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Zondag 26 juni bevestiging Dominee Marianne Benard-Boertjes in Hervormde Kerk te Wichmond

"Afirika-verhaal heeft mij gevormd"!

Middels handoplegging door ds.
Seelemeijer uit Steenderen, wordt
Marianne Benard- Boertjes zondag
26 juni (aanvang 14.30 uur) als
Hervormd predikant in Wich-
mond bevestigd. "Het wordt overi-
gens deze zondag niet mijn eerste
preekbeurt, ik heb namelijk al een
tijdje preekbevoegdheid", zo zegt
ze. De 34 jarige Marianne woont nu
nog in Utrecht en is getrouwd met
Kees Benard. Het echtpaar heeft
één zoon, de zesjarige Thomas en
één dochter, de tweejarige Elise.
Momenteel worden de dagen van
Marianne Benard ingevuld met an-
dere bezigheden. Ze is namelijk
druk in de weer met klussen in haar
toekomstige woning, de pastorie
naast de kerk in Wichmond.

Vorig jaar november heeft ze gerea-
geerd op een advertentie waarin stond
dat de hervormde gemeenschap in
Vierakker- Wichmond een dominee
zocht (op 50 procent basis). Marianne
Benard: "In februari is de knoop door-
gehakt en heb ik "ja" gezegd. De pret-
tige contacten tijdens de gesprekken
met de mensen uit Wichmond heb-
ben de doorslag gegeven. Bijzonder
leuk verlopen. Ik voel me nu al thuis
in deze gemeenschap. Mijn man die
momenteel ook bezig is met een stu-
die theologie gaat werken op een nota-
riskantoor in Doetinchem", zo zegt
Marianne Benard die ook haar hart
kan ophalen aan de fraaie tuin die bij
de pastorie hoort. "Ik hou van het bui-
tenleven en mag graag tuinieren".

Marianne Benard, van haar meisjes-
naam Boertjes, is geboren en getogen
in Zwolle waar ze het Carolus Clusius
College heeft gevplgd. Zegt ze: "Als
meisje van zes wist ik het al, ik wil la-
ter zendelinge worden. Daarna werd
het "ik wil later aan ontwikkelings-
werk gaan doen, ik wil naar de Derde
Wereld, mensen helpen op medisch
gebied". Dus uiteindelijk toch geen

zendeling, dat heeft namelijk toch
zoiets van mensen willen bekeren. Ik
wilde juist geen zieltjes winnen", al-
dus Marianne Benard. Toen ze 18 jaar
was besloot ze om theologie te gaan
studeren. "Misschien wil ik wel domi-
nee worden, zo hield ik mij voor. Mijn
opa wilde dat vroeger ook worden,
maar toen was er geen geld voor de
studie.
Nu ik inmiddels dominee ben, is mijn
93 jarige oma zo trots als een pauw.
Jazeker, ze komt 26 juni naar Wich-
mond om de intrededienst bij te
wonen", zo zegt de kleindochter. Haar
vader (thans gepensioneerd) was werk-
zaam in het bankwezen, moeder
werkt als verpleegkundige. "Het zor-
gen en verzorgen zit toch blijkbaar in
de familie", zo zegt Marianne lachend.
Tijdens de theologie studie in Utrecht
koos zij, naast de verplichte vakken als
hoofdvak " Missiologie". Een bewuste
keuze, omdat ik daardoor tijdens de
studie de kans kreeg om naar een ont-
wikkelingsland te kunnen gaan. Het
werd inderdaad Afrika. Ik ben daar
terecht gekomen via een organisatie
bureau dat bemiddelt tussen jonge
ren. Ik was er trouwens niet voor mijn
studie, maar om een scriptie over dat
land te kunnen schrijven.

ARM EN RIJK
Mijn man is met mij mee gegaan, we
zijn een halfjaar in Afrika gebleven.
We hebben twee maanden op een mis-
siepost in Township doorgebracht.
Twee maanden in een metalen huisje
geleefd. Twee blanken tussen 40.000
zwarte Afrikanen. Toch wel een keertje
bang geweest. Dat was in Johannes-
burg waar we werden beroofd. In
Township hebben we een zuster gehol-
pen die daar kindercrèches opzette. We
onderhielden contacten met de kinde
ren en leidinggevenden. Mijn doel was
om ter plekke te ervaren hoe de men-
sen daar leven en we hebben het inder-
daad aan den lijve ondervonden.
Wat mij het meest is bijgebleven is het

verhaal over een drie dagen durende
storm. (Had net voordat wij er aan-
kwamen plaatsgevonden). Toen het
ging waaien gingen de lampen van de
lichtmasten uit en ontstond er een
angstaanjagende situatie. Er zijn tij-
dens die storm ook nog kinderen ver-
dronken. Op tien kilometer afstand
was volop licht, daar woonden de
blanken. Het duurde enkele dagen al-
vorens de zwarte bevolking hulp
kreeg. Zo zat de samenleving daar in
elkaar, weinig of geen hulp voor
mensen die in armoede leven. Ik moet
zeggen Afrika en dan met name die
gebeurtenis in Township heeft een
grote stempel op mijn leven gedrukt.

Het heeft mij diep geraakt, arm en rijk
zo dicht bij elkaar, schrijnend. Aan de
andere kant (ik praat over tien jaar ge
leden) was de arme zwarte bevolking
wel gelukkig met elkaar. Wanneer je
allemaal arm bent dan weet je im-
mers niet beter.
Mandela was net een jaar president,
waardoor jongeren, soms waren ze al
18, naar school konden. Jongeren die
ervan droomden om bijvoorbeeld
later advocaat te worden. We weten
allemaal hoe het thans anno 2005 is in
Afrika, een boel ellende en niet te
vergeten de aids problemen. Er rust
helaas nog steeds een groot taboe op.

Er wordt niet over gesproken. Hopelijk
dat de westerse wereld die problemen
nog eens een keer zal oplossen", zo
zegt ze. Over de invulling over haar
taak als predikant zegt Marianne: "Ik
ben niet wat men noemt zwaar op de
hand. Het Afrika- verhaal zal ik zeer
zeker in mijn functioneren meene
men. Ik zie mijn taak meer als een
soort "buurtwerker", mensen probe
ren ervan bewust te maken dat er ook
andere dingen in de wereld zijn dan
alleen hetgeen wij hier kennen. Ik ben
een praktijkmens, dat wil zeggen ik
vind mensen belangrijker dan dogma
's en regels", aldus Marianne Benard.

Zangdienst
"Vbrden
zingt"
Op zondagavond 26 juni om 19,00 uur
is er weer een zangdienst in de Dorps-
kerk van Vorden. De liederen die op
het programma staan zijn afkomstig
uit diverse bundels en zijn de afgelo-
pen tijd op verzoek aangevraagd.

De korte overdenking is in handen
van ds. JA. Woudenberg uit Apel-
doorn en de muzikale beleiding is in
handen van dhr. W. Kuipers (orgel) en
dhr. K. van Dusseldorp (piano).

Na afloop is er koffiedrinken in "De
Voorde"en kan er gezellig nagepraat
worden.
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Opnieuw cum laude geslaagd
Vordenaar Noël Steentjes (25) is,
nadat hij 3 jaar geleden cum laude
geslaagd is aan de technische hoge-
school, één dezer dagen cum laude
afgestudeerd aan de Universiteit
Twente te Enschede.

Hij heeft de colleges gevolgd in de
elektrotechniek. Zijn afstudeerop-
dracht met de titel "Ontwikkeling van
een EMC expert systeem" heeft hij bij
het bedrijf Thales in Hengelo (O.) kun-
nen uitvoeren en is beloond met het
prachtige cijfer 9.

Noël heeft op uitnodiging afgelopen
woensdag zijn afstudeeropdracht ge

presenteerd op een nationaal Congres
"Workshop EM-toolning" te Amsterdam.
Thales geeft Noël, in samenwerking
met de Universiteit Twente, de komen-
de 4 jaar de gelegenheid om met het
projectplan "Bescherming van elek-
tronica in kunststof masten tegen
elektromagnetische puls als gevolg
van een (nabije) blikseminslag" zich
verder te ontwikkelen.

Noël krijgt als onderzoeker/promoven-
dus de uitdaging om op het project-
plan te promoveren.
Voorlopig kan hij door zijn unieke
prestatie door het leven als Ir. Ing. NJ.
Steentjes.

Deldens buurtfeest
Vrijdagavond l juli wordt er bij de
familie Scheffer aan de Nieuwen-
huisweg l het Deldens buurtfeest
gehouden.

Vast onderdeel van de festiviteiten is
het vogelschieten voor dames- en hè
ren. Verder vermeldt het programma
vaste en vrije baan schieten alsmede
diverse volksspelen. De aanvang is
19.30 uur. Bij slechf^weer wordt het
programma binnen afgewerkt.

De prijsuitreiking is uiterlijk om 22.00
uur. Voor een aantal spelletjes is er
een speciale kindercompetitie op
touw gezet. Speciaal voor de kinderen:
de stoelendans!. Na afloop een gezellig
dansfeest voor jong en oud met de
band " Duo Op Pad".

Voor de kinderen uit Delden wordt er
bovendien op zondagmiddag 11 sep-
tember speciaal voor de jeugd t/m 11
jaar een kindermiddag georganiseerd.
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REGIONALE HUISARTSENPOS J 0900 - 200 9000



Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 26 juni 10.00 uur ds. J. Kool afscheid kinderen
zondagsschool.
19. 00 uur Zangdienst in de Dorpskerk

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 juni 10.00 uur ds. M. Benard/Seelemeijer intrede.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 26 juni ds. D. Westerneng Kinderdienst 19.00 uur
ds. D. Westerneng.
19.00 uur Zangdienst in de Dorpskerk.

R.K. kerk Vorden
Zondag 26 juni 10.00 uur Eucharistieviering met medewer-
king van Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 25 juni 17.00 uur Eucharistieviering herenkoor.
Zondag 26 juni 10.00 uur Woord- en Communiedienst
m.m.v. dameskoor.

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 orn de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
'rijdende huisarts' bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnum-
mer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee
als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De
huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van
ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
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. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen.
Woonwinkel Borculo/Ruurlo/Vorden,
Tel. (0545) 46 34 70.
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur
borculo@prowonen.com
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel.(0314)626140
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 Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht
bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.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 Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomers-
top van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VIT
tel. 0573-438400.

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

Contactjes
• Te huur: paardestalling
met weidegang, dressuurbak
en volledige verzorging in
omgeving Vorden, tel. (0575)
55 14 16.

• Te koop houten balken +
planken, stalen spanten 10
m, computer beeldschermen
+ toetsenborden, stenen, te-
gels, dakpannen, houten
deuren, stoelen, tafels, hou-
ten wanden, salontafel rond,
aanhangwagen. Stations-
straat 18, Ruurlo, tel. (0573)
45 1426.

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

• 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.

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

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

• Te huur gevr. ruimte v.
kunst activiteiten, geschikt
voor groepen. Tel. (0575) 45
2585.

• Wanneer u dit bericht
leest en u heeft trek om dat u
aan het lijnen bent. Weet dan
dat afslanken op een gezon-
dere manier kan zonder trek.
Bel vrijblijvend Nieske Pohl-
mann (0314) 64 1309/06-
54 32 66 69 www.no-jojo.nl

• Wol inname op zaterdag
2 juli van 09.00 tot 11.00 uur
bij Kappert, Lage Lochems-
eweg 5 te Warnsveld, Wol-
handel Jan Wolf.

• Te koop voetbaltafel-
spel, houten kantoor unit
10x5 m, kinderboxen, kinder-
wagen, luxaflex, zonnescher-
men, decoratiekachels, alu-
minium overheaddeur, kolen-
kitten, grasmaaier diesel.
Stationsstraat 18, Ruurlo, tel.
(0573)45 1426.

• 'De langste dag' nog
langer maken in onze ballon-
mand— Voor euro 175,-- p.p.
gaat er een wereld voor u
open. Bel ballonvaarder Paul
Kok, tel. (06) 51 58 41 45.

• Voor de zomer weer
strak in je vel? Met Shape-
Works lukt dat wel! Miranda
Sheridan, tel. (0314) 64 11 31
/(06) 1251 6968.

• Te koop gevraagd: inboe-
dels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

• Fietspuzzeltocht voor
jong en oud. Zondag 26 ju-
ni a.s. Start tussen 13.00 en
14.30 uur bij café 't Wapen
v.h. Medler.Vrijdag 1 en za-
terdag 2 juli Medlerfeest
Zie ook: www.medlerfeest.nl

Omdat het werkt!
®HERBALIFE.

voor:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

De Zomer is in het land

V\cerij Besse/,>

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

Vlaai v/d week

Tropische vruchtenvlaai
6-8 stukken € 6,50

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren broden € 4,00

Weekendaanbiedingen

Witte bollen zacht
van 3,20 voor XÜ dCyOO

1O halen = 8 betalen

Aardbeiflanzen
per stuk € 1,30

• Te koop nieuwe aardap-
pelen, Frieslanders en Do-
ré's. Tevens verkopen BBQ-
vlees en varkensvlees van
eigen bedrijf. Woensdags ge-
sloten. Fam. Scheffer, Nieu-
wenhuisweg 1, Vorden (Del-
den), tel. 55 13 33.

• Lelijke tafelbladen wor-
den weer nieuw. Dick Bruil,
tel. (0314) 62 19 59.

• Klootschietmarathon
Deldensebuurtver., zondag
3 juli 10 km klasse voor he-
ren, dames, gemengd en vrije
klasse. Nieuw is de recrean-
ten klasse, afstand 6 km.
Start vanaf 10.00 uur bij
Scheffer, Nieuwenhuisweg 1
te Delden. Opgave en inl. tot
zat. 2 juli 20.00 uur bij Dick
Regelink, tel. (0575) 55 13 28.

• Te koop bureau's, laden-
kasten, wandkast, magazijn-
kasten, diverse fietsen, elek-
trische radiator, oude autora-
dio's, kinderledikantjes, kin-
derbox, bankstellen. Stati-
onsstraat 18, Ruurlo, tel.
(0573) 45 1426.

• Op 11 juli a.s. starten er bij
Kynologenclub Zutphen e.o.
weer puppy-, A-, B-, en C- ge-
hoorzaamheidscursussen.
Voor informatie (0575) 52 67
12 of www.kczutphen.nl

• Voor € 3,75 sprankelen-
de verkoeling met rosé...
Koop er gelijk twee! Wereld-
winkel Vorden.

• Beatkids meisjesmode,
batikrokjes, capribr enz.
verk. za. 25 juni 13-17u. Sta-
tionsstraat 18, Ruurlo.

• Vergeet niet toegangs-
kaarten te reserveren voor
het feestelijke Midzomer-
avondconcert op zondag
26 juni in de Orangerie bij
Huize Ruurlo. Van 20.00 tot
23.00 uur speelt daar het
schitterende Klezmer En-
semble Nigunim. Bel Ineke
en Arend Voortman (0573
452075) of zend een e-mail-
tje aan a.j.voortman@pla-
net.nl.

Dagmenu's
22 t/m 28 juni 2O05

ophalen € 6.50
of bij ons eten € 7.75

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

aankleden met extra gamituren of een extra gang dan zijn dit onze prijzen:
Prijs wor BXln groente, aardappelen, rauwkostsalade € 1.25 p.

Pr|swor aap €2.25 p.p.
Pnfc voor ijs met stagram € 1,75 p.p.

Woensdag 22 juni
Aspergesoep / Hollandsche biefstuk met kruidenboter,
gebakken aardappelen en groente
Donderdag 23 juni
Spareribs met zigeunersaus, frieten en zomersalade /
fruitsalade met slagroom
Vrijdag 24 juni
Champignonsoep / victoriabaars met mosterdsaus,
gebakken aardappelen en groente
Zaterdag 25 juni
Varkenshaassaté met pindasaus, gebakken aardappelen,
zomersalade / ijs met slagroom
Maandag 27 juni
Gesloten.
Dinsdag 28 juni
Wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groente /
ijs met slagroom
U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (O575) 55 1S 19
Ook a la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

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

Vi GfYh en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
\' ̂ 5^\ bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

r flTjC. ^^V even langs op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

r" r*^ ̂ -̂̂ 1 Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team



Hoera,
bij ons is het feest
want de ooievaar is geweest
en wat dacht je dat hij bracht
een zusje, wie had dat gedacht

Lieke Gerdien

Lieke is geboren op 4 juni 2005,
weegt 2950 gram en is 49 cm lang.

Chiel
René Smeenk en Esther Oosterink

Beukenlaan 121
7271 J M Borculo

Zo klein, zo mooi, zo lief, zo van ons

Trots en intens gelukkig zijn wij met de geboorte
van onze zoon

Brent
Gerrit Dirk-Jan

7 juni 2005

4180 gram en 52 cm

Pim en Delia van Zeeburg-Beeftink (

l

Ons geluk is uitgebreid met de geboorte van
onze zoon en ons broertje

Zijn doopnamen zijn
Antoni Gerrit-Jan Herman

Teun is geboren op 8 juni" 2005 om 23.00 uur,
is 53 cm lang en weegt 4000 gram.

Johan en Erica Wesseldijk-te Velthuis
Gerwin
Dirk-Jan

Lichtenbergerweg 20
7462 PT Rijssen
(0548) 52 08 37

Te mooi voor woorden

geboren op 10 juni 2005
3320 gram 48 cm

Richard & Ingrid Ooms-Temmink f
Kerkweide 21
7251 LN Vorden

Hoera, we hebben een dochter

3350 gram 48 cm lang
12 juni 2005

Patrick van Londen en Moniek Wiggers *

Hertog Karel van Gelreweg 15
7251 XK Vorden
(0575) 554033

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

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van

Hij is geboren op 13 juni 2005
weegt 4035 gram
en is 53 cm lang

Frank en Anouk van Zeeburg-Peters

Insulindelaan 7
7251 EJ VORDEN
0575-552804

Ik was hun eerste wonder. Nu hebben pappa en
mamma een tweede donder. Ik mag u ook nog
laten weten dat mijn broertje

Sander
zal heten.

Sander is geboren op 15 juni 2005, weegt 3410
gram en is 48 cm lang.

Bert, Marja en Myrthe Langwerden

Nijlandweg 3
7251 KK Vorden
(0575) 55 92 29

Bewonderenswaardig was zijn levenskracht,
nu is het kaarsje uitgegaan.

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar dat
een verder lijden hem bespaard is gebleven is, na
een liefdevolle verzorging in woonzorgcentrum
Slingerbosch afdeling Walburg te Zutphen, heden
rustig ingeslapen mijn lieve man en zwager

Josephus Antonius Gunnewijk

op de leeftijd van 75 jaar.

Willemien Gunnewijk-Huitink
Marie Huitink

19 juni 2005
Julianalaan 23
7251 EP Vorden

De avondwake wordt gehouden op woensdag 22
juni om 19.00 uur in de R.K. Christus Koning Kerk,
Het Jebbink te Vorden. Aansluitend is er in Uitvaart
Centrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden gele-
genheid tot afscheid nemen en condoleren.

De eucharistieviering zal plaatsvinden op donder-
dag 23 juni om 10.30 uur in bovengenoemde kerk.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de R.K.
begraafplaats te Vorden.
Na afloop kunt u de familie condoleren in Hotel
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Hierbij wordt u beleefd uitgenodigd.

;nais Geslaagd

Je bent een kanjer
Veel succes met je
vervolgopleidingen

Gefeliciteerd, _

inderhulp geeft een beetje gewoon
geluk aan kinderen in moeilijke of
bijzondere thuissituaties.
Steunt u Kinderhulp daarbij?

giro 404040
tel 0570-6II899
svww.kinderhulp.nl

e

d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30,

7251 AH Vorden

Postbus 22,

7250 AA Vorden

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

U I T N O D I G I N G

Zorgboerderij de Mettemaat
houdt open dag op

25 juni 2OO5 van 1O-16 uur

Op deze dag kan men de verbouw en nieuwbouw van de zorgboerderij bezichtigen.
Daarnaast kan men van dichtbij kennismaken met het hondenpension, de ezels,
lama's, alpaca's en rendieren. Ook is er een knuffelruimte met cavia's en geitjes.

Iedereen is van harte welkom!!!

Familie Groot Roessink
Varsselseweg 4-6

7255 N N Hengelo (Gld.)
Info: tel. (06) 22 57 27 49

"Lekker makkelijk zo'n slager
die alles voorsnijdt"

Bij t koken zijn het vaak de voorbereidingen die de
meeste tijd opslokken. Niet met onze weekaanbieding:

malse runder- of varkensreepjes. Naturel of heerlijk
gemarineerd en desgewenst al gemixt met verse groenten.

Even in de pan of wok en eet smakelijk!

Keurslagerkoopje

Rundergehakt C 00
2x500 gram € J«

Weekaanbieding
Riblappen 500 gram €

O49
Rundvleessalade 100 gram € W»
Special

Red Hot (gevulde * 60
varkensschnitzel) 100 gram € !•
Weekaanbieding
Reepjes festival (diverse soorten)

500 gram vanaf € 3."
Vleeswarentrio
100 gram Coburger rauwe ham +
100 gram Boterhamworst +
100 gram Leverkaas ^ 98
samen voor de prijs van : € db •

F551viogrnan, keurslager
^JL^J Zutphenseweg 16, Vorden
m-Uim (0755) 55 13 21

(0575) 55 22 87
http://www. vlogman.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Wat heeft een slager, bakker, groenteman uit

Zelhem er aan om in Vorden te adverteren?

Hij laat dit graag aan zijn collega's over.

Daarom komt weekblad Contact met

verschillende edities,wat betaalbaar is.

Restaurant
't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251 HN Vorden
tel. 0575-554001
www.oldelettink.nl
e-mail: info(« oldelettink.nl

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

van dl. 21 Juni t/m vr. 24 juni

Pastasalade
Hamburger
Gebakken aardappelen met courgette,
tomaat en noten
Rauwkost

Elke zondagavond
warm Si koud buffet € 15,00 p.p.
kinderen t>an 4 tot 12 jr € 1,00 per levensjaar!

Tot ziens bij 't Olde Lettink

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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



Nel Warringa stopt als dierenarts

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

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

deren van Welzijn Ouderen Vorden
hebben vacantie tot begin september.

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

JUNI
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.

Lokale opbrengst collecte
epilepsiebestrijding bekend

Nel Warringa zal nog een paar weken voor de "Graafschap Dierenartsen"
werken. Per i juli stopt zij met diergeneeskundig werk Een dag later,
zaterdag 2 juli is er een afscheidsreceptie in Hotel Bakker. In het najaar
verhuist zij met haar man Harmjan vanaf de Horsterkamp naar
boerderij 't Waarle in het buurtschap Linde. Het toeval wil dat de nieuw
te bouwen dierenartsenpraktijk straks hemelsbreed gerekend, bijna
haar buurman wordt!

Nel Warringa heeft het vak van dieren-
arts 33 jaar uitgeoefend, (vanaf 1975
in Vorden). Aanvankelijk had ze samen
met haar man een eigen zgn. gemeng-
de praktijk (voornamelijk koeien, var-
kens, gezelschapsdieren en paarden).
In 1994 associeerden zij met Jan Breu-
kink en Ab Noordkamp en lieten zij
het praktijkgebouw op het Hoge bou-
wen. Na l jaar behoorde Erik Stoel-
horst ook tot de associatie en ging hij
bij de dependance in Leesten wonen.
In 1999 ging Nel Warringa in deeltijd-
baan verdere als dierenarts bij de
"Graafschap Dierenartsen", die in dat
jaar na een fusie met Hengelom Ruur-
lo en Steenderen ontstond.
Daar heeft zij zich de afgelopen jaren
en (daarvoor ook al in haar eigen prak-
tijk) bezig gehouden met de kleine ge-
zelschapsdieren. En met veel plezier,
zo zegt ze terugkijkend. Nel Warringa
werd in de Hoven geboren. Vanaf haar
vijfde tot haar achttiende woonde ze
in Dieren. In die tijd ontstond haar
interesse voor de diergeneeskunde. Ze
kreeg heel leuke contacten met een
dierenarts in Doesburg. Ze mocht
meehelpen met spreekuren en mocht
zij ook met hem wat men noemt "de
boer op gaan. "Een fantastische tijd",
zo zegt ze.

TOEVALLIGHEDEN
Na de middelbare school besloot ze
om in Utrecht voor dierenarts te gaan
studeren. Soms bestaat het leven uit
toevalligheden. Zo ook bij Nel Hen-
driks (haar meisjesnaam), zo bleek na
verloop van tijd. Toen zij haar studie
begon, was er in haar groep ook een
jongeman een zekere Harmjan War-
ringa, afkomstig uit Venlo en Gronin-
ger van geboorte. Ook voor hem gold
maar één ding, dierenarts worden. Na
een paar jaren "groeide" er iets tussen
de aspirant artsen, de vonk sloeg over,
Harmjan en Nel kregen verkering. Dat
bracht trouwens de studie niet in ge
vaar, integendeel zelfs. Sterker nog zo-
wel Nel als Harmjan studeerden in
1972 met goed gevolg, gelijktijdig af.
Nel Warringa: "We wisten het direct
zeker, richting toekomst gaan wij sa-
men een praktijk beginnen. Direct
na het afronden van de studie zijn we
al gaan samenwerken. Samen gaan
"waarnemen" wanneer er ergens een
dierenarts tijdelijk was uitgevallen. Zo
hebben we een aantal jaren samen
praktijken in Deventer, Veendam,
Doesburg, Rhenen en Brielle waarge-
nomen. Dus waar één arts nodig was,

deden wij de praktijk met zijn tweeën
(elk 50 procent). Een gezellige periode,
dan weer woonden we ergens op ka-
mers, of samen in een bejaardentehuis.
Heel afwisselend, hartstikke leuk, veel
levenservaring opgedaan. Tussen de
bedrijven door samen twee maanden
op vakantie door centraal Amerika ge
toerd, om bij terugkomst tijdelijk een
dierenarts in Brielle te gaan vervangen.
Daar kregen we een telefoontje van
een collega die zei "ik heb een prachti-
ge praktijk voor jullie. Waar? In Vor-
den, zo zei hij. Wij direct naar Vorden,
tevens hier een wandeling gemaakt.
Wij wisten het meteen, hier willen we
wonen", zo zegt Nel Warringa. Het
echtpaar Warringa kocht vervolgens
op l april 1975 de praktijk van dieren-
arts Harmsma. Nel Warringa: "Al spoe
dig bleek dat er werk genoeg was voor
ons beiden. Op l juli hebben we de
praktijk geopend. We waren er heilig
van overtuigd dat wij de juiste keus
hadden gemaakt. In het begin toch
ook wel een spannende tijd. Gelukkig
werden we door goede buurt-collegae
in diverse zaken geadviseerd. Ik weet
nog wel dat wanneer de boeren de re-
kening contant betaalden, ze van ons
een sigaar kregen. Dat werd ook min
of meer verwacht, zo werkte dat in die
jaren! Een vrouwelijke dierenarts was
in die jaren ook heel apart.

BOEREN ZIJN VINDINGRIJK
Ik heb altijd goed met de mannelijke
collega' s kunnen opschieten. Nooit
problemen gehad. Ja en wat is emanci-
patie? Het is maar hoe je jezelf op-
stelt. Ik heb mij hier ook altijd nauw
met de boeren verbonden gevoeld. Ik
neb-ook veel respect voor hen. Ze sla-
gen er veelal, ook onder moeilijke om-
standigheden in, een bewonderens-
waardig bestaan te kunnen leiden. De
boeren zijn vindingrijk en creatief.
Kijk maar om je heen, veel kinderen
afkomstig uit boerengezinnen hebben
verantwoordelijke banen!
Het samen een dierenartsenpraktijk
runnen had voor mij ook vele voorde
len. Het was maar wat gemakkelijk
om bij zware verlossingen of ander
zwaar werk even de hulp van mijn
man in te roepen. Hij was voor dat
"sterke werk" fysiek beter geschikt.
Jazeker, een perfecte samenwerking.
Dat zagen onze klanten ook al heel
snel in. Moest er onverwacht op de
boerderij de hulp van een dierenarts
nodig zijn, snel een telefoontje met de
vraag "kan één van jullie beiden even

langs komen, terwijl ze wisten dat
Harmjan voor het zware lichamelijke
werk kwam. Grappig hè!
Toen wij pas begonnen stelde de klei-
ne huisdierenpraktijk, in tegenstelling
tot heden, niet al teveel voor. Op
spreekuur kwam er niemand. Als de
bel wel ging en je dacht hoopvol, ha
een klant, dan bleek het een vriendin
te zijn die even met een bos bloemen
langs kwam om een praatje te maken,
ha, ha. Toch hebben we in de loop der
jaren wat gezelschapsdieren betreft
een drukke praktijk opgebouwd. Trou-
wens het opbouwen van onze eigen
praktijk was er niet opgericht om
klanten van een andere praktijk over
te nemen. Sterker nog, we hebben al-
tijd een prima verstandhouding ge
had met onze collega' s in de regio
(Vorden, Hengelo, Steenderen en Lo-
chem). Als het nodig was hielpen we
elkaar. Ook wisselden we regelmatig
medicijnen uit", zo zegt Nel Warringa.

VEEL SPORTEN
Een eigen praktijk hebben hield wel in
dat er dikwijls in de weekends gewerkt
moest worden. Sowieso de zaterdag-
morgen en eens per veertien dagen
een vrije zondag, later werd dat eens
per drie weken. "Voordelen waren er
natuurlijk ook. Of Harmjan of ik, of
soms samen er overdag even een uur-
tje tussenuit om te tennissen, of in de
wintermaanden schaatsen. Sport
heeft ons altijd en nu nog, zeer geïnte
resseerd. Harmjan Warringa vond het
in 1999, najaren van keihard werken,
tijd worden om wat anders te gaan
doen. Nel Warringa: "Mijn man is zijn
hele leven lang en vooral nu hij thans
over meer vrije tijd beschikt, altijd
druk in de weer voor anderen.
Toen hij als dierenarts stopte wilde ik
nog een poos doorgaan. Mijn werk als
parttime dierenarts gezelschapsdie
ren in de grote dierenartsenpraktijk
beviel mij erg. Nu na 33 jaren vind ik
het prima zo, tijd om te stoppen, wel
zal ik alle mensen enorm missen,
want behalve de interessante genees-
kunde is het omgaan met zoveel men-
sen zeer leuk. Ik heb overigens veel
respect voor de collega's in de maat-
schap. Die werken keihard om de on-
derneming gezond te houden", zo
zegt ze. Intussen verheugt zij zich op
haar toekomst. "Nel Warringa van 't
Waarle", klinkt goed hé", zo zegt ze la-
chend.
"Wat onze plannen precies zijn". Met
de caravan er op uit, zeilen, schaatsen,
zwemmen, volleyballen, skeeleren,
dingen die ik mijn hele leven al doe,
maar waarvoor ik nu meer tijd krijg".
Nel Warringa zal het dan wel zonder
de hulp van Ans Groot Roessink moe
ten doen. Zij heeft 30 jaren bij ons in
de huishouding gewerkt. Ook zij vond
het tijd worden om met haar werk te
stoppen. Ik zal ook haar zeer zeker
missen", zo zegt Nel Warringa.

De collecte van het Nationaal
Epilepsie Fonds, de Macht van het
Kleine, heeft in Wichmond/Vier-
akker € 745,78 en Vorden € 2364,03
opgebracht.

De opbrengst van de collecte is bestemd
voor wetenschappelijk onderzoek, voor-
lichtingsactiviteiten, het organiseren
van begeleide vakanties voor mensen
met epilepsie en individuele hulp.

In de week van maandag 6 juni tot en
met zaterdag 11 juni gingen in heel
Nederland 40.000 vrijwilligers op pad
om huis-aan-huis te collecteren voor
het Nationaal Epilepsie Fonds. Het the
ma van de nationale collecteweek
'Laat ze niet vallen' is een oproep om
mensen met epilepsie te steunen. Geld
voor de epilepsiebestrijding is hard
nodig. Het Nationaal Epilepsie Fonds
krijgt geen subsidie van de overheid.

Epilepsie is een tijdelijke functiestoornis
in de hersenen, die zich uit in aanvallen.
Er is geld nodig voor onderzoek: hoe
epilepsie ontstaat, is nog steeds niet
bekend. Maar zeker ook voor voorlich-
ting: l op de 150 mensen heeft epilep-
sie maar ondertussen weten veel men-
sen niets over deze aandoening. Naast
onderzoek en voorlichting ziet het Na-
tionaal Epilepsie Fonds het als haar
taak om vakanties voor mensen met
epilepsie te organiseren. Voor veel kin-
deren en volwassenen is dit de enige
mogelijkheid om op vakantie te gaan.
Het epilepsiefonds financiert daar-
naast nog enkele projecten in ontwik-
kelingslanden.

Het Nationaal Epilepsie Fonds helpt
mensen met epilepsie op vele terreinen.
Zij is dankbaar voor de inzet van de
vele vrijwilligers en voor de financiële
bijdrage van alle gevers.

Ruim €40.000,- subsidie voor project

"Duurzaam veilige inrichting
traverse Almenseweg"
Aan de gemeente Bronckhorst is een
subsidie toegekend van € 40.604.73
voor het project 'Duurzaam veilige
inrichting traverse Almenseweg'
in Vorden.

De verbetering van de verkeersveilig-
heid in de provincie Gelderland is ge
baseerd op de Duurzaam Veilig-visie.
De eerste fase is inmiddels afgerond

en de tweede fase is op l januari 2004
gestart. Ter overbrugging van deze
fases is er voor de provincie Gelderland,
met uitzondering van het KAN-gebied,
een bedrag van ruim 5 miljoen door
het ministerie van V&W beschikbaar
gesteld.
Inmiddels hebben circa 70 verkeers-
veiligheidsprojecten in Gelderland
een bijdrage ontvangen.

De Blauwe Zebra
In september start De Blauwe Zebra
met een teken- en schildercursus
voor kinderen van vijf tot en met
dertien jaar.

Tekenen met houtskool, pastei- en
oliekrijt, pen en inkt. Schilderen met
gouache, inkt en aquarel, linoleum
snijden en afdrukken.... er wordt een
speelse ontdekkingstocht gemaakt
door de wereld van de beeldende
kunst, natuur, sprookjes en gedichten.

In de cursus worden kinderen bege
leid in het verbeelden van wat zij zien

en voelen. Er wordt gewerkt in kleine
groepen zodat er optimale aandacht
is voor ieder kind. De cursus wordt ge
geven door de beeldend kunstenaars
Erna Kuik, zij heeft veel ervaring in
het kunstonderwijs aan kinderen.

De lessen vinden plaats in-de-basis-
school 'De Steenuil' in Steenderen op
de woensdagmiddag. De cursus duurt
10 lessen en wordt bij voldoende ani-
mo verlengd tot 20 lessen. Voor meer
informatie/inschrijving kan men bel-
len naar Erna Kuik, tel. (0573) 45 04 33
of mailen: deblauwezebra@xs4all.nl

Après Sla avond bij Café Uenk
In Café Uenk aan de nieuwstad 13,
vind er op zaterdag 25 juni a.s. een
vijfde thema avond plaats.

Deze staat in het teken van winter en
vakantie, de muziek zal geheel in het
thema passen. De wel bekende "DJ.
Mellow Marcello" zal deze avond

muzikaal begeleiden. Je latten kun je
vanaf 19.30 achter op het terrein par-
keren. De aanvang is 20.00 uur tot
1.00 uur en er staat een welkomst-
drankje voor je klaar, om alvast in de
stemming te komen.
Kijk ook: http://groups.msn.com/Ca-
feUenk Voor info: tel. (0575) 55 13 63.



GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
SincLs 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:

onderhoud aan bestaande monumenten

/.c ,ais • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

7202 BP Zutphen •

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

De mensen
van Monuta maken

het verschil

Monuta
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

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

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

Marcel te Boome.

'T Boshuisweg 8
7233 SE Vierakker
T. 0575 - 44 13 02
F. 0575 - 44 20 38

OPEN DAG
zondag 26 juni

van 10.00 - 16.00 uur

Biologische landbouw
Het Betere Boeren Bed
Klein fruit bekijken en proeven

www.bocrcnbcd.n l

120.000 mensen met Laat ze niet vallen
Giro 222111

120.000 mensen leven in onze-
kerheid. Ieder moment kunnen
zij een aanval krijgen. Want
epilepsie is nog steeds niet te
genezen. Meer onderzoek is
hard nodig. Laat men-
sen met epilepsie niet
vallen. Help mee en
geef aan de collectant.

Nationaal Epilepsie Fonds
De Macht van het Kleine

leps1e.nl

R E C L A M E
DRUKWERK

«« gestoord
Productie

is h fhft: probleem van
een gestoorde
productie
onstaat is het
noodzakelijk
onmiddelijk

Jor het geval dat in verschillen
wdrijven het probleem van een
gestoorde productie onstaat is
net noodzakelijk onmiddellijk
Voor het geval dat in verschillen
bedrijven het probleem van een

Briljant reclamedrukwerk

verhoogt de attentiewaarde

van uw producten.

Wij zijn daarin uw partner.

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

JUBILEUMACTIE

50%
70 JAAR

WEEKBLAD

CONTACT
KORTING

op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u de kaarten laat drukken bij

Drukkerij Weevers, Vorden. U kunt ook be-

stellen bi| onze filialen.

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

d r u k k e r i j Weevers
CERTIFICAATHOUDER

VP
GI

ISO l

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 50 53

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573)45 1286

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL (0544)37 1323

GROENLO: 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

Vrijdag 24 juni laatste keer op de weekmarkt in Vorden

Borduurpakketten 20% korting
Crepègaren van 2.95 voor 2.- per bol
Sokkenwol Per bol 1.5010 voor 12,50

Damastborduurstof nu 29.9S per
meter 170 breed

U dankend voor het vertrouwen
aan ons geschonken

Krommeweg 17, Elspeet
Tel. 0577-491411

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

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

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

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

Springkussen 4 x 4 m
€ 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

Mitra Slijterij Sander Pardijs

Dorpsstraat 16
MITRA 7251 BB Vorden

0575 554264

WINKELAANBIEDINGEN!

ROQUESANTE
Rosé Provence
Cötes de Provence
VINS DE PROVENCE
75 cl, adviespriis 5,99

3,99

BORREL
Lichte Borrel, liter

odviesprijs 8,99

nu Of 99

4*

LA TRAPPE
Tripel, Dubbel of Blond
6x30 cl

aoViesprijs 6.65/5.75/4.99

nu 3,99



Slechts één blaar tijdens wandeMerdaagse "Sparta"
Mede door de fraaie weersomstan-
digheden trok de avondwandel-
vierdaagse die de gymvereniging
'Sparta' de afgelopen dagen organi-
seerde, meer deelnemers dan vorig
jaar. De eerste avond vertrokken er
op de kop af 700 wandelaars, daar
kwamen de tweede dag nog eens 53
personen bij. Bovendien op de slot-
dag nog enkele tientallen wande-
laars die alleen voor de dagspeld
gingen. Onder de deelnemende
groepen veel scholieren en jongens
en meisjes van plaatselijke sport-
verenigingen.

De leiding van 'Sparta' had voor afwis-
selende en gevarieerde wandelroutes
door onder meer de buurtschappen
Delden, Galgengoor, Hackfort en Lin-
de gezorgd. Alvorens de intocht op de
slotdag bij school Het Hoge begon,
werd er in de directe omgeving van
het dorp gewandeld. Met de medailles
triomfantelijk op het shirtje gespeld,
vertrokken de wandelaars, getooid
met fraaie boeketten bloemen en ga-
degeslagen door honderden toeschou-
wers, voor de laatste loodjes vanaf
school
Het Hoge naar het eindpunt (en tevens
alle avonden het startpunt) de openba-
re dorpsschool.

Daar zorgde Alex Kant alle avonden
bij start en finish voor vrolijke mu-
ziek. De intocht werd muzikaal opge-
luisterd door de muziekkorpsen 'Con-
cordia' en 'Sursum Corda'. Jolande Lo-
man bedankte na afloop de EHBO, de
verkeersbegeleidingsdienst, contro-
leurs en de vele vrijwilligers voor hun
medewerking. "Het was als organisa-
tie een feest om deze avondwandel-
vierdaagse voor jullie te mogen orga-
niseren", aldus Jolande Loman die de
plaatselijke ondernemers dank bracht
voor de traktaties onderweg.

Ondanks een luid boegeroep (maar
wel positief bedoelt) kreeg de organi-
serende vereniging 'Sparta' bij de 5 ki-
lometer, een eerste prijs overhandigd
vanwege haar "mooie en gediscipli-
neerde manier van wandelen". De
groep leerlingen van de openbare ba-
sisschool dorp kreeg de eerste prijs bij
de 'tien kilometers'. De groep rolstoe-
lers van het verzorgingshuis De
Wehme ontving de 'aanmoedigings-
prijs'. Overigens was er tijdens deze
vierdaagse ook een groep rolstoelers
van 'Villa Nuova'. Nog één bijzonder-
heid, voor de EHBO viel in deze 38e
jaargang weinig eer te behalen. "Voor
zover ons bekend behoefde er de afge-
lopen dagen maar één blaar geprikt te
worden", aldus Jolande Loman.

Wielersport

Reynold Harmsen 5e
in tandemwedstrijd
Afgelopen zondag werd er in Hilver-
sum een tandemwedstrijd verreden
voor visueel gehandicapten. Bij deze
wedstrijden rijden een visueel gehan-
dicapte samen met een niet-visueel ge
handicapte voorrijder. RTV-er Reynold
Harmsen reed samen met Jurrian Prijs
uit Raalte. Het werd een zware wed-
strijd over 60 kilometer. "Het koersen
met een tandem is heel anders dan
met een normale racefiets", aldus
Harmsen. "Je moet heel veel commu-
niceren 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 tan-
dem of een bocht aansnijden, dan
duurt dat allemaal wat langer. Maar
het was wel een mooie ervaring 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 (Eindho-
ven)/Alfred Stelleman (Wijk bij Duur-
stede) voor Heerko Gorten (Gorin-
chem)/Arnold Polderman (Axel). Rey-

nold Harmsen en Jurrian Prijs werden
5e.

Arjan Mombarg
skeelerde in Parijs
Arjan Mombarg heeft zaterdag waar-
schijnlijk één van zijn meest memora-
bele skeelerwedstrijd uit zijn carrière
gereden. Samen met zijn Nefit ploeg-
maat Arjan Smit nam de Vordenaar
deel aan een Wereldbeker wedstrijd,
die in hartje Parijs ( Are de Triomph)
van start ging. Een marathon van 42
kilometer en 195 meter met de finish
in één van de buitenwijken van de
Franse hoofdstad.

Arjan Mombarg: "De complete wereld-
top was aanwezig, niet alleen de abso-
lute toppers, maar ook een paar dui-
zend 'mindere' skeeleraars.
Een heel aparte en merkwaardige race
waarin keihard werd gereden en een
race die met de "franse slag", dus zeer
chaotisch was georganiseerd. Zo kwa-
men we midden in de race in een file
terecht, honderden auto's , dus "ge-
woon" even wachten, gewoonweg be-
lachelijk! In het parcours was ook een
stuk autobaan opgenomen, die voor
deze gelegenheid was afgezet! Het

skeeleren ging trouwens prima, ik heb
voor mijn gevoel een goede wedstrijd
gereden.
Halverwege de race ontstond er een
kopgroep van 9 man waaronder Arjan
Smit en ik. We hadden goede hoop dat
wij de voorsprong over de streep zou-
den brengen. Helaas werden we toch
ingelopen. In een volgende ontsnap-
ping, ( wat later de beslissende groep
bleek te zijn) een kopgroep van zeven
man, waaronder Arjan Smit. Zelf reed
ik in een groep van circa dertig man,
voor het peloton uit. De laatste vijf ki-
lometers waren loodzwaar, als maar
klimmen! Arjan Smit werd uiteinde-
lijk derde. Ik eindigde zelf op de 22e
plaats. Daar ben ik gezien het grote
deelnemersveld best tevreden mee",
aldus Arjan Mombarg.

Paardensport

PC De Graafschaprijders
Dit weekend was er weer volop gele-
genheid voor de ponyruiters van PC
De Graafschap om zich in de kijker te
rijden. Op vrijdag 17 en zaterdag 18 ju-
ni stond er een Samengestelde Wed-
strijd (SGW) in Ede op het programma.
Op vrijdag werd de wedstrijd voor de
klasse L verreden en Annemieke Mul-

derije met haar pony Cardman deed
hier goede zaken door een vierde
plaats te behalen. Sebastiaan Hamer
met zijn pony Yvonne moest zaterdag
aan de start verschijnen en wist een
zevende plaats te behalen in het over-
all-klassement voor de B-klasse.
Zondag vond het CH Empe plaats Voor
de ponyruiters van de kring Berkel-IJs-
sel is deze wedstrijd tevens een van de
drie selectiewedstrijden voor de regio-
kampioenschappen, die in augustus
plaats vinden.
Een belangrijke wedstrijd dus.
In de dressuur klasse Ll-DE wist Anke
Woerts een 2e prijs te behalen met
haar pony Tamara met 163 punten.
Voor Mirijam van Mal was er een 3e
prijs in deze klasse met haar pony Dy-
namic.
Sebastiaan Hamer kwam ook hier aan
de start in de klasse L2-AB en behaalde
een Ie prijs met 154 punten.
In de klasse MI-DE wist Linda Beren-
pas beslag te leggen op een Ie plaats
met haar pony Splendour met 166
punten en een 2e plaats met 159 pun-
ten. Voor Ruben Mol was er ook in de-
ze klasse een 3e prijs met zijn pony Ta-
ran met 155 punten.
Bij het springen in de klasse B-C was er
een 2e prijs voor Jermaine Pellenberg
met haar pony Tania.
In de klasse L-AB ging Sebastiaan Ha-

mer naar huis met de Ie prijs. Ditzelf-
de gold voor Mirijam van Mal in de
klasse L-E. Marieke Rouwenhorst was
slechts de enige deelneemster in haar
klasse maar dat deed niets af aan haar
prestatie: slechts 4 strafpunten kreeg
zij in de klasse Z-E.

Duivensport

RV.Vorden
Uitslagen wedvlucht vanaf Monlin-
court over een afstand van circa 365
kilometer: H. A Eykelkamp l, 2, 4, 8,
12, 19; C. Bruinsma 3, 6, 13, 16, 20;
Comb. A en A Winkels 5, 7, 10, 14, 15,
17, 18; Jitske Winkels 9; M. M. Tiemes-
sen 11.

Hengelsport

De Snoekbaars
De hengelaarsvereniging "De Snoek-
baars" hield in de vijver in Warnsveld
de 4e onderlinge wedstrijd. De zestien
personen vingen in totaal 5660 gram
vis. De uitslag was: l J.W Golstein 740
gram; 2 A. Golstein 700 gram; 3 M.
Dekkers 540 gram. De volgende wed-
strijd is 3 juli in het Twentekanaal.
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OPRUIMING!
bij Helmink Meubelen... i I in Vorden!

BANK VANCOUVER
Prachtige lederkwaliteiten en in vele kleuren leverbaar

In leder 24
3-zitter Van 1.549.- Nu 1.199.-
2,5 zifter Van 1.439.- Nu 1.099.-
2-zitter Vam.22g.- Nu 999.-
Fauteuil Van 979.- Nu 795.-

In leder 18
3-zitter Van 1.349.-
2,5 zifter Van 1.249.-
2-z'rtter Van 1.149.-
Fauteuil Van 869.-

NÜ999,
Nu 919.
Nu 829.
Nu 679.

GENOEST EIKEN
EETKAMERTAFEL VERDON
Leverbaar in vele maten. Tevens maatwerk.
190 x 100 cm. Van 879.- Nu 699.-

Bijpassende Loom eet kamerstoel Sumatra.
Van 189,- Nu 149,-

VO R D E
Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551574

•~™ www.helmmkmeybelen.fi

HELMINK
meubelen

^^ «•

ï3s3Ssfelbreed van

WEERGALOZE KORTINGEN OP KASTEN • RANKSTELLEN • FAUTEUILS • EETHOEKEN • DRESSOIRS • SALONTAFELS • SLAAPKAMERS • TAPIJT • GORDIJNEN ETC.

ACTIE BLUSDEKENS

Wellicht heeft u er de laatste tijd in de media
veel over gehoord: de blusdeken. Dit is een
veilige oplossing voor vlam in de pan of kleren
die in brand staan. De blusdeken zit in een
harde kunststof wandkoffer. De blusdeken is
snel en gemakkelijk te gebruiken. Indien men
aan twee strippen trekt, gaat de koffer open en
is de deken direct klaar voor gebruik.

De blusdeken (180 x 180 cm) is momenteel
verkrijgbaar voor een zeer scherpe
ACTIEPRIJS van € 39,95 (inci BTW)*

* Betaling uitsluitend per pin.
Actie geldig van 22/6/2005 t/m 6/7/2005.

bedrijfsopleidingen
Opleidingen, trainingen en advies
brandweer en bedrijfshulpverlening

Zutphen-Emmerikseweg 103
7223 DB Baak

tel 0575452990
fax 0575 452094

info@achterkamp.nl
www.achterkamp.nl

Wij zijn geopend maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur.

Tot slot van de bevrijdingsfeesten in Ruurlo,

geeft het orkest der Koninklijke Luchtmacht

(Luchtmacht kapel) een concert in Sporthal

't Rikkenhage te Ruurlo op zaterdag 2 juli.

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Toegangskaarten in de voorverkoop bij de bibli-

otheek, Dorpsstraat 31 te Ruurlo en bij zwembad

de Meene, Loolaan 90 te Ruurlo en indien voor-

radig 's avonds bij de Sporthal. De toegangsprijs

bedraagt 5 euro.

Het orkest bestaat uit 57 muzikanten en zij tre-

den op met verschillende artiesten en er word

gebruik gemaakt van veel belichtingstechnieken,

waarvoor speciaal een stroomagregaat gehuurd

moet worden. Het belooft een bijzondere avond

te worden. De organisatie is in handen van de

Stichting 4-5 mei commisie Ruurlo.
Telefoon reserveringen 0573 - 45 17 01

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

RaadhuÉMtraat 9a,
Hengelo (Gkf)

Telefoon (0575) 46 11 89

FELOC TAKKENKAMP, Tele-
foon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN.
ONSTENK

Begonlastraat 3, Steenderen
Telefoon (O575) 45 23 98

VOOft
GOEDE DOELEN

'Iedereen
is gelijk,
iedereen

is anders.
De NSGK

creëert
gelijke

kansen/
Ludlle Werner

Tot 30 juni bepaalt de
temperatuur de korting !

\2^^/ ƒ nederlandse stichting voor het
v ^~r* gehandicapte kind<^

De nieuwe schoolagenda's
zijn weer binnen!!

^ en
'Duiven - 'Doetincfiem - 'J{enge(o (.jüL - Zefaem

zuivzu.6onvrie.nl

27 graden = 27% korting op
\/oor\aar en zomerkleding.

De Smidse 3 Ruurlo (t.o. super coop)
Tel. 0573-452875

Sim-oMH.nl
• Deze korting is niet van toepassing op jeans '

giro 552000 www.nsgk.nl

NU: Heel veel
kinderschoenen/

sandalen
voor extra lage prijzen.

SCHOENMODE HERMANS
Raadhuisstraat 27

Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 47

/ ^ie, f******* '5 maandags gesloten

midden in het
7
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Bewegen en gezondheid

ruilen van plek

Jacques Tabor (Vorden) Jan Takken (Hengelo)

Een nieuwe gemeente, een nieuw politieteam. Door het ontstaan van de gemeente Bronck-horst zijn Vorden en
Steenderen samengevoegd met Zelhem, Hengelo en Hummelo en Keppel. Dat betekent nieuwe gezichten en een
ruiling. Voor 'nieuweling' Vorden is Jacques Tabor de wijkagent. In Steenderen was tot voor kort Jan Takken het
gezicht van de politie en in Hengelo kende bijna iedereen Hans de Voer als de plaatselijke wijkagent. Sinds l juni
hebben beiden van plaats gewisseld en gaan zij zich inwerken.

Wat doet de wijkagent zoal ?
Als je praat over de wijkagent, praat je over een ervaren
politieman of -vrouw, die een groot deel van de werktijd
besteedt aan de leefbaarheid en veiligheid in 'zijn' wijk. Hij
heeft de 'oog en oor-functie' voor de politie en is voor de
burger het eerste aanspreekpunt. Hij is zoveel mogelijk in
zijn wijk. Zo weet de wijkagent wat er speelt en of er pro-
blemen zijn. Niet alle problemen kan hij zelf oplossen. De
ene keer moet de gemeente maatregelen nemen (aanpas-
sen van een weg waar te hard wordt gereden), een andere
keer de horeca (goede afspraken over de sluitingstijden), de
woningbouworganisatie (hoe om te gaan met geluidsover-
last van de buren) of een maatschappelijke instelling (kin-
dermishandeling). Soms gaat het ook om zaken tussen bur-
gers onderling. De wijkagent kan dan echter regisseur zijn
en de partijen op het goede spoor zetten. De wijkagent
neemt dan ook bijna altijd deel aan het wijkoverleg
Zoals gezegd is de wijkagent het eerste aanspreekpunt voor
zijn wijk. De wijkagent moet daarom een bekend gezicht
zijn. Schroom dus niet om, als er problemen zijn, recht-
streeks contact met hem op te nemen. En wacht dus niet
tot hij naar u komt, maar ga zelf naar hem toe als hij op
straat loopt, of ga naar zijn spreekuur.
Als u uw wijkagent niet kent kunt u via www.politie.nl
naar de site van de politieregio Noord- en Oost-Gelderland.
Hier toetst u uw team aan en vervolgens uw woonplaats.
Aan de linkerkant van de site staat 'wijkagenten' en als u
dat aanklikt, weet u wie de wijkagent voor uw wijk of
plaats is. Voor een afspraak is het verstandig eerst even een
telefoontje te plegen. U kunt hem of haar bereiken via 0900
- 8844.

Ouderenwerk
Zelhem

bezoekadres Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem

postadres Postbus 80, 7020 AB Zelhem

telefoon 0314 62 20 74

email zelhemOijsselkrinq.nl

Waarom bewegen
Door veranderde werken leefom-
standigheden bewegen wij allemaal
minder. Toch is bewegen onmis-
baar. Alle onderzoeken wijzen uit,
dat vooral regelmatig bewegen van
essentieel belang is voor de conditie
van jong en oud! Door te bewegen
word je fitter en ben je minder snel
moe. Bovendien verkleint het de
kans op een aantal ziektes, zoals
hart- en vaatziektes en botontkal-
king.

Bewegen hoeft geen saaie training
te zijn maar kan ook heel gezellig
zijn als het in groepsverband plaats
vindt.
Hoe bewegen?
Dit bewegen betekent niet, dat
iedereen fanatiek aan het sporten
moet gaan. Een actieve leefstijl met
dagelijks 30 minuten matig inspan-
nend bewegen is al voldoende voor
de gezondheid. U hoeft dus niet
direct lid te worden van een sport-
vereniging, want door meer te fiet-
sen, te lopen, te tuinieren of huis-
houdelijk werk te doen, beweeg je
al.
Een actieve leefstijl wil niet anders
zeggen, dan dat allerlei verschillen-
de bewegingsactiviteiten worden
opgenomen in de dagelijkse routi-
ne.
Het half uur mag verdeeld worden
in 3 x 10 minuten of zelfs in 6 x 5
minuten, maar moet wel enige
inspanning kosten. Dus bijvoorbeeld

niet slenteren, maar stevig doorstap-
pen.
Algemene bewegingsadviezen
kies een activiteit die u leuk vindt
en die bij u past. Beweeg samen, dat
is gezellig en motiverend. Bouw de
activiteiten rustig op, eerst een paar
minuten en dan steeds wat meer.
Begin bijvoorbeeld met 5 minuten
wandelen per dag en voeg daar elke
week dan 5 minuten aan toe. Wissel
in het begin actieve dagen af met
rustige dagen.
Waar kunt u bewegen?
In Zelhem en Halle organiseert
IJsselkring Zelhem activiteiten voor
senioren.
Meer informatie kunt u krijgen bij
Ouderenwerk Zelhem/IJsselkring,
mevr. Dieta Nordkamp tel. 0314-
622074 of bij IJsselkring Doetin-
chem, mevr. Mieke Frencken, tel.
0314-341919 of m.frencken@ijssel-
kring.nl
Keuring
Een speciale keuring is niet nodig.
De bewegings-activiteiten worden
verzorgd door gediplomeerde krach-
ten die de inhoud van de lessen aan-
passen aan de wensen en mogelijk-
heden van de deelnemers. Bij twijfel
in geval van specifieke klachten is
het aan te raden contact op te
nemen met de huisarts.
Kosten
Deze worden zo laag mogelijk
gehouden. Iedereen die wil, moet
kunnen bewegen, zo vindt Ouderen-
werk Zelhem/IJsselkring.

Wijziging radioaanbod UPC

Richard Telhnan (Zelhem)

UPC wijzigt televisie- en radiopak-
ket in Gelderland
Op l juli vindt er een aantal wijzi-
gingen plaats in het televisie- en
radiopakket in het verzorgingsge-
bied van UPC Nederland in
Gelderland. Dit gebeurt naar aanlei-
ding van het advies van de Gelderse
programmaraden en het distributie-
beleid van UPC.

In Gelderland voert UPC per l juli
de volgende wijzigingen door in het
televisie- en radiopakket (frequen-
ties in MHz):
In de gemeenten Doetinchem,
Hengelo, Vorden en Zelhem
(Bronckhorst) zijn geen wijzigingen
in het televisiepakket. Wel is er een

wijziging in het radiopakket. De
zender France Inter (107,4) wordt
aan het pakket toegevoegd en NDR l
wordt niet meer doorgegeven. In de
gemeenten Hummelo en Keppel,
Steenderen (Bronckhorst) en Wehl
(Doetinchem) zijn ook geen wijzi-
gingen in het televisiepakket. Wel
zijn er drie wijzigingen in het radio-
pakket. De zenders Radio Rosita
(92,0), France Musique (95,0) en BBC
4 (104,5) worden aan het pakket toe-
gevoegd. VRT2, RTBF1 en BBC World
worden niet meer doorgegeven.
Voor het volledige, nieuwe zendero-
verzicht kunnen klanten vanaf l
juli terecht op www.upc.nl en op
teletekst van het UPC Infokanaal.

Maandagmiddagwandeling
IVN
Elke eerste maandag van de maand,
van mei tot en met oktober, kunt u
wandelen met gidsen van de IVN
werkgroep Doetinchem/Zelhem.
Elke wande-ling heeft zijn eigen
thema.

Op maandag 4 juli is het thema van
de maandagmiddagwandeling
'Planten speuren op het landgoed 't
Maatje'. U kunt zich laten verrassen
in dit nieuwe stukje natuur, waar in
een relatief korte tijd al een rijkdom
en variatie aan planten te vinden is.

De wandeling begint om 14.00 uur
op de parkeerplaats van café 't
Onland, Rekhemseweg 175 in
Gaanderen. De IVN-wandelingen
zijn gratis, maar een kleine vrijwil-
lige bijdrage is welkom.
Er zijn bij deze, ongeveer twee uur
durende, wandeling P/N-gidsen aan-
wezig, die tijdens de wandeling uit-
leg en informatie geven.
Voor nadere informatie kunt u bel-
len met mevr. Gerrie Til, tel. 0314-
625536 of mevr. Fenny Lammers, tel.
0314-345028.

Hans de Voer (Steenderen) Katrien Beijer (Hummelo&Keppel)

Nog even de namen:
Naast Jan Takken (Hengelo) en Hans de Voer (Steenderen) zijn
Jacques Tabor (Vorden), Katrien Beijer (Hummelo & Keppel) en
Richard Tellman (Zelhem) de wijkagenten voor het politieteam
Bronckhorst.
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Dijkman Bouw is een middel-
groot bouwbedrijf met vestigin-
gen in Warnsveld, Vorden en
Brummen.

Dijkman Bouw, met ruim 65
personeelsleden, heeft een
breed scala aan opdrachten.
Van verbouw, aanbouw en
restauratie tot kantoorpanden,
garagebedrijven, luxe woning-
bouw en landhuizen.

Dus voor elke vakman,
met liefde voor het vak,
wat wils

DIJKMAN BOUW
Voor onze vestiging in Warnsveld zoeken wij een:

• vakbekwame timmerman

Kwaliteit, vakmanschap, motivatie en teamwork staan bij ons
hoog in het vaandel

Geïnteresseerde kandidaten die denken door hun instelling en
vakmanschap voor deze functie in aanmerking te komen,
verzoeken wij telefonisch of schriftelijk contact met ons bedrijf
op te nemen. Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan M. Saalmink

Lage Weide 29 • 7231 NN Warnsveld • Tel: (0575) 522577 • fax: (0575) 521020

TE H U U R
feest- en partytenten

en geluid
Kijk op

urhoutman.nl

Bij DARTEL TRAMPOLINES:

permanent 18 showmodellen!

Kom kijken en proberen

di. &wo.:10.00-17.30 uur
vr.: 10.00-20.00 uur
za.: 10.00-16.00 uur

Broekstraat 22, D'chem
(0314391687)

Mmabatho leeft in Zuid-Afrika. Een land
waar 40% van de bevolking niet beschikt

over werk of inkomen. Middelen van
bestaan. Een recht voor iedereen.

Word donateur
Bel 070 - 3421777
www.novib.nl

HOE GROOT IS JOUW WERELD ? n(o)vib \

DE VElfCAiNKEMJKHElD
VAN HET LEVEN,

DE DUURZAME HERINNERING
VAN NATUURSTEE*

op de

Zondag 26 juni
zelf pluk van

aardbeien
OPEN DAG

van het

Biologisch Tuinbouwbedrijf

g Korenblik
Geesinkweg 1 3 » Warnsveld

10.00-16.00 uur

Diverse attrakties

Wij nodigen u uit voor een bezoek aan

ons bedrijf, waar we u met deskundig

advies te woord zullen staan.

Grafmonumenter

\teCorbeel natuursteen

Snelliusstraat 32 7102 ED Winterswijk Tel. 0543 513388
Terborgseweg 29 7001 CM Doetinchem Tel. 0314 383107

www.decorbeel.nl

Chr. muziek vereniging Sursum Corda

-» Uitnodiging limonadeconcert 25 juni - 10.30 uur

Onze leerlingen willen u graag laten zien waartoe ze
inmiddels in staat zijn. Kom kijken en snuif de sfeer op
van onze muziekvereniging, of probeer zelf een instrument!
Locatie: Dorpscentrum Vorden - Toegang gratis

-» Uitnodiging openluchtconcert 28 juni
• samen mét de Knupduukskes
• en mét zanger Timmy van Lingen

Gevarieerd programma met zang, dans en muziek op het
grasveld voor de Dorpskerk van Vorden. .
Non-stop van 19.30 - 21.00 uur
Dit moet u meemaken!

Dinsdagavond 28 juni
Tijd: 19.30

Locatie:
Grasveld voor de Dorpskerk

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers N e t

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

Weevers

E L S I N G H O R S T , A L L E S O N D E R É É N D A K . . .
Als comfort en design precies op elkaar zijn afgestemd, voel je je j

lekker. Door eenvoud stralen onze badkamers rust uit. Alle elementen

zijn in harmonie met elkaar en kunnen verder met uw persoonlijke

wensen gecombineerd worden. Voor advies, begeleiding en realisatie

heeft u maar één partner nodig. Wij nemen u al het werk uit handen,

van eerste schets tot oplevering!

Badkamers Sanitair Tegels

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

Vloer- en wandtegels
voor sturitprijzen! Altijd voordeljg
geprijsde tegels van topkwaliteit

bu Bruggink in Heelweg.
Kom naar onze showroom en overtuig u zelf

van ons gevarieerde aanbod.

Keukens Sanitair Bouwen Verbouwen Projecten

Molenweg 11 Heelweg/Varsseveld Tel. 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl

Baak
badkamers & tegels

Dambroek 12
7223 DV Baak
0575-441017

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

www.badhuisbaak.nl
'!*y»y>y»>
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School- en Volksfeest Halle Expositie
in 'tentcampagne'

In het eerste weekeinde van de maand juli wordt in Halle weer het tradi-
tionele school- en volksfeest gehouden. Tussen woensdag 29 juni en zater-
dag 2 juli vinden er vele activiteiten plaats te beginnen met een optocht
op de woensdag. De festiviteiten worden op zaterdagavond afgesloten met
een grote dansavond, waarvoor het orkest 'Real Time' is uitgenodigd.

Het feest begint woensdag 29 juni
met de optocht. Om 18.30 uur stellen
de versierde wagens zich op bij gara-
fee Venderbosch en om 19.00 uur ver-
trekt de optocht voor een tocht door
het dorp onder muzikale begelei-
ding van muziekvereniging Euterpe
met drumband. In de optocht zal
ook het koningspaar van vorig jaar
meerijden. Na afloop is er een dans-
avond bij zaal Nijhof met muziek
van 'Hike'. De entree bedraagt € 6,-
per persoon.
De donderdagavond (30 juni) is de
vaste toneelavond. De toneelgroep
van de Dorpsschool heeft het blijspel
'Groeten van de Veluwe' ingestu-
deerd. De voorstelling begint om
20.00 uur en de entree bedraagt
€ 4,-- Korte inhoud van het stuk:
Een goed gesitueerd gezin, bestaan-
de uit man, vrouw, dochter en een
inwonende oma, winnen de eerste
prijs met een cryptogram. De prijs is
een week vakantie in een chalet op
de Veluwe. Het kamperen is voor
deze mensen, die in luxe leven, een

volslagen nieuwe wereld en ze kam-
pen dan ook met ernstige aanpas-
singsproblemen. Dit geldt niet voor
de fam. Bruinsma. Vader Sjef, moe
der Truus en zoon Boris hebben
vaker met dit bijltje gehakt. Met
zulke tegenstellingen kunnen con-
frontaties tussen de beide families
dan ook niet uitblijven. Tijdens de
pauze en na afloop zal de muziek
verzorgd worden door 'de
Harmonikanen'.
Vrijdag l juli is het kinderfeest. 's
Morgens be-gint het feest om 9.00
uur met een rondgang van de kleine
schutterij. Vanaf 9.45 uur worden de
kinderen verrast door een optreden
en om 11.00 uur wordt de grote bal-
lonnenwedstrijd gehouden. Vanaf
14.00 uur worden de Kinderspelen
gespeeld op het terrein bij zaal
Nijhof. De kinderen schieten daarbij
ook op een 'echte' vogel om te bepa-
len wie zich het komend jaar de
jeugdko-ning(in) van Halle mag noe-
men. De spelletjes worden dit jaar in
groepen gespeeld. Alle kinderen van

groep l t/m 8 doen mee en alle kin-
deren krijgen een leuke herinne-
ring. De prijsuitreiking vindt om
16.30 uur plaats. Ook zullen hierbij
de prijzen voor de optocht worden
bekendgemaakt en uitgereikt, 's
Avonds is er een dansavond in zaal
Nijhof met muziek van de band
'Bolero'. De entree bedraagt a e,-.
De zaterdag van de Halse feesten
begint traditioneel met het vogel-
schieten. Tussen 10.00 en 11.00 uur
kan iedereen zijn deelnamenummer
kopen. Vanaf 11.00 uur wordt er
geschoten op de schijf en de geluks-
baan en ook het vogelschieten. De
prijzen worden na afloop van het
schieten uitgereikt. Vanaf 14.00 uur
zijn er weer diverse volksspelen.
Tijdens het vogelschieten en de
volksspelen zal het duo 'Op Pad' in
de tent optreden, 's Avonds speelt
'Real Time' in zaal Nijhof. De entree
bedraagt dan € 6,-.
In het uitgebreide programmaboek-
je dat in Halle huis-aan-huis ver-
spreid is staat verder de benodigde
informatie over winkelsluiting, ver-
plaatsing minimarkt, verkeersmaat-
regelen in de Dorpsstraat en acti-
viteiten. Met de positieve medewer-
king van het weer, en ook dit is bijna
traditie, zal het een prachtfeest wor-
den.

De deuren van de Lambertikerk in
Zelhem staan deze zomer overdag
altijd open. Iedereen is vrij om
zomaar naar binnen te lopen, om
daar rond te kijken of om rust te vin-
den. Voor dat laatste is een aparte
stiltehoek ingericht. Menigeen heeft
de afgelopen weken al gebruik
gemaakt van deze mogelijkheid.
Gedurende juli en augustus zijn er
activiteiten, die een bezoek aan de
Lambertikerk extra aantrekkelijk
maken. Deze activiteiten zijn vooral
op de vrijdag- en zaterdagmiddag.
Wanneer u dan de kerk bezoekt,
treft u ook een gastvrouw of gast-
heer aan, die u wegwijs kan en wil
maken in het monumentale kerkge-
bouw. Deze gastvrouw of gastheer
zal op deze twee middagen tussen
14.00 uur en 17.00 uur aanwezig zijn.
Orgelconcerten
Zo zijn er deze zomer zeven orgel-
concerten, de eer-ste op vrijdag 15
juli. Op vrijdag 26 augustus zal dus
de laatste gerenommeerde orgelspe-
ler zijn of haar kunnen laten horen.

De concerten beginnen om 15.30. De
toegang tot deze concerten is vrij.
Zie voor het hele programma
www.lambertikerk.nl.
Kunst in de Kerk
Na afwezigheid van een jaar, vanwe-
ge de restauratie van de kerk, is dit
jaar ook weer kunst in de Kerk aan-
wezig. De expositie van de beeldend
kunstenaar John Brandsen uit
Vorden draagt de naam Maaksels.
De expositie laat realistische kunst
zien met een absurdistisch trekje.
Daarbij zijn grote installaties te zien,
gemaakt van bijvoorbeeld jute en
was op en frame. Daarnaast is er
keramiek tentoongesteld, waarbij
het bestaan net iets anders weerspie-
geld wordt dan je zelf waarneemt.
De expositie is vanaf 15 juli te
bezichtigen.
Zebradagen
Tijdens de braderiedagen, 23 juli en
6 augustus, verzorgt het Oecu-
menisch Samenwerkingsverband in
Zelhem het programma in de kerk.
Zij veranderen het midden van de

kerk in een soort marktplein. Daar
zal activiteit plaatsvinden aan de
hand van wilgentenen poppetjes.
Zo'n poppetje staat symbool voor
een zondebok. Over die zondebok
zal gesproken worden; wat is bij-
voorbeeld een zondebok, wie is een
zondebok. In de zuidbeuk wordt een
maquette opgesteld van het taberna-
kel. Over dit Godshuis zal verteld
worden en uitleg worden gegeven.
Verder zal op het koor van de kerk
gemusiceerd worden. Tijdens de
Braderiedagen is ook het Nederlands
Bijbelgenootschap aanwezig met
haar boekentafel, met daarbij zeker
de nieuwe Bijbelvertaling.
Orgelspelen
Op die middagen dat er geen andere
activiteiten zijn is het voor geoefen-
de orgelspelers mogelijk om op het
orgel van de Lambertikerk te spelen.
Daarbij is wel de vuistregel dat het
andere bezoekers in de kerk niet
mag belasten. De gastheer of gast-
vrouw bepaalt of spelen wel of niet
mogelijk is.

"Van Schepping tot Herschepping' is
het thema van een imposante schil-
derijenexpositie die tot en met 26
juni te bezichtigen is in een opval-
lende locatie. Naast een grote tent,
die geplaatst wordt aan de Turfweg
in Doetinchem (en waarin diverse
activiteiten zullen plaatsvinden),
zal in een iets kleinere tent de
genoemde expositie te zien zijn.
Aan de hand van 32 grote panelen
en diverse schilderijen wordt de
bezoeker meegenomen op een reis
die begint met Gods Liefde voor de
mensen en eindigt bij een groot
paneel over "het Nieuwe Jeruza-
lem". Tijdens de reis heeft de bezoe-
ker de keus om te kiezen voor twee
wegen, net als in het gewone leven.
De panelen zijn gemaakt door de
Friese schilder Rienk Douma en ver-
der worden er schilderijen getoond
van John Bunyan.

De expositie is van 17 t/m 26 juni
dagelijks geopend van 12.00 uur tot
21.00 uur en de toegang is geheel
gratis. Een bezoek aan de expositie
is heel goed te combineren met een
bezoek aan één van de diensten die
dagelijks wordt gehouden om 19.30
uur.

Jeugdactiviteiten
Tot en met 26 juni worden in de tent

elke dag diverse activiteiten gehou-
den. Deze activiteiten worden geor-
ganiseerd door 14 kerken en groepe-
ringen uit Doetinchem en omgeving
in samenwerking met de stichting
'Het Lichtpunt' uit Voorthuizen.
Speciaal voor de jongeren worden er
3 evenementen georganiseerd met
een strakke muzikale begeleiding
aan de hand van goede thema's en
een met een boodschap die iedereen
begrijpen kan. Deze diensten begin-
nen allemaal om 19.30 uur en wor-
den gehouden op za-terdag 18, vrij-
dag 24 en zaterdag 25 juni. De toe-
gang is gratis en er is ruimte zat om
je auto, scooter of fiets even te stal-
len.

Kinderfeest
Speciaal voor kinderen in de leeftijd
van 4 t/m 12 jaar wordt er op woens-
dagmiddag 22 juni een spetterend
kinderfeest gevierd. Van 14.00 uur
tot 16.00 uur gaan de kinderen zin-
gen met een band, kijken naar een
clown, naar goochelacts en nog veel
meer leuke dingen doen en beleven.
De toegang is gratis.

Nadere informatie over de campag-
ne, de deelnemende kerken en het
volledige programma is te vinden op
www.tentcampagne.nl.

Op bezoek bij de
biologische boer en tuinder

Op zaterdag 25 en zondag 26 juni
verzorgt Biologica voor de achtste
keer de landelijke Open Dagen bij
de biologische boer en tuinder. In
heel Nederland zullen 220 biologi-
sche bedrijven hun deuren openzet-
ten voor het publiek. Een informa-
tief dagje uit op het platteland voor
gezinnen, natuurliefhebbers en
mensen met passie voor lekker eten.
Wilt u eens een koe over de neus

aaien en een varken in de modder-
poel zien wroeten? Of wilt u weten
hoe een biologische fruitteler zo'n
gave appel teelt zonder chemische
hulpmiddelen?

Onder het motto 'Kom kijken en
proeven' nodigt de biologische boer
en tuinder consumenten uit op hun
boerenerf. Tijdens rondleidingen
laten ze zien hoe ze werken. Ook
zullen de boeren en tuinders uitleg-
gen waarom zij hebben gekozen
voor de biologische landbouwme-
thode. Iedereen is welkom om op
terrasjes en proeverij en zelf te proe-
ven hoe biologische producten sma-
ken, of om in de boerderijwinkel
boodschappen te doen.

Tijdens de Open Dagen is er speciale
aandacht voor 'Natuur op de boer-
derij'. Natuurbeheer en biologische
landbouw passen namelijk erg goed
bij elkaar. Natuur is niet alleen leuk
en mooi, voor de biologische boer of
tuinder is natuur ook zeer nuttig.
Wist u dat koolmezen rupsen eten
en dat lieveheersbeestjes bladluizen
op het menu hebben staan? De boe-
ren creëren met houtwallen, bloe-
menstroken, nestkastjes of padden-
poelen een leefomgeving voor de
natuurlijke vijan-den. Vogels, nutti-
ge insecten en kleine dieren kunnen
dan de schadelijke insecten onder
de duim houden. Agrarisch natuur-
beheer levert gelijktijdig een
belangrijke bijdrage aan de ontwik-
keling en bescherming van de
inheemse flora en fauna en een
mooi landschap.

Boerderij Ruimzicht
Boerderij Ruimzicht, een biologisch
dynamisch melkveebedrijf met
zorgboerderij, tuinderij en boerde

rijwinkel doet ook mee aan deze
open dagen. U bent op 25 en 26 juni
van 10 tot 16 uur van harte welkom
op de boerderij, die aan de
Bielemansdijk 11 a in Halle ligt. U
kunt deelnemen aan rondleidingen,
koe melken, strohutten bouwen,
ezeltje rijden, er is een poffertjes-
kraam en een proeverij, bovendien
kan er gewinkeld worden in de boer-
derijwinkel. Meer informatie kunt u
vinden op www.boerderijruim-
zicht.nl'

Zorgkwekerij de Stek
Ook de biologische zorgkwekerij 'de
Stek' zet haar deuren open tijdens
deze open dagen op 25 en 26 juni.
Naast het biologisch kweken van
vaste planten is er voor mensen met
een beperking op 'de Stek' een
prima plek voor de dagbesteding.
Als activiteit kunnen de kinderen
plantjes in potjes poten. Verder is er
een kikkerpoel, worden er planten
verkocht en wafels gebakken.
Kortom, proef het landleven aan de
Wittebrinkweg in Zelhem.

Zorgboerderij DeTwisselt
Zorgboerderij De Twisselt in
Zelhem is één van de landbouw- en
zorgcombinaties die het bedrijf op
25 juni open stelt voor publiek. Een
leuke kans om zo'n bedrijf in de
eigen regio van dichtbij te zien.
Bovendien kunt u van deelnemers
zelf horen hoe het is om op een
zorgboerderij te werken. De zorg-
boer(in) kan u vertellen wat de drijf-
veer was om met landbouw & zorg
te beginnen en hoe deze combinatie
in de praktijk werkt. Tevens zijn er
producten te koop uit de eigen boer-
derijwinkel zoals aardappelen,
echte schar-releieren, groentes uit
eigen tuin, jam en advocaat.

Kijk voor een adreslijst van alle deel-
nemende bedrijven op www.biologi-
ca.nl of bel Biologica, tel. 030-
2339970. Milieudefensie organiseert
op circa veertig locaties fietstochten
met pitstops op de boerderijen.

Kijk voor de routes op:
www.milieudefensie.nl.
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Nu is onze

SPEELTUIN
uitgebreid met een groot en klein

• Volleybalveld

m Badmintonveld

• Beachvolleybal

m Beachbadminton
• C f t?a o t hu c lf 0 13 Ir €c£CI7£ff3fCf£l

uitermate geschikt voor familiedag-buurt of
straatfeest of alleen pa en ma met kinderen

Zalencentrum-speeltuin

Susebeek
Ruurloseweg 42, Wolfersveen Zelhem

woensdag en vrijdagmiddag open
vanaf 21 juni alle dagen open

ook voor uw familiefeest zoals uw verjaardag of bruiloft
groot of klein hebben we een passende zaal met heerlijk
koud of warm buffet uit eigen keuken.

DE KLUSSENIER
NU OOK IN
Warnsveld

Voor o. a.:

Verbouwen
Tegelwerk
Onderhoud
Badkamers
Timmerwerk

{̂ •1

H] KLUSSENIER
•

^̂ B̂BWMMMMMBBmMMI

André van der Horst
Breegraven 82

7231 JH Warnsveld
Tel. (0575) -5291 25
Fax (0575) -5291 25

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

www.klussenier.nl

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

Iets doen
voor de

Zonnebloem?

i' ^èIL j
ÜB k̂ M
JfflML <*J

JBrx
ƒ '*

Bouw mee
aan ons nieuwe
vakantieschip!

giro 145
"'(Breda)

Op het Zonnebloem vakantieschip

beleven jaarlijks bijna 3.000 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 1 4 miljo'en

euro. Alleen samen kunnen we dit

schip bouwen! Doe mee! Namens onze

passagiers: hartelijk dank.

e
www.ietsdoenvoordezonnebloem.nl

Z O N W E R E N E N S F E E R C R E Ë R E N

NU BESTELLEN

SNEL GENIETEN

Disbergen
Varsselseweg 25

HENGELO
Tel. (0575) 46 14 25

DEMONSTRATIE BODY PUMP. BODY STER
LES MILLS] BODY ATTACK, BODY BALANCE.

' BODY JAM & ASHIHARA KARATE

DEMONSTRATIES STREETDANCE & KiDS AEROBIC

MEGA SKATE PARK

OPEN DAG
SPORTCENTRUM AEROFIÏÏ

. - . LIVE BAND:
SOUND SELECTION

W W W .

LOOMAN HUMMELO
agrarisch toonwork - grondwerken
sloopwerken - transport • containerverhuur
zand-en grindhandel tel: (0314) 381210

MAAND GRATIS SP
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Wijkagenten ruilen van plek

-7* V

Katrien Beijer (Hummelo & Keppel) Richard Tellman (Zelhem) Jacques Tabor (Vorden) Hans de Voer (Steenderen) Jan Takken (Hengelo)

Een nieuwe gemeente, een nieuw politieteam. Door het ontstaan van
de gemeente Bronckhorst zijn Vorden en Steenderen samengevoegd
met Zelhem, Hengelo en Hummelo en Keppel. Dat betekent nieuwe
gezichten en een ruiling. Voor "nieuweling" Vorden is Jacques Tabor
de wijkagent. In Steenderen was tot voor kort Jan Takken het gezicht
van de politie en in Hengelo kende bijna iedereen Hans de Voer als
de plaatselijke wijkagent. Sinds l juni hebben beiden van plaats ge-
wisseld en gaan zij zich inwerken.

WAT DOET DE WIJKAGENT ZOAL?
Als je praat over de wijkagent, praat je
over een ervaren politieman of-vrouw,
die een groot deel van de werktijd be-

steedt aan de leefbaarheid en veilig-
heid in 'zijn' wijk. Hij heeft de "oog en
oor-functie" voor de politie en is voor
de burger het eerste aanspreekpunt.

Hij is zoveel mogelijk in zijn wijk. Zo
weet de wijkagent wat er speelt en of er
problemen zijn. Niet alle problemen
kan hij zelf oplossen. De ene keer moet
de gemeente maatregelen nemen (aan-
passen van een weg waar te hard wordt
gereden), een andere keer de horeca
(goede afspraken over de sluitingstij-
den), de woningbouworganisatie (hoe
om te gaan met geluidsoverlast van de
buren) of een maatschappelijke instel-
ling (kindermishandeling). Soms gaat
het ook om zaken tussen burgers on-
derling. De wijkagent kan dan echter
regisseur zijn en de partijen op het goe-

de spoor zetten. De wijkagent neemt
dan ook bijna altijd deel aan het wijk-
overleg. Zoals gezegd is de wijkagent
het eerste aanspreekpunt voor zijn
wijk. De wijkagent moet daarom een
bekend gezicht zijn. Schroom dus niet
om, als er problemen zijn, rechtstreeks
contact met hem op te nemen. En
wacht dus niet tot hij naar u komt,
maar ga zelf naar hem toe als hij op
straat loopt, of ga naar zijn spreekuur.
Als u uw wijkagent niet kent kunt u
via www.politie.nl naar de site van de
politieregio Noord- en Oost-Gelderland.
Hier toetst u uw team aan en vervolgens

uw woonplaats. Aan de linkerkant van
de site staat 'wijkagenten' en als u dat
aanklikt, weet u wie de wijkagent voor
uw wijk of plaats is. Voor een afspraak
is het verstandig eerst even een tele-
foontje te plegen. U kunt hem of haar
bereiken via (0900) 88 44.

NOG EVEN DE NAMEN:
Naast Jan Takken (Hengelo) en Hans de
Voer (Steenderen) zijn Jacques Tabor
(Vorden), Katrien Beijer (Hummelo &
Keppel) en Richard Tellman (Zelhem)
de wijkagenten voor het politieteam
Bronckhorst.

"In het kader van Open Tuinen
weekend van Groei en Bloei afd.
Doetinchem, zijn er dit jaar op 25
en 26 juni in o.a. Loil, Doesburg,
Doetinchem en Hengelo parti-
culiere tuinen te bezichtigen, die
anders niet opengesteld worden.

In Hengelo is dat dit jaar alleen de
tuin van Gemmie Giesen. Deze erg ver-
zorgde landelijk gelegen tuin in Engel-
se stijl is ca. 3000m2 groot en bevat
veel hagen, tuinkamers, bijzondere
snoeivormen van o.a. buxus. Tevens
zijn er diverse soorten klimrozen, cle-

matissen, veel vaste planten, vijverpar-
tijen en een kikkerpoel.
De tuin is gelegen aan Holterkamps-
weg l te hengelo, tegenover Goossens
Tuinmeubelen. De tuin is deze dagen
gratis toegankelijk van 10.00 tot 17.00
uur."

RDW zet gestolen bromfietsen
op internet
Controleer zelf of je bromfiets als gestolen geregistreerd staat

Met ingang van 6 juni jl. kan ieder-
een online controleren of zijn of
haar bromfiets als gestolen geregi-
streerd staat. Via een applicatie op
de internetsite van de RDW
www.rdw.nl kunnen mensen op
basis van het chassisnummer en
het merk zoeken in het register
van gestolen bromfietsen. Zo kun-
nen mensen voorkomen dat ze
een gestolen bromfiets kopen.

De RDW plaatst het register op internet
als service aan (aanstaande) bromfiets-
bezitters. Potentitle kopers van een
bromfiets kunnen checken of ze een
bromfiets op het oog hebben die van
diefstal afkomstig is. Huidige eigenaren
van bromfietsen kunnen voorkomen
dat ze voor een gestolen bromfiets
een kenteken aanvragen. Onder brom-
fietsen vallen ook bromscooters, snor-
fietsen, brommobielen, fietsen met
hulpmotor en electrische steps.

Vanaf l september 2005 t/m 31 oktober
2006 kunnen bromfietseigenaren een
kentekenbewijs voor hun bromfiets

aanvragen. Als een bromfiets als gesto-
len geregistreerd staat, geeft de RDW
geen kenteken af. Eigenaren van een
gestolen bromfiets kunnen zo dus
de kosten van een kentekenaanvraag
besparen. Staat een bromfiets niet als
gestolen geregistreerd, dan volgen nog
enkele andere controles voordat de
RDW een kentekenbewijs afgeeft. Het
gestolenbromfietsregister is gevuld
door de politie. Een bromfiets staat in
het gestolenbromfietsregister als bij
de politie aangifte van diefstal is ge-
daan en de politie de aangifte juist en
volledig heeft verwerkt. De politie
zorgt dus ook voor het plaatsen of
verwijderen van de status gestolen. De
RDW zorgt voor het technisch beheer
van het register. Het is de eerste keer
dat voertuigeneigenaren de gestolen-
status van een voertuig zelf kunnen
controleren.

Het gestolenregister is te bereiken via
de internetsite www.rdw.nl of via de
specifieke internetsite over de kenteken-
registratie van bromfietsen:
www.ishetgeenplaatje.nl

Zomeravond-rondleidingen
in de bomentuin
Ook dit jaar zullen de avondrond-
leidingen in het Pinetum 'De Bel-
ten' te Vorden plaatsvinden op "de
dinsdagen in juli en augustus, aan-
vang 19.00 uur. Verzamelpunt, in-
gang de Belten, Wildenborchseweg
15 te Vorden.

De verscheidenheid in kleuren, vor-
men, groei- en bloeiwijzen van de
aldaar aanwezige negenhonder ver-
schillende naaldbomen is boeiend en
tijdens de anderhalf a twee uur duren-
de wandeling over de slingerende

graspaden worden door de gids vele
bijzonderheden verteld en getoond.
Het 1.7 hectare groot terrein waarop
zich deze unieke particuliere verzame-
ling bevindt, ligt ingebed in het land-
goed De Belten.

De bijzondere belichting aan het be-
gin van de avond, de aldaar heersende
rust, de kleine verstopte vijver met
kwakende kikkers en bloeiende water-
lelies en de er neerstrijkende vogels
maken een bezoek aan het pinetum
tot een bijzondere belevenis.



gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie
een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Jaargang 1
Nr.25
21 juni 2005

Gemeentehuis:
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Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo
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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

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

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

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

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

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

Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
directiesecretariaat van de gemeente,
tel. [0575) 75 02 50.

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.

Op vakantie? Vraag uw reisdocument tijdig aan!
Het is alweer bijna vakantietijd. Gaat u op vakantie naar het buitenland, con-
troleer dan of uw paspoort of identiteitskaart in orde is. Is deze nog lang ge-
noeg geldig en zijn uw kinderen bijgeschreven of hebben ze eigen reisdocu-
menten en hoe zit het met de geldigheid daarvan? Heeft u een nieuw reisdo-
cument nodig of wilt u in uw paspoort uw kind laten bijschrijven, doe dat dan
tijdig.

goedgelijkende pasfoto die van goede
kwaliteit is. De pasfoto moet recht
van voren gefotografeerd zijn en een
lichte, egale achtergrond hebben.
Voor het aanvragen van een paspoort
voor kinderen tot 18 jaar moeten bei-
de ouders of degenen die het gezag
uitoefenen schriftelijk toestemming
geven. Voor een identiteitskaart is
toestemming nodig tot 12 jaar.

Bijschrijving kinderen
Kinderen tot 16 jaar kunnen in het
paspoort van één of beide ouders
worden bijgeschreven. De bijschrij-
ving wordt voorzien van een pasfoto
zodat de identiteit van het kind beter
kan worden gecontroleerd. Voor
elke bijschrijving moet u alle reis-
documenten die u in uw bezit heeft
meenemen. Tevens moet u van elk
kind één recente, goedgelijkende
pasfoto meenemen. De pasfoto moet
recht van voren gefotografeerd zijn
en een lichte, egale achtergrond
hebben. Het kind moet bij de

Kosten
• paspoort
• identiteitskaart
• bijschrijving direct bij de aanvraag

van een nieuw paspoort
• bijschrijving in bestaand document

Hierbij nog even op een rijtje hoe het
zit met het aanvragen van een pas-
poort of identiteitskaart: een reisdo-
cument moet u persoonlijk aanvra-
gen. U kunt kiezen uit een paspoort of
Nederlandse identiteitskaart. Deze
laatste is alleen geldig in een groot
aantal Europese landen. Op een iden-
titeitskaart kunnen geen kinderen
worden bijgeschreven. Voor het
aanvragen van een paspoort of identi-
teitskaart moet u alle reisdocumen-
ten meenemen die u in uw bezit
heeft. Kinderen moeten ook het
reisdocument(en), waarin ze bijge-
schreven staan, meebrengen. Tevens
moet u meenemen één recente,

aanvraag aanwezig zijn, zodat zijn
of haar identiteit kan worden vast-
gesteld. Voor de bijschrijving van
een kind in uw paspoort is de toe-
stemming vereist van de andere
ouder of van degene die het gezag
uitoefent (ook als uw kind al in
uw huidige paspoort staat bij-
geschreven).

Om veiligheidsredenen worden de
reisdocumenten op één centrale
plaats in Nederland van persoons-
gegevens voorzien. Dit heeft voor
u tot gevolg dat u een nieuw reis-
document niet direct kunt mee-
nemen. U kunt het een week later
ophalen. Op een bijschrijving moet
u eveneens een week wachten. Het
kind hoeft bij de uitreiking niet aan-
wezig te zijn. Vraag een reisdocu-
ment dus op tijd aan. Een spoed-
procedure is mogelijk, maar kost
€ 39,50 extra. Het duurt dan
1 werkdag voor u uw nieuwe
reisdocument heeft.

Voor het aanvragen van een nieuw
reisdocument of het bijschrijven
van kinderen kunt u terecht bij de
afdeling Publiekszaken in het
gemeentehuis tijdens de
gebruikelijke openingstijden.

Verplaatsen glas- en
kledingcontainer
i.v.m. Dorpsfeest Halle
De glas- en kledingcontainer op de
parkeerplaats bij Zaal Nijhof, Dorps-
straat 13 in Halle wordt tijdens de
dorpsfeesten tijdelijk verplaatst.
Van 24 juni t/m 6 juli a.s. kunt u de
glas- en kledingcontainer vinden op
de parkeerplaats achter de kerk aan
de Roggestraat in Halle.

Gemeentelijke
monumentencommissie
Op 22 juni a.s. vergadert de gemeen-
telijke monumentencommissie.
Deze vergadering is openbaar en
begint om 9.00 uur in zaal Toren van
het gemeentekantoor. De agenda
voor deze vergadering vindt u op
www.bronckhorst.nl

€
€
€

38.80
31,25

8.05

€ 18,80

Website

Heeft u al eens een kijkje geno-
men op www.bronckhorst.nl?

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

Eikenprocessierups effectief bestreden Afsluiting N 316 tussen A18 en Zeddam

De gemeente heeft een aantal mel-
dingen van de eikenprocessierups
ontvangen. Op 17 en 20 juni werden
de eerste eikenprocessierupsen be-
streden. Dit gebeurde door de rupsen
weg te branden. Branden gebeurt
met propaanbranders van boven in
de boom naar beneden. Hiervoor
wordt een zelfrijdende hoogwerker
ingezet. Als de rupsen van de boom
op de grond vallen, moeten ze nog
naverbrand worden. De bestrijders
dragen brandwerende overals en vol-
gelaatsmaskers zodat elk contact
met de brandharen vermeden wordt.

De rupsen zijn al bestreden in:
Zelhem: Doetinchemseweg,
Halseweg. Esweg, Velswijkseweg,
Zanddijk

Hoog-Keppel: Doesburgsepad,
Monumentenweg
Hummelo: Broekstraat
Drempt: Zomerweg, Roomstraat,
Bronksestraat, Tolstraat
Keijenborg: Zaarbelinkdijk

Rups aangetroffen? Bel gemeente
U herkent de eikenprocessierups aan
zijn sterke beharing. De besmette ei-
kenbomen zijn te herkennen aan de
specifieke nesten: dichte spinsels
met vervellinghuidjes, uitwerpselen
en brandharen. Wanneer u de eiken-
processierups binnen de gemeente
Bronckhorst aantreft, verzoeken wij
u dit te melden bij de afdeling Open-
bare werken, tel. (0575) 75 03 39. De
gemeente bekijkt dan of maatregelen
genomen moeten worden.

Provincie gestart met aanleggen transferpunten op N316

De provincie Gelderland is gestart met de aanleg van twee transferpunten
bij de rotondes Braam en Stroombroek in de provinciale weg N 316. Van
27 juni tot 1 juli 2005 is daarom de N 316 tussen de A18 (afrit Doetinchem
west) en de rotonde bij de Hooglandseweg in Zeddam afgesloten voor het
verkeer. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van busbanen en
halteplaats voorzieningen (nieuwe perrons, Abri's en fietsenstallingen)
nabij bovengenoemde rotondes. Voor het doorgaande verkeer wordt een
omleidingsroute ingesteld, vanuit Doetinchem via de Kilderseweg naar
Kilder en dan via de Hooglandseweg naar Zeddam en omgekeerd.
(Brom)fietsers kunnen van de weg gebruik blijven maken. De aanleg
van de transferpunten is naar verwachting 8 juli 2005 gereed.

Afsluiting Zomerweg Achter Drempt
verlengd tot 1 juli

De Verhoeve groep is momenteel bezig met de aanleg van een retentiebassin
aan de Zomerweg in Achter Drempt. De weg zou in 1e instantie tot 17 juni
afgesloten zijn voor alle verkeer. Omdat het omleggen van de gasleiding
langer duurt, wordt de Zomerweg tot zeker 1 juli afgesloten voor alle verkeer.



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 datje 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 over je
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-
tor 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 datje 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 1 e 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
voor jezelf 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 28 juni 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 Norde 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 Putten 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!".



Informatieavond nieuwbouw dorpsschool en peuterspeelzaal in Vorden
De raad van de gemeente Bronckhorst heeft op 28 april 2005 besloten de
bouwvan de Multifunctionele Accommodatie (MFA) te heroverwegen en een
tweesporenontwikkeling te volgen:
1. oriëntatie op een snelle realisatie van OBS De Dorpsschool en
2. oriëntatie op de multifunctionele accommodatie.

Binnen dit beleid hebben b en w op
14juni besloten om, in overleg met
de Dorpsschool Vorden, stichting
IJsselgraaf en stichting peuter-
speelzaal Ot en Sien, een nieuwe
school te bouwen voor de Dorps-
school en peuterspeelzaal Ot en
Sien. Ot en Sien wacht al ruim
10 jaar op andere huisvesting.
De huidige capaciteit is ontoerei-
kend, er is een wachtlijst van
17 peuters en de speelzaal voldoet
niet meer aan de kwaliteits- en
veiligheidseisen. Bovendien wil Ot
en Sien het liefst samen met de
school in één gebouw, maar wel met

behoud van hun eigen identiteit, met
een eigen ingang, speelzaal en
speelplaats.

Bij de heroverweging van de MFA
mogen de voorbereidende werk-
zaamheden en de realisatie van de
nieuwbouwvan OBS De Dorpsschool
geen vertraging oplopen. B en w
hebben nu gekozen voor een nieuwe
school vbor 7 groepen, een speel-
lokaal en overige nevenruimten en
een peuterspeelzaal met een speel-
werklokaal en nevenruimten. Het
totale oppervlak van het gebouw
wordt maximaal 1.165 m;'.

De zevende groep van de school
wordt de komende jaren multifunc-
tioneel gebruikt in samenwerking

met de peuterspeelzaal, o.a. om de
wachtlijsten op te lossen. Daarnaast
wordt bekeken of ook andere ruim-

tes gezamenlijk gebruikt kunnen
worden. De school wordt in de
periode begin 2006 tot begin 2007
herbouwd op dezelfde locatie als
de huidige school, Kerkstraat 17 in
Vorden. Na het zetten van de eerste
stap oriënteert het college zich de
komende tijd verder op mogelijke
ontwikkelingen van het MFA.

Informatieavond
Op dit moment onderzoekt het
college een aantal locaties in
Vorden voor de tijdelijke huisvesting
van de school in 2006. Op 28 juni
2005 wordt om 19.00 uur in hotel
Bakker een informatieavond
gehouden voor de direct betrokken
buurtbewoners, woonachtig aan
het gemeentelijke plantsoen aan
het Wiemelink in Vorden.

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
Aanvragen bouwvergunning
• Drempt, Veldweg 14, geheel plaatsen van een schuur
• Halle, Pluimersdijk 8a, bouwvan een schuur
• Hengelo Gld., Bleekstraat 4, oprichten van een kantoor
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 92, realiseren van een terrasaanbouw aan de woning (zuidzijde)
• Hengelo Gld., Vordenseweg 78, gedeeltelijk vergroten van de veestal
• Hoog-Keppel, A.G. Noyweg 14, uitbreiden van de woning
• Keijenborg, tegenover Uilenesterstraat 30, oprichten van een schuur voor opslag
• Steenderen, Toldijkseweg 12, gedeeltelijk vergroten van de melkstal
• Vorden, Bedrijvenweg (ongen.), oprichten van een opslagloods
• Vorden, het Schapenmeer 1, gedeeltelijk vergroten van een vakantiewoning
• Vorden, Horsterkamp 14, verbouw van de boerderij tot horeca faciliteit
• Vorden, Mosselseweg 3, bouwvan een ligboxenstal
• Vorden, Willem Alexanderlaan 3, vergroten van de woning
• Vorden, hoek Wilmerinkweg/Joostinkweg, oprichten van een landhuis
• Vorden, Zutphenseweg 16, uitbreiding van de bijgebouwen (schuren) van slagerij Vlogman
• Vorden, Zutphenseweg 117, bouw van een berging/werkruimte
• Zelhem, Akkermansstraat 12, bouwvan een woning
• Zelhem, Cosmeastraat 2, tijdelijk plaatsen van een schoolaccommodatie (5 jaar)
• Zelhem, Michelstraat 17, gedeeltelijk vergroten van de woning
• Zelhem, Schovenweg 4, bouwvan een woning met bijgebouw

Aanvragen monumentenvergunning
• Vorden, Hackfortselaan 1, voor de verbouw van een tweetal schuren nabij boerderij 't Hofhuis.

(rijksmonument)
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 29, voor de restauratie en verbouw van de boerderij (gemeentelijk

monument). Het betreft een gewijzigd plan
Van 23 juni t/m 6 juli liggen de plannen tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Binnen genoemde termijn kan een ieder
schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken aan b en w.
Bent u niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met de heer
W. Hagens of de heer C. Hofs tel. (0575) 75 03 53/52.

Inspraak vrijstelling
B en w hebben een verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan ontvangen voor:

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Ruurloseweg 115 en volgende (kasteelcomplex't Medler) voor het wijzigen van de

bestemming van het bouwhuis in deels een woonbestemming (één woning) en deels een
logiesaccommodatie annex vergaderruimte/receptieruimte; het omzetten van één schuur in
een woning (bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' (Vorden).

Het verzoek ligt van 23 juni t/m 20 juli 2005 tijdens openingstijden ter inzage bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor. Bent u op de genoemde tijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie
kenbaar maken aan b en w.

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Baak, Leeuwenkamp 18, voor het uitbreiden van de woning. Het betreft een vrijstelling met

toepassing van artikel 8, lid 7 van het bestemmingsplan 'Baak-Toldijk 1992'
• Hengelo Gld., de Heurne 43, voor het vergroten van de woning. Het betreft een vrijstelling met

toepassing van artikel 4, lid 1.2 van het bestemmingsplan 'Hengelo Dorp 1995'.
De vrijstelling maakt het mogelijk om het bijgebouw uit te voeren met een nokhoogte van
maximaal 5,50 meter

• Keijenborg, Eulingkamp 39, voor het bouwen van een kap op de garage. Het betreft een vrij-
stelling met toepassing van artikel 4, lid 1.2 van het bestemmingsplan 'Keijenborg Dorp 1996'.
De vrijstelling maakt het mogelijk om het bijgebouw uit te voeren met een nokhoogte van
maximaal 6,60 meter

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo, hoek Raadhuisstraat/Kervelseweg/Sterreweg, voor de bouw van een complex

bestaande uit appartementen met ondergrondse parkeergarage en centrumfuncties waar-
onder een bibliotheek, VW-kantoor en politiepost (bestemmingsplan 'Hengelo-Kom 1983')

• Hengelo, Koningsweg 5. voor het bouwen van een woning en de splitsing van de bestaande
bedrijfswoning in twee woningen (bestemmingsplan 'Buitengebied 1984')

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Almenseweg 17, voor het gebruik van een bijgebouw als werkplaats voor kleine

laswerkzaamheden en reparaties van machines
• Kranenburg (Vorden) Ruurloseweg 103. voor het - naast de woonbestemming - gebruiken van

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

.. .
De bouwplannen liggen met ingang van 23 juni t/m 20 juli 2005 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu of Ruimtelijke ordening. Bent
u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdelingen, tel. (0575) 75 02 50.

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

Verleende vergunningen, vrijstelling en ontheffingen
Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 14juni 2005:
• Toldijk, Hoogstraat 42, gedeeltelijk veranderen en vergroten van de woning
• Vorden, de Haar 1, vergroten van de woning
• Zelhem, Orchideestraat 29, uitbreiden van de woning
Verzonden op 15juni 2005:
• Halle, Petersdijk 10, plaatsen van een tuinhuisje. Verleend met vrijstelling op grond van artikel

19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Lankhorsterstraat 3, gedeeltelijk veranderen van de achtergevel
• Zelhem, het Hietland 30, vergroten van de woning
• Zelhem, Stikkenweg 10, bouwvan een garage/berging. Verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 en artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Stikkenweg 12, bouw van een garage/berging. Verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 en artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 16juni 2005:
• Steenderen, Korenbloemstraat 17, plaatsen dakkapel
• Zelhem, Carel Willinkstraat 2, bouw bergruimte/carport

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 13juni 2005:
• Zelhem, Haitinkweg 6, geheel vernieuwen van twee recreatiewoningen. Verleend met

vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem. Halseweg 30, geheel vernieuwen van de woning. Verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 14juni 2005:
• Hummelo, Broekstraat 47, inpandig wijzigen van de woning
• Steenderen, Kastanjelaan 14, gedeeltelijk vergroten van de woning. Verleend met vrijstelling

op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Hummeloseweg 35, gedeeltelijk vergroten van de woning
• Zelhem, Hummeloseweg 71, gedeeltelijk vergroten van de woning en plaatsen van een berging
• Zelhem, Ruurloseweg 26, oprichten van een loods bij de boerderij
Verzonden op 15 juni 2005:
• Hengelo Gld., de Heurne 33, gedeeltelijk veranderen/vergroten van de tandartsenpraktijk in

een privé zwembad en sauna
• Zelhem, Doetinchemseweg 73, inpandig verbouwen van de woning. Verleend met ontheffing

van artikel 4.24., lid 3 en 4.28. lid 3 van het Bouwbesluit
Verzonden op 16 juni 2005:
• Hengelo Gld., Broekweg 3, bouw van een kapschuur volgens nieuw bouwplan, in plaats van de

bouw van een kapschuur op de wijze waarvoor op 22 april 2004 bouwvergunning is verleend
• Steenderen, dr. A. Ariensstraat41a, verbouwvan de voormalige deel tot woning. Verleend met

vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Vorden, Kerkstraat 7, 9 en 11, vergroten van de winkel en het renoveren van een drietal
appartementen hierboven. Verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening

• Vorden, Nieuwstad 7, het vernieuwen en vergroten van het bijgebouw

Verleende reguliere bouwvergunningen 1e fase
Verzonden op 16 juni 2005:
• Zelhem, het perceel naast Bergstraat 14. bouwvan een woning. Verleend met vrijstelling op

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

Verleende reguliere bouwvergunningen 2e fase
Verzonden op 15juni 2005:
• Drempt, Kerkstraat 4a, vergroten woning, verleend met ontheffing van artikel 4.11. (vrije

doorgang van verbindingsdeur tussen verblijfsruimten) van het Bouwbesluit

Verleende sloopvergunningen
Verzonden op 14juni 2005:
• Velswijk, Velswijkweg 31, sloop van een schuur
Verzonden op 15 juni 2005:
• Zelhem, Zuivelweg 2, sloop van een bedrijfspand
Verzonden op 16 juni 2005:
• Halle, Varsseveldseweg 1, gedeeltelijk slopen van het dak van de ligboxenstal (hierbij komt

asbesthoudend afval vrij)
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 36b, sloop van de opslagloods voor bouwmaterialen en een

gedeelte van het daarachter liggende gebouw
• Zelhem, Schovenweg 4, geheel slopen van de woning en een schuur (hierbij komt

asbesthoudend afvalvrij)

Geweigerde bouwvergunning
Verzonden op 16juni 2005:
• Zelhem, Plantsoenstraat 4, vergroten van de woning [Past niet in het bestemmingsplan. Aan

het bouwplan kan geen medewerking worden verleend door middelvan het volgen van een
vrijstellingsprocedure, omdat dit niet past binnen het gestelde vrijstellingsbeleid. Er zijn geen
bijzondere omstandigheden aan de orde die noodzaken om van het beleid af te wijken)

Vrijstelling
B en w hebben vrijstelling verleend met toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Mosselseweg 3, voor het uitbreiden van minicamping 'de Prinsenhoeve' van 10 plaat-

sen naar 40 plaatsen, bestemmingsplan Vorden 'Buitengebied 1982'.

Kapvergunningen
Verzonden op 17juni 2005:
• Hengelo Gld., Raadhuisstraat - Kerkstraat voor het vellen van twee iepen en één zuileik
• Vorden. Stationsplein voor het vellen van één beuk
• Vorden. Ruurloseweg ter hoogte van de verkeersgeleider voor het vellen van één linde,
Voor alle vergunningen geldt een herplantplicht

Ontheffing verbranden afvalstoffen
Verzonden op 21 juni 2005:
• Hengelo Gld.. Holterveldseweg 4, voor verbranding nabij de Holterveldseweg

Ontheffing wegenverkeerswet
Verzonden op 15 juni 2005:
• Vorden. voor het houden van een wiellerronde op 26 juni 2005 op de Industrieweg, Kerkhoflaan.

Handelsweg en Ambachtsweg

Zelhem, buurtvereniging de Heidenhoek houdt een buurtfeest, daarom is de Heidehoekweg
vanaf de Lageweg tot de Booyinkweg op zaterdag 25 juni 2005 tussen 10.00 uur en 17.00 uur, of
zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer
Zelhem, in verband met een openluchtconcert is de Markt op 24 juni 2005 tussen 18.00 uur en
21.30 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten alle verkeer
Zelhem, in verband met een buurtfeest is de Koeriershoek op 25 en 26 juni 2005, of zoveel
langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen de verleende vergunningen, vrijstelling, ontheffingen en tegen de geweigerde
bouwvergunning, kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking), een
bezwaarschrift indienen bij b en w. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu of Ruimtelijke en economische ontwikke-
ling. In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden
van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hummelo, in verband met de activiteiten van de TCD geldt op de Rozegaardeweg van 25 juni

18.00 uur tot 26 juni 2005 20.00 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk is, een stopverbod
• Baak, in verband met een buurtfeest is de Molenweg op 26 juni 2005 tussen 12.00 uur en 20.00

uur of zoveel langer of korter als wenselijk is. afgesloten voor alle verkeer
• Hengelo Gld., in verband met een buurtfeest is de Middenweg, tussen de nummers 25 t/m 43

en 26 t/m 40. van 25 juni 10.00 uur tot 26 juni 2005 12.00 uur. of zoveel langer of korter als
wenselijk is, afgesloten alle verkeer

• Toldijk, op de Hoogstraat geldt in verband met concerten van Normaal, van 24 juni 15.00 uur tot
26 juni 2005 17.00 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk is, een parkeerverbod

• Vorden, de Horsterkamp is in verband met herstelwerkzaamheden aan de asfaltdeklaag van
21 t/m 23 juni 2005, of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer. Het
vrachtverkeer wordt omgeleid over de Oude Zutphenseweg, het overige verkeer wordt omge-
leid over de Dorpsstraat en de Zutphenseweg

• Vorden, de Kerkhoflaan ter hoogte van de Handelsweg en de Dienstenweg is in verband met
een wielerronde, op 26 juni 2005 van 12.00 tot 17.00 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk
is, afgesloten voor alle verkeer

• Vorden, de Stroet tussen de huisnummers 10 en 26 is in verband met een buurtfeest van 24 juni
20.00 uur tot 26 juni 2005 10.00 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor
alle verkeer

• Zelhem, de M. Hobbemastraat is in verband met een klootschietwedstrijd en een barbecue, op
26 juni tussen 13.00 uuren 20.00 uur. of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten
voor alle verkeer

Bestemmingsplannen
Inspraak wijziging bestemmingsplan Lamstraat 14 (artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening).
B en w hebben een verzoek om wijziging van het bestemmingsplan ontvangen om de splitsing
van een (voormalige) agrarische bedrijfswoning mogelijk te maken op het perceel Lamstraat 14
in Steenderen. Het verzoek ligt van 23 juni t/m 20 juli 2005 tijdens openingstijden ter inzage bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u hiervoor een afspraak
maken, tel. (0575)750370.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie
kenbaar maken aan b en w.

Inspraak bestemmingsplan Buitengebied Steenderen 2005 Toldijkseweg 11
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 2005 Toldijkseweg 11' ligt van
23 juni t/m 20 juli 2005 tijdens openingstijden ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke en economi-
sche ontwikkeling in het gemeentekantoor Indien u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
bent de stukken in te komen zien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken, tel. (0575) 75 03 70.
Dit plan heeft betrekking op de splitsing van een burgerwoning in twee wooneenheden.

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

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied 2002 Covikseweg 3/3a Steenderen
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 2 juni 2005 het bestemmingsplan 'Buitengebied 2002
Covikseweg 3/3a Steenderen' vastgesteld. Dit plan heeft betrekking op het legaliseren en uit-
breiden van het aan de Covikseweg 3/3a in Steenderen gevestigde loonwerkbedrijf Masseling BV
in een loon-, sloop- en grondverzetbedrijf. Het bestemmingsplan ligt van 23 juni t/m 20 juli 2005
tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. Indien u op genoemde tijden niet in de gelegenheid bent de stuk-
ken in te zien. dan kunt u hiervoor een afspraak maken, tel. (0575) 75 03 70. Bij de vaststelling van
dit plan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

Degenen die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en een ieder die
zich niet kan verenigen met de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen, alsmede
belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen
gedurende de inzagetermijn schriftelijk bedenkingen tegen genoemd bestemmingsplan indipnen
bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. Postbus 9090. 6800 GX Arnhem.

Goedgekeurd bestemmingsplan Halle en Velswijk
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 7 juni 2005 het bestemmingsplan 'Halle en
Velswijk' goedgekeurd. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de kernen Halle en Velswijk
en gebieden die direct grenzen aan de kernen. Het biedt een ruimtelijk-juridisch kader, waarbij
de huidige bebouwing en het huidige gebruik centraal staan. Van 23 juni t/m 3 augustus 2005
liggen het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan voor een ieder ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Indien u op ge-
noemde tijden niet in de gelegenheid bent de stukken in te zien. dan kunt u hiervoor een afspraak
maken. tel. (0575)750370.

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

Ontwerpbesluiten Wet milieubeheer
Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:19 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 23 juni t/m 20 juli 2005
tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Toldijk, Beekstraat 1. een wijzigingsvergunning voor een handelsbedrijf in onderdelen van

tractoren, landbouwmachines en auto's
• Vierakker, Kapelweg 14, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor

een pluimveehouderij en detailhandel in streekeigen produkten
• Vorden, Larenseweg 3a, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor

een paardenhouderij

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieube-
lasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van
de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het
belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerpbesluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 21 juli 2005. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
bedenkingen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de
afdeling Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

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



r
Openbare bekendmakingen - vervolg

Besluiten Wet milieubeheer
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 23 juni t/m 3 augustus 2005
tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:

Besluit tot aanpassing van de voorschriften (art. 8.23 Wm en art. 3:30 Awb)
• Zelhem, Burg. Langmanweg k, voor het ambtshalve aanpassen van de voorschriften van de

eerder verleende vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer.

Strekking van het besluit:
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 aanpassing van
de voorschriften opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften en
niet strijdig met het belang van de bescherming van het milieu.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
• Steenderen. Burgemeester Smitstraat 24, een oprichtingsvergunning voor een metaalbewer-

kingsbedrijf.
• Zelhem, Industriepark 7a, een oprichtingsvergunning voor een kunststofbewerkings- cq.-

verwerkingsbedrijf.

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieube-
lasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen
verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu. Door ingekomen bedenkingen zijn beide besluiten gewijzigd ten
opzichte van de ontwerpbesluiten.

Mogelijkheden voor beroep
Beroep tegen deze milieubesluiten 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 het besluit ten opzichte van het

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

bedenkingen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA's-
Gravenhage en wel vóór 4 augustus 2005.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, of tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bo-
vengenoemde 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 en beleidsregels
• De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in zijn openbare vergadering van 2 juni 2005 de

"Inspraakverordening voor de gemeente Bronckhorst" vastgesteld.
• B en w hebben in hun vergadering van 29 maart 2005 de beleidsregels voor het toepassen van

de openbare voorbereidingsprocedure vastgesteld.
De verordening en de beleidsregels treden in werking op de dag volgend op deze bekendmaking,
liggen op de afdeling Bestuurs- en managementondersteuning ter inzage en zijn tegen betaling
van de kosten verkrijgbaar.

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

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) 551086

E-mail: info@contact.nl

AGENTSCHAPPEN

Weevers
>V
druk

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

SUETERS

Raadhuisstraat 9a, Hengelo (GW)

Telefoon (O575) 46 11 89

Acquisiteur

FELOC TAKKENKAMP, Telefoon O6-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (O575) 45 23 08

DE WONERIJ

Opruimings-
korting

Showroom-
model len tot

i-
De Wonerij compleet in sfeervolle inrichtingen

www.wonerij.nl

OP-
RUIMING
De basis van ieder interieur een

kwestie van de juiste keuzes. Balans

in uw inrichting vindt z'n oorsprong

in de combinatie van de juiste stof-

fen, kleuren en materialen. De

Wonerij heeft een enorme collectie

woonstoffen en tapijten om uw

woonideeën te realiseren. Wij advi-

seren u graag. Kom nu kopen met

opruimingskorting.

DE WONERIJ
Groenloseweg 9, Ruurlo
(0573) 45 12 39



PROFIL:
DE FIETSSPECIALI

DORPSSTRAAT 12, VORDEN, TEL. (0575) 55 13 93
SPITTAALSTRAAT 34, ZUTPHEN, TEL. (0575) 51 95 26

gratis bezorgdienst

Altra Discovery
van € 859,- voor € 749,-

Batavus Live
gratis telefoon € 60,-

Bij alle gebruikte fietsen
vanaf € 350,- nu met
gratis waardecheque

t. w. v. € 75,-

Gazelle Swing

€ 499,-
met gratis

anti-diefstal-
ketting

Speciaal voor u ingekocht:
Multicycle 21 v

NU € 799,-

Sparta Ion
ELEKTRISCHE FIETSEN

Enkele modellen z.g.a.n. met

honderden
euro's
korting
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www.rowielektro.nl Gemak in service
en reparatie

BRUGGINK. ALLES IN ÉÉN HAND.

PLEZIERIG WONEN WIL IEDEREEN. EEN PLEZIERIGE WONING VINDEN, ZEKER

ALS DIE GECOMBINEERD MOET WORDEN MET WERKEN IS NIET ALTIJD

MAKKELIJK. BENT U OP ZOEK NAAR EEN GESCHIKT KAVEL OF PAND VOOR

WONING OF UTILITEITSBOUW? INFORMEERT U DAN EENS NAAR DE MOGELIJK-

HEDEN DIE ONZE PROJECTEN U TE BIEDEN HEBBEN. WANT WIJ BOUWEN ONZE

PROJECTEN NAAR UW WENS.

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).

Grof e groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

H
Keukens Sanitair Bouwen Verbouwen Projecten

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld Telefoon 0315 24 29 29 lnternetwww.bruggink-bv.nl

SPANNEVOGEL
\JLx

g&a£prïkk&n/.

10% MARKIEZEN

UITVALSCHERMEN

KORTING
OP AL DEZE

TYPEN
ZONWERING!

GRATIS
MONTAGE!

GELDT OOK VOOR
ELEKTRISCHE BEDIENING!

SCREENS

ROLLUIKEN

KNIKARMSCHERMEN

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, (0575) 46 14 84 - Dorpsstraat 27, Ruurio, (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl

't** 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

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 UREN EN HAARSALON FIGARO IN LOCHEM.
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Griekenland

5e Hessentocht skeeleren

Op zondag 26 juni verzorgt schaats- en skeelervereniging De
Hessenrijders voor de 5e keer een skeelertocht. Deelnemers kun-
nen kiezen uit de afstanden 6,12,20,40 km en een peletonstocht
van 70 km. De start is tussen 10.00 en 11.00 uur bij de Hessenhal
in Hoog-Keppel. U kunt zich vanaf 9.30 uur inschrijven bij de
Hessenhal. Bij deelname aan de tocht is het dragen van een helm
verplicht

Bij de tochten in de afgelopen
jaren namen er meer dan 100
mensen deel. De deelnemers
waren bijzonder enthousiast
over het parcours en de organ-
isatie.
Ook dit jaar is er weer een
prachtig parcours uitgezet
met uitstekende skeelerwegen.
De tocht wordt gehouden
onder auspiciën van de KNSB
en staat ook vermeld in de
Toertochtenwij zer van deze
bond.
De skeelergroep van de
Hessenrijders traint elke don-
derdagavond in de Markthal in
Doetinchem.

Bij mooi weer wordt er buiten
getraind. Belangstellenden
kunnen vanaf 19.30 uur een
kijkje nemen.

Voor nadere informatie over de
tocht en/of de vereniging kunt
u terecht bij dhr. Albert
Zantinge, Brinkweg 9 Zelhem,
tel. 0314-621769 of dhr. Frans
Bleumer, Harz 32, Doetin-
chem, tel. 0314-335151.
Ook op de website
www.hessenrijders.nl vindt u
de nodige informatie.

Uit het oosten van Griekenland komt de groep 'LUtion Ellinidon'. De
groep zal op het Intercontinentale dansfestival in Zelhem folkloristis-
che dansen, zang en muziek uit verschil-lende delen van Griekenland
brengen. Deze groep, die met 35 leden naar Zelhem komt, is verbonden
aan het Lyceum Hellinidon of Greece (L.H.X). Het LJiJC. is een onderdeel
van het Lyceum Hellinidon of Athens en werd opgericht in 1976.
Gedurende alle jaren van haar bestaan heeft ze op nationaal niveau
veel betekend op cultureel en sociaal gebied.

Haar voornaamste doel is het
behoud, het onderhoud en de
overbrenging van de gebruiken
van haar populaire traditie,
geschiedenis en beschaving. Het
Lyceum Hellinidon of Greece is
tevens een opleiding waar jaar-
lijks meer dan 300 kinderen en
volwassenen de Griekse tradi-
tionele dansen leren. De L.H.X.
heeft een uitgebreide collectie
kostuums uit die Griekse traditie.

De dansgroep 'Likion Ellinidon'
heeft behalve optredens in
Griekenland, ook met succes
deelgenomen aan folklore festi-
vals in o.a. Frankrijk, Duitsland,
Italië, Engeland, Polen, Roemenie,
Yoegoslavië, Canada en V.S.
Verder is de groep diverse malen
in de prijzen gevallen met optre-
dens op internationale festi-vals
in competitieverband in Europa
en andere continenten.

Seizoenafsluiting
Pr. Juliana
Het 'Dikke boom' concert
De diverse muziekgroepen van harmonie Pr.
Juliana sluiten het seizoen af met het (door
de leden) zo genoemde 'dikke boom' concert
op vrijdag l juli.

Vanaf 19.00 uur zullen het jeugdorkest
onder leiding van Sander Waamelink, het
harmonieorkest onder leiding van Patrick
Dieperink en de drumfanfare onder leiding
van Gerjo Seesink voor u optreden. De 'dikke
boom' staat op het Marktplein in het cen-
trum van Zelhem. Het wordt een afwisse-
lend programma met veel variatie van
marsen tot muziek uit de musical Cats en
muziek van Lionel Ritchie, enz., enz.
Het concert duurt tot ongeveer 20.30 uur.

Op het Marktplein staan bankjes waarop u
als bezoeker plaats kunt nemen om op uw
gemak te luisteren, maar als u uw eigen
stoel meeneemt, weet u zeker dat u een zit-
plaats hebt. Bij slecht weer wordt het con-
cert in de Lambertikerk gegeven. Ter bestri-
jding van de onkosten is er een collectebus.
Informatie over Pr. Juliana kunt u ook vin-
den op de website: www.prinsesjuliana.tk.
Ook tijdens de open repetitie op maandag 27
juni a.s. vanaf 19.00 uur kunt u kennis
maken met de vereniging.

Leden-
vergadering
Op woensdagavond
22 juni houdt de
vereniging van volks-
feesten Hoog en Laag-
Keppel, Eldrik en
omstreken weer haar
jaarlijkse ledenver-
gadering.

Vanaf 20.00 uur zijn
alle leden hartelijk
welkom in de zaal van
de openbare basiss-
chool De Bongerd in
Hoog-Keppel.
Behalve de jaarversla-
gen van de secretaris
en penningmeester
zal ook het program-
ma voor de komende
volksfeesten, te hou-
den op vrijdag 2 en
zaterdag 3 september,
bekend worden ge-
maakt. De beide aftre
dende bestuursleden
Herbert Hazelaar en
Jan Nijland hebben
zich weer herkiesbaar
gesteld.

Geslaagde zomermarkt in Drempt

Handelsweg 11 Zelhem .455^
% 4j Tel. 0314422839 T©*

WILLEMSEN HUL«14^1244
AUTOSCHADE & TRucKSTv i iNG www.autoschadewillemsen.nl

Dé naam voor schadeherstel in de rceio

V/akantieXperts0

AVANTI

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

Tel. 0314626 171
www.zelhem.vakantiexperts.nl

enfoooq
> M *~Jstoken

OPRUIMING
OP DIVERSE ZOMERSTOFFEN

KORTINGEN V A N A F l 5 /O

NIEUW"
DIVERSE COUPONS a 1 .5 MTR VANAF € 5 ,50

Stoffenzaak de Regenboog
Stationsstraat 30, Zelhem. Telefoon 0314-620720

Het weer werkte fantastisch mee en het was reuze gezellig. De vierde Dremptse zomer-markt was de drukst bezochte in de reeks, 's
Morgens was de vlooienmarkt het belangrijkste trekpleister en vanaf half twee 's middags werd het nog gezelliger met op-tredens van De
Boerenkapel en Dweilorkest van Muziekvereniging Olden Keppel uit Hoog-Keppel, de band Tune uit Giesbeek, De Silver Shadow Country
Line Dancers uit Drempt, de Young Idols competite met zeven deelnemers en als klap op de vuurpijl een spectaculair optreden van Arne
Jansen.

Timmy van Lingen uit Vorden werd met het nummer Circle of Life
van Elton John een te-rechte winnaar. Het juryrapport vermeldde
'zuiver, mooi en gedragen' zang.
De r plaats was een CD-opname in een echte geluidsstudio.
De 2e prijs werd gewonnen door Joyce Wasterval uit Doesburg met

Nobody's Wife van Anouk. Een moeilijk nummer maar ontzettend
goed neergezet.
De 3e prijs was voor Celine Wasterval uit Doesburg met Roddelen
van Odie 3. Leuk gezongen en lekker brutaal gebracht.

Dick Bruil
Houtspecialiteiten

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

Industriepark 17 Zelhem

X 0314-621959 / 06-23232400

\j 13.50 met rode wijn
basilicumsaus

EETCAFE "DE GROES" 7021 CK ZELHEM T: 03U 62 20 4& WWW.DEGROES.NL
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Thuiszorg

Rijnen Issel

WOON • 20RCVOOU21IININO

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

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

www.thuiszorgrijnenijssei.nl

Wij zoeken nog
gediplomeerde verpleegkundigen

en ziekenverzorgenden

24 & 25 juni

Ladies
feekend

Bij besteding vanaf € 195,»
luxe parfumset cadeau

t.w.v. minimaal € 50,-

markt
ïoed voorbereid

op vakantie met
/erse aanbiedingen

MotoPort geeft tijdens het Ladies Weekend op vrijdag 24 en zaterdag 25 juni
bij besteding van minimaal € 195,- aan dames motorkleding gratis een luxe
parfumset cadeau*
ledereen die met de motor op vakantie gaat weet dat een goede voorbereiding
het halve werk is. Bij MotoPort kun je terecht voor alles wat je nodig hebt.
Van kleding tot kotterset en van helm tot bagagenet. Dit weekend hebben
we diverse aanbiedingen. Graag tot ziens bij MotoPort!

"maximaal 1 per klant. Informeer naar de voorwaarden.

MotoPort Zelhem
Brinkweg 15a, 7021 BV Zelhem. Telefoon: (0314) 62 18 49.

lnfo@motoportzelhem.nl www.motoportzelhem.nl
Ma. t/m vr. 8.30-18.00 uur. Vr. koopavond tot21.00 uur.

Za. 9.30-17.00 uur.

We ve got more in store

Geld nodig voor sociale hulp in Nederland
Rode Kruis collecteert
Het Nederlandse Rode Kruis gaat weer collecteren en wil met de opbrengst
zoveel mogelijk chronisch zieken en gehandicapten in Nederland bijstaan.
Duizenden vrijwilligers gaan van 26 juni t/m 7 juli van deur tot deur. Met de
opbrengst van de collecte kan het Nederlandse Rode Kruis helpen eenzaamheid
onder chronisch zieken en gehandicapten tegen te gaan. Ook de vrijwilligers van
de Rode Kruis afdeling Zelhem-Halle doen mee aan de collecte.
Uit eerder onderzoek is gebleken dat er twee maal zoveel eenzaamheid
voorkomt onder chronisch zieken en gehandicapten. Het Rode Kruis komt op
voor chronisch zieken en gehandicapten en is al jaren actief om eenzaamheid te
bestrijden. Ruim 18.000 vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis helpen
55.000 vereenzaamden en chronisch zieken en gehandicapten met zogenaamde
'vriendendiensten', zoals huisbezoeken, oppashulp, internetles, coaching en het
opzetten van telefooncirkels. Jaarlijks genieten zo'n 6.000 gasten van aangepaste
vakanties op het vakantieschip J. Henry Dunant of in één van de Rode Kruis-
vakantiehotels.

Te Huur
kantoorruimte

Smees
0314-621813

Het Groene Kruis huldigt
dhr. Huntelaar

De vereniging 'Het Groene Kruis' in Hummelo en
Keppel bracht dezer dagen een eresaluut aan haar
voorzitter, dhr. DA Huntelaar. Niet minder dan
veertig jaar maakt hij deel uit van het bestuur en
het grootste deel van die periode hanteerde hij de
voorzittershamer. Als voorzitter vertegenwo-
ordigde hij de plaatselijke afdeling in het fusiepro-
ces dat uiteindelijk leidde tot de Zorggroep Oost-
Gelderland.

Bij de inwerkingtreding van de AWBZ stelde hij met
succes alles in het werk om de waarde van eigen-
dommen en de financiën van de plaatselijke afdel-
ing in eigen kring te behouden. Zijn uitgangspunt
daarbij was, dat die middelen door de eigen plaat-
selijke gemeenschap bijeen waren gebracht en
daarvoor en daarin ook een bestemming behoorden
te krijgen. Zijn strijdlust op dit punt werd met suc-
ces bekroond.
Voor zijn voortdurende inzet voor de vereniging
besloten de overige bestuursleden zijn naam te
verbinden aan een fraaie metalen bank, die
geplaatst is bij het nieuwe appartementengebouw
dat op het voormalige terrein van 'Het Groene
Kruis' aan de A.G. Noyweg te Hoog-Keppel is ver-
rezen.
Tijdens een bijeenkomst in dit nieuwe gebouw werd
onder grote belangstelling de bank aan dhr.
Huntelaar aangeboden. De bestuursleden mevr.
Garretsen en dhr. Kets j r. brachten daarbij in een
soort samenspraak de vele kwaliteiten van dhr.
Huntelaar voor 'Het Groene Kruis' en de plaatselijke
gemeenschap naar voren. Een gedenkplaat zal de
toekomstige bankzitters herinneren aan het werk
van zijn naamgever.

NIEUW IN ZELHEM
ttutasnelseruice

***»*»».», t-SË£*J
• Onderhoud alle merken

•APK
• Banden en Velgen

• Uitlaten
• Schokbrekers

• Accu's
• Remmen

-
APK vanaf € 29,=

Banden 25% •">rtinfn

Kleine beurt vanaf € 40,
Act/e's geldig tot 30/urn

Autosnelservice Lucri
Gildenweg 13

Tel. 0314620871
(in het pand van autowascentrum

De Hoge Voort)

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur

* Groot assortiment
zomerbloeiers

* Tuinhout volop in voorraad

* Veel soorten vaste planten in
grote pot.

* Kamerplanten, snijbloemen en
gelegenheidsbloemwerk

Tuincentrum

loemendaal
Rijksweg 14, 6996 AC Drempt, telefoon 0313 - 473033

Opruiming
Start: Woensdag 22 juni

Dames-, heren- en kinder-
schoenen en sandalen

10 tot 50%
Korting*

* Nieuwe collectie uitgesloten

G R O T E S T R A A T 8 - G E N D R I N G E N

S T A T I O N S S T R A A T 1 Z E L H E M
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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 Vordert,
tel: (0575) 55 W W, fax: (0575) 55 W 86
of email: contact@weevers.nl

e uut
"Gaddarrie wat stinkt het hier in d'n
auto." Riek kik beschuldigend naor
eurn Hendrik. Ze bunt op weg naor
Gert en Genie en Hendrik zit achter
't stuur. Achterlangs, vanuut Zelhem,
langs stille boern paaie. Wat is de
natuur toch mooi in Bronckhorst. En
Hendrik, den weet de weg. Hij zelf
krig ok stinkerieje in de neuze. Neet
van buuten, argens an 't strond
vaarn? Nee dat ruk anders. Dan een
heldere gedachte. Stoppen en Hen-
drik bekik zien schoene.

Wear in d'n auto, secuur naor Riek
eur stappers., en ja zeker, honde
strond! En dat stinkt gemeen. Ze hebt
in 't dorp argens stille staon en Riek
an de grusrand wear inne stapt.. Riek:
"Gadverdarrie die rot honde. Altied
opletten waor ai loopt." Hendrik:
"Die honde hebt minder schuld as
de baas. Die mot zorgen dat dit neet
gebeurt. Ze mot ne honde polietsie
anstellen en een forse bekeuring
geven wanneer mensen niks biej zik
hebt. Ze mot de hondestrond op
ruumen. Een plastic zakjen verplicht
met nemmen." Later biej Genie vrug
Riek um ne bak met water en ne
borstel, want hondestrond is vet as
stopvarve. Biej de koffie praot ze wie
ter. Ze bunt geen van beiden honden
bezitters en hebt eurn klaagzang

klaor. Wat zukke diers wel kost. En de
diern dokter en an 't eind ne echte
begrafenis. Genie:" Och, iej mot be
denken vuile diers bunt een uut-
komste in de eenzame jaorn. Gin kin-
dre of gin contact d'r met en zonnen
hond is altied dankbaor en bliej. Blif
altied trouw en anhankelijk en af-
hankelijk, wordt nooit volwassen en
eigenwies, zoas kindre. Mensen kunt
uurn met mekare praoten aover d'n
hond net as mooders oaver de kleine
kindre. Alles wat zonne hond dut
wordt goed gepraot. Ik heb d'r ne
groten hekel an wanneer zonne hond
mien zit te besnuffelen en tegen
mien goeie kleare springt."

Gert: "Ik leaze dat ze de toeristen be
lasting fors wilt verhogen in Bronck-
horst en in onze buurgemeente Ber-
keiland de hondebelasting. Dat ze dat
hier nog neet van plan bunt? Ne rem
op de honden produktie?" Hendrik:
Ja man in Berkeiland kwammen ze
ja 17 miljoen te kort. Daor is Bronck-
horst met 4 miljoen nog heilig biej.
Laot ze maor beginnen met de zwem-
baden te verkopen. Dat is altied ne
groten kosten post. Vuls te vuile dure
wark uurn met te duur personeel. Ai
een flink echtpaar kunt vinden met
aardigheid in zo iets, ne kleine cam-
ping en ne spultuin d'r biej, dan lukt

dat vuile better. Dan moi ze natuur-
lijk wel wat vriejheid van handelen
geven. En wat die toeristen belasting
angeet, dat is altied vrij gemakkelijk.
Dat betaald mensen die van elders
komt. Ne hoop verschil de ene ge
meente met 'n andern. En de leu gaot
op de kleintjes letten. Ai met twee
kindre drie wekke kampeert en dan
een euro per man per dag betalen
mot an de gemeente, dan is dat al 84
euro. En die toeristen komt vooral in
het belang van het zaken leaven. Jan
met de Pet wordt er niks wiezer van.
Die honde belasting liekt mien better
en dan de tweede hond dubbel geld.
Toch zult ze d'r tegen op zien umme
dat te controlearn."

Riek nog angebrand van de smear an
de schoene: "Ze loat maor ne warklozen
ambtenaar rondstuurn. Hovulle bunt
er zonder wark? Met een bandrecor-
dertje met honde geblaf. Is de deure
dichte of ze zegt 'gin hond aan-
wezig..' dan laot de bandrecorder
hond maor is fel blaffen. Dan kriej
wel reactie van achter de deure."

Rond de taofel gin verschil van me
ning maor dat is anders in ons grote
Bronckhorst.

De Baron van Bronckhorst

Lokale helden spektakel tijdens Hengelose kermis
Tijdens de Hengelose kermis op
vrijdag 15 juli wordt de eerste edi-
tie van het aelokale helden spekta-
kel/E gehouden. Het evenement
vindt plaats op het plein achter
Partycentrum Langeler. Om 21.09
uur begint de inmiddels bekende
pretband Dogz met de aftrap. Deze
doldwaze band zal het publiek in
de juiste stemming brengen om
daarna het podium te delen met de
lokale helden.

De lokale helden zijn Hengeloërs die
het aandurven om hun zangkwalitei-
ten tijdens de kermis te laten horen.
Ervaren podiumbeesten tot mensen
die tot heden alleen nog maar in de

badkamer durfden te zingen, zullen
nu samen met Dogz de sterren van de
hemel spelen en zingen. Tevens heeft
Dogz speciaal voor deze avond een
aantal fantastische gastmuzikanten
opgetrommeld, die het geheel naar
een nog hoger niveau zullen tillen. Er
zullen nummers ten gehore worden
gebracht voor jong en oud. Van Corry
Konings en The Pointer Sisters tot Nor-
maal en Green Day.
De lokale helden die live hun favoriete
lied zullen zingen zijn: Herwin Pol-
man, Jan Dijk, Heidy Engbers, Melissa
Burghardt, Mike Kwint, Sanne Wis-
sels, Maureen Weustenenk, René Wal-
gemoet, Bert Maalderink, Jan Groot
Roessink, Maureen Schiphorst, Lotte

Hilderink, Corine Smeenk, Edgar Bre
mer, Judith Winkelman, Suzanne van
Kampen en Marcel Eugelink.
Het geheel wordt afgesloten met een
spetterende finale waarbij alle lokale
helden nog éénmaal gezamenlijk het
podium zullen betreden. Daarbij zul-
len ze zich alle eer en roem verschaf-
fen om voortaan als bekende held
door het leven te gaan. Dit spektakel
mag je niet missen. Zorg dat je erbij
bent! De toegang is gratis.

Wil je op de hoogte blijven van de laat-
ste nieuwtjes omtrent dit spektakel,
surf dan naar de website van de meest
doldwaze band van Nederland:
http://www.dogz.nl.

Neven Notten vieren comeback
met 14e plaats in ONK
In Oss werd op 12 Juni de vijfde
wedstrijd verreden in de strijd om
het Nederlands kampioenschap.
De Hengelose neven Willard en
Arne Notten wisten hier een 14e
plaats in het dagklassement te be-
halen.

Na bijna 2,5 maand aan de kant te
hebben gestaan met een knieblessure,
kon bakkenist Arne Notten weer acte-
ren aan de zijde van Willard Notten.
Rijder Willard heeft in die periode
eerst met Werner Nijman (Zutphen)
en later met Mare van Deutekom
(Maasbree) geprobeerd zoveel moge
lijk NK punten binnen te halen. Na
vier wedstrijden stond het team met
54 ONK punten op een 22e plaats. Een
mooi resultaat.

Een afgescheurde kruisband verhin-
derde bakkenist Arne Notten te cros-
sen. Na een herstelperiode van twee
maanden was Arne echter weer fit ge
noeg om deel te nemen aan de ONK
wedstrijden. Dat beide crossers erg ge
motiveerd waren bleek al snel in de
tijdtraining. Een 12e plaats was het re
sultaat.

In de aanloop naar de eerste manche
vond men aan het starthek een plek
tussen de regerend wereldkampioen
Daniël Willemsen, en de leider in het
ONK Marcel Willemsen. Dit bleek een
goede keuze. Na een zeer goede start
doken de neven als 6e de eerste bocht

in. In de tweede bocht was de euforie
echter weer over. Door een opstopping
in de tweede bocht vielen de neven ver
terug. Uiteindelijk kwamen de Henge
loërs als 16e door in de eerste ronde.
Deze positie werd geprobeerd te koeste
ren maar men viel uiteindelijk op het
laatst nog enkele plaatsen terug. Door
gebrek aan ritme op de motor verloren
ze nog een plaats en bereikten ze als
17e de finish. Een goed resultaat waar
het duo zeer tevreden mee was.

De tweede manche werd gekozen voor
een startplek helemaal aan de buiten-
kant van het veld. Dit pakte veel beter
uit. Na de eerste ronde kwamen de
Hengeloërs als lle door.

Ook aan het einde van deze manche
begon de vermoeidheid een rol te spe
len. Men verloor nog twee plaatsen en
kwamen zo als 13e over de meet. De
hoogste notering van het jaar. Men
kon dus opnieuw zeer tevreden zijn.
Uiteindelijk konden de neven terugkij-
ken op een prachtige dag waarin een
17e en een 13e plaats behaald werd.
Hiermee konden 22 punten op hun
conto worden bijgeschreven. Ook
klom men op van de 22e naar de 19e
plaats op de ranglijst.

Bij de volgende wedstrijd om het ONK
proberen Willard en Arne verder op te
klimmen in de stand om het ONK. Die
volgende wedstrijd wordt verreden op
2 oktober in Lochem.

Verstandig omgaan
met Jakobskruiskruid
Door allerlei instanties zoals na-
tuurterreinbeheerders, wegbeheer-
ders, gemeenten, waterbedrijven
en waterschappen wordt er ten
behoeve van de natuur een beheer
gevoerd dat leidt tot vegetaties met
meer soorten kruiden. Vaak be-
staat dat beheer 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
ge ten. Dit is afhankelijk van de be
schikbaarheid van ander voedsel dat
normaal gesproken de voorkeur ge
niet.

Jakobskruiskruid heeft veerdelige bla-
den (middelste en bovenste) die een
"boerenkoolachtig" uiterlijk hebben.
Op de grond heeft de plant een wortel-
rozet die het eerste jaar gevormd
wordt. In het tweede jaar bloeit de
plant. De bloeiwijze lijkt één bloem,
maar dit zijn eigenlijk meerder bloe
men in een zogenaamd hoofdje. De
plant heeft glanzende gele straalbloe

men (de buitenste bloempjes). Jakobs-
kruiskruid is 30 tot 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 levensduur van Ja-
kobskruiskruid verlengen. Daarom is
het beter de plant met de wortelstok
uit te graven of uit te trekken en te ver-
nietigen. Maar draag wel handschoe
nen. Uw huid kan het gif absorberen.

Het geven van hooi met meer dan
l procent Jacobskruiskruid per dag,
wordt door de Gezondheidsdienst
voor Dieren afgeraden. Een hogere do-
sering leidt tot ziekteverschijnselen.
Laat bij twijfel uw ruwvoer onderzoe
ken door de Gezondheidsdienst voor
Dieren.

De ziekteverschijnselen kunnen na
enkele 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 wildeplan-
ten.weblOOO.com

Astma
Fonds

Lucht
voor
Het
Leven

GEEN LUCHT. GEEN LEVEN.
STEUN HET ASTMA FONDS. GIRO 55O55



3e Midzomerfeest warm en aangenaam! Klootschietmarathon
Dit jaar zat het voor de STEVO
(Stichting Evenementen Vorden)
helemaal mee wat betreft het weer.
Het was stralend weer op de feest-
weide bij Kasteel Vorden, en dat
was vorig jaar wel anders toen de
regen en zelfs de hagel met bakken
uit de lucht kwam.

Het Midzomerfeest begon 's middags
al met een kindermiddag, waar veel
kinderen met hun aanhang op afkwa-
men. Er stond o.a. een grote survival-
baan waar veel belangstelling voor
was, deze baan moest worden gekoeld
met water, wat het voor de jeugd al-
leen nog maar leuker maakte. Ook
stonden er nog een ballenbak, spring-
kussen en een schminkstand. Tevens
was er nog een optreden van Clown
Diderique, wat voor hilarische mo-
menten zorgde bij het jonge publiek.
Vanaf 20.00 uur was het tijd voor het
echte grote feest. De Vordens/Baakse
band The Avalanche begon stevig met
rockcovers van o.a. Metallica en Nirva-
na. En langzaam maar zeker begon
het publiek binnen te stromen. Waar-
schijnlijk door het mooie weer kwam
het publiek wat later dan gewoonlijk
binnen.Maar uiteindelijk waren er
toch zo'n duizend bezoekers binnen.
Het was voor hoofdact Footloose in
het begin dan ook moeilijk om ieders
aandacht te krijgen, omdat er buiten
de tent ook veel mensen nog stonden
te genieten van het mooie weer. Vanaf
de tweede set kreeg Footloose bij een
grote menigte de voeten op de dans-
vloer. Zij speelden oa. Soul, Disco,
Dance en rockmuziek. Er stonden
maar liefst 12 muzikanten op het po-
dium inclusief een uitgebreide bal-
zerssectie.
Tegen het einde van de avond mocht
de vordense DJ Oliver het programma
afsluiten. Hij deed dat vol overgave, en
kreeg het publiek ruimschoots aan
zijn zijde. Het was voor de STEVO een
uitermate geslaagd feest, en ze willen
dan ook iedereen bedanken inclusief
de vele vrijwilligers.

Zondag 3 juli organiseert de Del-
dense buurtvereniging een kloot-
schietmarathon over een afstand
van 10 kilometer. Aan dit toernooi
kunnen bedrijven, straten, fami-
lies, buurtverenigingen, kortom ie-
dereen kan er aan meedoen.

Men kan zich inschrijven voor de vol-
gende klassen: Heren, dames, ge-
mengd team ( maximaal 2 heren),
vrije klasse en een recreantenklasse.
Een team dient uit tenminste vier per-
sonen te bestaan. Per team mag één
deelnemer lid zijn van de N.K.B., A.K.F.
of de N.K.F. Dit jaar is er voor het eerst
een klasse over 6 kilometer, speciaal
bedoelt voor degene die tien kilome-

ter te ver vindt. Bij deze klasse zijn alle
mogelijke samenstellingen van teams
mogelijk. In de vrije klasse mogen
meerdere personen lid zijn van een
bond.
De start, pauze en de finish zijn ge
pland bij de familie Scheffer aan de
Nieuwenhuisweg l in het buurtschap
Delden. De herenteams gaan om 10.00
uur van start. De overigen teams star-
ten om 10.30 uur. De start van de re-
creantenklasse is om 12.00 uur. Hal-
verwege het parcours is er een pauze,
waar men kan genieten van een hapje
en een drankje.
Men dient zich uiterlijk op zaterdag 2
juli voor 20.00 uur in te schrijven bij
Dick Regelink telefoon 0575- 551328.

Rabo Dikke bandenrace
Op zondag 26 juni wordt weer de
ronde van Vorden verreden. Naast
de Amateurs A/B en Nieuwe-
lingen/Junioren wordt voor de
jeugd van 8 tot en met 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 (057^441678) of Pe-
ter Makkink (0575-464144). 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
Nieuwelingen/Junioren voor een wed-
strijd over 60 kilometer.

Kastelentoer
"De Graafschaplijders99

De VAMC " De Achtkastelenrijders"
organiseert zondag 26 juni voor
het dertiende jaar 'De Kastelen-
toer', een toertocht over een af-
stand van 180 kilometer langs kas-
telen en schitterende boerderijen
in de Achterhoek en Salland.

De deelnemers kunnen zich deze za-
terdagmorgen tussen 9.00- en 12.00
uur inschrijven en in die tussentijd bij

het clubhuis aan de Eikenlaan 2a ver-
trekken. De kosten bedragen 5 euro.
Voor de club met het grootst aantal
deelnemers wordt een beker beschik-
baar gesteld.

Voor nadere informatie kan men bel-
len (0575) 555305 (na 18.00 uur) of e-
mail gerard.hartman@hetnet.nl of
(0545) 237810 ( na 18.00 uur) of e- mail
TOMartijn@Cu-later.nl

Oranjefeest Medlertol Prijsuitreiking vaderdagactie
Het Oranjefeest 'Medlertol', dat op
vrijdag l juli en zaterdag 2 juli in
het buurtschap gevierd zal wor-
den, begint in feite reeds, bij wijze
van Voorproefje' al op zondag 26
juni. Dan wordt er een fiets- puzzel-
tocht georganiseerd met een leng-
te van 20 kilometer, waaraan zowel
door jong als oud kan worden mee-
gedaan. Onderweg dienen er aller-
lei 'puzzels' opgelost te worden. De
start is om 13.00 uur bij café 't Wa-
pen van het Medler".

Vrijdagmorgen l juli worden er voor
de leerlingen van school 'De Kraanvo-
gel' spelletjes georganiseerd. Vrijdag-
avond komt het gezelschap 'Dorpsto-
neel Ruurlo' naar de Medlertol om
daar het blijspel "Stil, zeg ik!" op te
voeren. In de pauze vindt er een verlo-
ting plaats, waarbij prachtige prijzen
zoals bijvoorbeeld een kleuren TV, ra-
dio- cd- speler, een mountainbike en
dergelijke te winnen zijn. De toneel-
avond begint om 19.45 uur.

De Oranjefestiviteiten beginnen zater-
dagmiddag 2 juli om 13.30 uur. Eerst
is er een kinderoptocht voor alle kin-
deren tot en met groep 8, dus voor al-
le leerlingen van de basisscholen. On-
der begeleiding van de muziekvereni-
ging " Concordia" vertrekt de stoet
vanaf het terrein van de plaatselijke
touwtrek- vereniging richting het

feestterrein. Er zijn drie categorieën te
weten versierde skelters, versierde fiet-
sen en overige voertuigen. Het bestuur
van de Oranjevereniging heeft nog
een goede hint voor de deelnemers.
"Zou het niet leuk zijn om in verband
met het 80 jarig jubileum van het
Oranjefeest Medlertol het getal "80" in
de versiering te verwerken?", zo advi-
seert de organisatie.

Eenmaal op het feestterrein aangeko-
men is er voor de jeugd van alles te
doen. Er worden diverse spelletjes ge-
organiseerd, men kan zich laten
schminken, er is een draaimolen en
voorts kunnen de kinderen zich op
een groot springkussen uitleven. Tege-
lijkertijd zullen er voor de volwasse-
nen de traditionele volksspelen wor-
den gehouden met onder andere het
vogelschieten. In verband met het 80
jarig jubileum zijn er dit jaar twee
houten vogels waarop geschoten kan
worden. De één voor het "normale" vo-
gelschieten, de andere vogel speciaal
voor het 'Keizerschieten', waaraan alle
oud- koningen c.q. koninginnen van
de Medlertol kunnen meedoen. Zater-
dagavond wordt het Oranjefeest Med-
lertol afgesloten met een daverende
feestavond waaraan medewerking zal
worden verleend door het dansorkest
'De Buren'. Tevens wordt de nieuwe
Koning( in ) en Keizer (in ) gehuldigd.
Zie ook www.medlerfeest.n

De gezamenlijke vaderdagactie
van Welkoop Vorden en Bistro De
Rotonde was een groot succes. Erik
Brummelman won bij Welkoop en
Erik Plomp en Carien van de Sande
waren de winnaars bij De Rotonde.

Afgelopen vrijdag en zaterdag hadden

alle klanten bij Welkoop Vorden de
mogelijkheid om achterop hun kassa-
bon hun naam en adres te zetten. Op
het eind van de zaterdagmiddag werd
de winnaar bekend gemaakt. Erik
Brummelman won daarmee een di-
nerbon ter waarde van 50 euro te ver-
zilveren bij De Rotonde. Andersom

maakten klanten bij de Rotonde kans
op een Welkoop-cheque ter waarde
van 50 euro. Deze werd dus gewonnen
door Erik Plomp en Carien van de San-
de. Op de foto delen Gonny Weenk van
Welkoop Vorden (links) en Thomas
Kniewallner van Bistro De Rotonde de
prijzen uit.

Standwerkersconcours:
Nieuw evenement tijdens zomerfeesten!
De zomerfeesten in Vorden worden dit jaar gehouden op donderdag 21, vrijdag 22
en zaterdag 23 juli. De Vordense VW en de VOV ( Vordense Ondernemers Vereni-
ging) zijn druk met de voorbereidingen bezig. Het zal ongetwijfeld weer een spette-
rend gebeuren worden. De festiviteiten beginnen donderdag 21 juli met een brade-
rie in hartje Vorden. Als nieuw element wordt er dit jaar een standwerkers concours
gehouden, waarvoor zich inmiddels al een aantal standwerkers hebben opgegeven.
Dit evenement zal plaats vinden rondom het grasveld bij de Hervormde kerk.
Op deze donderdag kermis en in het gehele dorp volop muziek. Op de vrijdagavond
zijn er overal muziekbands te beluisteren. Op zaterdag 23 juli de inmiddels beken-
de kinderbraderie, die omlijst zal worden met attracties voor zowel groot als klein.
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(Advertorial)

B E U R S P R A A T

De Transpaöfic
dollarcarrousel
De druk op China om iets te doen
aan de forse onderwaardering van
de renminbi neemt toe. Ondanks
het gezichtsverlies dat hiermee
voor China gemoeid is, verwachten
wij dat China voor het eind van het
jaar zal overgaan tot herijking van
zijn munt. De gevolgen voor de Ver-
enigde Staten zijn niet onverdeeld
positief.

CONCURRENTIEVOORDEEL
VERSUS RENTESUBSIDIE
De Chinese renminbi is sterk onder-
gewaardeerd ten opzichte van de dollar.
Hierdoor kan China zijn producten
heel gemakkelijk in de Verenigde Sta-
ten afzetten. Anderzijds zijn Ameri-
kaanse producten relatief duur voor
Chinese consumenten. Er is dan ook
een groot handelsoverschot tussen
China en de Verenigde Staten, ten
gunste van China. De dollars die
China binnenstromen worden gro-
tendeels herbelegd in Amerikaanse
staatsleningen.

Door deze sterke Chinese vraag naar
Amerikaanse staatsobligaties is de
rente in de Verenigde Staten on-
natuurlijk laag. Die lage rente is lange
tijd een van de belangrijkste motoren
van de Amerikaanse economie ge-

weest. Consumenten spaarden weinig,
kochten massaal op krediet en joegen
de huizenmarkt op.

VERENIGDE STATEN
MANEN TOT ACTIE
De Verenigde Staten zijn weinig ge-
lukkig met de ondergewaardeerde
renminbi en voeren de druk op China
op om de aan de dollar gekoppelde
renminbi te revalueren. Onlangs
hebben ze een openbaar ultimatum
gesteld voor een revaluatie van ten
minste 10% binnen zes maanden.
Geeft China hieraan geen gehoor, dan
zullen de Verenigde Staten handels-
beperkende maatregelen tegen China
nemen. Geeft China wel gehoor aan
dit ultimatum, dan zal dit ten eerste
de stroom dollars naar de Verenigde
Staten beperken en ten tweede de
verwachting voeden van toekomstige
verdere revaluaties van de renminbi.
Hogere rentes (erg negatief voor de
Amerikaanse consument) en een
zwakkere dollar zullen hiervan het ge-
volg zijn. Wees dus voorzichtig met
wat je wenst, ben je geneigd de rege-
ring van de Verenigde Staten te advise
ren. Deze lijkt echter vastbesloten een
meer realistische koers van de ren-
minbi af te dwingen.

REVALUATIE OOK CHINEES BELANG
Er is nog een andere reden waarom de
renminbi niet eindeloos ondergewaar-
deerd kan blijven. Door de kunstmatig
sterke exportpositie raakt een econo-
mie naar verkoop van tijd immers
oververhit. Als de renminbi vrij zou
bewegen ten opzichte van ander valuta,
treedt uiteindelijk een correctie op de
valutamarkten op. Als Chinese pro-
ducten goedkoop zijn voor buiten-
landse afnemers, stijgt immers de
vraag naar renminbi (iedereen wil
goedkope Chinese producten, die
worden afgerekend in Chinese valuta)
en stijgt uiteindelijk de wisselkoers.
Bij vrije wisselkoersen bepalen vraag
en aanbod dus uiteindelijk de juiste
koers. Dit mechanisme, dat de stoom
van de ketel haalt in het geval van
oververhitting, werkt niet bij vaste
wisselkoersen. Dat systeem vertaalt
zich uiteindelijk naar inflatie, waar-
door de concurrentiepositie wordt
uitgehold. Iets vergelijkbaars hebben

we in Nederland gezien, na de invoe-
ring van de euro.

CHINA PROBEERT ECONOMIE AF
TE REMMEN
Met een groei van ruim 9% is China op
dit moment een voor de hand liggen-
de verdachte wanneer het gaat om
oververhitting. Exploderende onroe-
rendgoedprijzen in Chinese steden
zijn een belangrijke aanwijzing voor
oververhitting. Een oververhitte eco-
nomie raakt gemakkelijk uit balans:
na een 'boom' volgt onvermijdelijk
een 'bust'. Nu proberen de Chinese
autoriteiten met selectieve krediet-
rantsoenering een zeepbel op de on-
roerendgoedmarkt te voorkomen en
investeringen in een aantal sectoren
af te remmen. De effectiviteit van dit
type fraudegevoelige maatregelen valt
echter te betwijfelen.

HOE LOOPT HET AF?
De openlijke druk op China vertraagt
waarschijnlijk een aanpassing van het
wisselkoersbeleid omdat onmiddellijk
toegeven aan Amerikaanse eisen door
Chinezen als pijnlijk gezichtsverlies
wordt ervaren. Uit de hand lopende
handelsconflicten met de Verenigde
Staten zijn anderzijds niet in het be-
lang van China. De handelsconflicten
met Japan in de jaren tachtig hebben
uitgewezen dat de Verenigde Staten
bereid zijn het spel hard te spelen,
wanneer het erop aan komt. Het einde
van de dollarcarrousel komt dus voor
het einde van dit jaar in zicht. Dat
betekent tegelijkertijd een einde aan
de Chinese rentesubsidie We houden
u op de hoogte.

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

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
(0575) 59 17 10
Wouter van den Berg
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg

Warnsveld een motorbedrijf rijker!

In het pand van voormalig autobedrijf Polman zit sinds 15 april Biker's
Point gevestigd. Biker's Point is een bedrijf wat bemiddelt in motoren
voor particulieren, dit betekent in de praktijk dat een particulier zijn
of haar motor onder bepaalde voorwaarden te koop kan zetten bij
Biker's Point. Zeg maar een makelaar voor motoren.

Daarnaast kun je bij Biker's Point te
recht voor onderhoud van motoren,
verkoop van helmen, kleding etc. en
het zelf poetsen of laten poetsen van
je motor. Ook behoort winterstalling
tot de mogelijkheden. Eventueel kan
de motor worden gehaald en gebracht.

De eigenaar van Biker's Point is Marco
Regelink, 50 jaar en vanaf september
2004 timmert hij al aan de (digitale)

weg. In april dit jaar is hij in het pand
aan de Vordenseweg in Warnsveld
getrokken. Inmiddels is het nodige
timmerwerk klaar en kan nu de ope-
ning plaats vinden.

Na jarenlang in loondienst te zijn
geweest besloot de Marco Regelink
in 2004 voor zichzelf te beginnen.
Hij meldde zich aan bij het project
"Kansrijk eigen baas" in Vorden, een

project voor de Achterhoek, en heeft
van daaruit het nodige gedaan aan
marktonderzoek. Hij heeft onder an-
dere onderzoek gedaan naar de be-
hoefte van reparatie, onderhoud en
verkoop van motoren in deze regio.
Uit het onderzoek blijkt dat er in deze
regio wel plaats is voor een bedrijf als
Biker's Point.
Voor de toekomst zijn er nog vele
plannen in de maak, één ervan is het
ontwikkelen van recreatiemogelijk-
heden voor de motorrijder.
De officiële opening vind plaats op
25 juni a.s., tussen 14.00 en 18.00 uur
is iedereen van harte welkom om eens
bij Biker's Point te komen kijken.
Voor verdere informatie kan men
terecht op www.bikerspoint.nl

Zaterdag 25 juni:

Hot Radio on Tour
met Enk van Kleef
Op zaterdag 25 juni komt (inmid-
dels SLAM FM) DJ Erik van Kleef
naar City lido in Groenlo met Hot
Radio. De niain area zal geheel in
het teken staan van fluor.

De eerste 400 gasten krijgen allemaal
een fluor stick. Zeer spectaculair is de
in fluor geklede dansende steltloper.

Ook worden er Hot Radio Goodies
weggegeven . Resident in de main area
is Milo.nl. Verder laat in de Club de
Reau DJ Daniël de beste Urban en La-
tin horen. In het feestcafé Barrio Basso
doet Mark weer van zich spreken en
herkenbare en dansbare 70s/80s en
90s ervaar je in The Soulkitchen ge-
mixed door DJ Oliver.

Zelf aardbeien plukken op Tuinderij Korenblik

25 en 26 juni open dagen op biologische bedrijven
Op zaterdag 25 en zondag 26 juni
vinden de Landelijke Open Dagen
voor de Biologische Landbouw
plaats. Ook veel bedrijven die aan-
gesloten zijn bij de Biologische
Producentenvereniging Achter-
hoek (BPA) doen hier aan mee.

Op zaterdag 25 juni bent u van harte
welkom op De Haverkamp (Deventer),
VOF Olden (Lettele), 't Helder (Winters-
wijk) en De Vijfsprong (Vorden). En
op zondag 26 juni op De Haverkamp
(Deventer), Korenblik (Warnsveld),
Klein Broekhuizen (Wehl), De Wolfs-
kuil (De Steeg) en 't Boshuis (Vierakker).

Overal worden allerlei activiteiten
aangeboden, variërend van rondlei-
dingen en proeverijen tot speurtoch-

ten en pony rijden. Voor nadere infor-
matie kunt u terecht op de website
van Platform Biologica (www. plat-
formbiologica.nl) of kan men telefo-
nisch contact opnemen met de BPA:
(0575) 55 42 02 (Arjanne Lenselink).

Op het bedrijf Korenblik aan de Gees-
inkweg 13 te Warnsveld, tel. (0575)
55 15 32 presenteren op zondag 26
juni een aantal BPA-bedrijven zich
gezamenlijk. Er is van alles te zien, te
beleven en te proeven: een uitgebreide
groentepresentatie, een kraam met
geitenkaas en geitenijs(ï), biologische
hapjes en drankjes, rondleidingen,
grote zandbak, boerengolf en aard-
beien plukken, tegen gereduceerde
zelfpluk-prijs. De open dagen duren
van 10.00 tot 16.00 uur.

Sursum Corda
activiteiten op 25 en 28 juni!
25 JUNI:
Op zaterdagmiddag 25 juni organi-
seert Sursum Corda in het Dorps-
centrum van Vorden haar jaarlijks
limonade concert! De leerlingen
van de vereniging laten dan zien
wat ze inmiddels al kunnen. Aan-
vang: 1030 uur. Toegang is gratis.

Dit limonadeconcert dank haar naam
aan de veelal jeugdige leden die hun
muzikale kwaliteiten vertonen aan
familie en bekenden. Een aantal van
de leerlingen speelt nog niet mee in
het orkest en/of malletband en heb-
ben zo een prima mogelijkheid om
het publiek te laten kennismaken met
hun kunsten. De sfeer is altijd ont-
spannen (voor het publiek tenminste)
en dit "concert" biedt ook een prima
gelegenheid voor alle belangstellen-
den en mogelijke nieuwe leden, om
eens even te komen kijken hoe het er
aan toe gaat. Wil je een instrument
uitproberen? Dat kan, kom gewoon
even aan. De leerlingen van het orkest,
de malletband en van de majorette-
groep, heten iedereen van harte wel-
kom!

28 JUNI:
In het kader van het 75 jarig be-
staan van Sursum Corda én het 75
jarig bestaan van de folkloristische
dansgroep "de Knupduukskes",
wordt op dinsdagavond 28 juni een
gezamenlijk openlucht optreden
georganiseerd in het centrum van
Vorden. De locatie is het grasveld
vóór de Dorpskerk. Aanvang 19.30

uur. Non-stop programma tot 21.00
uur.

Dit jaar is het voor beide verenigingen
feest, beiden bestaan 75 jaar en orga-
niseren daarom dit jaar verschillende
activiteiten, dat kan en zal u niet ont-
gaan zijn! Déze gezamenlijke activiteit
is bedoelt om iedereen in Vorden te
tracteren op een gezellige avond! Het
programma zal zeer afwisselend zijn,
met optredens van de Knupduukskes,
het orkest, de malletband, de majoret-
tegroep én een optreden van zanger
Timmy van Lingen! Timmy was één
van de artiesten die tijdens de Muziek
Marathon van 2 april jl., een ovationeel
applaus uit de zaal kreeg aangeboden
voor zijn spetterende en indrukwek-
kende optreden. Dit keer is er geen or-
kestband of CD nodig als begeleiding,
want het orkest van Sursum Corda
neemt dit voor haar rekening!
Voor het publiek is dit grasveld een
prima locate om van meerdere kanten
dit optreden goed te kunnen volgen.
Personen die slecht ter been zijn, of
niet lang kunnen staan, kunnen rus-
tig een stoeltje mee (laten) nemen en
op het grasveld op de Ie rij het geheel
van dichtbij bekijken. U ziet het, een
zeer afwisselend programma, met
veel muziek, zang en dans! Het pro-
gramma kent geen onderbrekingen
en gaat non-stop door tot 21.00 uur.
Kortom, dit gezamenlijke optreden
van de Knupduukskes, Sursum Corda
en Timmy van Lingen mag u dus niet
missen! Noteer daarom 28 juni, 19.30
uur, in uw agenda!

Openluchtdienst Veldhoek
Hij wordt weer georganiseerd,de
openluchtdienst. De commissie is
al weer druk aan het werk om alles
rond te krijgen.

De dienst is op 26 juni om 10.15 uur.
De kampeerboerderij "de Haverkamp"
aan de vierblokkenweg in Hengelo (G)
heeft hun terrein weer aan ons be-
schikbaar gesteld voor deze dienst. Dit
jaar zal de dienst er heel anders uit-
zien.we hebben n.l de Ballad Singers
gevraagd of ze hun musical "de tijd
achterna"op te voeren.

De kinderen die dit misschien wat te
lang vinden.kunnen natuurlijk op een
voor hun ingericht plekje kleuren en
tekenen. Na afloop van de dienst kunt
u nog gezellig koffie blijven drinken.
Ook aan de kinderen wordt gedacht.
We hopen natuurlijk op mooi weer,
maar mocht dit niet het geval zijn,
dan kunnen we ook bij de kampeer-
boerderij naar binnen. We nodigen u
uit voor de dienst.tot zondag 26 juni.

Namens de jeugddienstcommissie
Veldhoek, Gracia Siebelink.



Fotowedstrijd Tennissen Mode Voel-je-Fit van start bij 100 fitnesscentra
Zomerse beweegcampagne voor Nederlandse Hartstichting start op l juli

Donderdag 16 juni vond bij Teunis-
sen Mode in Ruurlo de uitreiking
plaats van de hoofdprijs van de
fotowedstrijd. De winnares is mevr.
H. Bannink uit Ruurlo.

Het hele jaar stond de reclame van
Teunissen Mode in het teken van
"Vriendschap". In alle uitingen werd
op dit thema ingespeeld. Bij het druk-

ken van de mailings aan de vaste klan-
ten waren vaak twee vrouwen afge-
beeld die foto's maakten. Dat was de
aanleiding van Rob Teunissen om een
camera weg te geven aan de klanten.
Wie met deze camera een foto maakte
met het thema "vriendschap", en deze
inleverde, maakte kans op een digitale
camera. Mevrouw Bannink leverde de
winnende foto in. Uit handen van Rob

Teunissen nam zij de digitale fotoca-
mera in ontvangst. De tweede prijzen
werden gewonnen door de fam. Veegens
uit Reeuwijk, mevrouw Eijgendaal uit
Barchem, mevrouw Wesselink uit Vor-
den, mevrouw te Hennepe uit Varsse
veld, mevrouw Klein Brinke, mevrouw
Hueting en mevrouw van Deelen, al-
len uit Ruurlo. Zij ontvingen allemaal
een cadeaubon van Teunissen Mode.

Gemeente Bronckhorst besluit tot nieuwbouw
Openbare basisschool de Dorpsschool en peuterspeelzaal Ot en Sien

De raad van de gemeente Bronckhorst heeft op 28 april 2005 besloten
de bouw van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) te heroverwegen
en een tweesporen ontwikkeling te volgen:
1. oriëntatie op een snelle realisatie van OBS De Dorpsschool en
2. oriëntatie op de multifunctionele accommodatie.

Binnen dit beleid hebben b en w van
Bronckhorst op 14 juni besloten om,
in overleg met de Dorpsschool Vorden,
stichting IJsselgraaf en stichting peu-
terspeelzaal Ot en Sien, een nieuwe
school te bouwen voor de Dorpsschool
en peuterspeelzaal Ot en Sien. Ot en
Sien wacht al ruim 10 jaar op andere
huisvesting.

De huidige capaciteit is ontoereikend,
er is een wachtlijst van 17 peuters en
de speelzaal voldoet niet meer aan de
kwaliteits- en veiligheidseisen. Boven-
dien wil Ot en Sien het liefst samen
met de school in één gebouw, maar

wel met behoud van hun eigen identi-
teit, met een eigen ingang, speelzaal
en speelplaats.

Bij de heroverweging van de MFA mo-
gen de voorbereidende werkzaamhe-
den en de realisatie van de nieuw-
bouw van OBS De Dorpsschool geen
vertraging oplopen. B en W hebben nu
gekozen voor een nieuwe school voor
7 groepen, een speellokaal en overige
nevenruimten en een peuterspeelzaal
met een speelwerklokaal en neven-
ruimten. Het totale oppervlak van het
gebouw wordt maximaal 1.165 m2. De
zevende groep van de school wordt de

komende jaren multifunctioneel ge-
bruikt in samenwerking met de peu-
terspeelzaal, o.a. om de wachtlijsten
op te lossen. Daarnaast wordt bekeken
of ook andere ruimtes gezamenlijk ge-
bruikt kunnen worden.

De school wordt in de periode begin
2006 tot begin 2007 herbouwd op de
zelfde locatie als de huidige school.
Kerkstraat 17 te Vorden. Na het zetten
van de eerste stap oriënteert het colle
ge zich de komende tijd verder op mo-
gelijke ontwikkelingen van het MFA.

Op dit moment onderzoekt het colle
ge een aantal locaties in Vorden voor
de tijdelijke huisvesting van de school
in 2006. Op 28 juni 2005 wordt om
19.00 uur in hotel Bakker een informa-
tieavond gehouden voor de direct be
trokken buurtbewoners, woonachtig
aan het gemeentelijk plantsoen aan
het Wiemelink in Vorden.

In de zomermaanden juli en au-
gustus kun je bij circa 100 fitness-
centra in heel Nederland terecht
voor een héél zonnig introductie-
prijsje en een leuke goodybag. Dat
is in het kort de beweegcampagne
Voel-je-Fit 2005. Een prima idee om
je conditie op te vijzelen of een
paar pondjes eraf te trainen, maar
de campagne wil méér bereiken.
Volgens de organisatie is Voel-je-Fit
een perfecte manier om kennis te
maken met alle voordelen van een
gezonde leefstijl en regelmatige be-
weging. Letterlijk én figuurlijk be-
ter in je vel zitten, dat is waar het
deze zomer om draait.

EEN ZONNIG INTRODUCTIEPRIJSJE
MÉT GOODYBAG
Voel-je-Fit is een nationale beweeg-
campagne en het is de bedoeling dat
zoveel mogelijk mensen meedoen.
Aan de actie zélf zal het niet liggen,
want je kunt bij centra terecht voor
een introductietarief vanaf 15 euro.
En dat is inclusief een speciale Voel-je-
Fit goodybag vol gezonde producten,
een magazine en een online looppro-
gramma met voedingsdagboek én je

eigen digitale coach. Voor iedere deel-
nemer maakt het fitnesscentrum 5*
euro over naar de Nederlandse Hart-
stichting!

SPONSORLOOP VOOR DE
NEDERLANDSE HARTSTICHTING
Op 3 juli gaat Voel-je-Fit 2005 officieel
van start met een speciale sponsor-
loop bij veel van de fitnesscentra die
meedoen aan de actie. Het gaat om
een route van 10 kilometer en je kunt
zelf kiezen of je wilt hardlopen of
wandelen.
Zoek zoveel mogelijk sponsors en doe
mee, want ook de opbrengst van deze
sponsorloop is bestemd voor de Neder
landse Hartstichting. Het fitness-
centrum kan je alles vertellen over de
sponsorloop en hoe je mee kunt doen.

MEER INFORMATIE
Voel-je-Fit 2005 is een initiatief van het
Marketing Collectief Fitness en bijna
100 centra in Nederland doen mee.
Wil je meer weten over de campagne
en de actievoorwaarden? Surf dan
naar www.voel-je-fit.nu voor meer in-
formatie en een fitnesscentrum in de
buurt. Kom in beweging en Voel-jeFit!

Geslaagden
Isendoorn College
Warnsveld

ISENDOORNCOLLEGE

HAVO

Nick Berns Steenderen, joep van den Bijgaart Warnsveld, Daisy Birahy

Warnsveld, Laura Brockötter Warnsveld, Josje ten Cate Warnsveld, Caroline van

Eyck Warnsveld, Emma Feenstra Vbrden, Anne Geerken Warnsveld, Julie van

Hooren Warnsveld, Stef Horstman Vorden, Kellie Janssen Steenderen, Manuel

de Jong Warnsveld, Mayke Kettelerij Warnsveld, Ellis Muller Warnsveld, Marije

Nijenhuis Vorden, Milou Nijhuis Warnsveld, Desi OffenbergToldijk, Fleur Pardijs

Vierakker, Gaspar Pepers Warnsveld, Sanne Peters Baak, Sanne Polman

Warnsveld, Feyoena Rabelink Vorden, Patrik Roelofs Wichmond, Anne Schwartz

Warnsveld, Richard Sleumer Vorden, Yorick van Spanje Steenderen, Marieke

Visser Steenderen, Roy Vlogman Vorden, Henry Vreeman Wichmond, Berend

van Waalwijk Warnsveld, Francisca Zimmermann Warnsveld.

"Achtkasteleniijders
naar Barcelona
Zaterdagmorgen was er bij een
zestal leden van de VRTC 'De
Achtkastelenrijders' al vroeg le-
ven in de brouwerij. Harry Eg-
gink, Henk Ebbink, Henk Arf-
man, Wim Norde, Hans Heintjes
en Gerard Franzel vertrokken
namelijk met een camper naar
het Franse stadje Biarritz.

Daar stapt het gezelschap maan-
dagmorgen 20 juni op de fiets voor
een tocht naar Barcelona. Een rou-
te van 1200 kilometer, verdeeld in

negen etappes van gemiddeld 130
kilometer. De aankomst in Barcelo-
na is gepland op dinsdag 28 juni.
Alvorens weer in de camper aan de
terugreis naar Vorden wordt be
gonnen, houden de toerfietsers
van VRTC " De Achtkastelenrij-
ders" eerst nog een paar dagen
rust en zal er onder meer een
rondtoer door Barcelona gemaakt
worden.
Het gezelschap hoopt vrijdag-
avond l juli weer in Vorden te arri-
veren.

ffetsrcmte langs drie
bediijven Open dag "Het betere boerenbed" en Eko boerderij 't Boshuis
Tijdens de biologische dag van de
landbouw is er zondag 26 juni tus-
sen 10.00-16.00 uur een open dag
bij "Het betere boerenbed" en Eko
boerderij 't Boshuis aan de Bos-
huisweg in Vierakker.

De bezoekers kunnen die dag letterlijk
een kijkje nemen in het betere boeren-
bed. Op de camping staan namelijk 15
compleet ingerichte tenten. Tenten
met een knipoog naar de nostalgie, te
rug naar het platteland van vroeger. In
de tent een bedstee met slaapplaats
voor twee personen. Verder treft men
er een ouderwetse "poepdoos", wel op
de moderne leest geschoeid (doorspoe

len met water). Verder in de tent petro-
leumlampen en een houtkachel. Tij-
dens de weekends bakken Hank en
Hermien Rietman desgevraagd pizza' s.
Wil men een varkenspootje met snert,
geen probleem!

Er worden tijdens deze open dag diver-
se demonstraties gegeven. Op de cam-
ping staat ook een ouderwetse bako-
ven. De Vordense bakker Piet van As-
selt zal daar 400 grams broden (tarwe
en volkoren) bakken. Verder is er een
imker met bijen en honing, een man-
denvlechter. Hermien Rietman laat de
mensen proeven van haar zelfgemaak-
te jam van bosbessen, frambozen,

aardbeien. Verder is er een ruime keu-
ze uit ecologische landbouwproduc-
ten zoals wortels, andijvie, sla, bietjes,
aardappelen, ('t Boshuis is lid van de
Biologische Productgroep " De Achter-
hoek".) De "Longhorns" een groep li-
ne dancers uit Hengelo zorgt die dag
voor het nodige amusement.

Het bedrijf 't Boshuis doet momenteel
mee aan een schoolproject van de
Vrije School Noord- en Oost Neder-
land. Die hebben bij 't Boshuis de be
schikking gekregen Over een halve
hectare grond vo het verbouwen van
groenten en bloemen. Ook dit gedeel-
te van het terrein houdt "open dag".

Verder doet 't boshuis momenteel
mee aan een zgn. "vernattings- pro-
ject" dat wil zeggen grond terug geven
aan de natuur! "Ons bedrijf krijgt
steeds meer een educatieve waarde",
zo zegt Hank Rietman.

Het bijzondere aan deze open dag op
26 juni is toch wel een 17 kilometer
lange fïetsroute die voor deze zondag
is uitgezet, waarbij drie bedrijven be
zichtigd kunnen worden. Behalve 't
Boshuis wordt ook de biologische var-
kensboerderij van Jan Harmsen aan de
Tolweg voor het publiek open gesteld.
Een bedrijf met 155 zeugen en honder-
den biggetjes. Tijdens de rondleidin-

gen ook aandacht voor de verschillen-
de soorten vleesproducten.

i

Het derde bedrijf die in de fïetsroute is
opgenomen, is het boerderij project
van Bert Wagenvoort en Ben Lichten-
berg aan de Lieferinkweg. Hier kan
men onder meer de in het landschap
passende melkveestal (1900 m2) be(
zichtigen. Onder deze melkstal is de
subway waar de techniek is onderge
bracht. Behalve het melkvee zullen de
kalfjes ongetwijfeld ook veel bekijks
krijgen! Voor het afleggen van deze
fïetsroute is het niet nodig een bepaal-
de volgorde aan te houden. Men kan
bij alle drie bedrijven starten.



Prijzenregen bij Eliesen Electro in Baak
Dinsdagavond 14 juni 2005 was het
zover! Alle prijswinnaars van de
posteractie verzamelden zich in de
winkel van Eliesen Electro in Baak.
Jackie Eliesen ging met de digitale
camera op pad om de huizen te fo-

* tograferen waar de posters achter
het raam waren opgehangen. Hier-
uit werden de afgelopen weken in
totaal 18 winnaars geselecteerd.

Het is dit jaar 70 jaar geleden dat Elie-
sen Electro is opgericht. Teun Eliesen,
nu 87 jaar, begon voor zichzelf op zijn
zeventiende! Op school werd hij al de

* radiomaker genoemd. Na een jaar al-
lerlei werk te hebben gedaan, was de
stap naar een eigen radiowinkel niet
te groot.
Hij werkte in de eigen zaak tot zijn
73ste. Nu werken zoon Jackie Eliesen
en zijn vrouw Hennie in de zaak.
Kleinzoon Mattijn heeft zijn eigen Ex-
pertwinkel in Zutphen.
Om het 70-jarige jubileum te vieren
werd de posteractie georganiseerd. De
posters moesten zichtbaar achter een
raam opgehangen worden en daaraan
werd door velen gehoor gegeven.
Wat onwennig kwamen de mensen

^ binnen. Het werd ze door de medewer-
kers van Eliesen gemakkelijk gemaakt
met koffie of thee met cake. De sfeer
was goed toen met de uiteindelijke
'grote finale' werd begonnen.
De heer Teun Eliesen, de oprichter van
de zaak, had de eer om de winnaars
uit zijn hoed te halen. Gestart werd

"De prijswinnaars komen bij elkaar in de winkel van Eliesen Electro in Baak, afwachtend op de 'grote finale' van de posteractie.'

met de barbecue's en zo verder wer-
den de prijzen steeds groter en duur-
der. Voor de aanwezigen werd de span-
ning hoger, naarmate het langer duur-
de eer hun naam werd genoemd. Voor
alle winnaars was ook een prachtige

bos bloemen.
Nadat alle prijzen waren verdeeld
werd door applaus de firma Eliesen El-
extro bedankt. Iedereen kreeg direct
hun prijs mee. De grotere prijzen kon-
den worden bezorgd.

Wie hebben er gewonnen en wat
kwam er voor deze winnaars uit de
hoed van Teun Eliesen:

Ie Prijs Philips led tv 20pf7846:
Boschloo Covikseweg l Steenderen

2e prijs: AEG wasautomaat lavamat
52600, van Zoomeren Kruisbrinkse
weg Steenderen
3e prijs: JVC harddiskrecorder
drmh20, Bijenhof de Stroet 28 Vorden
4e prijs: Sharp breedbeeld tv 281f94,
Hoogkamp Holtslagweg 6 Baak
5e prijs: Zanussi combikoelkast
zrbSOja, Mokkink Helmichstraat 15
Baak
6e prijs: Sony digitalefotocamera
dscll, Hulshof Zomerweg 64 Drempt
7e prijs: Philips portable dvd/lcd pet
700, Heidoorn Kon.Wilhelminastraat
94 Steenderen
8e prijs: Miele stofzuiger s926. Vink
Russerweg 6 Toldijk
9e prijs: Philips aluminium senseo
hd7840, Tebbens Wichmondseweg 26
Baak
10e, lle en 12e prijs: Bosch koffiezet-
ter tkp3003, Ligtlee Sarinkamp 27
Hengelo, Koedam Konjulianalaan 5
Steenderen, Nijenhuis Vogelzang 34
Wichmond
13e prijs: Philips hd4421 raclette/grill,
Wolvetang Dorpsstraat 41 Hummelo
14e t/m 18e prijs: Tefal barbecue
39215, Klein Lenderink Zutphen-Em-
merikseweg 51c Toldijk, Brink Leeu-
wencamp 18 Baak, Kleverwal Hogen-
kampweg 12 Keijenborg, Buiting Ba-
kermarksedijk 5a Baak en Coobs Zut-
phen-Emmerikseweg 139 Baak
De firma Eliesen Electro van de Zut-
phen Emmerikseweg 46, 7332 DG te
Baak (0575-441264) kan terugkijken op
een zeer geslaagde posteractie.

Winnaars vaderdag-
actie ballonvaarder
Paul Kok

Vaders mochten voor twee euro per kilo meevaren in een luchtballon, rond vaderdag 2005.

Het Gelders Ballonteam onder lei-
ding van Bronckhorster Paul Kok
uit Steenderen had voor vaderdag,
19 juni 2005, een 'Vaderdaggeintje"
georganiseerd, samen met Week-
blad Contact. Vaders konden (vuil
aan de haak) voor twee euro per ki-
lo mee aan boord.

In totaal waren er achttien inzendin-
gen binnengekomen bij Weekblad
Contact. Paul Kok nam de bonnen
mee naar huis. Bij de trekking van de
winnaars van de vaderdagactie waren
25 getuigen aanwezig. De heer D. Mo-

gezomp, gemeentebestuurder uit Lo-
chem deed de loterij. Gewonnen heb-
ben de heer Gerard J.B. Esselink uit
Vierakker en de heer Harry Sasse uit
Keijenborg.
De eerste vaart vond plaats op zater-
dag 18 juni. De ballon vertrok vanuit
Lochem en de reis voer naar Vierakker.
De heer Esselink was een van de geluk-
kige prijswinnaars. Hij was aanwezig
bij de start in Lochem en mocht voor
niks mee. Bovendien werd een paar
honderd meter van zijn huis geland.
De tweede vaart werd gevaren op va-
derdag zelf, 19 juni 2005.

30-jarig bestaan koor 'Inspiration'
Vorden

'Inspiration" samen met The Highland Valley Pipes and Drums' onder de bezielende leiding van dirigent Piet Piersma.

Dat het jubilerende koor in de wij-
de omgeving enige reputatie heeft
opgebouwd, was duidelijk te mer-
ken. In een volle Christus Koning-
kerk genoten de aanwezigen van
de prachtige koorzang. Een goede
balans in het koor tussen de onder-
linge partijen was duidelijk hoor-
baar. Op een indrukwekkende wij-
ze werd de avond geopend met de
swingende Negro Spiritual 'Swing
down, chariot', waarin vooral de
baspartij in een duidelijke afwisse-
ling, de onderlinge teksten op een
voortreffelijke wijze met elkaar
verbond.

Niet alleen swingende liederen wer-
den door het koor ten gehore ge
bracht.
Op muziek van Johann Sebastian
Bach, het bekende 'Air' en in een ar-
rangement van Hopson werd het lied
"Lord, have mercy" gezongen. In dit
rustige en gedragen lied, dat a capella
werd gezongen, was duidelijk de zang-
kwaliteit van dit koor te horen. Een
voorbeeld van zangtechniek, adems-
teun en uitspraak.
Wanneer er door het koor een lied

wordt gezongen in een 'Bossa Nova'
ritme, dan was het voor het luisteren-
de publiek een moeilijk moment om
stil te blijven zitten. Het was te mer-
ken bij het goed gezongen lied 'Ver-
beeld je niets'.

Dat er aan diverse belangrijke aspec-
ten om goed te kunnen zingen door
dirigent Piet Piersma veel aandacht
wordt besteed, was ook heel duidelijk
te merkbaar bij het a capella gezongen
lied 'Mighty Spirit'. De bedoelde sfeer
van 'Olds', geschreven vanuit de har-
monie van de folksong, kwam voor-
treffelijk over en raakte het zeer talrij-
ke publiek.
Een kwartier na de pauze kwamen
'The Highland Valley Pipes and
Drums' en 'Dancers' de kerkruimte
binnen marcheren. Het was wel even
wennen, na geluisterd te hebben naar
koorzang, naar dit indrukwekkende
geluid van de doedellzakken (Pipes).
De Schotse sfeer werd duidelijk weer-
gegeven door dit bijzonder goed spe
lende orkest uit Borculo.
Een afwisselend programma werd er
door The Highland Pipes and Drums
en Dancers opgevoerd. Prachtig en op

professionele werden de dansen 'High-
land Fling"en 'Sword dance' door 'The
Highland Valley Dancing Group' uit-
gevoerd.
Na dit voortreffelijke optreden, kwa-
men de zangers en zangeressen van
het jubilerende koor; de kleding enigs-
zins in een wat Schotse 'outfit' aange
past, weer voor het voetlicht.
Samen met 'The Highland Valley Pipes
and Drums' besloten zij deze avond,
met het zingen van een viertal Schot-
se traditionals o.l.v. de in Schotse kle
dij (Kilt, etc.) gestoken dirigent Piet
Piersma.

Het was een verrassend goed en mooi
concert onder de bezielende leiding
van dirigent Piet Piersma. Klasse!

HULDIGING
Na afloop van het concert werden
twee leden van het koor Inspiration
gehuldigd te weten Henny Smalle
goor- Bobbink vanwege haar 25 jarig
lidmaatschap en Piet Piersma, die al
dertig jaar bij diverse koren het dirig-
eerstokje hanteert, waarvan onder
meer de afgelopen vijfjaren bij "Inspi-
ration".



Harmsen VakschildeTS geeft
meeT kleur aan wonen en werken

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

/aecoN

HOME
Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)
(0575) 46 40 00

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen

zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle

levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 464000
of kijk op www.haTmsenvakschildeTS.nl

M

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Een sterk team voor al uw schilderwerk

E V E R Y S A T U R D A Y

TE* t: CLUB DE R E AU :: SOULKITCHEN

~ 7 BAR:: CLASSIC CAFÉ

VRIJDAG 24 JUNI
AUDIO ABUSE

25 JUNI
HOT RADIO ON TOUR

2 JULI
LUNA

:: KERKSTRAAT 6 :: GROENLO ::
: 0944 46 13 08 :: INFO@CfTYLIDO.NL :

:: WWW.CITYLIDO.NL::

:; MINIMUM ACE 18 :: CITY LIDO HAS
THE RH3HT TO REFUSE ENTRANCE ::

DEUREN, DEUREN EN
NOG EENS DEUREN!

Albo
Berkvens
Skantrae

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

PRAKTIJK VOOR CHINESE GENEESKUNDE

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

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

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

De behandeling wordt vergoed door
verschillende zorgverzekeraars.

Aangesloten bij beroepsvereniging de Zhong.

Wilt u meer informatie of een behandeling
op afspraak:

SHIATSUTHERAPEUT
JET SCHOLTZ-HARTMAN
Ruurloseweg 95, Vorden
Telefoon (OS75) 55 65 OO

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

••••MMBOVAE

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

35 jaar meubelstoffering

O.A. GELDERLAND, LEOLUX, ART-
FORT, GISPEN EN SPEKTRUM

M E U B E L S T O F F E R I N G

Halvestraat 2-4,7412 VN Deventer tel. 0570-615033

Maïs brood Appel kaneel Krenten
vlaai of rozijnen

nu €175
•

Hein €

De enit
ZWANENHALZEN

volgens origineel recept

Echte Bakker
VAN ASSELT

E90 sneetjes

8?> -«L50

De Echte Bakker Dat proefje.'

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

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

SALE OPRUIMING SALE
KORTINGEN TOT 50%
op alle dames- en herenmodemerken.

Damesmerken
Rosner, Gerry Weber, Basler, Delmod, Frankenwalder,

Gardeur, Mezzo, Articles, Olsen e.v.a.

Herenmerken
McGregor, Brax, Camel Active, New Bondstreet,

Mobil Elasto, Trafic, Ledüb e.v.a.

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon (0573) 45 1438



PLUS We e ke n d voo rd ee l
G e l d i g v a n d o n d e r d a g 2 3 t / m z a t e r d a g 2 5 j u n i 2 0 0 5

Plus:
de scherpt
actiepri

de scherpste
actieprijzen

Varkensfiletlapjes
Naturel.
Kilo
ELDERS 11.69

Witte puntjes
Zak 10 stuks
ELDERS 1.09

PLUS
Zalmfilet
Pak 500 gram
NORMAAL 8.98

Ja D Nee

Tip: haal de aardbeien een uur voordat u
ervan wilt genieten uit de koelkast en dek ze
af. De aardbeien komen dan op smaak en dat
zult u proeven!

Hollandse
aardbeien
Bak 500 gram

PLUS
Verse slagroomsoesjes
Blister 12 stuks
NORMAAL 2.49

Spa & Fruit
Koolzuurvrij

Diverse smaken.
Pak 1,5 liter

ELDERS 1.39

79
12 rollen

PLUS
Tissue toiletpapier
Pak 12 rol
NORMAAL 2.49 T.69

Kwaliteit? Daar maakt PLUS een punt

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

• Vers brood tot sluitingstijd.
• Het snelst geholpen.
• De hoogste kwaliteit in vers.
• De scherpste actieprijzen.

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl

PLUS
25/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Opgeteld de beste!


	tmp01
	tmp02
	tmp03
	tmp04

