het concert wordt verder meegewerkt
door "The Highland Valley Pipes and
Drums" en "The Highland Valley Dan-
cing Group" uit Borculo. Het concert
begint om 20.00 uur. De toegang is
gratis. Wel wordt er na afloop ter be
strijding van de onkosten een collecte
gehouden.

Reynold Harmsen 5e in Tandemwedstrijd
Afgelopen zondag werd er in Hil-
versum een tandemwedstrijd ver-
reden voor visueel gehandicapten.
Bij deze wedstrijden rijden een vi-
sueel gehandicapte samen met een
niet-visueel gehandicapte voorrij-
der. RTV-er Reynold Harmsen reed
samen met Jurrian Prijs uit Raalte.
Het werd een zware wedstrijd over
60 kilometer.

'Het coursen met een tandem is heel
anders dan met een normale race-
fiets', aldus Harmsen. 'Je moet heel
veel communiceren met degene die
achterop zit, want hij kan niet zien
wat er om hen heen gebeurd. Als je
wilt reageren op een demarrage van
een andere tandem of een bocht aan-
snijden, dan duurt dat allemaal wat
langer. Maar het was wel een mooie er-

varing die ik niet had willen missen'.
De wedstrijd werd gewonnen door het
koppel Bart Groot Zevert uit Rekken
en LUC Lukassen uit Lichtenvoorde.
Tweede werd David Victor (Eindhoven)/
Alfred Stelleman (Wijk bij Duurstede)
voor Heerko Gorten (Gorinchem)/
Arnold Polderman (Axel). Reynold
Harmsen en Jurrian Prijs werden net-
jes 5e.

Op vrijdag 17 juni staat Amnesty In-
ternational afdeling Vorden op de
markt. Dit jaar staan we er om de
wapenhandel onder de aandacht te
brengen en ook om nieuwe (werk-
groep)leden te werven. We willen u
graag uitleg geven over waar de
werkgroepAmnesty International
Vorden zich mee bezig houd.

De actie:
WAPENHANDEL
Jaarlijks sterven meer dan 500.000
mensen als gevolg van het misbruik
van conventionele wapens: dat is een
mensenleven per minuut. Per jaar
worden meer dan acht miljoen kleine
en lichte wapens geproduceerd. Het
merendeel komt terecht in handen
van burgers. Een op de die landen in
de wereld geeft meer uit aan het mili-
taire apparaat dan aan gezondheids-
zorg. In de laatste 14 jaar zijn in de
staat Rio in Brazilië meer dan 4000
personen onder de 18 jaar gedood door
vuurwapens.

WAPENS EN VEILIGHEID
De laatste jaren-met name na 11 sep-
tember 2001 neemt de omvang van de
internationale wapenhandel schrikba-
rend toe. Wapens worden onder het
mom van de strijd tegen het terroris-

me naar gebieden geëxporteerd waar
mensenrechtenschendingen aan de
orde van de dag zijn. Onder het mom
van veiligheid worden ze gebruikt om
oppositie de kop in te drukken of om
onschuldige burgers te doden. Amnes-
ty stelt hierbij de vraag om wiens 'vei-
ligheid het het eigenlijk gaat?'Die van
de machtshebbers of die van miljoe-
nenburgers die in toenemende mate
door wapens omringd worden?

WAT WIL AMNESTY?
Amnesty wil betere controle op de
handel in en het gebruik van wapens
Amnesty en vele andere organisaties
roepen de internatioale gemeenschap
op om te komen tot het aannemen
van het Internationaal Wapenhan-
delsverdrag. Het Wapenhandelsver-
drag, dat nu slechts als concepttekst
bestaat, is een verdrag dat staten ver-
plicht tot verantwoorde wapenhandel.
Middels een dergelijk verdrag kan
worden voorkomen dat wapens in ver-
keerde handen terecht komen. Wij
vragen dan ook u handtekening om
deze actie te steunen. In de kraam lig-
gen petitielij sten en meer informatie
over de actie. Voor meer informatie
over Amnesty International kunt u
ook bij onze kraam terecht. Wij hopen
u gaarne te ontmoeten.

Uitslagen ponyconcours Laren (gld)
Zaterdag 11 juni vond het jaarlijkse
CH Laren (Gld) plaats op het mooie
terrein van Landgoed Verwolde. Het
werd een dag met vele prijzen voor
de ruiters van PC De Graafschap.

Vooral in de dressuur werd er goed ge
presteerd in vrijwel alle categorieën.
In de klasse B-C was er een 3e prijs
voor Vera Kingma met haar pony Sun-
ny Boy met 164 punten.

De klasse Ll-DE werd in verschillende
ringen verdeeld en dat leverde vier
prijzen op. Mirijam van Mal behaalde
een Ie prijs met haar pony Dynamic
met 166 punten.

Een 4e en 5e prijs was er voor Maartje
Boekholt met Aquilla met resp. 161 en
160 punten. Anke Woerts behaalde in
deze klasse een 6e plaats met haar

pony Tamara met 159 punten. Hester
Slegt was succesvol in de klasse L2-DE
met de hengst Woodrow Carisbrooke.
Zij wist hier een Ie en een 2e prijs te
behalen met resp. 173 en 170 punten.
Met haar pony Easter Boy behaalde zij
in de klasse M2-DE een Ie prijs met
154 punten.

Tot slot waren er in de hoogste klasse
Z2-DE twee eerste prijzen voor Elodie
Stokman met haar pony Passé Partout.

Bij het springen wisten twee ruiters
zich in de prijzen te rijden. Jermaine
Pellenberg behaalde in het B springen
voor C-pony's een 3e prijs met haar po-
ny Skippy.

Sebastiaan Hamer wist beslag te leg-
gen op de eerste plaats in de klasse L
voor AB-pony's met zijn pony Yvonne.

De Snoekbaars P.V. Vorden
Aan de jeugdwedstrijd in de Berkel bij
Warnsveld deden 14 vissers mee, die
in totaal 319 cm vis vingen.

De uitslag was: l K. Vliem 7 stuks- 91
cm; 2 Ch. V.d. Bremen 6 stuks- 86 cm;
3 M. Huetink 5 stuks- 78 cm; 4 S. Steen-
blik 3 stuks- 55 cm; 5 T. Eggink 2 stuks-
29 cm.
De eerstvolgende wedstrijd wordt ge
houden op donderdag 23 juni in de
vijver in Warnsveld gehouden.

Uitslag wedvlucht vanaf Brive over
een afstand van ruim 850 kilometer:
Jitske Winkels l, 4, 6, 11, 14; HJ. Stok-
kink 2, 3,12; F.T. Hummelink 5,10,13;
J. Meyer 7; mevrouw Goedhart 8, 9.
Uitslag wedvlucht vanaf Le Mans over
een afstand van circa 625 kilometer:
J. Meyer l, 2, 3, 11, 14, 17, 19; Jitske
Winkels 4, 8; HA Eykelkamp 5, 9, 15,
16; Comb. A en A Winkels 6, 10; C.
Bruinsma 7, 20; H. E. Pasman 12; F.T.
Hummelink 13; HJ. Stokkink 18.

't Beecldand toneel groot succes!
De afgelopen drie dagen hebben
een groot aantal leerlingen van het
Uilenhofcollege locatie 't Beecldand
in hun eigen school het toneelstuk
Frankenstein opgevoerd. Na een
moeizame generale repetitie op
maandag, volgde op dinsdagmid-
dag voor meer dan 100 leerlingen
van de derde klassen van de eigen
school een try- out.

Niets leek hierna een succes meer in
de weg te staan. Tijdens de uitvoerin-
gen zelf (woensdag-, donderdag- en
vrijdagavond) speelden de leerlingen
voor een bomvolle zaal "de sterren van
de hemel"!. Frankenstein, geholpen
door zijn trawanten schiep zijn eigen
menselijk wezen.

Helaas kwamen niet de hersens van
ene professor Oppenheim, maar die
van de jong gestorven mooie Italiaan-
se jongeling Lorenzo tot leven in dit

nieuwe aardse, monsterlijke wezen.
Vooral de special effects zorgden er-
voor dat bijvoorbeeld de op het toneel
uitgevoerde operatie perfect tot uiting
kwam. Hoewel de leerlingen zelf nog
spraken over een toneelstuk was het
veel meer. Het spel werd afgewisseld
door twee dansgroepen en een fantas-
tisch spelende schoolband.

Zowel de dialogen van de acteurs als
de Nederlandstalige songteksten wa-
ren in de zaal prima te verstaan. Een
hele prestatie van de jeugdige "techni-
ci" die van boven uit de zaal, het ge
heel verzorgden. Na afloop werden al-
le medewerkers door het publiek met
een staande ovatie bedankt.

Op de slotavond volgde een extra
huldiging en werd iedereen in de
bloemetjes gezet. Bovendien kregen
alles medewerkers een t-shirt met de
afbeelding van Frankenstein.



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

Kijk op www.ruesink.nl voor ons totale occasionaanbod.

NU OPRUIMING DEMO
EN VERHUUR AUTO'S

Mo- Type
del
C2 l.li Seduction
C2 1.1 i Prestige
C2 l .41 Ambiance
C2 1.4ÏVTR

C3 l.li Difference
C3 l .41 Difference
C3 1.1 i Difference
C3 1.1 i Difference
C3 l .41 Difference
C3 1.6il6vExclusive

Bouw- Nieuw- Uw Nu
jaar prijs voordeel voor
2004 12.785 2.535 10.250
2004 14.385 2.435 11.950
2004 16.420 2.670 13.750
2004 17.285 2.535 14.750

2004
2004
2004
2004
2004
2004

C3 1.4il6vXTRSensodrive 2004
C3 1.4iPluriel 2004

C4 1.6 16v prestige 2004
C4 1.6 16V Ambiance 2004
C4 1.6 HDI Prestige 2005

C5 2.0i 16v Difference break 2004
C5 2.0i 16v Prestige break 2004
C5 2.0HDiVTR break 2004
C5 2.0HDiVTR break 2005

16.485
17.335
16.485
16.485
17.335
19.935
21.675
21.205

22.610
25.835
26.735

29.735
34.535
37.285
40.385

2.535
2.585
2.535
2.535
3.385
2.185
2.925
2.955

2.660
2.885
1.985

13.950
14.750
13.950
13.950
13.950
17.750
18.750
18.250

19.950
22.950
24.750

5.985 23.750
4.585 29.950
4.335 32.950
4.435 35.950

C8 2.0HDi Automaat 2005 49.850 4.900 44.950

DE RUESINK-ZOMERCHECK:

20 CONTROLEPUNTEN.
LAAT VOOR SLECHTS €19INCL. BTW EEN
ZOMERCHECK UITVOEREN. WIJ CONTROLEREN
UW AUTO OP MEER DAN 20 VITALE PUNTEN.

Adviesprijs Citroen C2 vanaf: € 11.490
Contante korting: € 50Q

Vanafprijs na korting: € 10.990

Speciale serie Citroen C2 Attraction met € 485 voordeel
op extra uitrusting. Vanaf € 13.850 (na korting)

Adviesprijs Citroen C3 vanaf: €
Contante korting: _€

Vanafprijs na korting:

12.990

€11.990

Speciale serie Citroen C3 Attraction met € 755 voordeel
op extra uitrusting. Vanaf € 14 500 (na korting).

Adviesprijs
Citroen Xsara Picasso vanaf: € 19.990
Contante korting: € 2.000

Vanafprijs na korting: € 17.990

Speciale serie Citroen Xsara Picasso Attraction
met t840 voordeel op extra uitrusting.
Vanaf € 20.010 Ina korting).

Citroen C5 vanaf: €25.830

Tot f 3.000 extra inruil boven ANWB/Bovag-koersüjst'
Pack Athena. met o.a lederen bekleding en

stoelverwarming. voor slechts € 399".

BRUESINK
UW GARANTIE VOOR TOPPRESTATIES

Grutbroek 6. Doetinchem. tel. 03U-323500.

De Venterkamp 11. Ruurlo. tel. 0573-452004.

De Stoven 16a. Zutphen. tel. 0575-570075.

Hendrik ter Kuilestraat 175-b. Enschede, tel. 053-4308006.

Laarstraat 33. Goor. tel. 0547-274018.

www.ruesink.nl CITROEN
*€ 1.500 op iedere Citroen C5. f 1.500 bij aanschaf van een voorraadauto. "Geldt op specifieke voorraadauto s. Afgebeelde modellen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. Prijzen zijn incl BTW en BPH. exd kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage Bke nieuwe Citroen heefl 2 jaar fabrieksgaranbe. 3 jaar Citroen Assistance en 12 jaar garantie tegen corrosie van binnenuit. Gecombineerd brandstofverbruik varieert van VI UlOOkm (24.4 km/U tot

10.0 L/1 OOkro (10.0 km/L) C0r uitstoot varieert van 108 tot 238 gr/km Financieringen worden verstrekt door Citroen Financiering, toetsing «i {gpistratie bij het BKR in Tiet De acties zijn geldig t/m 30 juni 2005. Uiterste registratiedatum is 31 augustus 2005 Ale aanbiedingen en prijzen zijn geldig bij de aan de actie deelnemende Citroen verkooppunten. Reeodanten zijn uitgesloten van deze aanbiedingen. Vraag uw dealer naar de acbevoorwaarden Zolang de voorraad strekt

Wijzigingen voorbehouden. Citroen prefereert Total Bel voor informatie grabs 0880 - 022 60 90 of kijk op www.citroen.nl

Boomkwekerij Visschers vof
Hesselinkdijk 2

L7255 LK Hengelo (gld.)
Tel. 0575 - 46 44 94

06 - 22 29 82 21

Uitverkoop

Buxus - Laurier

Taxus - Beuk en tuinplanten

tegen zeer scherpe prijzen

Verkoop vrijdag en zaterdag of

na telefonische afspraak

www.boomkwekerijvisschers.nl

Reparatie
Revisie

Stemmen
Piano transport

Muraltplein 42 • Borculo • Tel. (0545) 27 24 91

KUIJKS Meubelbeurs en Handelsonderneming

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

Badkamermeubelen
Eethoek voor kamer en
keuken/dekbedden/
kussens/matrassen

Zowel nieuw als
gebruikt:

Kantoormeubilair
Kantinemeubilair
Burostoelen

Mercatorstraat 12 - Industrieterrein "Kamp Zuid'

Lichtenvoorde Te!.: 0544-371256

Kinderhulp geeft een

beetje gewoon geluk

aan kinderen in

moeilijke of bijzondere

thuissituaties.

Steunt u Kinderhulp

daarbij?

giro 404040

tel 0570-611899
www.kinderhulp.nl

fcBFl

SPANNEVOGEL

UITVALSCHERMEN

10%
KORTING
OP AL DEZE

TYPEN
ZONWERING!

GRATIS
MONTAGE!

MARKIEZEN

ROLLUIKEN

SCREENS
KNIKARMSCHERMEN

(H^

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



»Project "Langs Starings Wegen
op ludieke wijze gepresenteerd!
Wanneer A.C.W. Staring nog geleefd zou hebben en hij zou afgelopen
zaterdagmiddag in Almen zijn geweest, dan zou hij ongetwijfeld een
gedicht hebben geschreven over de ludieke wijze waarop het project
"Langs Starings Wegen" officieel werd gepresenteerd!

De presentatie (prachtig en stijlvol)
van het project in en rondom het " Al-
mens kerkje" deed mevrouw J. Staring
bij het in ontvangst nemen van het bij-
behorend boekje opmerken: "Toch wel
verbaasd dat de dichter Staring zoveel
reacties in deze regio oproept. Toen ik
onlangs iemand sprak en ik stelde mij
voor als mevrouw Staring, werd mij
gevraagd bent U misschien familie
van onze dichter Staring? En dat zegt
genoeg over de verbondenheid van de
naam met deze streek", zo sprak deze
nazaat van de bekende dichter en
huidig bewoonster van kasteel de Wil-
denborch. Het landgoed waar A.C.W.
Staring (1767-1840) vele jaren van zijn
leven als landheer en dichter heeft
doorgebracht.

Bij het project "Langs Starings Wegen",
een fietsroute van 50 kilometer en drie
wandelroutes van elk 20 kilometer, be-
hoort, zoals net genoemd, een boekje
met allerlei wetenswaardigheden over
dingen die men langs deze wegen te-
gen komt. Het boekje is geschreven
door Steven van Campen. Ook van zijn
hand zijn enkele gedichten in het
boekje gepubliceerd, waarvan hij er in
het kerkje van Almen één ("Herken-
ning") voordroeg alsmede het gedicht

van Staring getiteld "Herdenking". De
bijeenkomst in Almen begon voor de
vele genodigden met een kopje koffie
in "De Hoofdige Boer", waarna cere-
moniemeester B. Brand het gezelschap
in het kerkje door een veelzijdig pro-
gramma leidde.

Het begon met een toespraak van me
vrouw Eggink- Meuleman, wethouder
van de gemeente Lochem. Zij gaf een
inhoudelijke toelichting op het pro-
ject, waarbij zij haar grote erkentelijk-
heid uitsprak aan allen die aan het pro-
ject hebben meegewerkt. Verder werd
het woord gevoerd door de heer G. Bo-
mers die de generaties Staring, met
een "hoofdrol" voor de dichter, de re-
vue liet passeren. De heer J. Fonhof
sprak namens het Staringinstituut en
vergat daarbij niet de nodige reclame
voor het instituut te maken en er op te
wijze dat dit instituut tot "in lengte
vanjaren" subsidie kan gebruiken! Me-
vrouw Ingrid Oonk, werkzaam bij de
gemeente Lochem overhandigde de Ie
den van de werkgroep die het project
"Langs Starings Wegen" mede moge
lijk hebben gemaakt, een attentie.

Steven van Campen bracht op zijn
beurt Ingrid Oonk dank omdat zij "de

spil in het gehele project is geweest",
aldus van Campen die zijn woorden
vergezeld liet gaan door het aanbie
den van een boeket bloemen. Tijdens
de presentatie prachtig pianospel
door mevrouw A. Althof. Zij oogstte
met "Lieder ohne Worte", nr. 19 van
Mendelsohn en met het spelen van
"Nocturne Opus 72 nr.l" van Chopin,
een klaterend applaus. En applaus was
er ook voor het Chr. Zangkoor "Vocaal
Almen" dat zong "Ik ben uit Gelders
bloed" (uiteraard van Staring!) en het
prachtige lied "De Cantate van De
Hoofdige Boer", waarbij deze "boer"
zich zelf luid en duidelijk op de kansel
van de kerk manifesteerde.

En op een bijeenkomst als deze mocht
natuurlijk ook het door Staring ge
schreven oogstlied "Sikkels klinken,
sikkels blinken" niet ontbreken. "Vo-
caal Almen" zong dit, nadat in de thee
tuin van restaurant "De Hoofdige Boer"
één van de drie kunstobjecten, ge
maakt door Toos Gipman, werd ont-
huld. Momenteel (tot 25 juni) is er in de
Staringzaal van "De Hoofdige Boer"
een expositie te zien over de dichter
Staring en de generaties Staring, bijeen-
gebracht door diverse oudheidkundige
verenigingen, het Staringinstituut, het
Waterschap, Natuurmonumenten, par-
ticulieren en de familie Staring zelf.

Voor het maken van de fietsroute en de
wandelroutes kan men alle informatie
krijgen bij de VW kantoren in Vorden,
Lochem en Gorssel.

'Verschillende klanten vragen bij een nieuwe klus altijd om schilder Ronald"

Ronald Dekkers 25 jaar
bij Harmsen Vakschilders

Toen Ronald Dekkers op 9 juni 1980 in dienst trad bij Harmsen
Vakschilders in Hengelo, bestond het bedrijf net. Hij groeide mee
met het bedrijf en levert inmiddels al 25 jaar vakwerk. Afgelopen
donderdag vierde hij zijn 25-jarig jubileum.

Als broekie van 17 jaar kwam Ruur-
loër Ronald Dekkers (42) werken in de
paasvakantie bij Harmsen Vakschil-
ders. Bennie Harmsen zag wel talent
in de jonge schilder en nam hem in
dienst. "Ik kwam net van de LTS in
Zutphen waar ik de schildersoplei-
ding had gedaan", vertelt Ronald. "Ik
vond het toen al leuk om iets dat oud
en lelijk was weer mooi te maken.
Naast het werk volgde ik de vierjarige
opleiding tot gezel. In de praktijk bij
Harmsen heb ik echt de fijne kneepjes
van het vak geleerd. Niet alleen schil-
deren, maar ook behangen en glaszet-
ten en alles wat daar bij komt. Ik heb

dit werk vanaf het begin hartstikke
leuk gevonden en doe het nog steeds
heel graag. In de loop der jaren is er
qua materiaalgebruik, regelgeving en
milieu wel het één en ander veran-
derd. Het werken met watergedragen
verf zonder oplosmiddelen bijvoor-
beeld, dat was wel even omschakelen.
Maar het maakt het werk voor ons als
schilders wel veiliger."

BIJZONDERE KLUSSEN
Het leuke van het schildersvak vindt
Ronald de afwisseling. "De ene dag
ben je bezig met glaszetten dan weer
met het schilderen van een oud huis.

Het fijne van dit werk is ook dat je in
de winter klussen binnen hebt. En als
het voorjaar begint gaan we lekker
naar buiten. Behangen is ook iets dat
ik heel leuk vind om te doen. Regelma-
tig werken we in klassieke gebouwen
waar we bijvoorbeeld Engels stijlbe-
hang met grote bloemige patronen op
de muren maken. Vaak zijn de kamers
heel hoog dus daar ben ik dan wel een
tijdje mee bezig. Dat zijn bijzondere
klussen, mooi om te mogen doen. Na-
tuurlijk lever je altijd mooi werk af. De
mooiste beloning daarbij is wel dat
mensen bij een nieuwe klus weer om
schilder Ronald vragen. Bij sommige
klanten ben ik zodoende echt kind
aan huis. Je bouwt ook een beetje je ei-
gen klantenkring op. Dat maakt ook
dat ik elke dag met plezier naar mijn
werk ga. Dus als het aan mij ligt, blijf
ik nog wel een tijdje doorschilderen
bij Harmsen Vakschilders."

Het jaarlijkse Oranjefeest in de
Wildenborch wordt dit jaar gehou-
den op vrijdag 24 juni en zaterdag
25 juni. Voor vrijdagavond 24 juni
staat er bij de Kapel een barbecue
op het programma waaraan ieder-
een kan deelnemen.

Deze smikkelpartij begint om 20.00
uur. Verder zijn er diverse spelletjes op
touw gezet zoals bijvoorbeeld sjoelen
en darten. Voor de winnaars worden
leuke prijzen beschikbaar gesteld. De
festiviteiten op zaterdag 25 juni begin-

nen om 13.00 uur met een ballonnen-
optocht vanaf de bocht bij de Nijland-
weg/Wildenborchseweg richting feest-
weide bij kasteel Wildenborch.

Daar zal mevr. Jennine v.d. Plassche
Staring aansluitend de volksspelen
openen, waarbij de meeste belangstel-
ling ongetwijfeld zal uitgaan naar het
traditionele vogelschieten. Verder on-
der meer dogcarrijden, stoelendans,
klepelschieten en dergelijke. Voor de
jeugd staan er ook tal van evenemen-
ten op het programma.

Inschrijven Fietsroute Berenddag!
Berenddag Vorden
Sinds drie jaar heeft Vorden een
khiderfietsroute: In de sporen van
Berend. Op de fiets en gewapend
met een Berend-rugzak gaan kin-
deren terug in de Middeleeuwen.
Zij volgen de sporen van de acht-
jarige Berend van Hackfort die
rond 1500 écht op kasteel Vorden
en Hackfort heeft geleefd.

Op 10 augustus is er een spetterende
programma tussen 12.00 uur en 18.00
uur op de wei bij kasteel Vorden. Daar
voeren kinderen een scène op uit één
van de kinderboeken over Berend
Hackfort door Martine Letterie. Zij
hebben dit onder de professionele lei-
ding van Lotte van Dam ingestudeerd
in de week voorafgaand aan de Be
renddag. Ook wordt een roofvogel-
show gegeven door een heuse valke
nier. Hij toont u verschillende roofvo-
gels in hun vlucht. De ridders verzor-
gen een schijngevecht. Er treden mid-
deleeuwse muziekgroepen op en er is
een verhalenverteller te beluisteren.
Kinderen met een stempelkaart kun-
nen aan verschillende middeleeuwse
activiteiten deelnemen. Ze kunnen
ponyrij den en ringsteken en middel-
eeuwse spelletjes doen, hun eigen
familiewapen schilderen, kleien en
vilt maken. En natuurlijk krijgen ze
zwaardvechtles. De Herberg en de
Rotonde zorgen dat er iets gedronken
kan worden. U mag deze dag voor
jonge ridders en jonkvrouwen niet
missen!

Daarnaast is er op de pleisterplaatsen
van deze route nog meer te doen dan
de leuke en spannende opdrachten
die in de routebeschrijving staan.
Tussen 9.30 en 11.00 uur wordt het
startsein gegeven bij de VW. Daar
kunt u net als anders het routepakket
aanschaffen, maar alleen deze dag is
er middeleeuwse muziek en mis-
schien ontmoet u Berend zelf wel...
De route brengt u langs de volgende
evenementen:
Verkleden maakt deel uit van de
route, maar het is natuurlijk ook
leuk als kinderen verkleed komen.

Kinderen kunnen een schild met hun
eigen wapen beschilderen. U luistert
ondertussen naar middeleeuwse mu-
ziek. De molen van Hackfort is deze
dag geopend en de molenaar geeft de
monstraties. Hij beantwoordt graag al
uw vragen.

Er zijn echte ridders in gevecht en zij
geven kinderen graag zwaardvechtles.
Aan de fietsroute kan alleen worden
meegedaan op inschrijving: het aantal
deelnemers is beperkt. Schrijft u zich
zo snel mogelijk in bij VW Vorden!

Deze dag wórdt mogelijk gemaakt
door de Provincie Gelderland, de ge
meente Bronkhorst en door verschil-
lende plaatselijke sponsoren.

Voor verdere inlichtingen kan men
terecht VW Vorden, (0575) 55 32 22.

Verstandig omgaan
met Jacobskruiskruid!!
Door allerlei instanties zoals na-
tuurterreinbeheerders, wegbeheer-
ders, gemeenten, waterbedrijven
en waterschappen wordt er ten be-
hoeve van de natuur een beheer ge-
voerd dat leidt tot vegetaties met
meer soorten en/of structuur. Vaak
bestaat dat beer uit maaien en af-
voeren of begrazing met een lage
veedichtheid. De grond wordt hier-
door minder rijk aan voedingstof-
fen. Een plant die dan tevoorschijn
kan komen is Jakobskruiskruid.
Tegenwoordig is de plant dan ook
veelvuldig te zien in onder meer
bermen en natuurterreinen.

Jakobskruiskruid is een plantensoort
die giftige stoffen bevat die dodelijk
kunnen zijn voor varkens, koeien,
paarden, schapen en geiten. De giftige
stoffen brengen een onherstelbare
schade toe aan de lever. Zolang de
plant vers is, wordt deze niet gegeten.
Eenmaal verdroogd in het terrein of in
hooi of kuilgras wordt de plant wel ge
geten. Dit is afhankelijk van de be
schikbaarheid van ander voedsel dat
normaal gesproken de voorkeur ge
niet.

Jakboskruiskruid heeft veerdelige bla-
den (middelste en bovenste) die een
"boerenkoolachtig" uiterlijk hebben.
Op de grond heeft de plant een wortel-
rozet die het Ie jaar gevormd wordt.
In het 2e jaar bloeit de plant.

De bloeiwijze lijkt l bloem, maar dit
zijn eigenlijk meerder bloemen in een
zogenaamd hoofdje. De plant heeft

glanzende gele straalbloemen (de bui-
tenste bloempjes). Jacobskruiskruid is
30-90 cm. Hoog en bloeit van juni tot
oktober. De gehele plant is giftig. Het
giftpercentage is het hoogst net voor
de bloei. Het beste kunt u het voor die
tijd vernietigen. Afmaaien kan de Ie
vensduur van Jakobskruiskruid ver-
lengen. Daarom is het beter de plant
met de wortelstok uit te graven of uit
te trekken en te vernietigen. Maar
draag wel handschoenen. Uw huid
kan het gif absorberen.

Het geven van hooi met meer dan 1%
Jacobskruiskruid per dag, wordt door
de gezondheidsdienst voor Dieren af-
geraden. Een hogere dosering leidt tot
ziekteverschijnselen. Laat bij twijfel
uw ruwvoer onderzoeken door de Ge
zondheidsdienst voor Dieren.

De ziekteverschijnselen kunnen na en-
kele weken tot maanden optreden en
leiden langzaam tot de dood van het
dier.

Het ziektebeeld kan bestaan uit:
• persen; soms gevolgd door water-

dunne diarree en uitpuilen van de
endeldarm

• loomheid/wankele gang/gaan liggen
en niet meer overeind komen

• geen eetlust en veel drinken
• zonnebrand
• slijten/vermageren
• los vocht in de buik en soms zucht

Voor een duidelijke afbeelding van het
Jakobskruiskruid kijk op
wildeplanten.weblOOO.com
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croissants
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Rijste-
vlaai

nu € Mein €

De enige echte
ZWANENHALZEN

volgens origineel recept

Echte Bakker
VAN ASSELT

Slagroom-
taart

van 8 personen

van
voor €

\1§

75°

c"!

De Echte Bakker Dat proefje!

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

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

PARTY TIME: 21:30 UUR - 02:00 UUR
ENTREE: € 22,50 INCL CONSUMPTIES

WIL JE ER ZEKER VAN ZIJN DAT JIJ ERBIJ BENT EN NIET IN DE RIJ WILT STAAN
KUN JE VANAF HEDEN OOK KAARTEN KOPEN IN DE VOORVERKOOP BIJ

WITKAMP IN LAREN EN HAARSALON FIGARO IN LOCHEM.

vaderdag
idee?

10% korting

op alle

verrekijkers

Geldig t/m 18 juni

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg 9, Vorden
Telefoon (0575) 55 12 72
www.martensvorden.nl

DECORS/GW
wehsolutions A mmputars

Decorsign websolutions & computers
Groenlosoweg 48
7261 RN Ruurlo
Postbus 32
7260 AA Ruurlo
Tel: (0573) 45 41 09
E-mail: info@decorsign.nl

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

Computers
Losse Componenten
Onderhoud en Reparatie
Netwerken
Internetoplossingen

Nieuw computer?
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

In Ruurlo gratis geïnstalleerd!
info@decorsign.nl

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

*£*?***

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Aardbeienslof € 4,95

Vordense kruidkoek € 1,75

4 voor maar € 4,00

Ham-/kaascroissant € 1,00

Vrijdag en zaterdag
Vaderdagtaart s pers. € 7,50

Vordenseweg 21 -23 )26j 370 86 90

7231 PC Warnsveld Fax (026)3708691

E-maü: Mob. 06 -10 92 29 07

Particulieren kunnen bij ons hun motor te koop
aanbieden in onze showroom, tegen zeer gunstige
voorwaarden.

Ook voor onderhoud en reparaties
van alle merken motorfietsen.
Tevens motortrailerverhuur.

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.

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

WAT BE SANITAIR l EN EGE .S
S DE KEUS EINDELOOS IEN GROOT

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

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

www. streekbouwmaterialen.nl

heeft de ideeën, de

dessins, de kwaliteit,

het comfort en de

originaliteit om van uw

badkamer, uw vloeren

en uw wanden iets

prachtigs te maken.

Kom kijken en kies

bijvoorbeeld voor dat

vleugje Italiaanse

bravoure en ontdek de

sfeer die bij u past.

Openingstijden showroom:
Ma. van 13.00-17.30 uur

Di. t/m vr. van 9.00 - 17.30 uur

Zaterdag van 9.00 -13.00 uur

Openingstijden magazijn:
Dagelijks van 7.30 -17.30 uur
Zaterdag van 8.00 -12.00 uur

3 voor € 5.oo

Dorpsstraat 18, Vord



Zwemvierdaagse zwembad "In de Dennen" EXCITYNG: DJ Bossi (cosmic gate)
rHet personeel van de bad- en zweminrich-

ting "In de Dennen" is al weer druk in de
weer met de voorbereidingen van de
Zwemvierdaagse die vanaf maan-
dag 20 juni tot en met vrijdag 24
juni gehouden zal worden.

De tijden dat gezwommen kan
worden zijn op maandag 20
juni van 18.30 - 20.00 uur en
van dinsdag 21 juni tot en met
vrij dag 24 juni van 7.00 uur tot Q
10.00 uur en van 18.30-20.00
uur. De kosten bedragen 3,50
euro per persoon inclusief de
toegang tot het zwembad. Men
kan zich vanaf heden, tijdens de
openingsuren van het zwembad,
reeds aan de kassa van het bad in-
schrijven.

Voor de "jongste" jeugd en voor 65 plussers be-
draagt de afstand per dag 250 meter (10 banen). Voor de
overige deelnemers(sters) bedraagt de afstand per keer 500
meter (20 banen). Ook tijdens deze Zwemvierdaagse kan er
gezwommen worden voor het Ronald Mc Donald kinder-
fonds (sponsor zwemmen).

De uitreiking van de medailles vindt vrijdagavond 24 juni
direct na afloop van de Zwemvierdaagse plaats. De gehele
week zullen er in en rond het bad tal van nevenactiviteiten
georganiseerd worden. Zo staat er voor maandagavond 20
juni voor de jeugd een glijbaanrace van de grote baan op
het programma.

Dinsdag 21 juni a.s. komt de duikvereniging "Duiken in
Zutphen" naar het Vordense bad om volwassenen kennis te
laten maken met de onderwater wereld. Er worden instruc-
ties gegeven en zij die dat willen kunnen zelf proberen hoe

alles voelt en werkt. Woensdag 22 juni kunnen
kinderen op een 13 meter lange opblaas

sjoelbaan met een aanloop al glijdend
door gaten, punten scoren. Op donder-

dag 23 juni kan de jeugd vanaf 18.00
uur zijn geluk beproeven bij het stui-
verduiken. Indien er op de dinsdag-
avond veel animo bestaat voor de
Zutphense duikvereniging, komt
deze vereniging op donderdag 23
juni nog een keertje terug voor
een introductie duik.

Vrijdagavond 24 juni vindt er be-
halve de uitreiking van de medail-

les ook de uitreiking plaats van de
onlangs gehouden ballonnenwed-

strijd.

Tevens zorgen enkele plaatselijke DJ's die
avond voor vrolijke muziek.

Maandag: Voor de jeugd een glijbaanrace van de grote
glijbaan,

Dinsdag: Rond 18:00 komt de duikvereniging Duiken
in Zutphen om volwassenen een kennis te la-
ten maken met de onderwaterwereld. Vol-
wassenen krijgen korte instructie en kunnen
zelf proberen hoe alles voelt en werkt.

Woensdag: Op een 13 meter lange opblaas sjoelbaan
kunnen kinderen met aanloop al glijdend
door gaten punten scoren.

Donderdag: De jeugd kan om 6 uur zijn geluk beproeven
bij het stuiverduiken. Bij veel animo komt de
duikvereniging nog een keer voor een intro-
ductie duik.

Vrijdag: Om 20:00 uur feestelijke medaille uitreiking,
prijsuitreiking van de ballonnen wedstrijd en
natuurlijk muziek, van onze Vordense Dj's

Jongens t/m 12 jr. van V.T.P. Vorden
op koers voor Gelders kampioenschap

V.l.n.r.: Torn Bruinsma, jarno Jansen, Paul Broekhuizen, Remon Korenblik en Remie Wabeke

Onlangs is het tennisteam van V.TJ*.
Vorden in de categorie jongens t/m
12 jaar kampioen geworden. Dit
team bestaat: Torn Bruinsma, Torn
Goorden, Remon Korenblik, Jarno
Jansen, Paul Broekhuizen en Remie
Wabeke.

Na de kampioenshuldiging volgde een
unieke uitnodiging van de Nederland-
se Tennisbond. Vanwege uitzonderlij-
ke kwaliteiten van dit team is hen ge-
vraagd deel te nemen aan de nacom-
petitie, waar 6 wedstrijden gespeeld
worden volgens het knock-out systeem.
De inzet is het Gelders Kampioenschap.

4 juni speelden onze jongens tegen
Baai. Deze jongens werden vakkundig
op zij gezet en deze wedstrijd is ge-
wonnen met 6-0.

11 juni volgde de 2e wedstrijd tegen
TC Nijkerk. Remon liet zijn tegenstan-
der alle hoeken zien en kon reeds na
20 minuten een zege in de enkel bij-
schrijven. Paul was eveneens opper-
machtig aan zijn tegenstander en liet
hem kansloos. Vervolgens werd het
spannend in de wedstrijd van Jarno.

Na een dubieuze beslissing van de
scheidsrechter werd de wedstrijd nipt
verloren. Hierdoor werd een enorme
druk op de schouders van Torn Bruins-
ma gelegd, waarmee hij goed om wist
te gaan en de wedstrijd via een 3 setter
naar zich toe wist te trekken.

De 2 dubbels zijn beide ook op overtui-
gende wijze gewonnen, waarna we
vermoeid maar voldaan terug konden
naar Vorden. Samenvattend in enkele

woorden: Een verpletterende overwin-
ning met 5-1 van ons "sterrenteam".

Vermeld dient te worden dat Torn
Goorden op dit moment speelt in het
buitenland en daardoor afwezig is tij-
dens de nacompetitie en dat Remie
Wabeke deze wedstrijd reserve stond.

Woensdag 15 juni is men welkom op
het Tennispark, waar de 3e wedstrijd
gespeeld zal worden tegen TC Duiven,
Team Jongens AA+. Deze wedstrijd zal
naar alle waarschijnlijkheid starten
om 17.30 uur.

Voor de definitieve wedstrijdtijden
kunt u contact opnemen met Team-
manager Yvette Broekhuizen, tel nr.
(06) 17 25 09 21, of Ass. Teammanager
Toos Jansen, tel nr. 55 34 25.

Zaterdag 18 juni betreedt DJ Bossi
de DJ booth van City lido te Groenlo.
Al ruim acht jaar gaat DJ Bossi
door het leven als de helft van
Cosmic Gate, de succesvolste duit se
DJs en producenten in de interna-
tionale Dance Scène. De sound van
COSMIC GATE strekt van Trance tot
Hardtrance tot Techno en is zeer
herkenbaar.

Met hits als THE DRUMS, MENTAL AT-
MOSPHERE, EXPLORATION OF SPACE,
EIRE WIRE of RAGING - om er maar
een paar te noemen- beklom Cosmic
Gate niet alleen wereldwijd de hitlijs-
ten, maar bracht menige dansvloer

van Amerika tot Australië en van En-
geland tot Zuid Afrika tot een kook-
punt. En ook de imposante Dance Hall
van City Lido gaat er komende zater-
dag aan geloven. Resident in de main
area is DJ Milo.nl.

Verder laat in de Club de Reau DJ Efski
de beste Urban en Latin horen. Efski
was ook al eens te gast in City Lido tij-
dens Milo.nl's B-day party. Hij brengt
deze keer ook weer zijn MC Gill B.
mee. In het feestcafé Barrio Basso
doet Mark weer van zich spreken en
herkenbare en dansbare 70s/80s en
90s ervaar je in The Soulkitchen
gemixed door DJ Oliver.

Zomer-Orgelserie in Dorpskerk
In het zomerseizoen is de Dorps-
kerk geopend voor bezoekers. Vaak
wordt de vraag gesteld waarom er
niet op het historische Lohmann-
orgel gespeeld wordt tijdens de
openstelling.

Als antwoord op die vraag organiseert
de muziekcommissie van de Dorps-
kerk een 7 tal orgelconcerten op de
donderdagmiddag. Er treden professi-
onele organisten op uit de regio o.a.
Wilbert Berendsen, Jene Koelewijn,
IJsbrand ter Haar, Elske ter Lindert en

Gerrit Hoving. De concerten duren
plm. 30 minuten. Steeds op donder-
dagmiddag van 15.30 - 16.00 uur. De
toegang is gratis maar ter dekking van
de kosten wordt er een kollekte gehou-
den.

De geplande data zijn 16 juni, 30 juni,
14 juli, 28 juli, 11 augustus, 25 augus-
tus en 8 september.

Het eerste concert is op donderdag 16
juni, aanvang 15.30 uur en wordt ver-
zorgt door Wilbert Berendsen (Vorden).

Rabo Dikke bandenrace
Op zondag 26 juni wordt weer de
ronde van Vorden verreden. Naast
de Amateurs a/b en Nieuwelingen/
Junioren word voor de jeugd van 8
t/m 12 jaar een dikke bandenrace
georganiseerd.

De ronde wordt gehouden op het
industrieterrein Werkveld. Start en
finish is aan de Industrieweg. De
jeugd kan zich opgeven door een
formulier af te halen bij de Rabobank

of bij Rudi Peters (0575) 44 16 78 of
Peter Makkink (0575) 46 41 44. Het is
ook mogelijk om je op te geven tot een
half uur voor de start bij start/finish).
De aanvang van de dikke bandenrace
is om 12.45 uur.

De amateurs A/B starten om 13.30 uur
voor een wedstrijd over 50 kilometer.
Daarna starten om 15.15 uur de nieu-
welingen/junioren voor een wedstrijd
over 60 kilometer.
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Albert Heijn
Bekende merken

KANIS & GUNNIK KOFFIE ROODMERK

PICKWICK THEE EARL GREY (20 ST)

GRAND'ITALIA TORTELLINI KAAS

KELLOGG'S HONEY SNACKS

UNOX TOMATEN-CRÈME SOEP

CALVE MAYONAISE

GRAND ITALIA NAPOLETANA SAUS

UNOX CHICKEN TONIGHT HAWAI

HERO JAM AARDBEIEN

DE RUYTER CHOCOVLOKKEN MELK

VERKADE SULTANA NATUREL

COTE D'OR CHOKOTOFF

HEINEKEN BIER

LIPTON ICE TEA

COOLBEST MANGO DREAM

BOLLETJE FINSE RONDE SESAM

ANDRELON SHAMPOO IEDERE DAG

ARIEL COLOR NAVUL

WC EEND BLUE

STATIEGELD

TOTAAL 48.90

KANIS & GUNNIK KOFFIE ROODMERK

PICKWICK THEE EARL GREY (20 ST)

GRAND'ITALIA TORTELLINI KAAS-

KELLOGG'S HONEY SMACKS

UNOX TOMATEN-CRÈME SOEP

CALVE MAYONAISE

GRAND ITALIA NAPOLETANA SAUS

UNOX CHICKEN TONIGHT HAWAI

HERO JAM AARDBEIEN

DE RUYTER CHOCOVLOKKEN MELK

VERKADE SULTANA NATUREL

COTE D'OR CHOKOTOFF

HEINEKEN BIER

LIPTON ICE TEA

COOLBEST MANGO DREAM

BOLLETJE FINSE RONDE SESAM

ANDRELON SHAMPOO IEDERE DAG

ARIEL COLOR NAVUL

WC EEND BLUE

STATIEGELD

TOTAAL

Rundergehakt
kilo

0800-0506 Edah servicelijn: van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur kunt u gratis bellen met onze serviceafdeling.
M^ Aanbiedingen zijn geldig van maandag 13 juni t/m zondag 19 juni 2005, bij alle Lekker&Laag vestigingen van Edah.
l*

Toiletpapier
2-laags, pak 24-rol
OP=OP

Lekker goed, laagste prijzen. Edah



Sponsortocht vanaf de Noordkaap hoogtepunt bij zilveren
VRTC "De Achtkastelenrijders"

Wanneer Henk Ebbink (voorzitter)
en Harry Eggink (penningmeester)
de 25 jaren VRTC "De Achtkastelen-
rijders" de revue laten passeren,
dan springen er enkele hoogtepun-
ten uit zoals bijvoorbeeld de toer-
tocht in 1983, per fiets vanaf Parijs
naar Vorden. Daarnaast nog diver-
se buitenlandse trips zoals de drie-
daagse tocht naar Engeland. Het
absolute hoogtepunt was toch wel
de Sponsortocht die een aantal
leden een paar jaar geleden vol-
bracht, toen vanaf de Noordkaap
naar Vorden werd gefietst. Niet
zomaar een tocht, maar een tocht
met een doel, namelijk om gelden
in te zamelen voor een te bouwen
kinderziekenhuis bij het Radboud
in Nijmegen. Dat leverde 33.000
Euro op, een bedrag om "U" tegen
te zeggen!

Henk Ebbink: "Dat gebeuren heeft ons
een zeer goed gevoel gegeven. Particu-
lieren, bedrijven, van sommigen kre-
gen we geld overgemaakt waarvan
we het totaal niet hadden verwacht,
gewoon super. Ook de saamhorigheid
binnen de groep op weg naar Vorden
was geweldig", zo zegt hij. Overigens
wordt het kinderziekenhuis op 18 no-
vember aanstaande geopend. Het kan
niet missen of de VRTC " De Achtkaste-
lenrijders" zal voor het bijwonen van
deze opening wel een uitnodiging ont-
vangen!

De vereniging die het 25 jarig bestaan
vierde met een verrassingstocht (af-
gelopen weekend) telt momenteel 110
leden, een vrij stabiel aantal. Harry
Eggink: "De aanwas van de jeugd laat
te wensen over. Dat heeft te maken
met het feit dat wij geen wedstrijden
rijden, alleen toertochten. De jeugd
wil toch meer in competitieverband
fietsen en wordt dan lid van bijvoor-
beeld de RTV Vierakker- Wichmond,
een club waar we trouwens goede

contacten mee on-
derhouden. Toch
maakt het bestuur
zich richting toe-
komst geen al te
grote zorgen over
het ledental.

Henk Ebbink: "We
hebben sinds vier
jaren een zoge-
naamde, "dikke
banden groep",
een groep die jaar-
lijks qua ledental
nog steeds groeit.
Deze groep heeft
op de maandag-
avond haar trai-
ningsavond en rijdt
vanaf maart tot
eind september op
een dergelijke
avond soms een
uur, of twee uren,
al naar gelang het
licht is. Ook wordt er op de zondag-
morgen gefietst", zo zegt Ebbink. De
toerrijders van de club (buiten de
"dikke banden groep" om) zijn in drie
categorieën onderverdeeld. De A jon-
gens worden als de "snelle coureurs"
beschouwd. (Een aantal van hen is ook
lid van de RTV Vierakker-Wichmond,
dus de echte wedstrijdrijders). Deze
groep rijdt op de trainingsavond
(dinsdagavond) een kleine honderd
kilometer.

PLEZIER WAARBORGEN
De iets minder snelle jongens, (de B ca-
tegorie), rijden pakweg 70 kilometer
op een avond en stoppen onderweg
om een kop koffie te drinken. En dan
is er nog de C-groep, weliswaar een
klein aantal, die zuiver recreatief
fietst. Lekker gezellig circa 25 kilome-
ter toeren. Harry Eggink: "We praten
hier in totaal toch wel over een groot
aantal toerrijders. Wij bieden de leden

bewust de mogelijkheid om zelf voor
een bepaalde categorie te kiezen. De
één fietst nu eenmaal harder dan de
ander. Men 40 man tegelijk op pad
in één categorie, krijg je een te groot
niveau verschil. Het wordt dan onover-,
zichtelijk, niet te doen. Tenslotte fiet-
sen we allemaal voor ons plezier en
dat willen we graag zo houden", aldus
Hany Eggink.

Henk Ebbink: "Het is natuurlijk bij
slecht weer, soms ook wel afzien. Dat
behoort bij de sport, wanneer wij voor
het maken van een tocht vertrekken,
fietsen we het eerste deel het liefst
tegen de wind in en op de terugweg
zoveel mogelijk met de wind in de
rug. De "toerfietsbegeleider", de man
die tevens op een trainingsavond de
route uitzet, houdt daar ook zoveel
mogelijk rekening mee", aldus Henk.
Zoals in het begin reeds aangegeven
weinig aanwas van jeugdleden, maar

wel een toeloop van
de groep "dikke ban-
den" fietsers. Harry
Eggink: "Een aantal
leden heeft op gege-
ven moment het fiet-
sen op een racefiets
wel gehad, maar wil
toch wel blijven fiet-
sen en pakken dan
een gewone fiets met
dikke banden!

Daarnaast heb je een
groep sporters, bij-
voorbeeld oud-voet-
ballers, die met hun
sport zijn gestopt,
maar die toch wel
weer wat aan hun
conditie willen scha-
ven en pakken dan de
fiets. Of een thera-
peut zegt tegen een
cliënt, weet je wat jij
zou moeten doen,

meer bewegen, meer fietsen. En waar
kunnen ze dan beter terecht dan bij
"De Achtkastelenrijders" zo zegt "pro-
motor" Harry Eggink. Mede bestuurs-
lid Henk Ebbink: "Het fietsen kent nog
een belangrijk aspect, het is vergele-
ken bij diverse andere sporten, minder
blessure gevoelig.

VERSLAVING
Wanneer ik het fietsen op mijzelf be-
trek, is fietsen gewoon een soort ver-
slaving geworden. Een week niet kun-
nen fietsen, ik moet er niet aanden-
ken. Natuurlijk zijn er wel eens van
die momenten dat je denkt, vandaag
toch maar niet. Wanneer je dan toch
de fiets pakt, je komt thuis, douchen,
geeft dat toch een voldaan gevoel", zo
zegt hij. Het rijden van toertochten is
en blijft op Harry en Henk nog altijd
een grote aantrekkingskracht uitoefe-
nen. Tochten als Luik-Bastenaken-Luik,
met een groep de Alpe d'Huez beklim-

men, behoren toch wel tot de smaak-
makers. Binnenkort gaat een aantal Ie
den, waaronder ook Henk en Hany,
met de camper naar Biaritz om van-
daar uit in etappes naar Barcelona te
fietsen. Een afstand van ruim 1200 ki-
lometer!

Momenteel is het bestuur van de VRTC
"De Achtkastelenrijders" bezig met de
voorbereiding van de "Omloop van
Bronckhorst" die in 2006 gehouden
zal worden. Een toertocht waaraan
iedereen kan meedoen, met start en
finish in Vorden. De deelnemers kun-
nen kiezen uit drie afstanden: 40, 80
of 120 kilometer. De naam geeft het al
aan, het wordt een toertocht waarbij
de dorpen en kernen in de gemeente
Bronckhorst worden "aangedaan".
Voor dit jaar staan er ook nog een
aantal veldritten op het programma,
met name de rit in december staat bij
veel toerrijders maar ook bij veel
wedstrijdrijders in de agenda. Vorig
jaar waren er ruim 900 deelnemers.
Een sportman wil immers de conditie
ook in de wintermaanden op peil hou-
den!

Harry Eggink: "Dit soort ritten kunnen
wij nooit zonder de hulp van het
Gelders Landschap, Vereniging voor
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer
en landgoedeigenaren organiseren.
Wij zijn hen voor de medewerking
altijd zeer erkentelijk", zo zegt hij. En
zo vult voorzitter Henk Ebbink aan
"waar we ook bijzonder blij mee zijn
is de sponsoring. Binnenkort worden
we door de Rabobank, Indoorsport
Vorden, Scheffer keukens uit Zelhem
en Goossens Tweewielers uit Borculo
in een compleet nieuwe outfit gesto-
ken". Behalve genoemd tweetal ma-
ken ook Wim Norde, Annie Baank,
Fred Willems, Jan Klein Wassink en
Garjo Kamphuis deel uit van het "zil-
veren bestuur" van VRTC "De Achtkas-
telenrijders".

Rabo - Harbach open jeugdtoernooi
Van maandag 6 t/m zondag 12 juni heeft het Rabo-Harbach open jeugdtoernooi van VTP Vorden
plaatsgevonden. Hiervoor hadden zich 75 jongens en meisjes opgegeven.

In totaal werden er 100 partijen gespeeld. Dit waren veel
wisselende partijen omdat sommige binnen drie kwartier
al gespeeld waren en andere partijen maar liefs drie uur
lang duurden. Vooral in de categorie jongens t/m 10 jaar
kwamen deze lange partijen nogal eens voor. Gelukkig
was er nog wel ruimte op de baan, zodat de wedstrijdlei-
ding niet in de problemen kwam met de planning en zo
toch nog alle wedstrijden volgens schema gespeeld kon-
den worden.

Het weer zat gelukkig ook mee, want het is vrijwel de he-
le week, met uitzondering van wat buien op de zaterdag,
droog gebleven. Het was wel erg koud, maar daar hadden
de ouders meer last van dan de jongens en meisjes op de
banen.

De finalepartijen werden afgelopen zondag gespeeld,
waarna de kampioenen, na een speech van Wilma Koren-
blik, feestelijk zijn gehuldigd. Op bijgaande foto staan de
kampioenen.

UITSLAGEN:
Jongens enkel t/m 10:
1. Sam van Alst, Mallumse Molen
2. Floris Kouters, TV. Neede

Jongens enkel t/m 10 verliezersronde:
1. Wout Jansen, T.C. Welgelegen
2. Koen Pijnappel, VTP Vorden

Meisjes enkel t/m 12:
1. Suzanne Schreiner, TV. Neede
2. Arlette Oosterhuis, VTP Vorden

Meisjes enkel t/m 12 verliezersronde:
1. Saskia de Groot, S.V. Harfsen
2. Annebel Hofmans, T.C. 't Laerveld

Jongens enkel t/m 12:
1. Justin Ridder, LTC Zutphen
2. Stef Kleinluchtenbeld, Mallumse Molen

Jongens enkel t/m 12 verliezersronde:
1. Jeffrey Takkenberg, LTC Zutphen
2. Joeri ten Kate, VTP Vorden

Meisjes enkel t/m 14:
1. Anneleen Dijkman, VTP Vorden
2. Carlijn Heijink, VTP Vorden

Meisjes enkel t/m 14 verliezersronde:
1. Suzan Leussink, Lochemse T.C.
2. Marlot Horstman, VTP Vorden

Jongens enkel t/m 14:
1. Bram Gort, TV. Ruurlo
2. Torn Brinkerink, TV. Ruurlo

Meisjes enkel t/m 17:
1. Anouk Scholten, T.C. Welgelegen
2. Lisette Harleman, TV. De Rietstap

Jongens enkel t/m 17:
1. Jorn Veeneman, Beckson T.C. Brummen
2. Rob Knoef, VTP Vorden

Jongens dubbel t/m 10:
1. Michael Vet en Gij s van der Veen, VTP Vorden
2. Jesse Lemanjnski en Pepijn Gijsberts, T.C de Stoven/T.V. 't
Braamveld

Jongens dubbel t/m 12:
1. Jarno Jansen en Paul Broekhuizen, VTP Vorden
2. Joeri ten Kate en Maarten Pelgrum, VTP Vorden

Meisjes dubbel t/m 12:
1. h-ene Olthaar en Arlette Oosterhuis, VTP Vorden
2. Annebel Hofmans en Saskia de Groot, T.C. 't Laerveld/
S.V. Harfsen

Meisjes dubbel t/m 17:
Lisette Harleman en Anne Siemes, TV. de Rietstap
Miriam Mulderije en Marlot Horstman, VTP Vorden

Regionale Groepsspringwedstrijden
in sporthal 't Jebbink
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Vln.r.: Britt Radema, Ltanne ten Have, Tecula Rabelink, Naomi Platenburg, Lieke Spek-
schoor, Paula Bruinsma, Emma Groot Jebbink.

Zaterdag organiseerde de Vorden-
se gymvereniging "Sparta" samen
met W.I.K. uit Wichmond in de
sporthal 't Jebbink regionale
groepswedstrijden.

In totaal kwamen er ruim 300 jongens
en meisjes van verschillende gymnas-
tiekverenigingen naar Vorden zoals

DIO uit Keyenborg, DOG uit Baak; DOS
uit Barchem, Achilles uit Hengelo, 't
Peeske uit Beek, WIK uit Wichmond
en Sparta Vorden. Er waren in totaal
vijf turnonderdelen te weten trampoli-
ne vrij, lange mat, mini tramp paard,
minitramp kast en de airtumbling
baan. Onder het toeziend oog van de
EHBO werd het een sportieve ochtend.

Politie

MAN BREEKT HEUP DOOR VAL
Een oudere fietser uit Warnsveld brak
donderdagmiddag (9/06) op de Burg
Galleestraat zijn heup doordat hij ten
val kwam. Een 23-jarige man uit Vor-
den zag dat de fietser afwilde stappen

maar met zijn been klem raakte. De
man kwam vervolgens ten val en
kwam op zijn rug terecht. De getuige
alarmeerde een ambulance die bin-
nen enkele minuten ter plaatse was.

De ambulance bracht het slachtoffer
naar het Spittaal waar bleek dat zijn
heup gebroken was.



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

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30,
7251 AH Vorden

Postbus 22,
7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

agentschappen

Weevers druk

Halseweg 3c
7021 CX Zelhem

Tel. (0314) 62 50 53

SUETERS
Raadhuisstraat 9a,

Hengelo (GW)
Telefoon (O575) 46 11 89

Acquisiteur:
FELIX TAKKENKAMP, Tele-

foon O6-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen
Telefoon (O575) 45 23 98

Moeiteloos stoppen met roken kan!
Door Margon van den Berg

HENGELO- Stel je voor hoe heertijk het is om niet langer afhankelijk
te zijn van die sigaret Stel je voor dat niemand meer zeggen kan: 'Wat
stink je, ben je nou nog niet gestopt?' Geen schuldgevoel meer naar
je omgeving: ze roken mee, ze maken zich zorgen. Hoe vaak heb je ni-
et te horen gekregen dat er een dag komt dat je spijt zult hebben?
Maar stoppen met roken is zo moeilijk ...

Roken is een verslaving, dat weet iedereen. Een lichamelijke
én geestelijke verslaving. Als je nooit gerookt hebt, is het zo
makkelijk te zeggen: als je wilt stoppen, dan stop je er toch
gewoon mee? Zo werkt het niet. Maar als een roker écht wil
stoppen, geeft Make it Easy de garantie dat het gaat lukken.
Binnen veertien dagen gaat hij of zij als niet-roker door het
leven. Moeiteloos, dankzij de Make it Easy-methode. Sinds

de oprichting in 1994 heeft Make it Easy vele duizenden ro-
kers van hun verslaving afgeholpen. Nu, tien jaar later, zijn er

acht praktijken in Nederland waar therapeuten werken vol-
gens de Make it Easy methode. Arno Vloet is één van hen. Hij heeft een vaste praktijk in Malden, maar werkt ook op locatie. Op veler verzoek komt hij weer
in Hengelo.

Bij óe methode die Arno Vloet hanteert wordt gewerkt met piepkleine puntjes die pijnloos in het
oor worden geplaatst op zogenaamde anti-rookpunten. Hierdoor worden de lichamelijke on-
twenningsverschijnselen meteen onderdrukt.

Na zeven dagen is het 95% gelukt de sigaret vaarwel te zeggen en na een jaar is het percentage dat niet rookt nog steeds bijzonder hoog: 75% (onafhanke-
lijk onderzoek derden). Maar Make it Easy streeft naar een rookvrij Nederland en geeft daarom levenslange garantie op de behandeling. Gaat men gedurende
de eerste zes maanden toch de fout in, dan is een herhalingsbehandeling geheel gratis. Daarna betaalt men slechts het consult.
Jongeren tot 18 jaar behandelt Make it Easy gratis.

De Make it Easy-methode heeft overeenkomsten met acupunctuur. Bij het oor worden met een elektronische 'verklikker' bepaalde zenuwbanen opgezocht. Als
dat zoekertje een signaaltje afgeeft, drukt Arno er razendsnel en absoluut pijnloos drie heel kleine, steriele puntjes in. De puntjes worden geplaatst op de uitein-
den van de zenuwbanen, die het signaal 'ik wil een sigaret' naar de hersenen sturen. De puntjes onderbreken dat verslavingssignaal. Door de puntjes een
week lang te laten zitten en meerdere malen per dag met een magneetje te activeren, verdwijnt de behoefte te roken. Zonder ontwenningsverschijnselen. Ongeveer
een week later worden de drie puntjes vervangen door een nieuw puntje, waardoor er geen behoefte ontstaat meer te eten of snoepen. Met de Make it Easy-
methode is het dus mogelijk te stoppen met roken zonder afkickproblemen of dik te worden.

Maar omdat roken meer is dan een lichamelijke verslaving alleen, maken ook de psychologische aspecten deel uit van de behandeling. Daarom maakt een
peptalk van ongeveer een uur deel uit van de eerste behandeling en krijgt iedereen een boekje mee. Ter ondersteuning, want op het moment dat de puntjes

zijn geplaatst, is alle behoefte aan nicotine verdwenen.
Arno Vloet werkt uitsluitend op afspraak. Ook heeft hij ervaring met groepsbehandelingen voor bedrijven. Diverse televisiemakers ondersteunden de Make it Easy-
methode door er in hun programma's positieve aandacht aan te geven. Inmiddels wordt Make it Easy eveneens door meerdere zorgverzekeraars erkend.

Arno Vloet werkt uitsluitend op afspraak Woensdag 29 juni is hij in Ons Huis, Beukenlaan 30 in Hengelo (GLD). U kunt dan 's middags of 's avonds terecht.
De vervolgbehandeling vindt woensdag 6 juli plaats, u kunt dan ook 's middags en 's avonds terecht, eveneens in Ons Huis in Hengelo.

Op dinsdag 6 en 13 september 2005 zijn wij in:Wijkcentrum Het Anker in Doetinchem.

Voor alle verdere informatie en voor het maken van een afspraak kan van 09.00 uur tot 21.00 uur worden gebeld naar 0174-213202
of naar 06-51579683. Voor meer informatie tevens: www.makeiteasy.nl.

Help mee aan het bestrijden van
analfabetisme! UNESCO bouwt
scholen en steunt de actie
'basisonderwijs wereldwijd
toegankelijk voor iedereen'.
Steun via giro 194800. e
t r N l -: s r < H r

JUBILEUMACTIE

50%
70 JAAR

KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentle

als u de kaarten laat drukken bl]
Drukkerij Weevers, Vorden. U kunt ook be-

stellen bij onze filialen.

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

\v
d r u k k e r i j Weevers

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

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

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL (0314) 62 5053

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

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

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

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):

SUETERS: RAADHUISSTRAAT 9A, TEL. (0575) 46 11 89

ACQUISITEUR: FELIX TAKKENKAMP, TEL. 06-48 794 212

Rennen het is O P R U l M l N G bij

NE

:er

Openingstijden: ma 13.30-18.00, di/wo/do 9.00-12.30 en 13.30-18.00 uur,
vr 9.00-12.30 en 13.30-21.00, za 9.00-16.00 uur.

Vorden. Telefoon (0575) 55
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De grootste tegelverkoop in de Achterhoek
van vele merken wand- en vloertegels

De beste kwaliteit tegels,
tegen de laagste prijs.

Alles op voorraad: 30.000 m2.

nergens kopen. zelts

til

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Openingstijden:

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

zat.: 9.00 - 16.00 uur.

Den Sliem 85 - GROENLO

Tel. 0544-466811

info@bettingressing.nl

www.bettingressing.nl

Eibergm

t *™
•B"0£.

Den Sliem | /̂ ^

^% "••
••̂  J Uchtenvoorde

^^ Dofltinchem

Eibergseweg

Vrederwewcg

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

TEGELHANDEL
mullcr-uordcn bv

plavuizen • natuursteen • wandtegels
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)

www.mullervordenbv.nl

•T»

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

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

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

het bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl
•ftNAHTE

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

Tonny Jupriërfs

D
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagei
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

VÜVT € 9,50 wek gratis qrcunure

en %antoor6oef(fuin(fe[

umnv. bonvrie. nf

DE V A K A N T I E B E G I N T !
Geen paniek. Haal nu De Vakman in huis.
Hij zorgt voor een snelle en vakkundige beveiliging
van uw woning. Hij adviseert u graag. Hij maakt
uitsluitend gebruik van eerste klas hang- en sluitwerk.
Laat uw ramen en deuren daarom snel en vakkundig
onder handen nemen door De Vakman. Vraag snel een
offerte aan en informeer meteen naar de unieke
kwaliteitsgarantie. ^^^ _ » » i{ft De Vakman

W K L U S S E N M[T G A R A N T I E

DAAN RUTTEN T 0575 - 57 53 44 M 06 - 16 93 86 65,
E d.rutten@devakman.info

• Verbouw/Onderhoud/Renovatie
• Timmer- schilder- en tegelwerken

1
» Elektra en Telecommunicatie
• Badkamers/Keukens/Dakramen
• Ramen/Deuren/Hang- en sluitwerk

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

DE KLUSSENIER

Voor o.a.:
Verbouwen
Tegelwerk
Onderhoud
Badkamers
Timmerwerk

KLUSSENIER
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

Installatiebedrijf is op
zoek naar AUTO-Cad
LT tekenaar/calculator
op basis van oproep-
kracht of als ZZP-er

Brieven met reacties
onder nummer R 48-1
naar de redactie van
Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Spuiterij
Vos Vorden

voor:
uw meubels, keukens, etc.

Handelsweg il"
7251JG Vorden

Tel. 0575-476600
Fax. 0575-476601

E-mail: info@vos-vorden.com

Knip en naailes,
opleiding tot

Coupeuse.
Start 1 september

Info en opgave,

M O D E V A K S C H O O L

Tel.(0573)461242.

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

E-mail heesterhof@hotmail.com

website www.deheesterhof.nl

9 Volop planten in container voor de gehele tuin
o.a. schitterende lavendel en hotensia's

9 Ook voor aanleg en onderhoud het juiste adres

9 Laat nu uw haag snoeien door de vakman

Openingstijden: ma t/m vr 13.00-17.00 uur en zaterdag de gehele dag

4T*

GOOSSENS
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk, inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

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

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

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

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

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

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

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

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

Bestrijding eikenprocessierups
De gemeente gaat dit jaar de eikenprocessierups, op plaatsen waar deze
veel overlast bezorgt, bestrijden. Dit gebeurt door te branden of door te
spuiten met een biologisch middel. De eikenprocessierups is de larve van
een nachtvlinder. Het is een behaarde rups die in de maanden mei tot en
met september overlast kan veroorzaken. Ze leven in groepen bijeen en
maken op de stammen of dikkere takken van eikenbomen spinselnesten.
Vanuit hun nesten gaan de rupsen 's nachts groepsgewijs (in processie) op
zoek naar voedsel (eikenbladen).

De brandharen van de eikenproces-
sierups zijn de veroorzakers van
overlast. Nadat iemand in contact is
geweest met de brandharen kunnen
gezondheidsklachten ontstaan. Ook
mensen die in de nabijheid van de be-
smette bomen komen, kunnen hinder
ondervinden omdat de brandharen

zich ook door de lucht verspreiden.
De reacties kunnen van persoon tot
persoon verschillen. De huidirritaties
die binnen acht uur optreden zijn
rood en pijnlijk en gaan gepaard met
hevige jeuk die tot twee weken kan
aanhouden. Als de brandharen in de
ogen komen, kan binnen enkele uren

een rode, pijnlijke en jeukende zwel-
ling en irritatie optreden. Inademing
van de brandharen kan leiden tot
irritaties en ontstekingen van het
slijmvlies van de neus, keel en lucht-
wegen. Klachten verdwijnen over het
algemeen binnen twee weken. Een
zachte crème met menthol kan
verlichting geven. Neem bij ernstige
klachten contact op met uw huisarts.
U kunt zelf ongemak voorkomen door
ieder contact met rupsen en resten
ervan, zoals vrijgekomen brandharen
en lege nesten, te vermijden. Zorg bij
bezoek aan (natuur)gebieden waar de
rupsen voorkomen voor een goede
bedekking van de hals, armen en be-
nen en ga niet op de grond zitten. Ga
na aanraking van de rupsen of haren
niet krabben of wrijven, maar was of
spoel de huid met water.

Rups aangetroffen? Bel gemeente
U herkent de eikenprocessierups
aan zijn sterke beharing. De be-
smette eikenbomen zijn te herken-
nen aan de specifieke nesten: dichte
spinsels met vervellinghuidjes, uit-
werpselen en brandharen. Wanneer
u de eikenprocessierups binnen de
gemeente Bronckhorst aantreft,
verzoeken wij u dit te melden bij
de afdeling Openbare werken,
tel. (0575) 75 03 39. De gemeente
bekijkt dan of maatregelen
genomen moeten worden.

Informatieavond
DeWeppel
Hummelo
De afdeling Openbare werken van
de gemeente organiseert op
15juni a.s. om 20.00 uureen infor-
matieavond in de Gouden Karper in
Hummelo. Op deze avond wordt
een toelichting gegeven over het
uitbaggeren van De Weppel in
Hummelo. Ook is er informatie
over de herinrichting van de groen-
strook langs De Weppel. De werk-
zaamheden starten op 15 augustus
2005. U bent van harte welkom de
bijeenkomst bij te wonen.

Ook huishoudelijk chemisch afval als nieuwe grondstof
Batterijen, lampenoüe, spaarlam-
pen, medicijnen, oude motorolie,
remvloeistof, fotofixeer en -ontwik-
kelaar, verf en kwastontharder
gebruiken we niet dagelijks. Als
afval heet het huishoudelijk che-
misch afval; afval waar schadelijke
stoffen in zitten. Het afval kan zware
metalen zoals lood, kwik. cadmium,
chroom bevatten. Of er zitten orga-
nische oplosmiddelen in die de
ozonlaag aantasten. Als deze stoffen
met het normale huishoudelijk rest-
afval worden meeverbrand, komen
schadelijke stoffen vrij. Zorg daarom
dat uw chemisch afval onder geen
beding in de grijze container te-
rechtkomt. 'Huishoudelijk chemisch
afval'-producten, ook wel kca
genoemd, zijn herkenbaar aan een
speciaal logo op de verpakking: een
afvalcontainer met een kruis erdoor.
Het logo slaat op de inhoud, dus niet
op de verpakking. Lege verfblikken,
lege plastic flessen van bijvoorbeeld
wasbenzine of lege metalen spuit-
bussen zijn dus géén kca en kunnen
bij het oud ijzer of in de grijze contai-
ner. Ook gewone gloeilampen zijn
géén chemischafval De inzameling
van huishoudelijk chemisch afval
gebeurt gescheiden via een chemo-
kar of door inzameling van een che-
mo-box. Batterijen, medicijnen en
fotochemicaliën kunnen veelal
worden ingeleverd in de winkel waar
ze zijn verkocht. Het ingezamelde
huishoudelijk (milieu-) gevaarlijke
afval gaat naar het Centraal Depot
van de firma Dusseldorp in Lichten-
voorde. Dit bedrijf beschikt over alle
vergunningen en is aangesloten bij

de Vereniging van Afvalbedrijven
(VA). Je verwacht het niet, maar een
deel van het klein chemisch afval
kan wel degelijk worden herge-
bruikt. Vanuit het depot in Lichten-
voorde vindt transport plaats naar
wel twintig bedrijven om het te ver-
werken. Van de metalen uit batterij-
en en accu's worden bijvoorbeeld
zinken dakgoten gemaakt en stalen
spijkers en draad. Lood komt weer
in nieuwe accu's. Het kwik, het glas
en de metalen uit TI-lampen en
spaarlampen zijn grondstof voor
nieuwe lampen. Uit foto-ontwikke-
laar en -fixeer is het waardevolle
zilver te halen. Afgewerkte olie en
verfresten worden tenslotte weer
als zogenaamde 'secundaire' brand-
stof benut. Niet bruikbaar materiaal
gaat als restafval naar speciale
verbrandingsovens voor chemisch
afval. De hoge temperatuur van deze
ovens vernietigt de schadelijke stof-
fen en reinigingsinstallaties zuive-
ren de gassen die daarbij vrij komen.

Door een sterke verbetering van de
verbrandingstechniek kan steeds
meer afval op die manier onschade-
lijk worden gemaakt. Is verbranden
of recyclen niet mogelijk, dan wordt
het veilig opgeslagen in de
"C2-deponie" op de Maasvlakte in
het Rijnmondgebied. Een steeds
groter gedeelte van het huishoude-
lijke chemisch afval kan worden
hergebruikt. De verwerking van
kca is wel de duurste vorm van
afvalverwerking, doe daarom
geen overbodige spullen als gewone
gloeilampen of lege spuitbussen in
de milieubox.

Nordic Walking route Zelhem

Ondiepe bad in
zwembad
't Elderink Hengelo
weer open
Het ondiepe bad in dit zwembad is
weer geopend voor publiek.
De werkzaamheden duurden iets
langer dan verwacht, maar nu
kan ieder kind weer naar hartelust
veilig ravotten in dit bad!

Openbare vergadering
Recreatieschap
Achterhoek-Liemers
Op 27 juni a.s. komt het Algemeen
Bestuur van dit Recreatieschap
om 15.00 uur in het gemeentehuis
van Doetinchem bijeen.
Op de agenda staat de jaarreke-
ning van 200A en de begroting van
2006. De vergadering is openbaar.
U bent van harte welkom.

Op 18 juni a.s. wordt de 1e beborde
Nordic Walking route in Oost-
Nederland geopend. Voordat doel '
komt Neerlands meest succesvolle
marathonloper aller tijden Gerard
Nijboer naar Zelhem om de ope-
ningshandeling te verrichten. In de
10 km. lange route is de voormalige
regionale vuilnisstortplaats opgeno-
men. Nordic Walking is een snel
groeiende sport in Nederland waar-
bij wandelaars door middel van
poles (stokken) zich voortbewegen.
Bij Nordic Walking zit de crux in het
gebruik van de poles. Hierdoor doet
het bovenlichaam, anders dan bij
gewoon wandelen, volop mee tijdens
de activiteit. Wanneer Nordic Wal-
king op dejuiste manier wordt uitge-
voerd, gebruikt men 90% van de
spieren. Er worden op deze dag
gratis kennismakingclinics verzorgd
door gecertificeerde instructeurs.

Ook wordt er een Nordic Walking
route geopend die bestemd is voor
mensen die al bekend zijn met de
sport. De route loopt over de voor-
malige vuilnisbelt de "Langenberg"
die door de Regio Achterhoek en de
gemeente Bronckhorst veranderd
is in een recreatieproject. Het
evenement start om 10.30 uur en
gedurende de dag zullen er op ver-
schillende tijden clinics en tochten
worden verzorgd. Voor starttijden,
inschrijving en meer informatie over
de Landelijke Nordic Walking Dag
in Zelhem kijk op www.nordicwal-
king.nl onder het kopje 18 juni NW
dag of bel ML Sport & Snowcenter
(Zelhem) tel. (03U) 62 00 26.



Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Meld je aan als brandweerman/ vrouw
Bronckhorst zonder brandweer, dat zou pas echt een ramp zijn

Brandweer Bronckhorst

De brandweer van de gemeente
Bronckhorst heeft vier brandweer-
posten, in Hengelo, Steenderen,
Vorden en Zelhem. De dagelijkse
leiding ligt bij de postcommandant,

die fulltime in dienst is van de ge-
meente Bronckhorst. De brandweer
Bronckhorst maakt deel uit van de
Veiligheidsregio Noord en Oost
Gelderland.

Brandweerman aan het woord:
Brandwacht 1e klas
Martijn Kornegoor is 27 jaar en
komt uit Vierakker: "Ik ben drie
jaar geleden bij de brandweerpost
Vorden gekomen. Ik heb me altijd
al in de brandweer geïnteres-
seerd. Maar bovenal geeft het me
voldoening om mens en dier te
kunnen helpen in noodsituaties.
De eerste jaren van de opleiding
ben je best wat tijd kwijt. De cur-
sussen worden hoofdzakelijk in de
wintermaanden gegeven, wat wel goed te combineren valt met het agrari-
sche bedrijf. Naast de cursussen en oefeningen worden er tal van ontspan-
nende activiteiten georganiseerd voor en met het hele gezin."

Is werken bij de brandweer iets voor jou?

Mens en dier in nood helpen, bran-
den blussen. Als dat je een uitdaging
lijkt, dan is werken bij de vrijwillige
brandweer van Bronckhorst wellicht
iets voor jou! Wij zijn op zoek naar
nieuwe collega's.
De brandweer wil dat het korps een
afspiegeling is van de samenleving.
Daarom roepen wij mannen én vrou-
wen op om eens na te denken of
parttime werken bij de brandweer
iets voor hen is. Werken bij de
brandweer in Bronckhorst is goed te
combineren met een betaalde baan
of werkzaamheden thuis, omdat de
oefeningen en de opleidingen in de
avonduren worden gehouden.

Wel is het natuurlijk belangrijk om
goede afspraken te maken overje
inzet voor de brandweer met je
eventuele partner en werkgever.
Gemiddeld kost werken bij de
brandweer de eerste twee jaar zo'n
twee avonden per week voor oefe-
ningen en opleidingen. Dat is niet
niks, maar aan het eind van die
periode ben je dan ook brandwacht
1e klasse. Hierna mag iedereen nog
een jaar doorstuderen voor hoofd-
brandwacht. Naast de oefeningen
en de opleidingenavonden komen
er uiteraard nog de uitrukken bij.
De opleidingen worden volledig
door de gemeente betaald.

Brandweerman aan het woord:
Marcel Westerink werkt bij Aviko
BV in Steenderen als procesopera-
tör specialiteiten. Via de bedrijfs-

• brandweer kwam hij bij de post
Steenderen. "Op maandag is de
vaste oefenavond en daarnaast is er
cursus op dinsdag-of donderdag-
avond. Binnen het korps heb ik de
rang van brandwacht. Wat mij aan-
trekt in de brandweer is betrokken
worden bij hulpverlening en het be-
strijden van incidenten. Mijn vrouw
staat er vanaf het begin volledig
achter en onze kinderen vinden het
geweldig dat papa bij de brandweer
zit. De sfeer bij de brandweer er-
vaar ik als een hechte groep van
mensen die als het er op aan komt
voor elkaar door het vuur gaan,
maar naast de brandweer ook een
gezellige club vormen".

Wie zoeken wij?

Wij zoeken mannen en vrouwen
tussen de 18 en 40 jaar die willen
werken in een team dat altijd paraat
staat om de helpende hand te bie-
den. Je moet van een uitdaging
houden, iedere oproep is weer span-
nend. Je weet nooit wat je aantreft.
Het blussen van branden is een be-
langrijke taak, maar de brandweer
biedt ook hulp bij wateroverlast,
stormschade, verkeersongevallen
en milieucalamiteiten. Hiervoor
bieden we je goede opleidingen en
oefeningen aan. Je beschikt over
een goede lichamelijke en geeste-
lijke conditie. Je kunt improviseren
en je beschikt over een behoorlijke
dosis doorzettingsvermogen en
verantwoordelijkheidsgevoel. Een
brandweerman of -vrouw kan in
actieve dienst blijven tot de leeftijd
van 55 jaar.

Hoe vrijwillig is de
brandweer?
De kwaliteit van de diensten die de
brandweer verleent, is sterk afhan-
kelijk van de paraatheid van de orga-
nisatie. Met het oog op de openbare
veiligheid is de opkomsttijd van de
brandweer aan genormeerde tijds-
limieten gebonden. De brandweer
moet op tijd op de plaats van een
incident zijn. De woon en/of werk-
afstand van parttime personeel tot
de brandweerkazerne moet daarom
beperkt blijven. Het is handig als je
woont en/of werkt in het verzor-
gingsgebied van één van de vier
brandweerposten van de gemeente
Bronckhorst. Werken als parttimer
voor de brandweer betekent dat je in
principe 24 uur per dag, 7 dagen in
de week, beschikbaar wilt zijn.
Naast de wekelijkse oefenavond ben
je verplicht om de opleiding brand-
wacht (1 winterseizoen) te volgen en
brandwacht 1e klas (1 wintersei-
zoen). Vrijwel alle brandweermen-
sen volgen ook de opleiding hoofd-
brandwacht (1 winterseizoen). De
meeste vrijwilligers/parttimers heb-
ben een baan, het is daarom belang-
rijk dat jij, je partner en je directe
omgeving voor honderd procent
achter je keuze staan. Ook je werk-
gever moet op de hoogte zijn en je
toestemming willen geven om direct
uit te rukken tijdens werktijd. Je
werkgever heeft ook voordeel van
jou als brandweerparttimer. Bedrij-
ven zijn verplicht bedrijfhulpverle-
ners op te leiden. Als je brandwacht
bent, zijn een cursus bedrijfshulp-
verlener en herhalingen overbodig.

Wat zijn de arbeids-
voorwaarden?

Iedere brandweerman of -vrouw
volgt de basisopleiding brandwacht
en daarna de vervolgopleiding brand-
wacht 1e klas. Dit alles op kosten van
de gemeente. Ook voor de benodigde
cursustijd ontvang je een vergoeding.
De brandweer (avond)opleidingen
zijn in heel Nederland gelijk en wor-
den afgesloten met een rijksexamen.
Er is geen onderscheid tussen part-
time en beroepspersoneel voor wat
betreft de opleidingen. Een specifie-
ke vooropleiding heb je niet nodig.
Technisch inzicht komt wel van pas.
Brandweermensen ontvangen een
vaste jaarvergoeding. Daarnaast zijn
er aparte vergoedingen voor oefen-
uren, opleidingsuren en de uren
waarin wordt uitgerukt. De kleding
en de verzekeringen worden ook
door de gemeente Bronckhorst
verzorgd.

Hoe belangrijk is een
goede conditie?

De brandweer opereert vaak onder
moeilijke omstandigheden. De
inspanning die van het personeel
wordt gevraagd is soms groot. Een
algemene keuring en een inspan-
ningstest bij een keuringsinstantie
of Arbo-dienst, voorafgaand aan de
aanstelling, maar ook periodiek
tijdens het dienstverband, is daarom
noodzakelijk. Deze keuring betaalt
de gemeente. Op die manier weet je
voorjezelf ook of je in een goede
lichamelijk en psychische conditie
bent. Voor wie regelmatig sport, is
de conditie over het algemeen geen
probleem.

Interesse? Kom naar de
voorlichtingsavonden op
28 juni!

Op 28juni a.s. zijn er voorlichtings-
avonden bij de kazernes in Hengelo,
Steenderen, Vorden en Zelhem, van
20.00 tot 22.00 uur. Hier kun je meer
informatie krijgen over het werken
bij de vrijwillige brandweer.
Uiteraard zijn op deze avonden ook
de partners van geïnteresseerden
van harte welkom. Voor meer infor-
matie bel naar (0575) 75 02 28 of kijk
op www.bronckhorst.nl. Aanmelden
als brandweerman/vrouw voor één
van de posten van de brandweer
Bronckhorst kan tot 1 september.
In september starten de eerste
opleidingen.

Brandweerman aan het woord:
Johan Morde maakt sinds 1988
onderdeel uit van de post Hengelo
Gld. Zijn functie als verkoop-
binnendienstmedewerker/calcula-
tor bij Goma is goed te combineren
met zijn functie van hoofdbrand-
wacht. Toen hij jaren geleden naast
brandweermensen Albert Jansen
en Arno Field kwam wonen, werd
hij door hun verhalen al snel
enthousiast gemaakt. Albert heeft
hem toen opgegeven. Op de vraag
wat hem trekt in het werk van
brandweerman zegt hij "behulp-
zaam zijn voor mens en dier".
Echtgenote Anja staat helemaal achter zijn werk bij de brandweer. "Zij
helpt 's nachts waar nodig met kleren aangooien en deuren openen, terwijl
ik snel mijn laarzen aandoe, want je moet er wel snel zijn natuurlijk".

Remke, vrouw van:
Remke Rutten is getrouwd met
Daniël, die brandweerman in
Zelhem is. "Daniël is sinds augus-
tus 2000 bij de brandweer. Een
familielid werkte al bij de Zelhemse
brandweer en maakte hem met zijn
verhalen erg enthousiast. Het is
voor Daniël een hobby/sport
geworden. Dat je dan één of twee
avonden van huis weg bent. is dan
toch heel normaal. Natuurlijk moet
je soms wat improviseren, want

een uitruk komt niet altijd gelegen. Vooral 's nachts als in één keer de
pieper staat te dreunen op het nachtkastje. Maar ach, je werkt je man je
deur uit (zo snel mogelijk, want elke seconde telt) en slaapt lekker verder.
Onze zoon is twee, hij vindt het fantastisch als hij mee mag als er iets door
de brandweer georganiseerd wordt. En wie weet... als hij later groot is,
wordt hij net als z'n papa brandweerman!".



Oude Usselbrug Zutphen hele maand juli afgesloten

De oude IJsselbrug in Zutphen is van 1 tot en met 31 juli a.s. afgesloten
voor al het gemotoriseerde verkeer. Voetgangers en (brom) fietsers
kunnen wel gebruik maken van de brug. Alle omleidingen staan vanaf
de invalswegen duidelijk aangegeven met borden.

Openbare vergadering
Streekcommissie De Graafschap
De Streekcommissie De Graafschap
vergadert op 20 juni 2005 om 15.30
uur in het gemeentekantoor
Bronckhorst. De vergadering in
openbaar. Op de agenda staan onder
meer de punten 'behandeling
stukken reconstructiecommissie
vergadering van 22 juni 2005' en

'Reconstructie, Plan van maat-
regelen en voorzieningen voor
de Graafschap'.
De vergaderstukken liggen tijdens
kantooruren ter inzage bij het secre-
tariaat, kantoor van het Plattelands-
huis, Hummeloseweg 85 in Zelhem,
tel. (03U) 62 50 00.

Rioolreiniging
Van 13 juni t/m 19 augustus 2005 reinigt en inspecteert de firma van der
Velden delen van de riolering in de gemeente Bronckhorst. Dit jaar wordt
de riolering gereinigd en geïnspecteerd in de volgende kernen:
• Voor Drempt week 24
• Achter Drempt week 25
• Hummelo week 26/27
• Steenderen week 28
• Wichmond week 29
• Kranenburg week 30
• Medler week 30
• Hengelo Gld week 31
• Keijenborg week 32
• Zelhem week 33
Bij deze reiniging kan enige rioolstank vrijkomen. Het is raadzaam om
wasbakken, schrobputjes en dergelijke af te dekken met een natte doek
en de bril van de wc dicht te doen.

Olburgseweg ondergaat opknapbeurt
Fietspad Steenderen/Doesburg doorgetrokken

Aannemersbedrijf KWS Gelderland-
Flevoland is in opdracht van de
gemeente onlangs begonnen met
wegwerkzaamheden aan de Olburg-
seweg (tussen de Rhabergseweg en
Doesburgseweg). Het wegdek wordt
vernieuwd metasfaltdeklagen. Op
het weggedeelte Olburgseweg met
de kruisingen Rhabergseweg en
Luurseweg komen fietsoversteek-
plaatsen, in de vorm van plateaus.
Gelijk met de uitvoering van de werk-
zaamheden op de Olburgseweg wordt
een fietspad aangelegd langs de

Doesburgseweg, tussen de aanslui-
tende wegen de Luurseweg en
Eekstraat. Hierdoor worden de
aanwezige fietspaden langs de
Doesburgseweg verbonden en
ontstaat een doorgaande fietsroute
tussen Steenderen en Doesburg.
Ter hoogte van de Olburgseweg
komt een fietsoversteekplaats.
De werkzaamheden moeten half juli
afgerond zijn. Het verkeer wordt in
deze periode omgeleid. Aanwonen-
den zijn wel bereikbaar.

Onderhoudswerkzaamheden wegdek
Landlustweg Steenderen
Op 21 en 22 juni 2005 wordt een nieuwe asfaltlaag aangebracht op de
Landlustweg in Steenderen. De woningen zijn tijdelijk niet bereikbaar.
Wij vragen u de auto's op deze dagen niet op de rijbaan te parkeren.

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
gemeente voor kiest als het gaat om zaken die met jongeren te maken heb-
ben en hoe we dat gaan aanpakken. Wat heb ik daarmee te maken denk je
misschien? 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!

• 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 ver-
spreid 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 con-
clusies trekken, die we in het jeugd-
beleid, dat aan het eind van dit jaar
klaar moet zijn, opnemen. Met dat
beleid kunnen we dan wellicht dingen
realiseren die het voor jou (nog)
prettig(er) maken om in Bronckhorst
te wonen. Want dat vinden we
belangrijk.

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 Jonge-
renvragenlijst (je vindt deze in het
roze 'Snel naar' menu). Vul deze in
en je maakt kans op een mooi
cadeau! Het invullen duurt onge-
veer 10 minuten. Heb je geen
internet dan kun je ook een vra-
genlijst opvragen bij de jongeren-
opbouwwerker van de gemeente,
Jore Bron. Hij stuurt je er dan één
toe. Lever de vragenlijst in voor
1 juli a.s. Onder de inzenders
verloten we een MP3 speler!

Ab Boers, Wethouder jeugdbeleid e/a

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het
opzetten van het nieuwe jeugd-
beleid en hoe het verder gaat,
regelmatig op www.bronckhorst.nl,
www.jonginbronckhorst.web-log.nl
en op deze gemeentepagina. Je kunt
ook contact opnemen met jongere'n-
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 vragenlijst in voor
1 juli en doe mee aan de chatsessie
op 22 juni. Alvast vriendelijk
bedankt.

UIT DE RAAD
De gemeenteraad van Bronckhorst
vergadert op 23 juni om 20.00 uur
inde raadzaal van het gemeente-
huis aan de Raadhuisstraat in Hen-
gelo Gld. U bent van harte welkom
deze openbare vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Zendmachtiging Radio Ideaal.

B en w stellen voor het Commis-
sariaat voor de Media te advise-
ren Radio Ideaal uit Zelhem de
zendmachtiging voor
Bronckhorst toe te wijzen.

• Toeristenbelasting 2006.
Voorgesteld wordt de toeristen-
belasting 2006 voor drie jaar vast
te stellen. De voorgestelde
verhoging is van € 0,45 naar
€ 0,75 p.p.p.n. De achterliggende
gedachte van de heffing van
toeristenbelasting is dat ook
niet-inwoners gebruik maken
van gemeentelijke voorzieningen.
De verdeling van de algemene
uitkering uit het gemeentefonds
houdt hiermee geen rekening.
Omdat de toeristenbelasting
geen-bestemmingsheffing is,
komen de opbrengsten van toe-
ristenbelasting in de algemene
middelen van de gemeente. De
investeringen en uitgaven die de
gemeente doet in toerisme zijn

bijvoorbeeld: bijdrage/subsidie
aan de plaatselijke en regionale
VW's, Recreatieschap Achter-
hoek Liemers, Achterhoeks
Bureau voor Toerisme, inrichting
van Toeristische Overstappunten
en subsidie van promotie-activi-
teiten. De opbrengst toeristenbe-
lasting wil de gemeente volledig
aanwenden om de economische
en toeristische activiteiten te
stimuleren.
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 Bronck-
horst. Om dit zo goed mogelijk te
kunnen doen, is een plan van
aanpak opgesteld.
Vaststelling bestemmingsplan
'Keijenborg Noord 2004 Eijkel-
kamp'. Dit plan gaat over de
bouw van twee woningen op de
percelen tussen de Koldeweiweg
en de Hengelosestraat in
Keijenborg.
Voortzetten regeling schuldhulp-
verlening met Stadsbank Oost
Nederland. Schuldhulpverlening
aan inwoners hadden de vijf
gemeenten uitbesteed aan
verschillende instanties.

De gemeente Bronckhorst wil de
schuldhulpverlening nu laten
uitvoeren door één van die
instanties, te weten de Stadsbank
Oost Nederland.

• Toezicht openbaar onderwijs en
begroting 2005 Stichting IJssel-
graaf.

• Toekomst schoolbegeleiding.

Spreekrecht

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

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen bouwen en wonen
Baak, Dollemansstraat 12, gedeeltelijk veranderen van de deel, van agrarische bestemming in
woonbestemming

Drempt, Rijksweg 30, gedeeltelijk vergroten woning
Hengelo Gld., Bleekstraat 5, plaatsen prefab beton garage
Hengelo Gld., de Heurne 43, gedeeltelijk vergroten vrijstaande woning
Hengelo Gld., Mokkinkdijk 3, oprichten werktuigenberging
Hengelo Gld., Varsselseweg 45, geheel vernieuwen en veranderen van een boerderij tot twee
woonboerderijen met garage
Hengelo Gld., Waarleskamp 27, vergroten bergruimte
Hummelo, J.D. Pennekampweg 21, bouwen dakserre
Keijenborg, Eulingkamp 39, gedeeltelijk vergroten woning
Keijenborg, Teubenweg 13, gedeeltelijk vergroten woning



Openbare bekendmakingen -- vervolg

• Steenderen, Kastanjelaan 59 (kavel 65). oprichten garage/berging
• Toldijk, Lamstraat 6, vernieuwen paardenstal
• Vonden, Almenseweg 20, geheel vergroten woning
• Vonden, Chnistinalaan 11, bouwen ganage/schuun
• Vonden, het Jebbink 4a, gedeeltelijk venandenen gevel
• Vonden, de Leuke 1, gedeeltelijk venandenen woning
• Vonden, Netwenkweg 3a, geheel opnichten van bednijfshal/shownoom
• Vonden, hoek Nieuwstad/Willem Alexandenstnaat, geheel vennieuwen supenmankt tot

appartementengebouw
• Vonden, Nijvenheidsweg 3, gedeeltelijk vengnoten bednijfshal
• Wichmond, Banon van den Heijdenlaan 3, gedeeltelijk vennieuwen voonmalig bankgebouw tot

woning
• Zelhem, Anendsenweg kavel 25, opnichten bednijfsnuimte
• Zelhem, Hemstede 4, bouwen woning
• Zelhem, Hummeloseweg 35, plaatsen dakkapel en vengnoten keuken
• Zelhem, Hummeloseweg 67, tijdelijk plaatsen unit voon ondenwijs (van 1 juli 2005 tot 1 juli 2006)
• Zelhem, Zuivelweg 2, opnichten 12 woonfuncties met bengingen

Voorgenomen vrijstellingen
Bungemeesten en wethoudens van Bnonckhonst zijn van plan vnijstelling te venlenen met
toepassing van

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vonden, Bung. Vundeninkhof 16, vengnoten woning. Het betneft een vnijstelling met toepassing

van artikel 4, lid 2 van het bestemmingsplan 'Vonden Centnum en Oost 1994'. De vnijstelling
maakt het mogelijk om het bijgebouw uit te voenen met een goothoogte van 3,25 m ten opzichte
van het aansluitende tennein

• Vonden, het Leemgoon 12, vengnoten woning. Het betneft een vnijstelling met toepassing van
artikel 8, lid 7. sub b en d van het bestemmingsplan 'Vonden West en Zuid 1992'. De vnijstelling
maakt het mogelijk om het bijgebouw te vengnoten en op het bijgebouw een kap te nealisenen
met een nokhoogte van 6,25 m

De bouwplannen liggen met ingang van 16 juni t/m 13 juli 2005 tijdens de openingstijden ten
inzage in het gemeentekantoon bij de afdeling Bouwen en Milieu.

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Halseweg 54-21, voon het tijdelijk bewonen van een necneatiewoning, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied henziening 2-1988.
De stukken liggen van 16 t/m 29 juni 2005 tijdens de openingstijden ten inzage in het gemeente-
kantoon bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vonden, Ruunloseweg 103 (Knanenbung) voon het naast de woonbestemming gebnuiken van het

pand voon cultunele doeleinden (venkooptentoonstellingen en demonstnaties met /van antieke
voonwenpen en kunst en het ambachtelijk venvaandigen van locale pnoducten).

De plannen liggen van 16 juni t/m 13 juli 2005 tijdens de openingstijden ten inzage in het gemeen-
tekantoon bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspnaak maken met een van de medewenkens van genoemde afdelingen, tel. (0575) 75 02 50.
Gedunende genoemde tenmijnen kan een ieden schniftelijk een zienswijze tegen het venlenen van
een van deze voongenomen vnijstellingen indienen bij b en w.

Aanvragen evenementen
Hengelo Gld., 28 t/m 30 juni 2005, musical afscheid gnoep 8. Schoolstnaat 13
Hummelo, 16 t/m 19 augustus 2005, Rhedense Fietsviendaagse, divense wegen
Hummelo. 17 augustus 2005, optneden met fietsen, Manktplein
Vonden, 20 augustus 2005, buurtfeest, de Steege tussen 12 en 30
Vonden, 27 augustus 2005, Ruunlo Tniathlon, divense wegen
Hummelo, 28 augustus 2005, klootschietwedstnijd

Heeft u bedenkingen tegen de venlening van deze vengunningen/ontheffingen dan kunt u dit
binnen twee weken schniftelijk kenbaan maken aan b en w. Voon meen infonmatie oven de
aanvnagen kunt u tenecht bij de afdeling Openbane onde'en veiligheid, tel. (0575) 75 02 29.

Verleende vergunningen en vrijstellingen
Lichte bouwvergunningen
Venzonden op 7 juni 2005
• Keijenbong. Hengelosestnaat 26a, gedeeltelijk vennieuwen kap woning en venandenen

vendieping
Venzonden op 8 juni 2005
• Vonden. Chnistinalaan 13, plaatsen tuinhuisje, venleend met vnijstelling op gnond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ondening

Reguliere bouwvergunningen
Venzonden op 7 juni 2005
• Keijenbong, Kenkstnaat 9a, gedeeltelijk venandenen kapsalon naan woning
• Vienakken, Koekoekstnaat 7, inpandig vengnoten woning, venleend met ontheffing van de

artikelen 4.11, 4.24.. lid 3 en 4.28.. lid 3 van het Bouwbesluit
• Vonden, Vennemansweg 2, gedeeltelijk vennieuwen woning, venleend met vnijstelling op gnond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ondening
• Vonden, Zutphenseweg 39. venbouw pakhuis tot woning
• Zelhem, Michelstnaat 15, geheel vennieuwen van de woning
Venzonden op 8 juni 2005
• Steendenen, dn.A. Aniensstnaat, venandenen gevel en nevennuimtes bij pnoduktiehal
• Vonden, Hackfontselaan 1, venbouwen boendenij met bijgebouwen tot zongboendenij. venleend

met vnijstelling op gnond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ondening
• Zelhem, Ruunloseweg 39-21, gedeeltelijk vengnoten necneatiewoning

Verleende sloopvergunningen
Venzonden op 7 juni 2005
• Halle. Manssestnaat 1, geheel slopen woning
• Vonden. Stuwdijk (ongen.), geheel slopen canavanstalling en benging

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Venzonden op 2 juni 2005
• Vonden, Vennemansweg 2, voon het tijdelijk bewonen van bijgebouwen, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied Vonden 1982'
• Zelhem, Ruunloseweg 41, voon het tijdelijk plaatsen van een noodwoning, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied henziening 2-1988'
• Hengelo Gld., Holtenveldseweg 4, voon het tijdelijk bewonen van logiesaccommodaties,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1984'
Venzonden op 3 juni 2005
• Zelhem, Ruunloseweg 39 WA3, voon het tijdelijk bewonen van een necneatiewoning, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied henziening 2-1988'

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen de venleende vengunningen en vnijstellingen kunnen nechtstneeks belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvnagens (zie datum bij de
bekendmaking), een bezwaanschnift indienen bij b en w. De stukken liggen tijdens openingstijden
ten inzage in het gemeentekantoon bij de afdeling Bouwen en milieu of Ruimtelijke en economi-
sche ontwikkeling. In het bezwaanschnift moeten staan: de naam en adnes van de indienen, de
dagtekening, een omschnijving van het besluit waartegen het bezwaan zich nicht, de gemotiveen-
de gnonden van het bezwaan en uw ondertekening.

Een bezwaanschnift heeft geen schonsende wenking. U kunt daanom gelijktijdig met uw bezwaan-
schnift of daanna ook een venzoek om een voonlopige voonziening indienen bij de voonzieningen-
nechten van de Rechtbank Zutphen, Secton bestuunsnecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voon
een venzoek om een voonlopige voonziening bent u gniffienecht venschuldigd.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo Gld., de Plataanweg houdt een buurtfeest, daanom is die stnaat tussen de

Hummeloseweg en de Fokkinkweg van 17 juni vanaf 17.00 uu n tot 19 juni 2005 17.00 u u n, of
zoveel langen of konten als wenselijk is, afgesloten voon alle venkeen

• Hengelo Gld., de Vloed Noond houdt een buurtfeest, daanom is de Vloed van 18 juni 2005 vanaf
12.00 uun tot 19 juni 2005 12.00 uun, of zoveel langen of konten als wenselijk is. afgesloten voon
alle venkeen

• Hoog Keppel, de Jonken Emilweg is, in venband met ondenhoudswenkzaamheden aan de bnug
oven de Oude IJssel, op 22 juni 2005, van 7.00 tot 18.00 uun, of zoveel langen of korten als
wenselijk is, afgesloten voon alle venkeen

• Zelhem, de H. Memlingstnaat is, in venband met een stnaatfeest, op 18 en 19 juni 2005 of zoveel
langen of korten als wenselijk is, afgesloten voon alle venkeen

• Steendenen, Landlustweg is, in venband met ondenhoudswenkzaamheden aan het wegdek, op
21 en 22 juni 2005, afgesloten voon alle venkeen

• Keijenbong, de Pastoon Thuisstnaat is, in venband met kennis van 24 t/m 27 juni 2005, vanaf de
Kenkstnaat tot aan de Geltinkweg van 23 juni 9.00 uun t/m 28 juni 2005 17.00 uun of zoveel
langen of korten als wenselijk is, afgesloten voon alle venkeen; de Hogenkampweg (vanaf de
hoek Kenkstnaat tot aan de knuising met de Zaanbelinkdijk), de Kenkstnaat (tussen de
Zaanbelinkdijk/Uilenestenstnaat en de knuising met de Teubenweg/Koldeweiweg), de Pastoon
Thuisstnaat (tussen de Kenkstnaat tot aan de knuising met de Geltinkweg) en de Sint Janstnaat
(vanaf de Kenkstnaat tot aan de knuising met de Nyssickkampstnaat) zijn van 25 juni 18.00 uun
tot 28 juni 02.00 uun of zoveel langen of konten als wenselijk is, afgesloten voon alle venkeen

• Keijenbong. de bebouwde kom is. in venband met de kenmisoptocht, op 26 juni 2005 van 10.00
uun tot 17.00 uun of zoveel langen of korten als wenselijk is, afgesloten voon alle venkeen.
Tevens geldt op die dag binnen de bebouwde kom van Keijenbong een pankeenvenbod.

Bestemmingsplannen
Bestemmingsplan in Zelhem onherroepelijk
Het bestemmingsplan 'Buitengebied henziening 2003-02 (obsenvatiepost Aaltenseweg)' is
onhennoepelijk gewonden. Dit plan heeft betnekking op het nealisenen van een obsenvatiepost aan
de Aaltenseweg in Zelhem van maximaal 50 m2, met een benging en toegangsnuimte van maxi-
maal 25 m2.

Het onhennoepelijke bestemmingsplan ligt tijdens de openingstijden voon een ieden ten inzage
in het gemeentekantoon bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Indien u op
genoemde tijden niet in de gelegenheid bent de stukken in te zien, dan kunt u hienvoon een
afspnaak maken. tel. (0575) 75 03 70.

Wet milieubeheer
Melding art. 8.41, lid U Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoon ligt van 16 juni t/m 27 juli 2005 tijdens
de openingstijden de volgende melding op gnond van artikel 8.40 Wet milieubeheen ten inzage:
• Zelhem. Gildenweg 12, voon het van toepassing wonden van het Besluit detailhandel en

ambachtsbednijven milieubeheen op een needs aanwezig bednijf. De ingediende melding heeft
betnekking op het toepassen van gnafische technieken ten behoeve van het venvaandigen van
etiketten.

Dit houdt in dat deze innichting in de zin van de Wet milieubeheen niet onden de vengunningplicht
van de Wet milieubeheen valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voonschniften betneffende
het Besluit detailhandel en ambachtsbednijven milieubeheen.

Besluit intrekking vergunning op verzoek vergunninghouder (art.8.26 Wm/art. 3:30 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoon ligt met ingang van 16 juni t/m 27 juli
2005 tijdens de openingstijden het volgende besluit ten inzage:
• Vonden, Spiekenweg 6, voon intnekking van de aan vengunninghouden op 2 maant 1982, onden

nn. 42, venleende vengunning voon een constnuctiewenkplaats en smedenij.

Strekking van het besluit:
De vengunning is op venzoek van de vengunninghouden in verband met venhuizing van het bednijf
ingetnokken.

Beroep: ^



Openbare bekendmakingen - vervolg

Beroep:
Op grond van de artikelen 20.1, eerste lid en 20.6, tweede lid van de Wet milieubeheer staat
gedurende de ter inzage leggings termijn beroep open voor:
a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking
b. de betrokken adviseurs, die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies

uit te brengen over de ontwerpbeschikking
c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten

opzichte van het ontwerp zijn aangebracht
e.enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest

eerder bezwaren in te brengen
Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 16 juni t/m 27 juli 2005
tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Baak, Bakermarksedijk 9a, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning

voor een vleesvarkensbedrijf.
• Vorden, Wildenborchseweg 21, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning

vooreen metaalbewerkingsbedrijf.

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieu-
belasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning
verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de be-
scherming van het milieu. De besluiten zijn niet'gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

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

de eerdere ontwerpbesluiten
d.enige andere 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-Gravenhage en wel vóór 28 juli 2005.

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

Verordeningen
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in haar vergadering van 2 juni 2005 de 'Verordening
leerlingenvervoer gemeente Bronckhorst' vastgesteld. De verordening ligt vanaf heden voor
iedereen ter inzage in het gemeentekantoor, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling, en is
tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. De verordening treedt in werking met ingang van
15juni2005.

OOK VOOR STRAATWERK
B.V,

Masselink is gevestigd in Steenderen
en is een gerenommeerd loon-, sloop-
en grondverzetbedrijf,
dat al ruim 50 jaar garant staat
voor ervaring en kwaliteit.
Vanuit deze bestaande werkzaam-
heden wordt door ons ook de
mogelijkheid geboden straatwerk
uit te laten voeren. Zowel voor de
particulier als voor bedrijven. Een to-
taalpakket, want behalve voor het
graafwerk zorgt Masselink ook voor
.afvoer van oude grond en levering
van schoon zand en materialen.
Er kan gekozen worden uit een
breed assortiment sierbestrating,
tegels, natuursteen split, tegels of
vloerplaten.

We beschikken over een uitgebreid machine-

park en diverse transportmogelijkheden. Voor

het grondwerk hebben we ondermeer diverse

soorten kranen, hydraulische graafmachines,

bobcats, tril- en rijplaten en een mobiele puin-
breker. Onze transportmiddelen bestaan onder

andere uit vrachtauto's, diepladers, trail'
container- en zandwagens.

Voor meer informatie kunt u contact met ons

opnemen (0575-451502) of kunt u terecht op

onze website (www.masselinkbv.nl).

P R I M E U R
10 jaar KunstKring Ruurlo

wordt gevierd met de

Gran Partita van
Maarten Blaauw, acteur

en

Hoogtepunten
uit diverse opera's van Puccini

Karin van Arkel, sopraan
jeroen de Vaal, tenor

met het

Delphi Blazers Ensemble
Zondag 19 juni in de Dorpskerk Ruurlo

14.30- 17.00 uur
Toegangskaarten a € 15,- p.p. verkrijgbaar bij

Alex Schoenmode, Ruurlo
Bloemen Groot Jebbink, Ruurlo
en vanaf 13.30 uur in de kerk

www.kunstkringruurlo.nl

VADERDAG ACTIE - VADERDAG ACTIE

25% korting
(van maandag 13 t/m zaterdag 18 juni a.s.)

op heel veel artikelen o.a.
tuinbanken, tuinstoelen, lampen,
parasols, gereedschapskisten,
barbecue's, camping artikelen enz.

Kom en overtuig uzelf.
Profiteer er van!

u w A D R E S

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

MASSELINK
LOON-. SLOOP- EN GRONDVERZETBEDRIJF

Covikseweg 3a, 7221 CM Steenderen, Tel.: 0575 - 451502, Fax: 0575-452713,
E-mail: robmasselink@masselinkbv.nl, Web: www.masselinkbv.nl

drukker i j Weevers

ZEER VOORDELIG,
GOED EN SNEL

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 1086
E-mail: info@contact.nl

agentschappen

SUETERS
Raadhuisstraat 9a, Hengelo (GW)

Telefoon (O575) 46 11 89

Acquisiteur:
FEUXTAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (O575) 45 23 98

Weevers druk

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

D E G R A A F S C H A P

D I E R E N A R T S E N

Hoewel ze het nog ontzettend leuk vindt om voor De Graafschap Dierenartsen te werken,
stopt Nel Warringa, na 33 jaar dierenarts te zijn geweest, met diergeneeskundig werk.

U bent van harte welkom op de afscheidsreceptie van

Nel Warringa

Zaterdag 2 juli van 16.00 -18.00 uur

in Hotel Bakker te Vorden.

HENGELO • RUURLO • STEENDEREN •VORDEN • ZUTPHEN
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Ap en Mina Ruesink nemen
van autobedrijven Ruesink

afscheid

Na bijna 40 jaar hard en plezierig te hebben gewerkt in het autobedrijf
Ruesink vinden Ap en Mina Ruesink dat nu de tijd is gekomen om het
stokje over te dragen aan hun beide zoons René en Bert. Zij hebben in
de afgelopen jaren de operationele taken van het bedrijf overgenomen
van hun vader en moeder en zullen Autobedrijven Ruesink B.V. voort-

"f zetten in dezelfde lijn die zij tot nu toe hebben gevolgd. Voor klanten
van autobedrijven Ruesink zal er dus niets veranderen.

De in Warnsveld geboren boerenzoon
kon in 1967, toen hij zich in Ruurlo
vestigde en samen met Mina een auto-
rijschool startte, niet bevroedden dat
een kleine veertig jaar later het één
mans bedrijfje uitgroeide tot een
autobedrijf met vijf vestigingen en 75
werknemers. "Ik had een landbouw-
school opleiding inclusief een hand

melkdiploma maar wilde geen boer
worden. Wat moest een boerenzoon
nu met een autorijschool zo vroeg me-
nigeen zich in die jaren ar, zo ver-
klaart Ap.

Maar het pakte goed uit. Er werd geko-
zen voor de weg van de geleidelijkheid
en menselijkheid. "Want dat is de
kracht van ons succes en de groei
geweest", zo verklaren Ap (60) en Mina
(64). Naast de activiteiten voor het
autobedrijf maakten Ap en Mina ook
nadrukkelijk tijd vrij voor sociale acti-
viteiten. Vele jaren was Ap comman-
dant van de Ruurlose brandweer. En
wie kent de Ruurloër niet van de be-
taalde voetbalorganisatie De Graaf-
schap. Al meer dan 17 jaar is autobe
drijf Ruesink hoofdsponsor van de
Doetinchemse club. En dat is een uni-
cum binnen het Nederlandse betaalde
voetbal. Geen enkel bedrijfis namelijk
al zolang verbonden als hoofdsponsor
aan een profvoetbalclub. En ook op
bestuurlijk vlak staat Ruesink nog
steeds zijn mannetje bij de 'superboe
ren'. Tien jaar lang was de Ruurloër
voorzitter van de businessclub en Ap
heeft vijfjaar zitting in het bestuur
van de Raad van Commissarissen van
De Graafschap. Mina steunde hem
daarmee altijd met raad en daad.

LEEUWERIKSTRAAT
De geschiedenis van het bedrijf gaat
terug naar 1967 toen Ap en Mina in
een autorijschool in de Leeuweriks-
traat begonnen. In 1972 namen de
drie lesauto's en de lesvrachtwagen
zoveel ruimte in de straat in beslag
dat ze met hun autorijschool naar de
Borculoseweg verhuisden waar nu
apotheek Ruurlo is gevestigd. In 1973
werd de autorijschool uitgebreid met
een garage.

"In eerste instantie voor het onder-
houd van onze eigen lesauto's", zo
zegt Mina. Ap: "Maar van het een
kwam en het ander. En in 1976 was de
eerste Citroen vestiging in Ruurlo een
feit. Citroen Nederland eiste in eerste
instantie dat wij ons in Lochem zou-
den vestigden. Maar daar hadden we

geen trek in. Mina is geboren en geto-
gen in Ruurlo.

We wilden graag in Ruurlo blijven
werken en wonen. We bewezen al snel
met onze autoverkoop dat Ruurlo ook
een goede uitvalsbasis was voor het
dealerschap." Na een aantal jaren in
de Nijverheidsstraat te zijn gevestigd
verhuisde in 1980 het bedrijf naar het
nieuwe Ruurlose industrieterrein De
Venterkamp waar de hoofdvestiging
van het bedrijf zetelt. In 1982 werd
een vestiging in Haaksbergen ge
opend die in 1992 naar Enschede ver-
huisde. Vestiging Doetinchem werd in
1988 in gebruik genomen. Zutphen
volgde in 1998 en vorig jaar werd in
Goor een vestiging geopend.

AFSCHEIDSFEEST
Eind mei werd Ap en Mina een af-
scheidsfeest aangeboden waarbij zo-
wel de familie Ruesink, het personeel
als Citroen Nederland zeer nadrukke
lijk betrokken waren en grote waarde
ring voor Ap en Mina uitspraken. Ze
werden ondermeer op een heuse film
getrakteerd waarbij de levensloop
van beiden en het bedrijf centraal
stonden. Niets was aan het toeval over-
gelaten. Oldtimers werden ingezet om
een beeld te schetsen hoe men in 1967
van start was gegaan met een autorij-
school. Ook de bekende acteur Dennis
van der Ven, die momenteel acteert
in de Citroen tv-reclames, was inge
huurd voor de film. "Het was een fan-
tastisch afscheid waarvoor we ieder-
een en het personeel nogmaals willen
bedanken. Zij zullen op dezelfde be
trokken en plezierige wijze een be
langrijke bijdrage blijven leveren aan
Autobedrijven Ruesink B.V. Vanzelf-
sprekend komen de klanten bij hen
nog steeds op de eerste plaats', zo zeg-
gen Ap en Mina.
"Wij hebben hen aangeboden de nodi-
ge hand- en spandiensten te blijven
verlenen. Dus zullen we ongetwijfeld
nog geregeld in één van onze show-
rooms te vinden zijn. Via deze weg
willen we iedereen bedanken voor het
in ons gestelde vertrouwen in alle af-
gelopen jaren."

Voorstel verhoging toeristenbelasting LUChtmachtOrkCSt gCCft
gemeente Bronckhorst
In de raadscommissie beleids-
ontwikkeling van de gemeente
Bronckhorst, afgelopen donder-
dag, kwam ondermeer aan de orde
het voorstel toeristenbelasting
2006. Het voorstel ging over het
tarief van 0,45 euro te verhogen
naar 0,75 euro per overnachting.
Dit is een stijging van bijna 67 pro-
cent.

"Een buitensporige verhoging die ne
gatieve gevolgen zal hebben voor het
toerisme in Bronckhorst", vond in-
spreker Sjouke Hylkema, voorzitter

"Van het Recreatie Platform Bronck-
horst Recronleden. "Die 67 procent
verhoging is veel te veel. Dit schrikt
recreanten af'.

Hylkema verwees naar tarieven van
andere campings in Nederland maar
ook in de naburige gemeenten die veel
lager zijn. "Beter is het dat de verho-
ging per index gebeurd", was zijn con-
clusie.

Ellen Berntsen, voorzitter van de Ko-
ninklijke Horeca Nederland, afdeling
Bronckhorst, meende dat met deze
verhoging de toerist wordt afgestraft.
"Je moet juist blij zijn dat de recreant
naar Bronckhorst komt. Dat is toch
goed voor de economie", liet zij weten.
Joop Jansen, die het woord voerde
namens de WV Bronckhorst in op-
richting, kon zich wel vinden in de
verhoging van de toeristenbelasting.
"Als het dan ook terug gaat naar de
sector. Dan kan het gebruikt worden
voor herinvestering om in de toekomst
daar de vruchten van te plukken", was
zijn mening.

De commissieleden gingen uitvoerig
in op het voorstel. De wethouders
Baars en Boers benadrukten, dat van
diverse kanten was bekeken hoe deze
verhoging tot stand was gekomen.
Het voorstel over de verhoging van
de toeristenbelasting voor 2006 wordt
behandeld in de raadsvergadering van
23 juni.

Goede resultaten RTV renners
Verschillende renners van RTVVie-
rakker Wichmond hebben het af-
gelopen weekend goede resultaten

^geboekt in verschillende wedstrij-
den. Peter Makkiiik 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 goede 18e plek.

Zaterdag werd de Nacht van Enschede
verreden. Ook hier bepaalde het slech-
te weer de wedstrijd. Peter Makkink

_werd in deze wedstrijd 17e.

Zondag stond Arnhem op het pro-
gramma. Wederom was het slecht
weer met veel regen. Door deze regen
werd het wegdek spekglad en ontston-
den er veel valpartijen.

Twee man sprongen weg uit het pele
ton. Deze werden niet meer terug ge
pakt. Peter Makkink werd hier lle.

j
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 een 9e plaats.

Zomerse klanken met een Spaanse
dirigent. Dat zijn de ingrediënten
van een concert dat het Orkest
van de Koninklijke Luchtmacht op
zaterdag 2 juli a.s. presenteert in
Sporthal t Rikkenhage (Furstenau-
erstraat 1) te Ruurlo.

Dirigent Miquel Rodrigo presenteert
onder de titel Southern Music een
zomers programma met zijn favoriete
muziekstukken en Spaanstalige songs.
Niet dat het een ingewikkeld pro-
gramma gaat worden. Integendeel!

Het wordt een gevarieerd programma
met onder meer De Bolero, delen uit

de West-side Story, El Condor Pasa en
La Fiësta.
Zangeres is Nicole Hermans. Zij zorgt
voor een warmbloedige sfeer met
songs van onder meer Antonio Carlos
Jobim. Deze veelzijdige zangeres heeft
eerder met het Orkest gewerkt bij
rockopera Tommy en heeft een grote
voorliefde voor Spaanse en Mexicaan-
se muziek.

Het Orkest is een professioneel har-
monieorkest met vaste ritmesectie.
Jaarlijks verzorgen de musici rond de
100 optredens waaronder concerten,
militaire ceremonies (zoals 4 en 5 mei)
en theatershows. Het Orkest werkt

regelmatig samen met Nederlandse
(musical)artiesten en heeft diverse
keren bij tv-programma's opgetreden
waaronder Kopspijkers en Barend en
Van Dorp.

Voor wie dit concert wil meemaken.
Kaarten zijn te koop bij de Bibliotheek
(Dorpsstraat 30) en Zwembad de Mee
ne (Loolaan 92) te Ruurlo. De kaarten
kosten n 5,- (pst). Indien voorradig zijn
er ook nog kaarten op 2 juli voor aan-
vang van het concert bij de ingang van
de sporthal te koop. Aanvang concert
20:00 uur. Zaal open: 19.30 uur.
Dit concert wordt aangeboden door
Stichting 4-5 mei Commissie Ruurlo.
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ZOMER OPRUIMING

Minimale inrurl

€ 1.500,=

Uitgesteld betalen

Financieren

tegen 4,9%

Ruime keus

Tijdens deze occasion-

show staat er een
gevarieerd aanbod van

100 gebruikte auto's
van verschillende

merken.

Autobedrijf

Groot
Jebbink

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

Wij gaan door van
16 juni t/m 18 juni

Als er ooit een goed moment komt

om uw auto in te ruilen dan is dat

wel nu tijdens onze zomeropruiming

van 16 tot en met 18 juni.

Tijdens deze show

garanderen wij u

in ieder geval een

minimale inruil van

€1.500f=

Lager gaan we niet!

OPENINGSTIJDEN:
Donderdag 16 juni 10.00 uur tot 20.00 uur

Vrijdag 17 juni 10.00 uur tot 20.00 uur

Zaterdag 18 juni 10.00 uur tot 17.00 uur

18 juni
DEEPACK

ZIPPER
Rock in het
Koetshuis!
BENDOVER

& FIREFLY

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

Weekblad Contact

blijft betaalbaar voor

de kleine adverteerder.

Daarom komen wij met

verschillende edities in de

gemeente Bronckhorst

Iets doen
voor de

Zonnebloem?

Bouw mee
aan ons nieuwe
vakantieschip!

giro 145
*( Breda)

Op het Zonnebloem vakantieschip

beleven jaarlijks bijna 5.000 ernstig

zieke of gehandicapte passagiers een

week lang de vakantie van hun leven.

Na 20 jaar intensieve vaart is ons schip

echter dringend aan vervanging toe.

Een nieuw vakantieschip kost 14 miljoen

euro. Alleen samen kunnen we dit

schip bouwen! Doe meel Namens onze

passagiers: hartelijk dank.

www.ietsdoenvoordezonnebloem.nl

oogstrelend...

Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van uw drukwerk.

Wii zijn daarin uw partner.

drukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10 [VP
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl

(.1

AGENTSCHAPPEN

We e ver s druk

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

SUETERS
Raadhuisstraat 9a, Hengelo (GW)

Telefoon (O575) 46 11 89

Acquisiteur:
FEUX TAKKENKAMP,

Telefoon O6-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (O575) 45 23 98

TE H U U R
feest- on partytenten

en geluid
Kijk op

AMBITIES IN DE
MAKELAARDIJ? SM UL

Bent u commercieel ingesteld en wilt u
als zelfstandig ondernemer met het
RE/MAX concept de markt veroveren?

RE/MAX Experts zoekt ter versterking van het team:

• MAKELAARS (aankomend)

• ASSISTENT MAKELAARS

• TOPVERKOPERS (uit andere branches)

Als RE/MAX-makelaar gaat u aan de slag in een profes-
sionele en competitieve omgeving, omringd door ruim
30 jaar ervaring en ruim 100.000 collega's waarvan ruim
250 in Nederland!

Uw profiel: Tussen 25 en 60 jaar. Minimaal MBO-niveau.
Erg geïnteresseerd in mensen en goed kunnen luisteren.
Ambitieus, gedreven, integer en bereid flink aan te
pakken om door te stoten naar de absolute top!

Stuur uw CV en/of motivatie, t.a.v. Hans Ebing, naar:

Jl&t Experts

IJsselkade 7a / 7001 AN DOETINCHEM
T: (0314) 39 59 58 / F: (0314) 36 33 13

www.remax.nl/experts / experts@remax.nl
T
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Zaterdag 25 juni open dag

Zorgboerderij De Mettemaat
in Hengelo zet de deuren open

]an en joke Groot Roessink tussen de dieren van hun zorgboerderij De Mettemaat.

In voorgaande jaren was de landelijke open dag zorgboerderij en een
groot succes. Ook dit jaar wordt er weer een landelijke dag gehouden.
Maar liefst 113 zorgboerderijen zetten zaterdag 25 juni hun staldeuren
open voor belangstellenden die een kijkje willen nemen op een zorg-
boerderij. In het Gelderse Hengelo bent u zaterdag 25 juni van 10.00 tot
16.00 uur welkom op zorgboerderij De Mettemaat aan de Varsselseweg 4.

Dieren verzorgen, de groentetuin be-
werken of werken met hout. Dat is
allemaal mogelijk op zorgboerderij
De Mettemaat, net buiten het dorp
Hengelo richting het racecircuit De
Varsselring. De Mettemaat biedt dag-
opvang aan mensen met een (verstan-
delijke) beperking en anderen die zorg
behoeven en die toch hun tijd op een
nuttige manier willen besteden.

"Jan en Joke Groot Roessink van zorg-
boerderij De Mettemaat, hebben een
ruime ervaring in het werken met
deze mensen. "Samen met de hulp-
boeren en boerinnen willen wij in een
rustige en beschermde omgeving de
werkzaamheden op de boerderij ver-
richten. Hierdoor wordt hun verant-
woordelijkheidsgevoel vergroot en ge-
stimuleerd", vinden beiden. "Het
biedt hun de mogelijkheid tot een zin-
volle dagbesteding voor langere tijd".

Op de zorgboerderij werken maxi-
maal vijf mensen op een dag. ledere
dag is dat verschillend. Met dit aantal

is het werk goed te overzien. "Wij bie
den dagbesteding aan voor mensen
met een zorgvraag. De een werkt een
dagdeel en de ander een hele dag. De
dagbesteding is globaal van negen tot
vier uur", vertelt Jan.

Op De Mettemaat zijn veel verschillen-
de dieren. Varkens, ezels, geiten, konij-
nen, lama's, alpaca's, honden en nog
veel meer dieren lopen er rond. Naast
de zorgboerderij is er een dierhouderij
en een hondenpension. De verzorging
van deze dieren vormt een belangrijk
onderdeel van de dagbesteding. Naast
het voederen is dat ook het schoonma-
ken van de hokken, het onderhoud
van de weilanden, het borstelen van
de ezels en eventueel andere dieren.

De omgang met de dieren biedt de
cliënt veel plezier. "We zijn niet alleen
op dieren gericht", zegt Jan. "Er zijn
ook mensen die daar niets omgeven.
Zij kunnen dan bijvoorbeeld klusjes
doen om de boerderij of in de tuin. Op
het land wordt er van alles verbouwd.

In de zomer is het tijd om te hooien
voor voer dat in de winter nodig is
voor de dieren. Ook de groente en
bloementuin biedt veel ontspanning.
Jan: "Het tractonverk, dat doen ze
niet. Dat doe ik zelf. Maar met het
hooien en het naar binnen halen hel-
pen ze wel mee.

Elk jaargetijde heeft zijn eigen werk",
benadrukt hij. "We proberen zoveel
mogelijk afwisseling in het werk te
hebben. De mensen zien dit ook als
hun werkplek. Het is belangrijk dat ze
zich daarin thuis voelen".

Onderhoud op de boerderij kan een
belangrijk onderdeel zijn van de dag-
besteding. Binnen en buiten de werk-
plaats is volop gelegenheid voor aller-
lei werkzaamheden, zoals het maken
van voederbakken en de afrastering.
Werken met hout is een andere leuke
bezigheid. Verder zijn er huishoudelij-
ke taken als koffie zetten en het eten
klaar maken.

Wat de dagbesteding betreft, kan ie-
mand zich meer aangetrokken voelen
tot de omgang met dieren, terwijl een
ander liever op het land of in de tuin
werkt. "Daarom willen wij zoveel mo-
gelijk rekening houden met de wen-
sen, de behoeften en mogelijkheden
van de cliënten. Iedereen moet zich
immers thuis voelen", vinden Jan en
Joke Groot Roessink.

Eten en koffie drinken wordt geza-
menlijk gedaan. Daarvoor is een speci-
ale ruimte ingericht. Een gedeelte van
de boerderij is verbouwd tot een ont-
moetingsruimte voor de cliënten.
Daarnaast zijn er kamers waar men-
sen uit kunnen rusten en zichzelf
kunnen zijn.

Het werk op de zorgboerderij bevalt
Jan en Joke prima. Voorheen hadden
ze een varkenshouderij. "Ik ben blij
dat ik op het juiste moment ben be-
gonnen met een zorgboerderij. In de
varkenshouderij zag ik weinig toe
komst", zegt Jan. Zijn vrouw Joke heeft
altijd gewerkt als verpleegkundige.
Die achtergrond komt haar nu goed
van pas.'

Zaterdag 25 juni van. 10.00 tot 16.00
uur is er een open dag op zorgboerde-
rij De Mettemaat van de familie Groot
Roessink. Het adres is: Varsselseweg 4
in Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 32 89
of (06) 22 57 27 49.
Kijk ook op: www.ezels.nl

NK ZIJSPANCROSS TE OSS
Marcel Wïllemsen / Bart Notten behouden koppositie

Schrijver-Verhagen (2). Daniël Willemsen-Verbrugge (l j.Marcel Willemsen-Bart Notten (4). Van de Boomen-Van de Wiel (6)

Afgelopen zondag werd de vijfde NK voor zijspannen in Oss gereden.
Marcel en Bart konden gelukkig wel van start gaan om hun eerste posi-
tie in de tussenstand te verdedigen. (Marcel brak twee weken geleden
enkele ribben bij een zware val tijdens de GP van Nederland, dus was
het maar de vraag of ze wel konden starten).

Afgelopen zondag werd de vijfde NK
voor zijspannen in Oss gereden.

Marcel en Bart konden gelukkig wel
van start gaan om hun eerste positie
in de tussenstand te verdedigen. (Mar-
cel brak twee weken geleden enke-

le ribben bij een zware val tijdens de
GP van Nederland, dus was het maar
de vraag of ze wel konden starten). Tij-
dens de tijdtraining hadden Marcel en
Bart de vierde tijd waar ze tevreden
mee waren. Voor hun waren het de
combinaties van Daniël Willemsen-
Sven Verbrugge (Ie), Sergis-Stupelis
(2e), Schrijver-Verhagen (3e).

Toen rond 14.00 uur het starthek viel,
reden Marcel en Bart als 4e de eerste
bocht in. Op de eerste plaats lagen Wil-
lemsen-Verbrugge, met achter hun
Sergis-Stupelis en als derde waren het
van de Boomen-van de Wiel. Het duo
Schrijver-Verhagen, die 10 punten
achter Marcel en Bart staan in de tus-
senstand, hadden een slechte start en
lagen rond de tiende plek. Halverwege
de manche was ervoor in het veld niks
verandert maar achter Marcel en Bart
kwamen Schrijver-Verhagen oprukken.

Met nog vier ronden te rijden had dit
duo de aansluiting weten te vinden bij
Marcel en Bart. Het lukte ze echter
niet om langszij te komen en zo waren
het Marcel en Bart die als 4e over de
finish reden. Marcel vertelde dat hij
veel last van zijn ribben had gehad,
maar erg blij was met het behaalde
resultaat. -

De start van de tweede manche begon-
nen de jongens als derde, achter
Schrijver-Verhagen (2e) en Willemsen-
Verbrugge (Ie), maar al snel waren het
Sergis-Stupelis die Marcel en Bart naar
de vierde positie verdrongen. Deze
plek wisten ze maar kort te behouden,
want de volgende ronde haalden van
de Boomen- van de Wiel ze ook in.
Doordat Marcel veel pijn had én ze
nog een lange manche te gaan had-
den, reden ze op safe verder. Achter de
jongens reden de gebroeders Grond-
man maar die waren al op te grote
achterstand om nog een bedreiging te

kunnen vormen. Aan de kop van het
veld werden Schrijver-Verhagen naar
de 3e plek gezet door Sergis-Stupelis
en in de laatste ronde waren het van
de Boomen-van de Wiel die Schrijver-
Verhagen ook nog wisten in te halen.

Bij de einduitslag waren het dus Da-
niël Willemsen & Sven Verbrugge die
de hoogste podiumplaats mochten be-
treden, Sergis & Stupelis de tweede en
van de Boomen & van de Wiel de der-
de. In het totaalklassement bij het Ne
derlands Kampioenschap is er qua
puntenverschil tussen Marcel en Bart
en Schrijver-Verhagen niets veran-
derd, dit is nog steeds 10 punten. Met
nog twee NK's te gaan, blijft het dus
spannend wie zich aan het eind de
nieuwe Nederlandse Kampioenen mo-
gen noemen.

UITSLAG EERSTE MANCHE:
l Willemsen-Verbrugge, 2 Sergis-Stu-
pelis, 3 van de Boomen-van de Wiel, 4
MARCEL WILLEMSEN-BART NOTTEN,
5 Schrijver- Verhagen.

UITSLAG TWEEDE MANCHE:
l Willemsen-Verbrugge, 2 Sergis-Stu-
pelis, 3 van de Boomen-van de Wiel, 4
Schrijver-Verhagen, 5 MARCEL WIL-
LEMSEN-BART NOTTEN.

TUSSENSTAND NK ZIJSPANNEN:
l MARCEL WILLEMSEN-BART NOTTEN
238punten, 2 Schrijver-Verhagen 228
pnt, 3 van de Boomen-van de Wiel 225
pnt.

De volgende wedstrijd voor de zijspan-
crossers is 10 juli in Gesis, Letland. De
ze telt mee voor het Wereld Kampioen-
schap. De week daarna is de GP in
Neeroeteren (België) op 16 en 17 juli.
De volgende NK is pas 2 oktober, en
wel op de thuisbaan van Marcel, na-
melijk in Lochem. We houden u op de
hoogte via www.marcelwillemsen.nl

Henk Lansink wint prijs
Gea Voettochten

Met de wandelvrienden Ine en Ad
toog Henk Lansink (allen leden van
de Doetinchemse Wandelclub) op
reis naar Tsjechil voor een wandel-
vakantie met "Gea Voettochten",
uit Steenderen. Gea Voettochten or-
ganiseert wandelvakanties in het
nationaal park Ceske Svycarsko
"Boheems Zwitserland", een klein-
schalig en zeer afwisselend zand-
steengebied met rotsen, vulkaan-
toppen, beekjes, riviertjes en voor-
al veel, eeuwenoud onaangetast
groen.

Het was lente, de fruitbomen bloei-
den, het eerste groen aan de beukebo-
men was zichtbaar en op de rotsen
vertoonden de mossoorten zich in ve-
le kleuren. Het was prachtig weer en
de leiding besloot niet alleen te wan-
delen over paden, maar ook door het
riviertje om de deelnemers een kloof
te tonen, waar je niet via een weg kunt
komen. Weer en natuur hebben vrij
spel in dit gebied, hier en daar lag een
boom, een rots. Henk bleek zeer be-
kwaam in het behulpzaam zijn van
medewandelaars.Hij plantte zich op
de rots en trok eenieder, die zijn hulp
nodig had, op het droge.

Na een week wandelen (wel even op
een andere manier dan bij de door de
wandelvereniging uitgezette routes)
was een eenieder bekwaam in het ne-
men van klimmetjes op basaltblok-
ken, het afdalen over boomwortels,
het doorkruisen van wilde riviertjes
en het zonnebaden op een hoge zand-
steenrots.

Bij het laatste diner kwam de leiding
met een kwisformulier waarop aller-
lei wederwaardigheden van die speci-
ale week gememoreerd werden.

Henk bleek niet alleen sterk op de rot-
sen en in het water te zijn, maar ook
in de antwoorden.

Hij kreeg van Gea Marsman zijn prijs
uitgereikt: een kalender van het na-
tuurgebied.

Wie meer wil weten over het wande-
len in dit natuurgebied of Gea Voet-
tochten, kan informatie inwinnen op
www.voettochten.net of bellen naar
(0575) 45 17 18 of (06) 51 25 45 78.

Er zijn nog tochten op 6 augustus en
22 oktober.
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L O R R E
T I J D L O O S W O N E N P I N E & T E A K H O U S E

Juni en Juli

10%
korting op het gehele assortiment

Maandag 13.00 - 17.00
dinsdag t/m donderdag 10.00 • 17.00

Vrijdag 10.00 - 20.00 zaterdag 11.00 • 16.00
Brinkvveg 32 - Zclhcni E-mail: info@tijdlooswonen.nl

internet: www.tijdloosuoneii.iil
Tel. (0814) (i2 22 M - Fax. (0814) - «2 28 8(i

POWER EQUIPMENT

Nu bij uw Honda Power Equipment
dealer:

HANS SLOETJES
Gildenweg 4, 7021 BR Zelhem - 0314 - 621472

AVANTI

Beter in prijs en advies
Stationsstraat 7 • 7021 CJ • Zelhem

Tel. 0314626 171

www.zelhem.vakantiexperts.nl

DO CO

Klus Bedrijf

Rembrandtstraat 48 7021 DB Zelhem
WWW.doco-klus.nl docoklus@.tiscali.nl

0314-623185

10 % korting
op alle offertes welke /i j n aangevraagd

in juni 2005
l i, n worden uitgevoerd in 2005.

Deco-Chips wand en vloerahverking
Keuze uit meer dan een miljoen

kleurcombinaties.

Schilderwerk
Keukens
Dakramen

Timmerwerk
Badkamers
Dakkapellen

Metselwerk
Serres
Sierpleister

organisatiebureau

'TRASINKvor

Wij organiseren:
*tuinfeesten
*themafeesten
^bedrijfsfeesten
^buurtfeesten

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

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

www.het-rasink.nl

Thuiszorg

Rijn en l|ssel|

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.

WOON - ZORGVOOazi! NINC

www.thuiszorgrijnenijssel.nl

Wij zoeken nog
gediplomeerde verpleegkundigen

en ziekenverzorgenden

HYPOTHEEK
kA D V l t S C L N I R U M

Hans.aasRijntjes
«•BSflBSDDQBBEKElIDBI

www.hansrijntjes.nl
m a k e l a a r s

N O O T E N B O O M B v
E L E K T R O T E C H N I S C H B E D R I J F

Licht- en Krachtinstallaties, Computernetwerken,
Brandbeveiliging en Telecommunicatie.

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

Rijksweg 34a, DREMPT Tel: 03 1 3-4729 11 Fax: 03 1 3-472005

Bouwen: nieuw - historisch - karakteristiek
Timmer- en aannemersbedrijf De Vries is een tra-

ditierijke onderneming met 125 jaar ervaring in de

bouw, Traditierijk, maar zeker niet ouderwets.

Want de kennis van generaties heeft ons een grote

voorsprong gegeven. Ervaring en vakmanschap ver-

ruimen de mogelijkheden, zonder daarbij groei

en ontwikkeling in te perken. Kennis en kunde

over zowel oude als nieuwe technieken in

nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud

sluiten soepel aan bij de specifieke wensen van

de opdrachtgever.

Het beste bewijs daarvan is ons werk.

Timmer- en aannemersbedrijf

DE VRIES
Het vakmanschap dat past bij uu u ensen.

Zeihemseweg 14, 1234 AB Hummelo Tel.(0314)381248 info@devrieshummelo.nl www.devrieshummelo.nl
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Graafschap TV wil graag op 9

Alsof de duvel ermee speelde: het bleef vrijdag 3 juni de hele dag droog en
uitgerekend op het moment dat de vierde en laatste etappe van de
Avondvierdaagse zou beginnen, barstte een onweer los en kwam de regen
met bakken naar beneden. De echte wandelaars lieten zich daardoor ech-
ter niet uit het veld slaan.

De regenkleding en de stoute schoe-
nen werden aangetrokken en de

.kilometervreters gingen op pad.
Omstreeks 20.30 uur was het een

drukte van belang op de Groeneweg
in Hummelo, die deze avond dienst
deed als substituut-Gladiolenallee.
Bij boerderij De Kortendag lag de

finish en daar stonden ouders,
grootouders en andere betrokkenen
met bloemen klaar om de helden,
groot en klein, feestelijk te ontvan-
gen.
Tot de 323 deelnemers behoorden
ook Alex en Simon Wissink, die
Julliet Vels op de foto flankeren.
Tussen alles wat er om hun nek
hangt, zit ook de medaille die ze
met het lopen van de Avond-vier-
daagse verdienden.

Zomers concert in Drempt

Toonbeeld Drempt verzorgt op zaterdag 18 juni as. een optreden van de a
capella zang-groep 'Jeanboule' in de Nederlands Hervormde kerk aan de
Rijksweg in Drempt. Dit luch-tige zomerconcert is het vierde in een reeks
door Toonbeeld georganiseerde concerten. Vanaf 20.00 uur kunt u de
twaalf zangers en zangeressen beluisteren. De kerk is vanaf 19.30 uur
open. De entreeprijs voor dit Toonbeeld-concert bedraagt € 8,-. In de pauze
is koffie en/of thee verkrijgbaar.

'Jeanboule' is een zanggroep die zich
heeft ge-specialiseerd in het brengen
van zowel geestelijke als wereldlijke
liederen. Volksliederen vanaf de

'Middeleeuwen, uit binnen- en bui-
tenland, worden afgewisseld met
Engelse of Amerikaanse folksongs
en prachtige, soms geestige, bewer-
kingen van oude Nederlandse volks-
liedjes. Dit maakt het optreden tot
een boeiend gebeuren, dat onveran-
derlijk van hoog niveau is.
Op het afwisselende programma dat
in Drempt ten gehore wordt ge-

bracht, staan werken van Edward
Elgar, J.S.Bach, naast Purcell en An-
driessen. Daarnaast zingt het ensem-
ble bekende Beatle-songs en
Oosteuropese muziek. Na de pauze
worden bewerkingen van Hollandse
volksliedjes, werk van Gershwin en
Israëlische liederen ten gehore
gebracht.
De zanggroep is ooit ontstaan uit
een leerlingenkoor van het
Christelijk Lyceum in Veenendaal.
De dirigent van dat koor was Jan van
de Putte (thans nog cantorij-diri-

gent). Twaalf (inmiddels oud-) leer-
lingen, vonden het zo leuk om met
elkaar te zingen, dat zij na hun
schooltijd, een eigen koorgroep heb-
ben gevormd. Eén van de groepsle-
den werd beroepsmusicus en heeft
nu de muzikale leiding. Omdat de a-
capella zanggroep zich een 'Jan'boel
noemde, naar de voornaam van
voormalig dirigent 'Jan' van de
Putte, werd de officiële naam ver-
franst tot 'Jeanboule'.
Het niveau van de groep steeg met
de jaren en nu is 'Jeanboule' met
een tiental avondvullende concerten
te beluisteren in theaters, kerken en
zalen. Het programma wordt toege-
licht door sopraan en dirigente Elien
van der Meer. Kenners roemen de
soepelheid en trefzekerheid van de
verschillende stemmen, de enthou-
siaste uitstraling en het overduide-
lijke plezier, dat hun optredens tot
een feestelijk evenement maakt.

Graafschap TV gaat de komende
weken de regio in om te kijken of de
nieuwe regionale TV zender in de
Oost-Gelderse huiskamers staat
ingesteld op voorkeuzezender 9.
Vanaf maandag 20 juni aanstaande
start Graafschap W met een nieuw
dagelijks televisieprogramma 'Zet
'm op 9'. Het programmateam gaat
elke dag bij verschillende huishou-
dens in de regio Oost-Gelderland
aanbellen om te kijken of
Graafschap TV staatingesteld op de
W.

Als Graafschap TV staat inge-teld op
de TV dan maak je kans op leuke
prijzen. Staat Graafschap TV ook
nog eens op voorkeuze-zender 9
ingesteld dan maak je extra kans op
grote weekprijzen.
Nieuwe regionale televisiezender
Graafschap TV is sinds l maart in
een groot deel van Oost-Gelderland
te ontvangen. Dagelijks gaat de
redactie op zoek naar het laatste
nieuws uit de regio. Naast dagelijks

nieuws zendt Graafschap TV ook
elke dag een ander themaprogram-
ma uit zoals o.a. film- en video, actu-
aliteiten, sport en satire. Ook is
Graafschap TV aanwezig bij grote
evenementen in de regio. Omdat
Graafschap TV vanaf l maart als
nieuwe zender is toegevoegd bij het
bestaande stan-daardpakket van
kabelmaatschappij UPC zal iedere
televisie opnieuw moeten worden
ingesteld om Graafschap TV te kun-
nen bekijken. Door middel van dit
televisieprogramma helpt Graaf-
chap TV iedereen, die de televisie
nog niet heeft ingesteld, bij het pro-
grammeren van de nieuwe zender.
U kunt de zender vinden op
Bronckhorst (Zelhem) kanaal 32-
(556,25 MHz), Bronckhorst (Hengelo,
Vorden) kanaal 63+ (811,75 MHz),
Doetinchem (Doetinchem) kanaal
32- (556,25 MHz).
Nadere informatie over Graafschap
TV en het nieuwe televisieprogram-
ma 'Zet 'm op 9' is te vinden op
www.graafschap.tv.

Kunst uit Bronckhorst
in Galerie Bibliotheek

Bronckhorst kan zich verheugen in een groot aantal beeldend kunste-
naars, woonachtig en werkzaam binnen de gemeentegrenzen. Met een
bezoek aan de Galerie Bibliotheek kunt u dat zelf vaststellen. Galerie
Bibliotheek, die al jaren exposities inricht in de galerie op de bovenver-
dieping van de bibliotheek, heeft voor deze zomer (van 4 juni tot 27
augustus) een groepstentoonstelling samengesteld uit het werk van
negentien kunstenaars die in Bronckhorst wonen en werken.

Op zaterdag 4 juni opende waarne-
mend burgemeester van der Wende
de tentoonstelling in de geheel
opnieuw ingerichte bibliotheek. De
diversiteit van het tentoongestelde
werk is groot. Keramiek, schilderij-
en, foto's, sculpturen en grafiek,
alles heeft z'n plaats gekregen. De
kunstenaars mochten zelf een keuze
uit hun oeuvre maken en het inge-
zonden werk hoefde geen enkel ver-
band met de gemeente te hebben.
Loek Kemming stuurde als een van
de weinigen werk in waarvoor de
eigen omgeving als inspiratie-bron
heeft gediend. De beeldhouwkunst
is goed vertegenwoordigd, met
sculpturen van o.a. Frank Letterie,
Mariette Schouten, Bas Brinkhorst

en Alfonso Wolbert. Bert en Will
Colenbrander en Eric Windig tonen
enkele voorbeelden van hun kera-
miek.
Het geheel is een prima expositie
geworden, die echt wel een bezoekje
waard is. Neem bij uw bezoek ook
even een kijkje in de bibliotheek,
die recent helemaal werd gereno-
veerd.
Nadere informatie over de Galerie
Bibliotheek kunt u vinden op
www.galerie-bibliotheek-zelhem.nl.
Op de foto burgemeester en me-
vrouw van der Wende in gesprek
met Johan de Boer van Gale-rie
Bibliotheek en beeldhouwer Frank
Letterie. De foto werd gemaakt door
Gijs Boelaers.
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Rommel- en Boekenmarkt in Halle

Dit jaar voor de 13e keer organiseert de activiteitencommissie van de SV
Halle haar groots opgezette rommel- boeken- en kledingmarkt. De markt
is op zondag 19 juni op de sportvel-den van de SV Halle achter café Nijhof
waar de poorten precies om 11 uur open gaan. De entree is € l,-, maar
hiervoor krijgt u op het terras ook nog een gratis consumptie.

De organisatie zorgt er altijd voor
dat de spullen overzichtelijk en goed
gesorteerd, verdeeld over ongeveer
80 overdekte marktkramen, te pron-
ken staan en ook dit jaar zit er voor

u iets tussen. Zo is er een speciale
antiekkraam, een kraam voor klein
elektra, grammofoons plus platen
en elpees en zijn er ongeveer 12 kra-
men volgepakt met boeken. Dit jaar

wordt er extra aandacht besteed aan
de kledingkramen en ook de 'meu-
belboulevard' is zeer uitgebreid. Hét
is in Halle te koop en nog voor wei-
nig geld ook.

Bij de SV Halle staat gezelligheid
voorop, vandaar het grote terras om
te genieten van een hapje en een
drankje. Natuurlijk is het clubhuis
ook open.

Sinds juni 1999 werkte Christine Samsom bij Yunio kinderopvang in
Zelhem. Als groeps-hulp zorgde ze ervoor dat de ruimtes schoon waren en
daarnaast assisteerde ze bij het ver-zorgen van de kinderen. Op 7 juni
bereikte ze de leeftijd van 65 jaar en dus mocht ze met pensioen gaan. De
leidsters, kinderen en ouders zullen haar erg gaan missen, want met gro-
te inzet stond ze vijf dagen per week het gebouw te poetsen en dat terwijl
ze op 59-jarige leeftijd pas bij Yunio begon en fulltime werkte.

Een groepshulp heeft een grote klus,
want in een gebouw met 30 kinde-
ren is er altijd wel wat vies. Als
Christine bijvoorbeeld de ene kant
van de ramen gezeemd had en aan
de andere kant begon, stonden de
kindjes met hun handjes tegen het
pasgezeemde raam naar Christine te

kijken. Maar Christine genoot van de
kinderen en de kinderen genoten
van haar. Ze mochten haar altijd hel-
pen. Als ze vuilniszakken naar de
container ging brengen, mocht er
altijd een kindje met haar mee en er
stond geregeld een peuter naast haar
te poetsen, of met de was te helpen,

onderwijl gezellig kletsend.
Christine rook als eerste welk kind
gepoept had en voordat iemand
anders het kind kond verschonen,
was Christine al in de weer. Zo heeft
Christine zich in de loop van de
jaren tot een zeer fijne en toegewij-
de collega gemaakt, die altijd bereid
was om extra te komen of te helpen.
De collega's zullen haar zeer missen
en omschreven het als een afscheid
met een lach en een traan. Ze spra-
ken de hoop uit dat ze zich nog vaak
zal laten zien voor een lekker bakje
koffie en een knuffel voor de kinde-
ren.

Al meer dan
55 teams Beachvolleybaltoernooi

**.
Volleyballiefhebbers kunnen zich nog aanmelden voor het 9e Marvo '76
beachvolleybaltoernooi op zaterdag 9 en zondag 11 juli op het kerkplein in
Mariënvelde. De werkgroep beachvolleybal van de volleybalvereniging,
bestaande uit 9 leden, is al druk bezig met de voorbereidingen.

Ellen Melchers coördineert de werkzaamheden: "Het aantal inschrijvingen^
is inmiddels de 55 teams gepasseerd. Dat zijn er veel als je bedenkt dat ck~
inschrijftermijn nog tot 19 juni loopt. Zeker bij de Recreatief Mixed gaat het
hard! Bij de Beach Cup en Recreatief, zowel Dames als Heren, kunnen we
nog wel aanmeldingen gebruiken, al staan ook de overige categorieën nog
open. De ervaring leert dat veel teams zich op het laatste moment opgeven."
Er wordt zo'n 300m3 zand op het kerkplein ge-bracht. Daarop worden 5
velden aangelegd van 7 bij 14 nieter. Verder is het toernooi onderverdeeld

DE VOORDELEN VAN
HUNTINK KUNSTSTOF

KOZIJNEN ZIJN ONTELBAAR

Kunststof kozijnen gaan levenslang mee en zijn onderhoudsarm.

Dankzij de eigen productie van HUNTINK ZELHEM passen ze

bovendien perfect bij uw woning of kantoorpand, zowel qua

formaat als qua uitstraling. Klassiek, modern, gekleurd, hout-look...
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De voordelen van Huntink kunststof kozijnen:
onderhoudsarm + veelzijdig + duurzaam

+ inbraakwerend + budgetvriendelijk + geen aanbetaling

+ 10 jaar garantie + 100% eigen produktie + uitstraling

+ klantvriendelijk + service + ontwerp op maat

Gilden weg 20 ZELHEM • Tel.(0314)622308

HUNTINK ZELHEM
l n e n >

www.huntinkkozijnen.nl

in een aantal catego- r
rieën. Op de zater-
dagochtend spelen
de mini's circulatie-
volleybal en de ABC-
jeugd in teams van 4
spelers.
Zaterdagmiddag
wordt er gestreden
om de 'Marvo-Beach-
Cup' voor competi-
tie-spelers uit de 2e,
Ie en promotieklas-
se, die in teams van
3 personen spelen.
De zondag staat
geheel in het teken
van recreatief beach-
volleybal voor vrien-
den-, familie- of
bedrij-venteams.
Heren- en dameste-
anis spelen 3 tegen
3, mixedteams
(minimaal 2 dames)
spelen 4 tegen 4.
Nieuw dit jaar is het
beachvoetvolleybal
op de zondag, voor
deelnemers met een
voetbalach tergrond.
's Middags wordt hel*
beachvolleybaltoer-
nooi afgesloten met
een optreden van de
Zelhemse dialectfor-
matie 'Kiek Uut!'.
Deze feestband
speelt o.a covers van—
'Bon Foi Toch' en
'Jovink'.
Voor nadere infor-
matie kunt u terecht
op www.marvo76.nl
of www.kiekuut.nl.
Opgave kan nog tot
19 juni bij Ellen
Melchers, tel.
06-51752221 of via
e-mail op: toernooi
@marvo76.nl.

Expositie bij galerie 'de Langkamp'
Van 18 juni t/m 8 augustus toont de tekenaar Wil de Bie uit Schoorl recen-
te Nederlandse en Franse landschappen in Galerie 'de Langkamp' aan de
Nieuwsteeg 2 te Zelhem. Wil werd in 1934 in Velsen geboren en na de
opleiding M.O.-tekenen gaf hij tekenlessen op verschillende scholenge-
meenschappen. Sinds 1975 woont en werkt hij in Schoorl (Noord Holland)
en een deel van het jaar woont hij in Zuid Frankrijk.

Wil tekent landschappen, dorpen
en boerderijen in simpele lijnen.
Land door mensen 'gemaakt', soms
veroverd op de zee en bijeengehou-
den door duinen en dijken. Een
groot deel van zijn Noord Hollandse
oeuvre bevindt zich in de collectie
van de Provinciale Atlas Noord
Holland, een onderdeel van het
Rijksarchief.
Speciaal voor deze tentoonstelling
heeft Wil de Bie dit voorjaar in de
Gelderse Achterhoek gewerkt. Ook
dit monumentale landschap, ge-
beeldhouwd door mens en tijd, met
zijn eeuwenoude bomen en voorna-
me sfeer spreekt hem bijzonder aan.
Hij verbeeldt het samenspel tussen

mens en natuur; het dak van een
boerderij beschut achter bomen,
het silhouet van een dorp aan de
horizon, als vingerafdrukken van de
tijd. Hij laat in zijn tekeningen die
tijd voor zichzelf spreken. In zijn
tekeningen is de stilte te horen.
Voor de officiële opening op zater-
dag 18 juni om 14.30 uur komt dhr.
Gerrit Bosch, conserva-tor kunstcol-
lectie van de Provincie Noord Hol-
land, naar galerie 'de Langkamp'.
De expositie is daarna tot 8
augustus op woensdag en zondag-
geopend van 13.00 en 17.00 uur. U
kunt buiten die tijden ook een tele-
fonische afspraak maken via tel.
0314-621149.



HOESLAKENS&LAKENS M

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/200 van 14,95 voor 9»^5

90/220 van 17,95 voor 11,95
140-160/200 van 21,95 voor 15,95
180/200 van 26,95 voor 18,95

Cinderella basic katoenen
hoeslakens

100% katoen in vele kleuren
80/200
90/200
90/220
140/200
160/200
180/200
180/220

van 13,95
van 14,95
van 15,95
van 21,50
van 22,95
van 27,95
van 29,50

2 slopen 60/70 van 9,90

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
nu

9,95
9,95

11,95
13,95
16,95
18,95
21,95

7,95

Cinderella lakens wit
100% katoen

160/260 van 16,95 voor 12,95
200/260 van 24,95 voor 19»95

240/260 van 27,95 voor 21,95

Ook in diverse kleuren voorradig

Molton hoeslakens
100% katoen
van 23,95 voor
van 24,95
van 26,95
van 31,95
van 34,95
van 38,95

nu 2

Ook andere maten hoesmoltons leverbaar.

Kneer hoeslakens
100% katoen dubbel gebreide jersey

i.v.m. nieuwe kleuren op de gehele voorraad

30% korting
Duitse super kwaliteit speciaal voor

' di
'

f 9 r., fit- '•WP

Synthetische kussens met hollow fiber
' vulling en katoenen tijk, anti-allergisch.

van 15,60 p/st. nu 2 voor 22,5°

Synthetische gevuld met luxorel en een
katoenen tijk, anti-allergisch, goed was-
baar en en bij te vullen,

van 32,95 p/st. voor 22,95 nu 2 voor 39»"

Eendenveren kussens
i van 29,95 p/st. voor 16,95 nu 2 voor 25,'

Kapok kussens
Stevig gevuld met echte Javakapok
van 36,95 p/st. voor 27,50 nu 2 voor 49»"

DEKBEDSETS
2 de G R A S

Honderden dekbedsets
met kortingen tot 70%

o.a Cinderella Vandijck Esprit Mexx Essenza Lin-o-lux

Cool touch kussen
anti-allergisch tijk voorzien van natuurzijde
van 37,95 p/st.

voor 24,95

Neksteun kussen anti-allergisch met rits
waardoor u de dikte kunt aanpassen.
van 39,95 nu 29»"

3 kamer Comfort de luxe kussen
90% dons + binnenin synthetische
bolletjes voorzien van rits
van 79,95 nu 54,95

2 voor 99>"

K E U K E N
Keukensets keukendoek +theedoek
(Elias, DDDDD + jorzolino)

van 8,70 nu vanaf 5,-

Werk- en vaatdoekjes
1,80 per stuk nu 4 voor 4»95

Ovenwanten van Elias van 7,50 nu 4,95

Pannenlappen van Elias van 2,95
nu 2 voor »5°

D E K B E D D E N
Zomerdekbedden

vulling: 100% katoen 100% zijde
i pers. 140/200 nu 29,95 nu 29,95

nu 34,95 nu 34,95
nu 44,95 nu 44,95
nu 54,95 nu 54,95

1 pers. xl 140/220
2 pers. 200/200
litsjum. 240/200

TAFELGOED
tot 80% korting

B A D G O E D

Vandijck Royal
Effen en gestreepte baddoeken

in vele kleurstellingen.
60/110 van 9,95 p/st. nu 2voor 12,-
washand van 2,25 p/st. nu 1,8°
70/140 van 15,95 p/st. nu 1O,95

Lin-o-lux
Effen gekleurde baddoeken.

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 1O,-
washand van 2,25 nu2voor 3»"
70/140 van 14,95 p/st. nu 2 voor 15,-

Ten Cate Seahorse
60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 9»95

washand van 2,25 nu O,95

Vandijck badmat
(Lussenmat) ioo%katoen.

60/60 Bidetmat nu 9»95

60/60 Toiletmat nu 9»95

55/90 Badmat nu 14»95

70/140 Badmat nu 2/»95

badstof badjas div. kleuren

Benetton velours badjas div. kleuren
met shawlkraag div. kleuren

van 59,95 HU 39,95

Vandijck Ranger
Badgoed ivoor kleur

Washand van 2,95 voor 1,95
Gastendoek van 6,50 voor 4,50
Waslap van 3,30 voor 2,50
Handdoek 68x127 15.95 °u 9,95
Badmat van 13,95 voor 7,95
Badlaken 90x180 32,50 nu 19,95

litsjum. xl 240/220 nu 64,95 nu 64.95

Synthetische dekbedden
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
i pers. 140/200 van 55,- voor 35»"
1 pers. xl 140/220 van 65,- voor 39»"
2 pers. 200/200 van 85,-voor 49»"
litsjum. 240/200 van 95,-voor 59»"
litsjum. xl 240/220 van 105,-voor 69»'

Synthetisch 4-seizoenendekbed met
katoenen tijk. Anti-allergisch.
Goed wasbaar.
i pers. 140/200 van 99,- voor 65,-
1 pers. xl 140/220 van 119,- voor 75,-
2 pers. 200/200 van 139,-voor 89»"
litsjum. 240/200 van 159,-voor 119»"
litsjum. xl 240/220 van 179,-voor 129,-

Donzen dekbedden
65% eendendons enkel dekbed,
35% eendenveertjes.
i pers. 140/200 van 129,- voor 69,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 79,-
2 pers. 2oo/2oovan 199,-voor 105,-
litsjum. 240/200 van 235,-voor 125,-
litsjum. xl 240/220 van 265,-voor 139,-

65% eendendons 4-seizoenendekbed,
35% eendenveertjes.
i pers. 140/200 van 189,- voor 99,-
1 pers. xl 140/220 van 219,- voor 115,-
2 pers. 200/200 van 299,-voor 159»-
2 pers. xl 2oo/22ovan 329,-voor 175,-
litsjum. 240/200 van 339,-voor 179,-
litsjum. xl 24o/22ovan 379,-voor 199»"

90% dons
nu 59,95
nu 69,95
nu 99,95
nu 109,95
nu 119,95

Honderden strand-
lakens

+
Kinderstrandlakens

vanaf 9,95

Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
i pers. 140/200 van 79,-voor 45»"
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49»'
2 pers. 2oo/2oovan 119,-voor 69»'
litsjum. 240/200 van 129,-voor 79»"
litsjum. xl 24o/22ovan 145,-voor 89»'

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
i pers. 140/200 van 129,- voor 79»"
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 89»"
2 pers. 200/200 van 169,- voor 109»'
litsjum. 240/200 van 209,-voor 129»-
litsjum. xl 24o/22ovan 229,-voor 145,-

Badmatten
Synthetische badmatten

bidetmatten en
toiletmatten

Katoenen
dekens/spreien

1 persoons 160/230 van 59,95 nu 39»95

2 persoons 220/230 van 79,95 nu 59,95
litsjumeaux 260/230 van 89,95 nu 69,95

PARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 -18.00 uur / din. - don. 09.30 -18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 -17.00 uur

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nl

Pe- *root£f& (̂ nncmJnJb&f vm*roo
onder voorbehoud van zet- en drukfouten.
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Drie E-teams
V.V. Zelhem Kampioen!

Ieder jaar plaatsen we foto's van de kampioenen van het schoolvoetbaltoernooi om het kampioenschap van
Zelhem in de krant en daarbij wordt vaak gekozen voor de 'groten' oftewel de groepen 7 en 8. Geheel onterecht
natuurlijk, want daardoor hebben we u de kampioenen van groep 3 en 4 onthouden. In deze klasse wist de
Heideschool dit jaar kampioen te worden. Bijgaand de foto van deze trotse kampioenen.

Dat de jeugd van W Zelhem in goede doen is bewijst het kampioenschap
van alle E-teams. Het toeval wilde dat de kampioenschappen alle 3
behaald konden worden op de slotdag van de competitie en dat alle 3
teams in Zutphen moesten spelen. De teams wisten allemaal hun wed-
strijd te winnen zodat men in een lange feestelijke colonne huiswaarts
kon keren. Net buiten Zelhem werden de voetballers opgevangen, waarna
er werd overgestapt in een huifkar voor een rondrit door Zelhem. Dit
leverde de nodige kijklustigen op, alsmede een lange stoet met volgers.
Op de foto stappen de spelers in de huifkar voor de rondrit.

Belastingaangifte via Internet vergt nieuwe codering

Benno van den Toren staat aan wieg ontwikkeling
Tegenwoordig speelt het internet een grote rol bij uw belastingaangifte. Zo lang u die aangifte zelf doet is de zoge-
naamde elektronische handtekening geen probleem, maar accoun-tantkantoren met honderden klanten, parti-
culieren en bedrijven, zouden moeten beschikken over even zovele handtekeningen en wachtwoorden, waarbij
dan nog steeds onduidelijk is wie er verantwoordelijk is voor die handtekening. Dhr. Benno van den Toren van
Wfp Administratie & advies gevestigd aan de Hendrik Mesdagstraat 11 te Zelhem kaartte als eerste in Nederland
dit probleem aan en stond daarmee aan de basis van het nieuwe systeem, dat hij vervolgens nu ook als eerste in
Nederland via het Internet aan kan bieden.

opslaan en ter goedkeuring voorleg-
gen aan mijn klanten. Met een
gebruikerscode en een wachtwoord
kunnen zij de documenten die ik
voor hen klaarzet bekijken en accor-
deren. Alleen na het verkregen
akkoord wordt de aangifte doorge
stuurd naar de Belastingdienst en
een kopie blijft bij Diginotar in het
systeem staan."
Op deze manier geeft de belasting-
plichtige zijn goedkeuring aan de
aangifte en is de verantwoording
juridisch afgedicht. Jammer genoeg
heeft de Belastingdienst dit bij de
invoering van het elektronische
systeem laten liggen en moest de
branche zelf de oplossing aandra-
gen, maar met het akkoord van de
klant zijn nu alle vragen op het
gebied van aansprakelijkheden
opgelost.
Inmiddels gebruikt dhr. van den
Toren van Wfp het systeem
DocProofvan DigiNotar bij een aan-
tal klanten; vooral om ervaring mee
op te doen. "Klanten moeten er toch
aan wennen om elektronisch te
communiceren met hun accountant
/ belastingadviseur. Nu de klanten
via DigiNotar een wachtwoord heb-
ben verkregen kan dit ook worden
gebruikt om de Internet dienstverle-
ning verder uit te breiden. Wij zijn
er klaar voor en hebben plannen
gemaakt voor boekhouden via het
internet, het aanleveren van loonge-
gevens, adviezen en informatie uit-
wisselen en meer".
DigiNotar biedt vanaf januari van
dit jaar de Doc-Proof ELA dienst voor
de goedkeuring van de aangifte door
de klant. Op het webportaal van
DocProof ELA wordt door de inter-
mediair de aangifte in PDF met
elektronische handtekening klaar
gezet. Vervolgens kan de aangifte
door de klant worden goedgekeurd

De elektronische belastingaangifte
is al langer bekend bij de particulier,
want de belastingdis-kette wordt al
een aantal jaren gebruikt. Vanaf l
januari 2005 is het aangeven via het
internet nu ook voor ondernemers
verplicht gesteld. Ook WFP heeft
haar programmatuur hierop aange-
past en levert de aangiften IB/VPB
van haar klanten nu elektronisch via
het Internet aan bij de
Belastingdienst.
"Maar daar blijft het niet bij, want er
zijn meer veranderingen nodig",
aldus dhr. van den Toren van Wfp.
"Voorheen tekenden mijn klanten
het aangifteformulier, dat ik had
ingevuld en deden dat formulier op
de bus. Een simpele handeling maar
wel juridisch waterdicht. Met ingang
van l januari moet dat dus elektro-

nisch gebeuren en wordt het formu-
lier voorzien van de elektronische
handtekening van de intermediair.
Maar waar blijft dan de handteke-
ning van de ondernemer (de
belastingplichtige)?" "Opeens wer-
den de beroepsorganisaties wakker
geschud want waar is die handteke-
ning gebleven en is de aan-gifte wel
goedgekeurd als deze handtekening
ontbreekt?"
Redenen genoeg om over na te den-
ken en de mogelijke problemen met
aansprakelijkheden en beroeps verze-
kering onder ogen te zien en moge
lijkheden te vinden om die op te los-
sen.
"Ik ben daarop in contact gekomen
met DigiNo-tar. Zij hebben een
systeem- 'DocProof ge-naamd. Daar
kan ik de aangifte via het internet

E2 behaalde het kampioenschap
door een mooie 5-0 overwinning.
Tijdens de gehele voorjaarscompeti-
tie werd er niet verloren. Met slechts
twee gelijke spelen een terechte
kampioen.
Ook de E3 heeft een fantastische
voorjaarscompetitie achter de rug.
Ook zij bleven ongeslagen. De laat-
ste wedstrijd werd met 12-1 gewon-
nen van Be Quick. WZ E3 stak er in

deze competitie met kop en schou-
ders boven uit en is dus de terechte
kampioen. De cijfers onderstrepen
dit: 24 punten uit 8 wedstrijden, 84
doelpunten voor (meer dan 10*
gemiddeld!) en maar 5 tegen.
Belangrijker nog dan dit resultaat is
de spelvreugde die dit team uit-
straalt. Alle spelers zijn zéér'leergie-
rig en fanatiek.

2ÉLHEME3.E2.E1

Drietal snelkrakers gepakt

De politie heeft in de nacht van don-
derdag 9 op vrijdag 10 juni, rond
2.15 uur, drie mannen aangehou-
den, die enkele minuten daarvoor
een snelkraak hadden gepleegd in
een showroom van een bedrijf aan
de Dorpsstraat in Halle. Bij de snelk-
raak werd een deur geforceerd,
waarna een hoeveelheid audioappa-
ratuur voor auto's werd weggeno-

men. De drie verdachten, 21, 25 en
30 jaar oud en afkomstig uit
Amsterdam en Almere, werden kort
na de diefstal op de Zelhemseweg in
Doetinchem gearresteerd. Ze reden
in een bestelauto die bij de snelk-
raak was gesignaleerd. Op de auto
zaten valse kentekenplaten. Het trio
is voor nader onderzoek ingesloten.

en ook worden voorzien van een
elektronische handtekening.
De elektronische handtekening
waarborgt de authenticiteit en inte-
griteit van de aangifte. De toegang
tot het webportaal is beveiligd met
gebruikersnaam en wachtwoord.
Alle bewijsstukken worden 7 jaar
elektronisch bewaard door Digi-
Notar. Voor wie dit niet genoeg

vindt, is ook het gebruik van een
SMS-code via de mobiele telefoon of
een smartcard mogelijk.
DigiNotar, gevestigd te Beverwijk, is
actief op het gebied van elektroni-
sche identificatie, biometrie, smart-
cards en beveiliging. Zij levert dien-
sten zoals elektronische archivering
met notariële waarborgen. M



Eerste boek "Raadsels rond 't Richtershuis" voor illustrator Riek Stevens

.„Bijna 500 boekschrijvers is toch fantastisch"
Op maandagmiddag 6 juni werd in een feestelijke ambiance in de
Hamaland-sporthal te Lichtenvoorde het boek 'Raadsels rond
't Richtershuis' aan leerlingen en betrokken juffen en meesters ge-
presenteerd van alle basisscholen uit de oude gemeente Lichtenvoorde.
Het unieke boekexemplaar is geschreven door de 477 auteurs,
de leerlingen van groep 7 en 8, en bevat gefantaseerde vertelsels op
basis van de Lichtenvoordse geschiedenis en 't Richtershuis beginnend
in de jaren 1715-1720.

Miranda Nieuwen-huis, voorzitter Kind
en Cultuur opende de middag met:
„Gewel-dig, een boek dat door bijna 500
kinderen is geschreven en jullie staan
per school allemaal met naam ver-
noemd in het boek." Het eerste exem-
plaar van het boek werd door schrijf-
ster Martine Letterie aan Riek Stevens
van de St. Jorisschool uitgereikt. Riek is
de tekenaar van de illustratie op de
voorkant van het boek. Het tweede en
derde boek werd overhandigd aan Tes-
sa Elferink en Wietse Scheltinga, waar-
na de populaire popband Busted de
middag cultureel sierde. Burgemeester
Doek mocht nadat vertegenwoordigers
van alle klassen het boek 'Raadsels
rond 't Richtershuis' in ontvangst had-
den genomen het allerlaatste boek in
ontvangst nemen.

De burgemeester feliciteerde de leerlin-
gen met hun geleverde prestatie: "Er
gaat geen dag voorbij of je moet aan
cultuur doen." Er zijn duizend boeken
door Grafisch Bedrijf Weevers Elna ge
drukt en zijn in de Lichtenvoordse bi-
bliotheek verkrijgbaar. Het idee is ont-
staan naar aanleiding van het tien jaar
Kind en Cultuur. De organisatie wilde
iets meer dan een toneel of cabaretbe
zoek in De Storm, Den Diek of in De
Swite en organiseerde een groot inter-
actief schrijfproject voor de boven-

bouw (groepen 7 en 8) van het basison-
derwijs. Oud-burgemeester van Rijcke
vorsel startte het project door middel
van het rondschrijven richting mogelij-
ke sponsoren. De leerlingen hebben ge
durende de maanden februari tot en
met april intensief contact onderhou-
den met kinderboekenschrijfster Mar-
tine Letterie.

Deze schrijfster is uitgenodigd voor
dit project vanwege haar historische
invalshoek, geschreven voor kinderen.
Martine Letterie koos het 'Prothocol-
lum van de Breueken'als onderwerp,
waarin rechtzittingen van het gericht
te Lichtenvoorde overtredingen en ver-
grijpen weergeven vanaf het jaar 1715.

Gecoacht door Martine Letterie en on-
dersteund door veel achtergrondinfor-
matie en een rondleiding in het Rich-
terhuis door Godfried Nijs -leerkracht
en enthousiast amateur-historicus-
werden de verhalen geschreven, voor-
zien van illustraties. In de verhalen-
bundel „'t Raadsels rond 't Richters-
huis" komt de fantasie van kinderen
samen het het verleden van de plaats
waarin zij nu wonen.

Jaarlijks selecteert Kind en Cultuur
een aantal voorstellingen die door de
leerlingen van deze basisscholen wor-

den bezocht. Kind en Cultuur in Lich-
tenvoorde krijgt voor het organiseren
van culturele educatie een jaarlijkse
gemeentelijke subsidie.

Bovendien betalen scholen een kleine
bijdrage per kind. "Een samenwerking

met Groenlo is er nog niet maar ligt
wel in het verschiet', zegt Kind en Cul-
tuur-voorzitter Miranda Nieu-wenhuis.
"Er ligt een nieuw voorstel met een
aantal regelingen van het college aan
de raad. De raad zal er binnenkort over
stemmen, hopelijk mee instemmen.

Volgende week maakt de Rabobank
bekend wie er in aanmerking komt
voor een bijdrage uit het Coöperatie
fonds van de Rabobank. Hopelijk
worden wij daarvoor aangewezen, we
kunnen het goed gebruiken voor meer
interactieve cultuureducatie."

Even buiten Vorden bevindt zich de
therapeutische leef- werkgemeen-
schap Urtica De Vijfsprong: zorgin-
stelling en biologisch-dynamisch
bedrijf. De Vijfsprong biedt behan-
deling en zorg aan mensen met
een psychiatrische problematiek
en aan mensen met een verstande-
lijke handicap. Samen leven en
werken staat hierbij voorop. Het
boerenbedrijf is de spil, de antro-
posofie de inspiratiebron.

Op de Vijfsprong wordt zo met de aar-
de, de planten en de dieren gewerkt,
dat het gezond blijven van de aarde
voorop staat. Het achterliggende idee
is, dat een vitale aarde de gezonde en
vitaliserende processen in planten,

dieren en ook de mens ondersteunt.
Het werk is dus niet in de eerste plaats
opbrengst gericht, maar gezondheids-
bevorderend. Het werk is zinvol en
wordt verricht vanuit een respectvolle
houding.

Op 25 juni houden alle biologische
boeren een open dag. Maar ook alle
zorgboerderijen. En omdat Urtica De
Vijfsprong in Vorden zowel een biolo-
gisch-dynamische boerderij is als een
zorginstelling is er dubbele reden om
een open dag te houden. Van elf tot
vier uur kan iedereen terecht.

Het programma is gevarieerd: van
werken op het land en in de siertuin
tot het proeven van de zuivelproducten.

Ook zijn er rondleidingen, informatie
stands en kan men desgewenst een
diavoorstelling bekijken.

De Vijfsprong breidt uit. Samen met
Natuurmonumenten en met de Drie
kant wordt gewerkt aan het project
Hackfort. Vanuit de Vijfsprong gaat er
geregeld een paard-en-wagen naar de
toekomstige eerste zorgboerderij op
het landgoed Hackfort: daar staan in-
formatiestands van alle drie de samen-
werkende partners. Bovendien zijn er
wandelingen uitgezet over het land-
goed.

Urtica De Vijfsprong, Reeoordweg 2a,
Vorden. Info: www.urticadevijfsprong.nl
tel. (0575) 55 34 59.

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

baan de Wehme: info bij de receptie.

- Hobbyen en Meer Bewegen voor Ou-
deren van Welzijn Ouderen Vorden
hebben vacantie tot begin septem-
ber.

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

JUNI
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.
16 Orgelconcert Dorpskerk.
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.
30 Orgelconcert Dorpskerk.

Open dag Stal-Eijerkamp
Na een overweldigende belangstel-
ling in 2004 heeft pony-manege:
"Stal-Eijerkamp".

Wederom een open dag en dressuur-
wedstrijd voor hun ruiters georgani-
seerd en wel op zondag 19 juni a.s.
Ruim 100 amazones en ruiters, welke
minimaal l jaar les volgen, hebben
zich ingeschreven voor dit evenement.
De organisatie is in handen van Rinie
Heuvelink, die ook de meeste lessen
geeft en m.b.v. de overige instructrices
zal zij de ruiters ook begeleiden voor
de wedstrijd. In 5 zogenaamde 'rin-
gen' zullen de ruiters hun proef rij-
den, aangepast op hun niveau en be
oordeeld door een jury. Voor bezoe
kers is dit een mooie gelegenheid om
eens kennis te maken met de manege

en de verrichtingen van de ruiters te
bewonderen. Voor de kinderen zal er
natuurlijk de mogelijkheid zijn om
ook zelf een rondje op een pony te ma-
ken. Na in april j.l. een buitenrit te
hebben georganiseerd in "Het Grote
Veld", is dit het 2e evenement van de
manege en zal er zijn de nazomer een
springwedstrijd - en op veler verzoek
nog een buitenrit gemaakt worden.

De Fam. Heuvelink wil dan ook ieder-
een uitnodigen om onder het genot
van een kop koffie of glaasje fris
kennis te maken met de manege en te
komen kijken naar de verrichtingen
van de ruiters.

U vindt Manege "Stal Eijerkamp" aan
de Vordenseweg 22 te Warnsveld.



ORANJEFEEST
WILDENBORCH

Op vrijdagavond 24 juni
is de barbecueavond in de kapel. Aanvang 20.00 uur.

Opgeven barbecue voor maandag 20 juni, tel. (0575) 55 66 66.

Op zaterdag 25 juni
12.45 uur ballonoptocht vanaf de Nijlandweg.

13.00 uur Opening ballonnen oplaten,
daarna volks- en kinderspelen.

Vaderdag tip!!

•̂r

Skottelbraai-demonstratie

Zaterdag 18 juni
10.00-16.00 uur

Diverse vaderdagaanbiedingen!
(zie ook onze folder)

V.O.F.
Weenk-ter Maat

Stationsweg 16
Tel. (0575) 55 15 83
VORDEN

SIGMA FIT WATCH
Polscomputer/horloge met
zeven hartslag- en tien tijd-
functies. Vijftalig menu
en sportief design.

TOPEAK TOOLSET ALIEN II
Minigereedschap met 26 functies in een sterk
fiberglasframe. Inclusief torque bitje 725.

PRQBLZ
DE FIETSSPECIALIST

Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. 0575-551393 & Spittaalstraat 34 • Zutphen • Tel. 0575-519526

www.profilebleuminknl info@profilebleumink.nl

Nationaal Epilepsie Fonds
D* Macht van het Kl«in«

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke korting!

Inlichtingen:

B. Enzerink
tr (0575) 46 15 34

www.ballonvoor2.nl

Skottelbraai-demonstratie bij Welkoop Vorden:

Win een vaderdagdiner!

Wie vrijdag of zaterdag zijn vaderdaginko-
pen doet bij Welkoop Vorden, maakt kans
op een dinerbon van 50 euro in te leveren
bij Bistro De Rotonde. Andersom geeft Bi-
stro De Rotonde dit weekend een vader-
dagcheque ter waarde van vijftig euro weg
die de klant weer kan besteden bij Wel-
koop Vorden.

"Dezelfde actie hebben we ook met moeder-
dag samen met De Rotonde gehouden", legt
Wim Weenk van Welkoop Vorden uit.
"Het enige verschil is dat wij nu geen ontbijt op
bed weggeven, maar een dinerbon waarbij de
winnende klant zelf kan bepalen wanneer hij
de bon gebruikt. Dat hoeft dus niet per se op va-
derdag." De vaderdagactie werkt heel eenvou-

dig. Wie op vrijdag of zaterdag zijn inkopen bij
Welkoop Vorden doet, dient achterop de kassa-
bon zijn naam en adres te zetten en deze in te
leveren bij de kassa.
Zaterdag aan het eind van de middag vindt dan
de trekking plaats en zal bekend worden ge
maakt wie de dinerbon heeft gewonnen. Voor
klanten van Bistro De Rotonde geldt in feite
hetzelfde verhaal. Op vrijdag en zaterdag kun-
nen zij de rekening met daarop hun naam en
adres deponeren in de bus die in het restaurant
staat.
De winnares ontvangt echter geen dinerbon
maar een vaderdagcheque te besteden bij de
Welkoop.

Als we Wim Weenk vragen naar een paar ca-
deautips voor vaderdag hoeft hij niet lang na
te denken. "Voor handige vaders is gereed-
schap natuurlijk altijd een leuk cadeau. Maar
we hebben ook alles voor in de tuin."

SKOTTELBRAAI
Verder vindt er op zaterdag 18 juni in het ka-
der van vaderdag een skottelbraai-demonstra-
tie plaats bij Welkoop Vorden.

De skottelbraai is superhandig op de camping
en in de achtertuin. Hij kan koken, bakken,
grillen, bbq-en, wokken en werkt als een soort
oven. Nieuw in het assortiment van Welkoop
Vorden is de anti-aanbakfolie voor de skottel-
braai.
De skottelbraai blijft hierdoor altijd netjes en
als nieuw en het schoonmaken gaat snel en
zonder schrobben. Beide zijden van het folie
zijn meer dan 100 keer te gebruiken en na ge-
bruik kan de folie eenvoudig in een warm sop-
je gereinigd worden of in de vaatwasser.

De demonstratie vindt plaats van 10.00 tot
16.00 uur. Voor meer informatie zie ook de ad-
vertentie.

AUTOBfDRUf

Groot
jebbink

Hierbij nodigen wij onze klanten
uit voor een gratis zomerinspectie
op: vrijdag 17 of zaterdag 18 juni
van 9.00 uur tot 16.30 uur kunt u
zonder afspraak komen en onze
monteurs zullen uw auto op de
tien belangrijkste punten nakijken
voor een onbezorgde vakantie.

Rondweg 2, 7251 RV Vorden, tel. (0575) 55 22 22

www.groot-jebbink.nl

y

Dr

Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

Geslaagd?
1/2 meter slagroomtaart

. 10.95
Vaderdag

Laat vader niet in zijn hemd staan
overhemd

8 pers. € 8.9512 pers. €

Als enige in Vorden en omgeving verkopen wij de befaamde Belgische

Leonidas bonbons
Feestje!!*

Wij verzorgen graag uw gebak, partyhapjes, koude en
l warme buffetten, salades, belegde en hartige broodjes.

Graag lot ziens bij Mirjam Meukmbroek

Restaurant
't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251 HN Vorden

tel. 0575-554001

www.oldelettink.nl

e-mail: infoci oldelettink.nl

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

van di. 14 juni t/m ur. 17 juni

• Nasi met roerbakgroenten
• Saté met saté saus
• Dessert

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



Weekendvoordeel
Saladeparade met

25% korting

Plus:
de scherpste
actieprijzen

PLUS Salades
Krab, kip kerrie, kip saté, tonijn of zalm
Bakje 150 gram
NORMAAL 1.39-1.89

25%
KORTING

Appelsientje
Sinaasappelsap

Pak 1 liter
ELDERS 0.81

O
Hertog
Slagroomijs
Diverse smaken.
Ovale bak 875 ml.
ELDERS 3.35

Kersen
500 gram

Varkensschnitzels
Naturel of gepaneerd.
750 gram
ELDERS 8.24-8.99

Stokbrood
Wit. Vers voor u gebakken
Per stuk ca. 440 gram
ELDERS 1.15

69

Montalto
Nero d'Avola

Is een omfietswijn
van Nicolaas Klei

Off Grecanico
Chardonnay

of Sangiovese Syrah
2 flessen a 75 cl.

ELDERS 9.98
Nu 4.99

2 halen
1 betalen

Wij verkopen alléén alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

1US Kogelman
Borcuioseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

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

vrijdag 8.00-21.00 7742 pc i Orhom vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00 Tel 0573 -251056 zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl
24/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Opgeteld de beste!



Qildekrant
Uitgegeven i.s.m. het Schuttersgilde "St. Jan" - Keijenborg i.v.m. de kermis op 24, 25, 26 en 27 juni 2005 (7e jaargang)

Voorwoord
"Laten we de vaandels slaan voor God, Koning en Vaderland" is de
leus en dat gaat zeker op met onze huidige koning, die in een jaar
tijd drie keer de romp van de houten vogel eraf heeft weten te schie-
ten. Als koning van Keijenborg, Koning van.Bronckhorst en ook als
Kringkoning van Kring de Achterhoek. De kermis komt er weer aan
en misschien , je weet maar nooit. Maar een koning komt er
sowieso. Over kermis gesproken, er staat weer veel op stapel of we
hebben weer veel in petto zoals dat heet. Zo ook dit jaar voor het
eerst een "Aanloop Kermis". Een kermis op de vrijdagmiddag voor
de 55-plussers in samenwerking met de KBO met gezellige muziek
bij zaal Winkelman om zo onze kermis aan te vullen voor iedereen.
Dus veel Aanloop Kermis.
De mijlpaal van 150 jaar bestaan zijn wij nu voorbij, maar mogen wij
een blijvende stimulans vinden om de ingeslagen weg te mogen
voortzetten. Want het Schuttersgilde betuigt niet alleen zijn kleur-
rijk optreden en zijn familiare bijeenkomsten, maar ook zijn plicht
tot het in stand houden van tradities en folklore. Wij hebben in al
die jaren in Keijenborg al een hele structuur meegemaakt; van gewa-
pende burgerwacht tot gilde, van schietvereniging tot schutterij.
Toch hebben we iets bewaard, niet alleen de folklore, maar ook iets
tastbaars. We hebben een vaandel uit de beginjaren van ons gilde
laten restaureren en deze gaan we tijdens de kermis in ons schut-
tersgebouw officieel onthullen. Toch de moeite waard om te weten
dat we voorheen "Jan Baptista" genoemd werden en in "Kijenberg"
woonden. Er zit niets anders op dan te komen kijken dus. Al met al
de Schutterij leeft en dat doet mij als voorzitter veel deugt. Ik mag
dan ook iedereen van harte welkom heten, voor zover zij nog geen
lid zijn, om bij het Schuttersgilde "St. Jan" te komen en zo de tradi:
tie in Keijenborg levendig te houden. Daarom kan ik en mag ik
iedereen een prettige, gezellige en een fijne kermis toewensen.

de voorzitter,
Wim Besselink

Wij schrijven 1966 als pastoor Dijkers het initiatief neemt tot de eer-
ste kermisoptocht. In de woorden van vandaag zouden we zeggen:
een innoverend initiatief, en in gewoon Nederlands: die man had
gewoon een goed idee. Want binnen een bestaande vereniging is er
voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën.
Beginnen is soms geen kunst, maar volhouden wel. Hoeveel vereni-
gingen komen niet in de moeilijkheden als er niet voortdurend
nieuwe initiatieven worden ontwikkeld en hoe vaak hoor je leden
van een club of vereniging niet zeggen: er is niets meer aan. Nieuwe
ideeën zijn van levensbelang.
Zo ook de kermisoptocht, dat was wat nieuws in ons dorp. Pastoor
Dijkers had zijn tijd mee, de jaren zestig waren jaren waarin heel
veel nieuwe dingen gebeurden. Gelukkig heeft het initiatief van de
optocht goed wortel geschoten in ons dorp, nu voor de 40ste keer.
Het zal wel een bekend verhaal zijn als je de optocht vergelijkt met
een ijsberg, het meeste is onzichtbaar, zit onder de waterspiegel, je
ziet alleen maar de top. De optocht is de top, maar de top wordt
nooit wat als er niet heel veel onder zit, als er niet heel veel maanden
werk aan vooraf is gegaan. Ook niet als er heel veel man- en vrouw
uren in worden gestoken om plannen te maken en om met die plan-
nen een mooie wagen op de weg te brengen.
We schrijven nu 2005, alweer 40 jaar later. Een prestatie met diepe
wortels. Stevige wortels voor de toekomst. Ik wens de kermisoptocht
in Keijenborg nog heel veel goede jaren en het publiek, inwoners
van binnen en buiten Keijenborg nog jarenlang veel kijk en luister-
plezier.

pastoor,
H. Jacobs

Toelichting kermisprogramma 2005

Hierbij ziet u een foto van de Ie prijs kermiswagens 2005: De zinkende piraat van groep VKC.

Het bestuur en een groot aantal
leden van Schuttersgilde "St. Jan"
in Keijenborg zijn al weken druk
in de weer i.v.m. de organisatie
van de jaarlijkse kermis. U heeft
ze vast en zeker al zien staan, die
grote gele reclameborden bij de
invalswegen naar Keijenborg die
u attenderen op de komende ker-
mis. Een jaarlijks ontmoetings-
feest, vlak voor de vakantieperio-
de, voor alle dorpsgenoten en
oud-dorpsgenoten in Keijenborg.
Voor de 4de maal zal Het bestuur
en een groot aantal leden van
Schuttersgilde "St. Jan" in
Keijenborg zijn al weken druk in
de weer i.v.m. de organisatie van
de jaarlijkse kermis. U heeft ze
vast en zeker al zien staan, die
grote gele reclameborden bij de
invalswegen naar Keijenborg die
u attenderen op de komende ker-
mis. Een jaarlijks ontmoetings-
feest, vlak voor de vakantieperio-
de, voor alle dorpsgenoten en
oud-dorpsgenoten in Keijenborg.
Voor de 4de maal zal er een feest-
tent op het kermisterrein
geplaatst worden die dit jaar
wederom door Winkelman
beheerd zal worden, hierdoor zal
café en zaal Winkelman tijdens
de kermis gesloten zijn.

Traditiegetrouw zullen er weer
een groot aantal attracties op en
nabij het Booltinkplein worden
opgebouwd en deze zullen op de
reeds eerder genoemde tijden
worden opengesteld. Dit jaar
hebben wij contractueel weten
vast te leggen:

autoscooter, boksbal, disco-train,
american wipp, circus-convoy,
beach-jumper, draaimolen, lucky
cranes, fotoschietsalon, bulldo-

zerschuivenspel, grabbelton/bal-
lonnen, kop van jut, lijntrekspel,
eendenspel, bussensport, speren-
sport,vis/snackstand, nougat/sui-
kerwerken, oliebollen/gebaks-
kraam, suikerspin/popcorn en
ijsverkoop.

Kermisvrijdag 24 juni:

Dit jaar zal er voor het eerst i.s.m.
K.B.O. Keijenborg een "aanloop-
kermis" georganiseerd gaan wor-
den voor 55-plussers in zaal
Winkelman m.m.v. duo "Op Pad".
Aanvang is om 14.00 uur en het
belooft een gezellige middag te
gaan worden met o.a. "dubbeltjes-
dansen", waarbij de valeta, polka
en de wals gespeeld zullen gaan
worden, deze middag zal onge-
veer tot +/-17.30 uur gaan duren.

's-Avonds zal vanaf 21.00 uur de
kermis voor de jongeren in de
feesttent op het kermisterrein
worden ingeluid m.m.v. de forma-
tie "Mill Street Band". Tevens is
hier een mogelijkheid om zich op
te geven voor het vogelschieten
en/of vogelknuppelen vanaf
20.00 uur.

Kermiszaterdag 25 juni:

Om 17.00 uur zal -mits de weers-
omstandigheden ons gunstig
gezind zijn- de Eucharistieviering
plaatsvinden in de binnentuin
van Zorgcentrum "Maria Poste!".
Bij minder gunstige weersomstan-
digheden wordt uitgeweken naar
de "St. Jan de Doper" kerk. Hierbij
zal het voltallig Schuttersgilde
"St. Jan" in uniform aanwezig
zijn. Genoemde Eucharistievier-
ing wordt mede opgedragen voor
de leden, alsmede voor alle

hetoverleden leden van
Schuttersgilde "St. Jan".
Na de kerkdienst maakt het
Schuttersgilde een muzikale
rondgang door het dorp.

Vanaf 21.00 uur is er weer gele-
genheid voor dansen en feestvie-
ren in de feesttent m.m.v. de for-
matie "Mellow". Wederom is
vanaf 20.00 uur weer de moge-
lijk om zich op te geven voor het
vogelschieten en/of vogelknup-
pelen in de feesttent.

Kerm is zondag 26 juni:
de 40e optocht van
Keijenborg

De zondagmiddag staat uiter-
aard weer grotendeels in het
teken van de kermisoptocht.
Mede door de grote inzet van
een aantal actieve straten/buur-
ten en vriendenclubs, die al
enige tijd
geleden begonnen zijn om een
wagen te bouwen, kunt u weder-
om genieten van een prachtige
optocht. De bebouwde kom van
Keijenborg wordt hiervoor om
12.00 uur voor al het gemotori-
seerde verkeer afgesloten. Vanaf
12.00 uur wordt er een entree-
prijs geheven €'!,- per persoon
en de auto's dienen op de aan-
gegeven parkeerplaatsen bui-
ten de bebouwde kom van het
dorp te worden geparkeerd!!!!!
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7256 AC Keijenborg

Tijdens de Keijenborgse Kermis zullen ook de KIK-winkeliers kun-
nen genieten van een hopelijk zonnige Kermis.
Stuk voor stuk zijn de winkeliers betrokken bij het Keijenborgse
dorpsleven en hechten er waarde aan om aan het vogelschieten, de
Kermis en de andere festiviteiten deel te kunnen nemen.

„Kermis-maandag zijn onze winkels in Keijenborg gesloten en is er
tijd om in de feesttent met elkaar een biertje te drinken", aldus een
winkelier.
Dat het ook dit jaar weer een groot feest wordt, daar twijfelt hij niet
aan. Het is een traditie die de verbondenheid van een kleine kern
benadrukt en daar horen natuurlijk de KIK-winkeliers zeker bij.

De KIK-winkeliers wensen u allen

GOOSSENS
Tulnmmjbatan

Rabobank

Graafschap-Wtst

't is niet te geloven:
„De prijzen bij Sueters", effe checken
Björnson, Kjelvik, Compaen, Lifeline,
Havep Oxcon, Perfect, Snickers,
Frystadt enz. enz.

Ook vele merken schoenen, klomp-
schoenen en werkschoenen enz. enz.

Ook voor de kidsü
Grote collectie

Wij wensen U prettige kermisdagen
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Uilenesterstraat 10a • 7256 KD Keijenborg

Telefoon (0575) 46 30 30 • Fax (0575) 46 25 48

Installatiebedrijf
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Keijenborg
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prettige kermisdagen

Hoveniersbedrijf

Jansen
Voor al uw tuinwerkzaamheden:

• advies
• ontwerp
• aanleg

• onderhoud

Keijenborg, tel. (0575) 46 38 01

U

FLUIT
TEL. 0575 - 463441

Hengelosestraat 14

Pointer Horizon DTK 3

Pointer Unica TK3

Gazelle Afledeo DK2i alu ov

Giant Terrago ATB ov

Pointer oma fiets

Alles met service en garantie
Vwensen ca. 100O gebruikte rijwielen uit voorraad!

U prettige kermisdagen Qok



Kermis 2005
24/25/26/27 juni

Vrijdagavond gratis entree

Mill Street
populaire brabantse feestband

Zaterdagavond MellOW

Zondagmiddag/avond H l k6

Maandagmiddag/avond Reflex

Zondag en maandagmiddag gezellig

terras voor de tent met buitenbar

Herman, Ria en medewerkers wensen

iedereen prettige kermisdagen

Veel plezier

IW1NREP
St. Janstraat 3 • Keijenborg • Tel. (0575) 46 12 67

AAL NU VOORDELIG DE
> SCHILDER NAAR BINNEN!

Verfraai nu uw interieur en profiteer van een aantrek

kelijke premie voor al uw binnenschilderwerk en

wandafwerking. Uw voordeel: € 30,- per man per dog.

Bovendien geldt voor woningen ouder dan 15 jaar het

lage BTW-tarief van 6%.

Wilt u meer weten? Bel (0314) 641950 voor

een afspraak of kijk op: www.winterschilder.nl

Neuzendijk 7 Zelhem. Telefoon 0314 - 64 19 50

Wij wensen U
prettige kermisdagen

Van huis uit de beste!
vrije vastgoed bemiddelaars

Ook uw huis is snel verkocht

met slechts 0,5% courtage,

inclusief GRATIS bouwkundig rapport

of 2 GRATIS advertenties.

INFO: 0575-46 1899

Veel aanbod in de grensstreek van Duitsland. Wij

ondersteunen u bij het aanvragen van de woon-

vergunning en alle emigratiedocumenten die

noodzakelijk zijn.

Wij wensen U prettige kermisdagen

www.animomakelaars.nl

SCHO MODE HERMANS
Raadhuisstraat 27

Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 47

's maandags gesloten

Wi'i wensen U prettige kermisdagen

midden in het \tart/ van Bronckhorst

POlLUIKtH
KUMSTSTOf- Vf

ALUMINIUM KOZIJNSH

l

Al 40 jaar uw specialist in

* Zonneschermen

* Markiezen
* Screens
* Rolluiken

* Parasols
* Garage/beveiliging pantsers

* Kunststof-kozijnen
* Aluminium-kozijnen

Mob.: 06-55 77 76 26
Fax: 0575- 46 54 01

De naam staat voor:

\1 Professionele behandeling

V Gratis advies

V Service

Maak eens een afspraak
en ervaar het zelf.

Dames - Heren
&

Schoonheidssalon

Wij

wensen

U

prettige

kermis-

dagen



Ouders van Keijenborg, spoort ook uw kinderen
aan tot deelname aan de optocht.
Zij hoeven zich niet vooraf aan te melden !!!!!

De opstelling van de grote wagens geschiedt vanaf 12.30 uur in de
Geltinkweg. Daar vindt ook (voor aanvang van de optocht) de 1ste jure-
ring plaats. De opstelling van de kleine wagens, versierde fietsen en
loopgroepen geschiedt vanaf 13.00 uur in de Pastoor Thuisstraat (voor
de aanleunwoningen "Postel Staete"). Als u de wagens, reeds vóór aan-
vang van de optocht, wilt bekijken, dan raden wij u aan vroegtijdig door
de Pastoor Thuisstraat en de Geltinkweg te wandelen. Om 13.30 uur zal
een muzikale intermezzo door de jachthoornblazers "Euphonia" uit
Eibergen gegeven worden en om 13.50 uur volgen vanaf het bordes van
de aanleunwoningen "Postel Staete" de openingstoespraken en aanslui-
tend zal om 14.00 uur de kleurrijke 40e kermisoptocht in beweging wor-
den gezet.

Route en tijdstip kermisoptocht:

De route (ca. 3,5 km) op zondagmiddag ziet er als volgt uit:

start: 14.00 uur bij de aanleunwoningen "Postel Staete" aan de Pastoor
Thuisstraat. Vervolgens Geltinkweg - Koldeweiweg - Kerkstraat -
St. Janstraat - Ottenkampweg - Eulingkamp - Teubenweg -
St. Bernardusstraat - Pastoriestraat - Kerkstraat - Molenstraat -
Poelsweg - Eulingkamp - Teubenweg - St. Janstraat - Poelsweg -
Teubenweg - Koldeweiweg.

WIJ VERZOEKEN INGEZETENEN DIE AAN DE ROUTE VAN DE OPTOCHT
WONEN ER VOOR TE WAKEN DAT ER GEEN AUTO'S LANGS DE ROUTE WOR-
DEN GEPARKEERD. ALLEEN DAARDOOR ZULLEN ONS EEN GROOT AANTAL

ERGERNISSEN WORDEN BESPAARD.

Muziekgezelschappen:

In de optocht zult u de volgende muziekgezelschappen voorbij zien
trekken: Onze eigen Drumfanfare van het Schuttersgilde "St. Jan",
Muziekvereniging "St. Jan" uit Keijenborg, Jachthoornblazers (met
majorettenpeloton) "Euphonia" uit Eibergen, Schuttersgilde "St. Joris"
uit Ulft, Drumband "E.M.M." uit Giesbeek, Muziekvereniging "Nieuw
Leven" uit Steenderen en Schutterij "E.M.M." uit Hengelo (gld.).

De jachthoornblazers met majorettenpeloton "Euphonia" uit Eibergen
zal zondagmiddag vanaf 13.30 uur reeds voor sfeermuziek en een show
zorgdragen bij de aanleunwoningen "Postel Staete" aan de Pastoor
Thuisstraat.

Ca. 15.15 uur (na de kermisoptocht) zal voor Dorpshuis "De Horst" aan
de St. Janstraat het vaandel worden gezwaaid voor de genodigden en al
het aanwezige publiek door de vendeliers van het Schuttersgilde "St.
Jan" en het Schuttersgilde "St. Joris" uit Ulft begeleid door Drumfanfare
"St. Jan" en Muziekvereniging "St. Jan" uit Keijenborg. Na de vaandel-
zwaaien zal er een kleine show worden opgevoerd door Drumband
"E.M.M." uit Giesbeek.

Erewijn:

Voor genodigden zal om 15.30 uur de "traditionele erewijn" geschon-
ken worden in de grote zaal van Dorpshuis "De Horst". Tijdens de ere
wijn zal de zelfbedachte tekst op een nieuw koningsschild van de hui-
dige koning worden voorgelezen en zal het schild worden toegevoegd
aan het grote koningsketen. Tevens zal er weer een erelid gehuldigd
worden die al 50 jaar meedoet met het vogelschieten op de kermis-
maandag. Ook zal er een actief lid van het Schuttersgilde tijdens de ere-
wijn gehuldigd worden i.v.m. het bereiken van het 25-jarig lidmaat-
schap bij het Schuttersgilde "St. Jan".

- Wim Rondeel; 50 jaar schutter, erelid
- Vincent Hermans; 25 jaar lidmaatschap als

vendelier

Prijsuitreiking optocht:

18.00 uur vindt de prijsuitreiking van de kermisoptocht plaats in
Dorpshuis "De Horst". Na de prijsuitreiking is er nog gelegenheid om
gezellig te genieten van een drankje of om een dansje
te maken m.m.v. het duo "Reality" en is er tevens nog een laatste moge-
lijkheid om u op te geven voor het vogelschieten, vogelknuppelen en
jeugd-vogelschieten tot 21.00 uur.

Kermismaandag 27 juni:

Alle volksspelen vinden plaats op het voormalig schoolplein aan de
Kerkstraat (achter de gymnastiekzaal). Het vogelschieten en jeugd-vogel-
schieten beginnen vanaf 9.30 uur en het vogelknuppelen en overige
volksspelen beginnen vanaf 10.00 uur.

Koningschieten is geoorloofd voor personen die de achttienjarige leef-
tijd hebben bereikt en woonachtig zijn binnen het werkgebied van de
parochie "St. Jan de Doper" in Keijenborg. Oud-inwoners van Keijenborg
die altijd hebben meegeschoten en nu buiten het werkgebied van de
parochie "St. Jan de Doper" wonen vormen hierop een uitzondering.
We hebben ieder jaar zo'n 220 schutters. Neem eens de proef op de som
en geef je eens op voor het vogelschieten. Neem zo mogelijk je familie,

De Muziekvereniging St. Jan Keijenborg

is in 1921 als fanfare opgericht door Pastoor Thuis. Samen met Kapelaan Smit nam hij destijds het initiatief voor de oprichting van een
muziekvereninging. Destijds werd begonnen met 21 werkende leden. Door de jaren heen heeft de Muziekvereninging St. Jan aan vele ac-
tiviteiten haar medewerking verleent. In 1990 is de Muziekvereniging overgeschakeld van fanfare naar harmoniebezetting. Dit had een
positieve impuls wat betreft het ledenaantal tot gevolg. Aan het eind van vorig jaar is de Muziekvereniging begonnen met de opzet van
een tamboergroep, zodat het korps zich goed kan vertegenwoordigen tijdens allerlei festiviteiten. Anno 2004 telt de Muziekvereniging 30
werkende leden en een groot aantal jeugdleden. Dit jaar zal met de kermisoptocht de Muziekvereniging St. Jan zich daarom ook alken
lopen, zodat de tamboergroep zich kan presenteren.

kennissen en/of buren mee. Dan maken wij er samen
een gezellige maandagmorgen van !!!! Uiteraard zijn
ook de dames van harte welkom bij het vogelschieten
en/of vogelknuppelen. HOUDT EEN OUDE TRADITIE
IN ERE EN SCHIET MEE !!!!!!

Vogelknuppelen is geoorlqofd voor vrouwelijke per-
sonen vanaf zestien jaar, men hoeft hiervoor niet bin-
nen het werkgebied van de parochie "St. Jan de
Doper" te wonen.

Jeugd-vogelschieten is bedoeld om de schoolgaande
jeugd van 10 t/m 17 jaar kennis te laten maken met
het vogelschieten. Er wordt geschoten met een lucht-
buks op een vogel van piepschuim.De jeugd kan zich
hiervoor inschrijven op de reeds eerder vermelde
dagen tijdens de opgave voor het vogelschieten en
het vogelknuppelen, kosten voor deelname bedraagt
€ 2,50 per persoon.

Boogschieten is een onderdeel van het
Schuttersgilde "St. Jan".Hierbij kan men uitproberen
wat handboogsport is die door onze boogschutters
beoefend wordt. De afstand waarop geschoten wordt
is +/- 7 meter. Bij wedstrijden en /of concoursen wor-
den er afstanden geschoten van 18 en 25 meter. Heeft
u hiervoor interesse of wilt u informatie over demon-
stratie-schieten dan kunt u altijd vragen stellen aan
onze handboogschutters.

Inhuldiging nieuw koningspaar:

Zoals gebruikelijk zal ook dit jaar om +/- 13.00 uur
het nieuwe koningspaar en jeugdkoning(in)
gehuldigd worden voor de pastorie en zal de tekst die
op het nieuwe koningsschild gegraveerd is
van de oude koning voorgelezen worden. Na de hul-
diging zal het vaandel gezwaaid worden door
onze vendeliers voor het nieuwe en oude konings-
paar, jeugdkoning(in) en alle aanwezigen.

Prijsuitreiking volksspelen:

Kermismaandag aansluitend, na de huldiging van
het nieuwe koningspaar en jeugdkoning(in),
zal de prijsuitreiking volgen van de diverse volksspe
len in de FEESTTENT op het kermisterrein.

VRIJKAARTJES VOOR DE SCHOOLJEUGD:

De leerlingen van de basisschool in Keijenborg zullen
in week 25 vrijkaartjes ontvangen voor een aantal
kermisattracties, deze zijn uitsluitend te gebruiken
op maandag 27 juni 2005. Ook voor kinderen die bui-
tengewoon lager basisonderwijs volgen op scholen
buiten Keijenborg, liggen er pakketjes vrijkaartjes
klaar. Ouders van deze kinderen kunnen zaterdag-

morgen 24 juni a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur deze
vrijkaartjes afhalen bij onze voorzitter dhr. W.
Besselink, Hengelosestraat 12 te Keijenborg.

INGEZETENEN WORDEN VERZOCHT TE VLAGGEN.

Wij verzoeken alle dorpsgenoten
op 24, 25, 26 en 27 juni a.s.

de Vaderlandse Driekleur te laten wapperen.

WETENSWAARDIGHEDEN:

Afsluiting 150-jarig jubileumjaar

In september 2004 hebben we ons 150-jarig jubileum-
jaar afgesloten. We hadden op vrijdagavond
3 september in de feesttent diverse optredens van
lokale muziekbands en een gastoptreden van Bonnie
St. Claire. Zaterdagavond 4 september vond er een
muzikale taptoe plaats met diverse muziekverenigin-
gen uit de voormalige gemeente Hengelo gld. en met
als hoogtepunt een optreden van Showband
"Juliana" uit Amersfoort. Op zondag 5 september
streden maar liefst 29 schutterskoningen van de
diverse verenigingen en buurtschappen in de nieuwe
gemeente Bronckhorst tijdens het Bronckhorster-
vogelschieten om de hoogste eer, wie mocht zich de
eerste koning noemen van de nieuwe gemeente
Bronckhorst.
De organiserende vereniging "St. Jan" uit Keijenborg
heeft zich prima gepresenteerd door dit gebeuren
voortreffelijk te organiseren maar pok omdat hun
koning Rob Besselink de romp van de houten vogel
naar beneden wist te halen, zodat hij zich, samen
met zijn vrouw Suzan het eerste schutterskonings-
paar van de gemeente Bronckhorst mogen noemen.

- Nieuwe kringkoning

Zoals u misschien wel weet neemt het Schuttersgilde
"St. Jan" elk jaar aan diverse concoursen deel.
Hieronder valt ook elk jaar een kringdag dat i.o.v.
kring "de Achterhoek" (waarbij het Schuttersgilde
"St. Jan" aangesloten is) georganiseerd wordt. Op zon-
dag 24 april j.l. heeft ons Schuttersgilde deel- geno-
men aan een kringdag die georganiseerd was in Ulft.
Hierbij heeft onze huidige koning Rob Besselink de
romp tijdens het vogelschieten eraf geschoten, waar-
door hij kringkoning is geworden voor een periode
van l jaar. Rob heeft het koningschap van kring "de
Achterhoek" overgenomen van onze eigen oud-
koning Jarno Hofstede die in april 2004 kringkoning
werd in Varsselder-Veldhunten.

- Jeugdvogelschieten

Het Schuttersgilde St. Jan heeft ook al weer eenjaren-
lange traditie in het Jeugdvogelschieten. Inmiddels



al weer voor de vijfde keer, het eerste
lustrum dus, voor kinderen vanaf 10
jaar. De jeugdkoning(in) mag ook tij-
dens de kermisoptocht in de koets en
ook zal de jeugdkoning tijdens de huldi-
ging maandag een heuse sjerp omge-
hangen krijgen, waardoor iedereen kan
zien wie de jeugdkoning is. En uiter-
aard, als ons gilde ten strijde trekt, met
de concoursen ons Gilde vertegenwoor-
digen met de jeugdschietwedstrijden.

- Onthulling gerestaureerde vaandel

Zaterdagavond tijdens de kermis zal het
oudste gerestaureerde vaandel onthuld
worden in het Schuttersgebouw van het
Schuttersgilde "St. Jan". Op een passen-
de wijze zal de onthulling plaatsvinden
nadat het Gilde een muzikale rondgang
heeft gemaakt door het dorp.
De restauratie van dit vaandel is mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage
van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
In 2003 werd het vaandel uit 1923 reeds
onthuld.

- Lansdragers

Tijdens de kermis zal er een nieuwe
divisie aan ons Schuttersgilde worden
toegevoegd, namelijk de lansdragers.
Dit zijn korpsleden die tijdens het mar-
cheren een hellebaard meedragen die
in vroegere
tijden gebruikt werden om het stan-
daardvaandel van het Schuttersgilde te
beschermen. Wij hebben
deze oude traditie weer nieuw leven
ingeblazen. In samenwerking met
Smederij Besselink werd gewerkt aan
een prachtig, duurzame hellebaard. Dit

speciaal stukje smeedwerk verdient tij-
dens de optocht uw speciale aandacht.

- Bloemenactie

In september a.s. zullen we weer een
bloemenactie houden in de bebouwde
kom van Keijenborg
en in het buitengebied voor het onder-
houd en vervanging van muziekinstru-
menten en uniformen,
wij hopen natuurlijk dat u weer een
bloemetje zult afnemen om ons
Schuttersgilde te ondersteunen.

- Foto's uit de oude doos

Ons archief is klein en onvolledig, daar-
om zou het bestuur van Schuttersgilde
"St. Jan" graag oude foto's van het
Schuttersgilde, kermisgebeuren en con-
coursen willen hebben.
Heeft u nog foto's en /of andere dingen
die iets met het schuttersgebeuren te
maken hebben thuis op zolder of in een
oude schoenendoos liggen, dan zouden
wij dat graag van u vernemen zodat wij
kopieën kunnen maken van deze foto's
en eventuele attributen (in bruikleen)
kunnen tentoonstellen.
Reacties naar E. te Stroet tel. 0575-
462130 of J. Rondeel tel. 0575-461714.

Meer informatie over ons
Schuttersgilde kijk op;
www.schuttersgildestjan.nl

Wij wensen u een plezierig kermis-
weekend toe.

Bestuur en leden Schuttersgilde "St. Jan"

40e optocht Keijenborg op 26 juni 2005

Het Schuttersgilde St. Jan Keijenborg organiseert dit jaar al weer voor de 40e keer tijdens de jaar-
lijkse kermis een grandioze en kleurrijke optocht. Het was in 1966 toen de toenmalige pastoor
Dijkers het initiatief nam voor een kermisoptocht. De kermisoptocht is inmiddels niet meer weg
te denken uit Keijenborg en behoort tot een van de hoogtepunten van de Keijenborgse kermis.

Al vele jaren zijn diverse vriendengroepen, straten, buurten en families bezig de Keijenborgse
optocht te voorzien van spectaculaire wagens. Ook de vele kleine wagentjes van de schoolgaande
jeugd geven aan dat de optocht na 40 jaar nog steeds leeft. Naast deze wagens heeft het Gilde door
de jaren heen ook een behoorlijk aantal muziekkorpsen weten te strikken voor de optocht.
Uniformenfabriek Seezo heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een showkorps wat voor, tijdens en
na de optocht voor een show zorgde.

Nadat eind jaren tachtig, begin jaren negentig van de vorige eeuw het er naar uit zag dat de wagen-
bouwers niet meer konden zorgen voor een behoorlijk aantal wagens, heeft het bestuur van het
Schuttersgilde St. Jan Keijenborg voor een nieuwe impuls gezorgd en zijn er sedert een aantal jaren
toch weer zo'n 10 tot 15 wagens met uiteenlopende onderwerpen. Inmiddels zijn de wagenbou-
wers al weer bezig met de voorbereiding van de wagens voor de aanstaande kermis in het weekend
van 24,25,26 en 27 juni a.s.

Om in 2005 een speciaal tintje te geven aan de 40e optocht heeft het bestuur een aantal muziek-
korpsen weten te contracteren voor de muzikale ondersteuning. Een aantal wagenbouwers heeft
haar onderwerp al door gegeven en het bestuur van het Gilde vraagt zoveel mogelijk groepen een
wagen te bouwen. Ook de bewoners van het dorp kunnen hun straten versieren, niet alleen met
vlaggen, maar wellicht ook met een voor die buurt karakteristiek onderwerp. Laat uw fantasie
maar eens de vrije loop. Uiteraard is er ook de mogelijkheid een wagen te huren. Dat betekent dat
u elders een optocht- of corsowagen huurt en met die wagen deelneem in de categorie gehuurde
wagens, daarmee is ook een leuke prijs te verdienen.

Kermisprogramma 2005
OPGAAF VOGELSCHIETEN, JEUGD-VOGELSCHIETEN EN VOGELKNUPPELEN:

- Vrijdag 24 juni: van 20.00 tot 23.00 uur in de feesttent op het kermisterrein.
- Zaterdag 25 juni: van 20.00 tot 23.00 uur in de feesttent op het kermisterrein.
- Zondag 26 juni: na de prijsuitreiking van de optocht tot 21.00 uur in

"De Horst".

LET OP !!! er is geen opgave meer mogelijk op de maandagmorgen, houdt daar rekening
mee.

Kosten vogelschieten € 6,-, jeugd-vogelschieten ? 2,50 en vogelknuppelen ? 2,50.

VRIJDAG 24 JUNI:
14.00 uur: AANLOOPKERMIS voor 55-plussers in zaal Winkelman m.m.v. het

duo "Op Pad".
(entreeprijs bedraagt € 6,- incl. 2 consumptiebonnen per persoon)

18.00 uur: KERMISATTRACTIES open.
21.00 uur: DANSGELEGENHEID in de feesttent op het kermisterrein m.m.v. de

formatie "Mill Street Band", (entree gratis)

ZATERDAG 25 JUNI:
14.00 uur: KERMISATTRACTIES open.
17.00 uur: OPENLUCHTMIS in de binnentuin van Zorgcentrum

"Maria Poste!" (onder voorbehoud). Bij slecht weer wordt uitgeweken
naar de "St. Jan de Doper" kerk.

18.00 uur: muzikale rondgang van het Schuttersgilde "St. Jan" door Keijenborg.
18.15 uur: onthulling van het oudste (gerestaureerde) vaandel in het

Schuttergebouw van "St. Jan".
21.00 uur: DANSGELEGENHEID in de feesttent op het kermisterrein m.m.v. de

formatie "Mellow" (entreeprijs bedraagt € 8,- per persoon).

ZONDAG 26 JUNI:
12.00 uur: KERMISATTRACTIES open.
12.00 uur: bebouwde kom van het dorp wordt afgesloten voor al het

gemotoriseerde verkeer.
12.30 uur: opstellen van de kermisoptocht in de Pastoor Thuisstraat en de

Geltinkweg.
13.30 uur: muzikaal intermezzo door jachthoornblazers "Euphonia" uit

Eibergen vóór de
aanleunwoningen "Postel Staete" aan de Pastoor Thuisstraat.

13.50 uur: openingstoespraken door de voorzitter van het Schuttersgilde
"St. Jan" dhr. W. Besselink en door de burgemeester
dhr. H. van der Wende vanaf het
bordes van de reeds eerder genoemde aanleunwoningen aan de
Pastoor Thuisstraat.

14.00 uur: AFMARS van de 40e kermisoptocht.

15.15 uur: VAANDELHULDE voor alle aanwezigen m.m.v. Schuttersgilde
"St. Jan" uit Keijenborg en het Schuttersgilde "St. Joris" uit Ulft voor
Dorpshuis "De Horst" annex Schuttersgebouw aan de St. Janstraat.
Tevens zal er een showoptreden gegeven worden door Drumband
"E.M.M." uit Giesbeek.

15.30 uur: "EREWIJN" (uitsluitend voor genodigden) in Dorpshuis "De Horst".
Tevens huldiging nieuwe ereleden en jubilerende actieve leden van
het Schuttersgilde.

18.00 uur: PRIJSUITREIKING van de kermisoptocht in Dorpshuis "De Horst".
Na de prijsuitreiking gezellig samenzijn m.m.v. het duo "Reality".

KERMISZONDAG GEHELE DAG DANSGELEGENHEID:

FEESTTENT op het kermisterrein m.m.v. de formatie "Hike"
('s-avonds entreeprijs € 8,- per persoon)

MAANDAG 27 JUNI:
08.00 uur: REVEILLE (Keijenborg ontwaakt).
08.45 uur: muzikale rondgang van het Schuttersgilde en Muziekvereniging

"St. Jan" door Keijenborg.
09.00 uur: VAANDELHULDE voor alle ereleden en genodigden vóór Dorpshuis

"De Horst".
09.10 uur: welkomstwoord door de voorzitter en de commandant van het

Schuttersgilde "St. Jan"
en een afgevaardigde van het gemeentebestuur.

09.30 uur: aanvang VOGELSCHIETEN en JEUGD-VOGELSCHIETEN.
achter Dorpshuis "De Horst" aan de Kerkstraat.
Gezelligheid troef achter Pprpshuis "De Horst".
Tijdens de volksspelen is de feesttent achter het dorpshuis open om
uw dorst te lessen.

10.00 uur: aanvang VOGELKNUPPELEN en overige VOLKSSPELEN.
11.00 uur: KERMISATTRACTIES open.
12.00 uur: einde volksspelen.
12.30 uur: afmars van het Schuttersgilde en de Muziekvereniging "St. Jan"

voor het ophalen van
het oude en het nieuwe koningspaar en jeugdkoning(in).
- huldiging en installatie van het nieuwe koningspaar en

jeugdkoning(in) vóór de pastorie.
- vaandelhulde voor het nieuwe koningspaar, jeugdkoning(in) en

alle aanwezigen,
eveneens vóór de pastorie.

aansluitend: PRIJSUITREIKING van de volksspelen in de feesttent op het
kermisterrein.

KERMISMAANDAG GEHELE DAG DANSGELEGENHEID:

FEESTTENT op het kermisterrein m.m.v. de formatie "Reflex"
('s-avonds entreeprijs € 8,- per persoon)



Deelnemende Korpsen

De muziekvereniging EUPHONIA uit Eiber-
gen is opgericht op 28 februari 1897 en is in
1997 koninklijk onderscheiden. De muziek-
vereniging heeft ruim 200 leden, onderge-
bracht in een harmonieorkest, leerlingenor-
kest en majorette en een minirette peloton,
een big band en het jachthoornkorps.

In 1954 is de drumband opgericht en in
1969 is deze groep uitgebreid met klaroen-
blazers. In 1990 is de overstap gemaakt
naar es/bes trompetten en in 1992 is het
korps uitgebreid met Jachthoorns. In deze
bezetting en samenstelling is het een en-
thousiaste groep muzikanten die graag op-
treden in de regio, maar ook daar buiten.
Dit jaar verzorgt het Jachthoornkorps en
de majorettes en minirettes een optreden in
Markelo, Varsseveld en in Keijenborg. In Ei-
bergen op 30 april en bij optochten en de
vele serenades.

Het korps speelt in de 1e divisie en heeft 11
eerste prijzen behaald en is 3x Nederlands
kampioen geworden op het topconcours te
Barneveld. Het laatste concours was in het
jaar 2000 te Werkendam, waar ook een 1e
prijs werd behaald met promotie en de uit-
nodiging voor het topconcours in 2001. Een
ruim aantal jaren is de tambourmaitre
/enne Broekgaarden de man achter de
shows van het korps. Hij bedenkt, schrijft
en werkt het geheel uit om het vervolgens
op zijn eigen bijzondere wijze over te bren-
gen aan het Jachthoornkorps. Sinds janua-
ri 2004 is André Floors benoemd als in-
structeur. De plannen voor 2005 zijn klaar:
deelname aan het KNFM concours op 5 no-
vember te Schiedam!

U als gasten/publiek wensen wij veel kijk-
en luisterplezier met het Jachthoornkorps
en het majorettepeloton EUPHONIA uit Ei-
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bergen.
De organiserende vereniging Het Schutters-
gilde St. Jan Keijenborg werd in 1853 opge-
richt en vierde de afgelopen twee jaar op
grootse wijze haar 150 jarig jubileum, wat
u zich ongetwijfelt nog zult herinneren. Dit
jaar is er weer een jubileum, namelijk de
40e optocht. De drumfanfare van het Schut-
tersgilde St. Jan Keijenborg zal in haar vol-
le glorie meedoen. Naast de drumfanfere
ziet u voorop de bielemannen en aan het
eind lopen de boogschutters en vendeliers.
Zij allen begeleiden het konings- en keizer-
spaar. Dit jaar vragen wij uw speciale aan-
dacht voor het standaardvaandel, wat
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wordt beschermd door een aantal lansdra-
gers en daarmee de vaandelwacht vormt.
Foto Hengelosestraat 1e optocht 1966: Hier
wordt de woningnood opgelost:
Op de foto: van links naar rechts: Eef Wis-
sink, .Diny Stapelbroek, Piet Bourgondiën,
Wim Rondeel, Bernard Rondeel, Riet Weve-
rink, Harry Weverink, Marianne Stapel-
broek, Bennie Vredegoor. Op de voorgrond
Hent Hermans (bestuur St. Jan) en Alben
Weijers

KERMIS
KERMIS

De Hengelose Schutterij "Eendracht Maakt Macht", heropgericht in 1951, bestaat uit diver-
se onderdelen, n.l: een Konings- en Keizerspaar, officieren, bielemannen, marketensters,
vendeliers, vaandel- en vlaggedragers en een drumband.

De drumband is opgericht op 23 januari 1971. Sinds de oprichting van deze groep nemen
zij deel aan diverse concoursen waarbij een veelal een positief resultaat werd behaald. Ook
nemen zij ieder jaar deel aan diverse optochten binnen onze gemeente, maar ook ver daar-
buiten. Het geheel staat onder leiding van Christiaan Wolferink. De tamboermaitre is Jan
Jansen.

Nieuw Leven

Muziekvereniging Nieuw Leven
Steenderen is opgericht in 1976 en is
ontstaan uit twee plaatselijke vereni-
gingen D.S.S. en Sint Cecilea.

Hierdoor is een prachtige vereniging
NIEUW LEVEN ontstaan, die de toe
komst goed aan kan.

De optredens bestaan uit twee con-
certen per jaar, diverse serenade.s en
veel kermisoptochten b.v. Olburgen
en Rhaberg, Bronkhorst, Baak en
Steenderen

St Joris Ulft: Het korps laat bij haar optre-
dens vaak een onuitwisbare indruk achter
in de regio en dat komt vooral door de bij-
zondere samenstelling van het korps, met
pijpers, lyra's en trompetters (en tegenwoor-
dig ook zware blaaspartijen), de aanspre-
kende kleding (rode cape), het populaire
muzikale repertoire en het grote aantal le-
den in het korps (5 rijen breed). Dit enthou-
siasme mist zijn uitwerking niet in de aan-
trekkingskracht naar de jeugd. Door de ge-
degen organisatie binnen St. Joris en het
blijvend investeren in de erschillende oplei-
dingen, samen met de muziekschool, blijft
het korps groeien. Niet alleen in aantal,
maar ook in de kwaliteit in de uitvoering
en in de muziek. Met de kermis 2004
stroomden 6 nieuwe leden in het korps en
bestond het korps uit 81 actieve leden, in-
clusief vendeliers en schutters.

Kermisdansmuziek

Mellow

Biografie
Het is ondertussen al weer ruim vijf-
tien jaar geleden dat MELLOW als
plaatselijk bandje werd opgericht in
Lichtenvoorde. Het woord "bandje" is
echter al lang niet meer van toepas-
sing, want MELLOW is door de jaren
heen uitgegroeid tot feestband van
formaat.
Ook de term "plaatselijk" is niet meer
op z'n plaats. Met name in de
Achterhoek is dit orkest zonder meer
een begrip.

Ook buiten deze regio ontdekken
steeds meer mensen dat deze
enthousiaste rasmuzikanten een der-
mate breed repertoire tot hun
beschikking hebben dat ze absoluut
niet op hun feest mogen ontbreken.
Dat repertoire varieert van neder-
landstalige meezingers tot stevig Top
100 werk en van oude soul- / motown-
nummers wordt moeiteloos overge
schakeld op muziek uit de heden-
daagse hitparade.

Naast een zeer uitgebreid repertoire
beschikt MELLOW vanzelfsprekend
over een perfecte licht- en geluidsin-
stallatie*, die aan iedere zaal of feest-
tent aangepast kan worden. Kortom,
wilt u van uw feestavond een FEEST-
AVOND maken, kies dan voor deze
jonge en energieke band.

Reflex

Biografie

Reflex, een absolute topper voor welk
optreden dan ook!
Een zeer allround repertoire, maakt
dat dit orkest overal inzetbaar is. Of

De Drum- en showfanjare E.M.M. Giesbeek is de vereniging in Giesbeek voor drum- en show-
fanfare muziek. De vereniging bestaat sinds september 1953.
•E.M.M, staat voor Eendracht Maakt Macht. Als vereniging stamt de Drum- en showfanja-
re E.M.M, af van het tamboerkorps van de Schutterij E.M.M, uit Giesbeek.
Het verenigingsgebouw van E.M.M, bevindt zich aan de Landaansestraat in Giesbeek.
E.M.M, bestaat uit een enthousiaste groep ouderenleden en jeugdleden. Op woensdagavond
vinden de repetities plaats in het verenigingsgebouw.

KERMIS

het nu gaat om een gezellige kroeg, uw bruiloft, een bedrijfsfeest, kermis, dan-
cing of welk ander evenement dan ook; de orkestleden proeven feilloos aan
welke sfeer er gewenst wordt. De uitstraling van de jongens, de diverse acts,
een spetterende lichtshow met onder andere lazers en een aangenaam geluid,
maken dat Reflex van elk feest een top feest maakt.
http://www.reflexmusic.nl

Millstreet
MillStreet is een van de populairste coverbands van het land. Energie en
enthousiasme is hun grote kracht. Uiteraard zijn de vijf heren goed
geschoolde en getalenteerde muzikanten. Zij laten ieder optreden zien
dat kwaliteit en professionaliteit hand in hand kunnen gaan met gezel-
ligheid en humor.

Bij een goede show hoort mooi licht en een sprankelend geluid. Deze
band wordt daarom ondersteund door een moderne lichtshow en een
geluidsinstallatie die nooit tekort komt, maar altijd zachter kan. Al deze
techniek is in handen van drie professionele technici.

MillStreet is een vlotte band met een eigen gezicht. Zo hopen zij met het
uitbrengen van eigen werk, langs hun bestaan als coverband, op lande-
lijke doorbraak. Op regionale en lokale radio en televisie omroepen zijn
zij nu al regelmatig te beluisteren en te zien. Ook op Radio 3 hebben zij
al live opgetreden.

De overvolle agenda en een jaarlijkse eigen fandag zijn de voortekenen
dat het hier niet om zomaar een band gaat.....je zou ze eens moeten zien!

Wie nog meer over deze band wil weten kan kijken op de website:
www.millstreetband .com

Biografie
MillStreet is een van de populairste coverbands van het land. Energie en
enthousiasme is hun grote kracht. Uiteraard zijn de vijf heren goed
geschoolde en getalenteerde muzikanten. Zij laten ieder optreden zien
dat kwaliteit en professionaliteit hand in hand kan gaan met gezellig-
heid en humor.

Door deze ervaring en instelling is de band overal inzetbaar. Geen
muziekstijl is hen vreemd, waardoor je ze in dancings, feesttenten en op
studentenfeesten kan verwachten, maar ook op bruiloften en perso-
neelsfeesten. Zij weten zich door flexibiliteit in repertoire, presentatie,
kleding en geluidsvolume overal aan te passen. Zij zijn er immers om u
te vermaken!

Bij een goede show hoort mooi licht en een sprankelend geluid. Deze
band wordt daarom ondersteund door een moderne lichtshow en een
geluidsinstallatie die nooit tekort komt, maar altijd zachter kan. Al deze
techniek is in handen van drie professionele technici.

MillStreet is een vlotte band met een eigen gezicht. Zo hopen zij met het
uitbrengen van eigen werk, langs hun bestaan als coverband, op lande-
lijke doorbraak. Op regionale en lokale radio en televisie omroepen zijn
zij nu al regelmatig te beluisteren en te zien. Ook op Radio 3 hebben zij
al live opgetreden.

De overvolle agenda en een jaarlijkse eigen fandag zijn de voortekenen
dat het hier niet om zomaar een band gaat.....je zou ze eens moeten zien!

Reality Music

Reality Music een topformatie bestaande uit twee veelzijdige muzikanten

Frank: gitaar, sax en zang Robert: keyboards en zang. Twee muzikanten met
ieder meer dan 15 jaar ervaring ! Wij zijn er trots op dat Reality inmiddels
meer dan 10 jaar succes heeft.

De basis van ons succes is "Het aanvoelen wat het publiek wil" Door on-
ze enorme ervaring zijn we perfect op elkaar ingespeeld, daardoor kun-
nen we direct inspringen op spontane gebeurtenissen in de zaal. Reality
Music staat garant voor een "top-sound". Wij weten maar al te goed hoe
belangrijk dit is tijdens een optreden. Als je vandaag de dag naar een
feest gaat hoor je vaak de opmerking: "De muziek speelt veel te hard".
Daar zult u bij ons geen last van hebben! Wij passen het volume aan naar
het aantal mensen en naar de wens van onze opdrachtgever. Een ge-
slaagd feest, daar gaat het om! U wordt niet weg geblazen door het hoge
volume. U gaat genieten van de "warme Reality sound"!U wilt toch ook
een geslaagd feest? Kies daarom Reality Music.

Hike

Wie het woord 'hike' opzoekt in het woordenboek, ziet dat het een 'trek-
tocht' betekent. En dat is waar de jongens van het orkest Hike voor staan.
Een trektocht door alle muzikale genres. Van dansklassiekers uit de jaren
'80 en 'gouwe ouwe' tot 'dance' en Nederlandse feestmuziek. Maar wat
Hike vooral bijzonder maakt is het eigentijdse repertoire uit de huidige
hitlijsten. Hét repertoire dat goed past bij deze jonge, maar zeer goed
onderlegde, muzikanten. Met uitstekend verzorgd licht en geluid en een
sympathieke uitstraling op het podium zal Hike van ieder feest een echt
feest maken!!!! Graag stellen wij de leden van HIKE aan u voor:
- Arthur ter Voert: keyboards, zang - Michael Koek : gitaar, zang
- Sander Teunissen : drums, zang -John ter Heerdt: basgitaar, zang
http://www.hike.nl/
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'Jtoron non 3.*r0ncffl)0r&t
Heeft u teksten, ideetjes of gebeurtenissen,
wilt u iets veranderd zien in onze gemeen-
schap, is er iets grappigs gebeurd waar-
van u zegt "ik heb nu iets meegemaakt..."
etc. etc.
Neem dan contact op met de redactie van
weekblad Contact, schrijf een briefje of
geef een tip. Het is tenslotte altijd weer
moeilijk om geschikte onderwerpen aan te
kaarten.

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

e'ê uut
Gert: "Wat bunt ze toch gek tegen-
woardig. Kiek no is an, op de veur-
pagina van de krante, ne grote foto.
Argens op de Veluwe een standbeeld
onthult, een klein wild zwijn." Ger-
rie: "Hij dat nog neet eerder ezien?
Al dage lang in het niejs. Dat was een
appart bont varken. Zogenaamd ne
witten. Ja stom volk, wanneer dat
zwijn groter wordt, dan krig dat beest
vanzelf wel ne andre kleur. En vanda-
ge schrif de krante dat dat varken
standbeeld, foetsie is. Dat was 200 kg.
zwaor. Wie zol dat zwijn willen slach-
ten? Maor Gert, dat kump umdat wie
zo ontzettend vuile dom volk hebt
tegenswoardig. Zelfs biej de kranten
redaktie's bunt ze nog neet wiezer.
Ne hoop volk tochten makend um
dat ene varken te bekieken. Ne hoop
verveeld zik zo gruwelijk, dat ze , kan
neet schellen waor hen, van huus af
wilt. Van alledaagse gewone dinge
echt nargens gin verstand mear van.
Die kunt ze alles wies maken. Weet
iej nog van* de korenwolf? Een stel
mensen die zich Das en Boom neum-
den, die waarn bange dat dat knaag-
dier verdwijnt. Net of dat een ramp
zol wezzen? In Limburg hebt ze ne
helen bouw stille leg en ik meen ne
weg d'r veur ummeleg. En ik heurn
dat er an de andere kante van de
grenze zat van die knaagdiern rond-
loopt. Extra gefokt, deur de minster
van landbouw betaald, dan vret de
vossen die diers op. Die vossen die
lust die half tamme knaagdiern
graag. Ho lange zal het nog duurn
dan wordt onze mollen ratten en
moeze ok beschermde diers. "Gert
schud de kop en dech efkes terugge
an ne autotocht van Arnhem - Apel-
doorn en dan geet ja de auto weg on-

derdeur een soort tunnel, spesiaal ge
maakt veur het wild. Dat wild dat
mot dan op die plekke oaverstekken
naor de andre kante. Millieoenen hef
dat gekost. Hef dat effekt gehad? En
zukke plannen bunt d'r nog vuile
mear. Hij zol graag willen dat ze no is
een referendum holt, een stemming
veur of tegen, of wie as nederlandse
volk het er mee eens bunt dat een
klein antal zuk soort onzin d'r deur-
drukt. Van onze belasting betaald."
Wat betreft de eigen gemeente
Bronckhorst hef Gert nog neet van
die onzin leazene. Ja, iej ziet ieder
keare mear stukken grond verwil-
derd liggen. De boer eigenaar lut de
rommel, de diesels de zuring de
brandnettels de wille. Dat mot dan
nieje natuur verbeelden. Wat een on-
zin. Daor zal echt gin vogel zik geluk-
kig veulen. Gert leazen in 't land-
bouwblad dat een antal boern kiest
veur natuur op langere termijn. Dan
kriegt ze het verschil tussen land-
bouwgrond en die 'natuur' uutbe-
taald. Zonne 20 000 euro per bunder,
zo in 't handjen van vadertje staat.
Want die grond is dan maor ne hal-
ven euro de vierkante meeter mear
weerd net as bosgrond. De boer is dan
eigenaar maar hij mag gin earpels
bieten gerste of melkbeeste mear hol-
len op die grond. De grond die zien
vader en grootvader met vuile butte
wark, hei en dennen opruumen, lu-
pienen d'r op om 't vruchtbaor te ma-
ken, die dure grond mot hij dan wear
wildernis van maken? Zien veurge-
slachte zol zik ummedreien in 't graf.
Maor ja, dat bunt zaken daor hef de
eigen gemeente Bronckhorst niks oa-
ver te zeggen. Den Haag en Brussel
hebt dat bedacht. Op een groot antal

Cellofestival Zutphen
Van bas en boventoon'
Onder dit motto klinkt dit jaar de
muziek tijdens het Internationaal
Cellofestival in Zutphen.

Voor de derde keer alweer, staat de his-
torische en gastvrije stad aan de IJssel,
van 25 t/m 28 augustus, in het teken
van een uniek en harmonieus muziek-
feest.

De vele honderden muziekliefhebbers
uit binnen- en buitenland, staat ook
dit jaar een boeiend en veelzijdig pro-
gramma te wachten en het zijn niet de

minste musici die heer neerstrijken.
Gestimuleerd door het succes van de
twee vorige edities van het Zutphense
Cellofestival werd in 2004 de Inter-
nationale Cello-Academie opgericht.

Voor meer uitgebreide informatie over
dit festival verwijzen wij u graag naar
de website van de Internationale Cello-
Academie, www.cello-academie.nl
In de menukolom kan men doorklik-
ken naar het Cellofestival Zutphen,
met gegevens over de verschillende po-
dia en uitvoerende musici.

Orgelconcerten Lohman-orgel
Donderdagmiddagen in de Dorps-
kerk te Vorden.

DATUM UITVOERENDEN
16 juni Annelies Sloetjes (Doetinchem)
30 juni Jené Koelewijn (Zutphen)

14 juli IJsbrand ter Haar (Arnhem)
28 juli Elske te Lindert (Winterswijk)
11 aug. Wilbert Berendsen (Vorden)
25 augustus Gerrit Hoving (Aalten)
8 sept. Mirjam van der Meulen (Vorden)
Toegang vrij, collecte bij de uitgang.

maniern probeart ze de boern d'r toe
te brengen dat ze op holt met 't wark.
Dat wark waor ne boer al eeuwenlang
goed in was, verbouwen van de dage
lijkse kost. D'r is te vuile produktie en
het is te duur. Boern holt t'r asteblief
maor met op.

De Baron van Bronckhorst

Fraaie fietstocht met boswachters van Geldersch Landschap
en Geldersche Kasteelen in:

De Westelijke Achterhoek
Op zaterdag 25 juni organiseren
Stichting Het Geldersen Landschap
en Geldersche Kasteelen een fraaie
fietstocht in de westelijke Achter-
hoek, tussen Vorden en Doetin-
chem. De start is om 10.00 uur, van-
af het treiiistatioii in Vorden. Deze
± 40 kilometer lange fietstocht
staat onder leiding van boswach-
ters Toon Jaaltink en Frans Duer-
meijer en duurt ongeveer 6 uur. Er
zal bij een horecagelegenheid wor-
den gepauzeerd.

Voor donateurs van Geldersen Land-
schap en Geldersche Kasteelen is deel-
name gratis. Niet donateurs betalen
€ 3,50. Kinderen t/m 12 jaar mogen
gratis meefletsen.

ACHTERHOEKS LANDSCHAP
De Achterhoek staat bekend om zijn
fraaie landschappen. De omgeving
van Vorden is daar, vooral bij fietsers,
beroemd om.

Er zal worden gefietst langs landgoed
Vorden, met de Lodewijslinde en de
oude eik. Via de Kieftskamp gaat de
tocht richting Doetinchem. Nieuwe
natuurgebieden van Geldersch Land-
schap en Geldersche Kasteelen zullen
worden bezocht zoals Wittebrink.

Na Doetinchem gaan de fietsers weer
terug naar Vorden via landgoed

Hagen. Hier zal ook het Grote Ven
worden bezocht met zijn soortenrijke
begroeiing als het vleesetende blaas-
jeskruid en de zonnedauw. Ondanks
horeca onderweg, is het verstandig
enig proviand mee te nemen.

BEREIKBAARHEID
Per openbaar vervoer: trein Zutphen -
Winterswijk w, uitstappen station
Vorden. Vertrektijden: tel. (0900) 92 92
In Vorden kan men eventueel fietsen
huren!

Per auto: naar treinstation Vorden
rijden.
Er is daar, in de directe omgeving,
ruime parkeergelegenheid!

GELDERSCH LANDSCHAP
EN GELDERSCHE KASTEELEN
Geldersch Landschap en Geldersche
Kasteelen beschermen en beheren bij-
na 11.000 ha natuur en landschap en
een groot aantal kastelen, historische
landhuizen, ruïnes en boerderijen in
Gelderland. Dit alles is slechts moge-
lijk dankzij brede steun van meer dan
42.000 begunstigers, bedrijfsrelaties,
overheden en fondsen. De Nationale
Postcode Loterij maakt veel extra her-
stelprojecten mogelijk. Voor meer in-
formatie over Geldersch Landschap en
Geldersche Kasteelen kunt u kijken op
op www.mooigelderland.nl en onze
kindersite www.kas-en-roos.nl

Het Schuttersgilde St. Jan Keijenborg
presenteert met de kermis haar lansdragers

Tijdens de kermis zal er een nieuwe divisie aan ons Schuttersgilde
worden toegevoegd, namelijk de lansdragers. Dit zijn korpsled en
die tijdens het marcheren een hellebaard meedragen die in vroegere
tijden gebruikt werden om het standaardvaandel van het Schutters-
gilde te beschermen. Wij hebben deze oude traditie weer nieuw leven
ingeblazen. In samenwerking met Smederij Besselink werd gewerkt
aan een prachtig, duurzame hellebaard. Dit speciaal stukje smeed-
werk verdient tijdens de optocht uw speciale aandacht.

DE HELLEBAARD
Reeds in de dertiende eeuw worden
stokwapens opgenomen in de algeme-
ne bewapening der voetsoldaten, die
hierdoor tot geduchte en in vele geval-
len zelfs superieure tegenstanders van
de ruiters worden. Onder stokwapens
worden de op lange houten stokken of
schachten gemonteerde wapens ver-
staan, die voor houwen, steken of bei-

de gebruikt worden. Het bekendste
stokwapen is de hellebaard. Het is een
in hoofdzaak tot houwen bestemd
stokwapen. In de dertiende eeuw
wordt gestreefd naar een gecombi-
neerd houw- en stootwapen. In de
veertiende eeuw wordt een sterke
haak aan de rugzijde geplaatst die er
onder andere voor dient om ruiters
van hun paard te trekken.

Uiteraard zullen de hellebaarden door
het Gilde van St. Jan niet als wapen ge-
bruikt worden, maar puur als folklore
en ter aanvulling op het Gilde gelden.
Het jaar 2005 is niet voor niets het jaar
van de folklore. De lansdragers van het
Gilde van St. Jan hebben nu een nieuw
onderdeel aan het Gilde toegevoegd,
wat niet maar zo door anderen ge-
bruikt zal kunnen worden. Het pas
echt alleen in de geest van een schut-
ters Gilde, naast de bielemannen en de
hand- en kruisboogschutters. Met deze
uitbreiding is het Gilde nog meer te on-
derschijden van een gewone schutterij.

De hellebaarden worden nu niet meer
gebruikt om af te schrikken, maar het
geflonker van dit prachtig stukje
smeedwerk in de zon, zal het Gilde
nog meer doen opfleuren.
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Weevers
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:

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

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

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

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

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

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