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24 uur per dag natuurzuivere verse melk uit de
"Melktap" bij bakkerij Besselink in Wichmond

/Uil U7iK.i naar rechts: Wüfried Besselink, jan Borgman, Erna Roeterdink.

Bij "Bakkerij Besselink" aan de Dorpsstraat 6 in Wichmond kunnen
de klanten voortaan zelf melk tappen. En wel 24 uur per dag, natuur-
zuivere verse melk, afkomstig van de koeien die in de weilanden grazen
bij de boerderij "t Spieker" van Jan Borgman en Erna Roeterdink aan de
Heerlerweg l in Vierakker. Jan Borgman: "Als ondernemer, in ons geval
dus veehouder, zoek je steeds weer naar nieuwe wegen, noem het maar
zoeken naar een stuk verbreding van het bedrijf. We hebben in Wich-
mond geen supermarkt waar de mensen verse melk kunnen kopen. We
zouden natuurlijk rechtstreeks van onze boerderij melk kunnen gaan
verkopen. Als de mensen echter daarvoor speciaal naar hier moeten
komen, is de drempel toch te hoog. Via een artikel in een vakblad viel
ons oog op deze "melktap", zo zegt Jan Borgman die vervolgens
demonstreert hoe de tap werkt. Zeer eenvoudig zo blijkt!

Net naast de ingang van bakkerij Wil-
fried Besselink heeft Jan Borgman een
gebouwtje geplaatst. Daarin staat een
koelkast (temperatuur drie graden

Celsius) waarin een melkbus met een
capaciteit van 40 liter. De melk wordt
elk uur vijf minuten met een mixer
geroerd zodat roomvorming wordt
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voorkomen. Middels een muntauto-
maat kan de klant uit enkele mogelijk-
heden kiezen, voor een liter melk
werpt hij 70 eurocent in de automaat,
voor een halve liter 35 eurocent, voor
een beker melk 10 eurocent. Voor een
mini jerrycan met melk betaalt hij 65
eurocent. Voor de (éénmalige) aan-
schaf van deze jerrycan dient de klant
één euro te betalen.

Bakkerij Besselink zorgt voor de beno-
digde stroom van deze melktap. Jan
Borgman: "Voor Wilfried natuurlijk
ook interessant dat deze melktap bij
hem voor de deur staat. Daardoor zul-
len ongetwijfeld ook klanten bij hem
de winkel binnen stappen. Wij zijn blij
dat wij de bewoners van Wichmond
en Vierakker op deze manier 24 uur
per dag van verse melk kunnen voor-
zien", zo zegt hij. In deze zomertijd
met zijn vele toeristen is de melktap
voor de fietsers bovendien een goede
gelegenheid om even van de fiets te
stappen en een koel glas melk te drin-
ken!

Mensen die precies willen weten waar
de melk vandaan komt, worden ook
op hun wenken bediend. Naast de
melktap ligt een fotoboek met daarin
afbeeldingen van boerderij 't Spieker
met hun koeien (85) en de kalfjes.

Erna Roeterdink: "Deze melktap is vo-
rige week in werking gesteld. Een paar
dagen geleden kregen we via de post
een anoniem kaartje met een bedank-
je dat we de inwoners hier, deze ser-
vice verlenen. Leuk toch!" De service
gaat nog een stapje verder want bij de
melktap liggen folders waarin Erna en
Jan een aantal vla- recepten hebben ge-
publiceerd zoals vanille vla, chocolade
vla, rozijnen vla en griesmeelvla.

Zo luidt het recept voor de vanille vla
als volgt: Schenk l liter melk in een
steelpan of kan voor de magnetron.
Laat dit aan de kook komen door af en

toe te roeren (anders koekt het aan de
bodem van de pan). Maak ondertussen
een papje van 4 eetlepels custard, l
eetlepel maizena, 3 eetlepels suiker en
een scheutje water. Als de melk kookt
het glad geroerde papje toevoegen en
weer onder voortdurend roeren aan
de kook brengen. Even goed laten
doorkoken en klaar is de vanille vla!

Dit is her recept voor stevige vla. Wil
men het dunner, dan 3 eetlepels cus-
tard toevoegen. Om te voorkomen dat
er een vel op de vla ontstaat, kan er
suiker op gestrooid worden voordat
het afgekoeld is.
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Gea van Dommelen schutterskoningin
Oranjefeest Wïldenborch!
Het stoere mannelijk schutters-
volk in het buurtschap Wilden-
borch, zal het komende jaar onge-
twijfeld vele avonden op de schiet-
baan, gelegen onder de Kapel, te
vinden zijn. Daar leert de schiet-
vereniging "Wildenborch" nieuwe
leden namelijk alle kneepjes van
het "schuttersvak".

Een beetje training is voor de mannen
namelijk geen overbodige luxe, want
zaterdagmiddag werden zij tijdens het
vogelschieten behoorlijk door het
"vrouwvolk" afgetroefd. Niet alleen
werd Gea van Dommelen schuttersko-
ningin, bovendien " kaapten" nog
twee dames (Ria Grubben en Frieda te
Lindert) prijzen voor de neus van de
mannen weg. "Het moet natuurlijk
niet gekker worden", zo grapte voor-
zitter Reint Mennink later op de mid-
dag tijdens de prijsuitreiking. Overi-
gens pinkte de nieuwe koningin Gea
van ontroering en verbouwereerdheid
nog een traantje weg!
De Oranjecommissie had dit jaar, wat
de vrijdagavond betreft, voor een an-
dere formule gekozen. Dit keer werd
bij de Kapel een barbecue gehouden,
waar zich de ruim 100 aanwezigen de
vleeswaren in combinatie met een
drankje, goed lieten smaken. " Tijdens
deze warme weersomstandigheden
hebben de langzame eters, gewoon
lang doorgegeten", zo legde Reint
Mennink uit. Tijdens de barbecue wer-
den er dart- en sjoelwedstrijden ge-
houden.

DE UITSLAGEN WAREN:
Darten (volwassenen); l Jan Langwer-
den, 2 Arnold Mennink, 3 Jurrie Klein
Brinke.
Idem (jeugd): l Joyce Otten, 2 Jelle We-
zinkhof, 3 Jarno Otten.
Sjoelen (volwassenen): l Ingrid Beens,
2 Ben Godschalk, 3 Ap Klein Brinke.

Idem (jeugd) l Dasy Wisman, 2 Bas v.d.
Schoot, 3 Jarno Otten.
Het Oranjefeest werd zaterdagmiddag
vervolgd met een ballonnenoptocht
vanaf de bocht bij de Nij landweg/ Wil-
denborchseweg richting feestweide.
Muziekvereniging " Concordia" zorg-
de voor de muzikale omlijsting. Ook
de stoelendans, later op de middag,
werd muzikaal door het korps onder-
steund.
Op de feestweide nam de Oranjecom-
missie bij monde van voorzitter Reint
Mennink afscheid van Ir. Daan Staring
die het Oranjefeest dertig jaar lang
heeft geopend. Hij werd tevens be-
dankt voor het beschikbaar stellen van
het feestterrein. Een traditie die door
de nieuwe bewoners van kasteel de
Wildenborch zal worden voortgezet.
Jennine Staring opende vervolgens of-
ficieel het Oranjefeest, waarna haar
zus Anneke Staring bij de aanvang van
het vogelschieten, het openingsschot
loste.

UITSLAGEN VAN DE SPELEN:
Vogelschieten: Ie prijs en schuttersko-
ningin Gea van Dommelen, 2 Ria
Grubben, 3 Ben Klein Breteler, 4 Frieda
te Lindert, 5 Erik Ebbink.
Dogcarrijden: l Anita Lindenschot, 2
Jordy Houwen, 3 Brenda Zeevalkink, 4
Karin Tiemessen.
Kegelen: l Joop Reintjes, 2 Evert Otten,
3 Arnold Winkels, 4 Hennie Zweve
rink.
Sjoelen: l Jan Lindenschot, 2 Sandra
Klein Haneveld, 3 Jurrië Klein Brinke,
4 Bennie Wentink.
Klepschieten: l Harrie Dinkelman, 2
Ben Wisman, 3 Dick Lindenschot, 4
Rob Holsbeke.
Schijfschieten: l Harrie Dinkelman, 2
Wim Vreeman, 3 Evert Otten, 4 Ria
Grubben.
Stoelendans: l Joyce Otten, 2 Jarno Ot-
ten, 3 Anna Otten, 4 Ronald van Ark.
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 3 juli 10.00 uur ds. J. Kool Avondmaal.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 juli 10.00 uur ds. S.H. Hiemstra, Hummelo

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 3 juli 10.00 uur br. L. Kuyt, Lichtenvoorde 19.00
uur ds. B.J. Heusinkveld Daarle.

R.K. kerk Vorden
Zondag 3 juli 10.00 uur Viering

RJC kerk Vierakker
Zaterdag 2 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 3 juli 10.00 uur Eucharistieviering

Huisarts
Tussen 17.00 uur 's middags en 08.00 uur de volgende
ochtend, in de weekenden en op feestdagen: telefoon
0900 - 200 9000. Regionale Huisartsenpost te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
'rijdende huisarts' bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnum-
mer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee
als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De
huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van
ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

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

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

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

Wooncorporatie Pro Wonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen.
Woonwinkel Borculo/Ruurlo/Vorden,
Tel. (0545) 46 34 70.
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur
borculo@prowonen.com
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314)6261 40
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.com

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

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

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

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-
driehoek
voor 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 @hetnet.nl, website www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel; iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmel-
den bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-
357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomers-
top van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VIT
tel. 0573-438400.

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer € 0.50.
Vermelding brieven onder n r. of inlich-
tingen €2,50 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.

• Workshops tekenen/
schilderen elke vrijdag-
ochtend tijdens de vakan-
tie, info Tekenpraktijk 't
Kleine Veld Vorden, tel.
0575 - 542937. E-mail:
riandrok2003@yahoo.com

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

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

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

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

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

• 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.

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

• Wij zijn opzoek naar een
oppasmoeder/oma voor
twee halve en een hele werk-
dag in Zutphen-leesten.Inte-
resse bel: 06-51 75 1466.

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

• Met je kop in de wolken in
mijn luchtballon voor €
175,- p.p. Wij laten u de we-
reld vanuit een ballonmand
zien Bel ballonvaarder Paul
Kok 06 - 51 58 41 45.

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

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

• Fietsvierdaagse Jong
Gelre 4, 5, 6 en 7 juli. start
18.30 uur vanaf Dorpscen-
trum.

De Zomer is in het land

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

Vlaai v/d week

Vers fruitvlaai
6-8 stukken € 6,50

Dinsdag = Brooddag

3 bruin bus broden € 4,00

Weekendaanbiedingen

Rozijnenslofjes
€ 1,95

Apfelstrudel
3 stuk € 2,95

% 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)551328.

• Te koop: Houten balken +
planken, stalen spanten 10 m,
computer beeldschermen +
toetsenborden, stenen, tegels,
dakpannen. Houten deuren,
houten stoelen, houten wan-
den, salontafel rond, aan-
hangwagen. Stationsstraat 18,
Ruurlo, Tel.: 0573-45 14 26.

• Te koop: Voetbaltafel-
spel, houtenkantoor unit
10x5m, kinderboxen, kinder-
wagen, luxaflex, zonnescher-
men, decoratiekachels, alu-
minium overheaddeur, Miele
centrifuge, kolenkitten, wip-
wap, glijbaan. Stationsstraat
18, Ruurlo, Tel.: 0573-45 14
26.

• Te koop: Oude en nieu-
we aardappelen eigen
teelt Vers van het land:
bloemkool, spitskool,
broccoli, sla, andijvie, rode
bieten en peulen. Diverse
soorten fruit, rode, witte,
spruit, spits, broccoli, savooi
en bloemkoolplanten. Sla,
andijvie en rode bietplanten.
Elke dag verkoop aan huis
en elke zaterdagmorgen ver-
koop van aardappelen,
groenten en fruit van 9.45 tot
12 uur op de parkeerplaats
van Pannenkoeken Restau-
rant Kranenburg. André
Snellink, Bekmansdijk 4, Vor-
den, Tel. 0575 - 55 68 76.

• Te koop: bureaus, lade-
kasten, wandkast, magazijn-
kasten, diverse fietsen, elek-
trische radiator, oude autora-
dio's, kinderledikantjes, kin-
derbox, bankstellen. Stati-
onsstraat 18, Ruurlo, Tel.:
0573-451426.

• Beatkids meisjeskle-
ding rokjes, capri br. enz.
verk. zat. 2 juli 13.00-16.00 u.
Stationsstr. 18, Ruurlo.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Dagmenu's
29 juni t/m 5 juli 2OO5

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 garnituren of een extra gang dan zijn drt onze prijzen:
Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsalade € 1,25 p.p.

Prijs voor soep € 2,25 p.p.
Prijs voor ijs met slagroom € 1,75 p.p.

Woensdag 29 juni
groentesoep / boeuf stroganoff met Zwitsere nockerln en
groente
Donderdag 3O juni
fiaker goulaslri met worst en spiegelei, aardappelen en
salade/tiramisu en slagroom
Vrijdag 1 juli
Minestronesoep / saté varkenshaas met pindasaus, frieten
en zomersalade

Zaterdag 2 juli
Spareribs met zigeunersaus, gebakken aardappelen,
zomersalade / ijs met slagroom
Maandag 4 juli
Gesloten.
Dinsdag 5 juli
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade / ijs met
slagroom

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

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

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

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

If ^ ̂ --̂ B Wendie en Thomas



Welkom lieve

Süke
Gertieke Janet

23 juni 2005

Martin Rietman, Marieke Bronsvoort en Femke %

Pillinkstraat 6
7241 EG Lochem

Stichting Evenementen Vorden

Wij bedanken allen die ons hebben geholpen bij het
3e Midzomerfeest

In het bij/onder:

Wim Polman interieurs
JMV Installatiemateriaal
Drogisterij DA Ten Kate
Autorijschool Reusink/
Thijs Eckhardt
Hans Kup V.H.O.
Luut Harmsen
Oxalis Bloemen & Planten
Lubron Personeelorganisatie
Foto Willemien
Bouwbedrijf Bargeman
Tegelzetbedrijf Bulten
Giesen schoenmode
Handelsonderneming
Karli Scholten
Roosenstein Quality Wear
Mitra Sander Pardijs
Siemerink juwelier & opticien
Dutch Pc Electronics
Smederij Oldenhave
Euro Planit Personeelsdiensten
Café Uenk
Besselink Keuringstechniek
Super de Boer
Yvonne & Wilbert Grotenhuys
Plaza "De Buurman" Vorden
Atomica Plastics
Restaurant 't Olde Lettink
Schildersbedrijf Peters
Buro ASV Vorden
Bernhard Wunderink
EHBO Vorden
Wiltink Installatiebedrijf
Kadoshop Seuters
Timmerbedrijf J. Schotman

• Wijs Sierbestrating
• Yvonne modespeciaalzaak

v/d jeugd
• Md Meubelen
• Ter Bogt Voegersbedrijf
• Groot Roessink Bloemenboerderij
• Fashion Corner
• Ford Zutphen - Lochem bv
• Loonwerkbedrijf Groot Enzerink
• Hoveniersbedrijf Jeroen Bleumink
• Profile Bleumink
• Weulen Kranenbarg tankstation

& oliehandel
• Barendsen Vorden BV
• Evenementenburo Ambiance
• Kantine Sporthal 't Jebbink
• Grolsche Bierbrouwerij Enschede
• Bakkerij Joop
• Elbrink Groen Groep
• C.W.V Medo-Ruurlo loonbedrijf
• Bakkerij Lurvink doetinchem
• Betuwe Security
• Wolsing party - en

evenementenverhuur
• Slagerij Jan Rodenburg
• Schotpoort Traffic Center
• Aviko
• Pelgrum Makelaars

En Gemeente, omwonenden,
bezoekers en vrijwilligers!!!!

TOT HET VOLGENDE
STEVO-VEESTJE!
Het Oud & Nieuwfeest in
Sporthal 't Jebbink

Weekblad Contact, het weekblad waar men naar uitkijkt!
familie-advertenties, aanbiedingen van de bakker, de slager,

groenteman en visboer.

Dus DAAROM is het belangrijk te werken per editie;
dan blijft het betaalbaar voor de kleine man!

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

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

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
J.B. Eppink

Steenderen
A. Ruiterkamp
Almen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
tel- (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21

Beetje bij beetje moest jij ons verlaten,
we konden uiteindelijk niet meer met je praten.
Die blik, die stilte, dat deed vaak zeer,
van voorheen was je niet meer.
We zagen heel goedje stil verdriet,
maar helpen konden wij je niet.

Bedroefd delen wij u mede dat, op de gezegende
leeftijd van 90 jaar, van ons is heengegaan onze
lieve moeder, schoonmoeder, oma en omi

Willemina Eggink-Bargeman
sinds 29 augustus 2004 weduwe van

Albertus Johannes Eggink

* Vorden, t Zutphen,
1 februari 1915 23 juni 2005

Henk Eggink in hennnering
Genie Eggink-Groot Roessink

Tonnie Eggink
Hennie Eggink-Maalderink

Toos Beeftink-Eggink
Dik Beeftink

Willy Bogers-Eggink
Peter Bogers

Klein- en achterkleinkinderen

Onze dank gaat uit naar thuiszorg Sensire en
Verpleeghuis Leeuweriksweide afd. Jobstede te
Zutphen waar zij liefdevol verzorgd is.

Correspondentieadres:
Rietgerweg 4
7251 H D Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Dag lieve Oma en Omi

Lange tijd hebben wij van jou kunnen genieten en
genoot jij stil van ons.

Bert en Jeannette
Thomas

Winanda en Kees
Twan, Meryn

Belinda en Peter

Delia en Pim
Brent

Gijsbert en Saskia

Zo oud en toch zo jong.

We zullen je guitige ogen missen.

"Dag Opa"

Hendrik Meulenbrugge
weduwnaar van Hendrika Willemina Bannink

overleden op de leeftijd van 91 jaar.

Annie Witteveen-Meulenbrugge I.M.
Hans & Gerrie Witteveen-Wolsink
Ursula Witteveen & Wiebe Slierendregt
Casper Witteveen
Rommert Wolsink

Ruurlo, 25 juni 2005

Correspondentieadres:
Barchemseweg 61
7261 DB Ruurlo

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden woensdag 29 juni om 13.45
uur in De Sprankel, Domineesteeg 12 te Ruurlo.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats te Ruurlo. Na de begrafe-
nis is er gelegenheid tot condoleren in De Sprankel.

Indien u geen persoonlijk bericht heeft ontvangen,
verzoeken wij u deze kennisgeving als zodanig te
beschouwen.

FAMILIE
DRUKWERK
Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten

Jubileumkaarten

Keuze uit een

grote collectie.

drukke r i j Weevers

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

Iets doen
voor de

innebloern

Bouw mee aan ons nieuwe vakan tieschip!

giro 145
%l̂  f Qr-ÉU-J-i l(Breda)

e
www.ietsdoenvoordezonnebloem.nl ^s_

Bij veel gelegenheden
die voor u

van grote betekenis zijn,
wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij
graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een
lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie
kaarten staat ons

ter beschikking om aan
al uw wensen tegemoet

te komen.
Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van
overtuigd raken dat uw

boodschap
bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het
meest aanspreekt.

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

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

Met zo'n prijs smaakt de
biefstuk nóg beter"

Het bakken van een biefstuk lijkt eenvoudig maar luistert toch erg
nauw. Doe daarom 'ns een opfriscursus ' bieftuk bakken' en ga
voor alle kneepjes en tips naar www.keuslager.nl Maar ga eerst

naar uw Keurslager om de biefstukken extra voordelig in te slaan.

Keurslagerkoopje

Kogelbiefstukken
(3 biefstukken 5,50) C 50

3stuks€\>.
Wee/caanb/èoYng;
zomergehaktschnitzels « 98

4 stuks €

069•Scharrelsalade
Speciaal aanbevolen

Filetlapjes gemarineerd
diverse soorten 100 gram €
Special <4 5Q
Wings per stuk € l •
\//eeswarentr/b
100 gram Achterham +
100 gram Hausmacher +
100 gram SflijWOrSt

samen voor de prijs van : €
Zomeraanbieding

Aardbeien per bakje €

'SrlVlogman, keurslager
.̂Jt̂ J Zutphenseweg 16, Vorden

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

298

o * d « Restaurant
't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251 HN Vorden

tel. 0575-554001

www.oldelettink.nl

e-mail: info@oldelettink.nl

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

van di. 28 juni t/m yr. l juli

• Aardappel salade
• Broccoli
•Kip
•Friet

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

Tot ziens bij 't Olde Lettink

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 190H

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde ;idres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoais • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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



Spannende weken voor 15-jarige Martine Dijkman

Vbrdense tennisster voor de eerste
keer op buitenlands avontuur!

Nieuwe gesloten afdeling
houdt open huis

"Nee, hoor, absoluut niet zenuw-
achtig, wel een beetje gespannen,
vergelijk het maar met een gezon-
de soort wedstrijdspanning", zo
zegt de vijftienjarige Martine Dijk-
man. Verscholen in het lover van
het prachtige Wildenborchse land-
schap vertelt Martine thuis bij
haar ouders over haar eerste bui-
tenlandse tennisavontuur. Op het
moment dat "Contact" verschijnt
is Martine al in Denemarken, om
precies te zijn in Arhus, samen met
drie andere "tennismeiden" en een
zestal getalenteerde jeugdige man-
nelijke tennissers om zich daar te
meten met leeftijdsgenoten uit di-
verse Europese landen.

Tijdens het gesprek luistert zus Lisette
(17) aandachtig mee en laat ze merken
best trots te zijn op haar jongere zus
Martine. Aan pa Martin en moeder Ina
Dijkman kun je ook duidelijk zien dat
ze het "best leuk" vinden dat dochter
Martine het zo goed doet. Wel maakt
pa Martin duidelijk dat het tot dusver
allemaal prachtig gaat, maar dat er
ook een oud bekend Achterhoeks (lees
Wildenborchs) gezegde is, dat luidt
met beide benen op de grond blijven
staan! Het op de "grond blijven staan"
laat zich eigenlijk het best vertalen
van op de "tennisgrond" blijven staan.
Niet zo vreemd eigenlijk want in hui-
ze Dijkman lijkt "tennis" een tover-
woord te zijn.

Ina en Martin Dijkman hebben vier
dochters die allemaal tennissen, de
één wat beter dan de ander maar
waarbij het woord "veelbelovend" best
op alle zussen van toepassing is. Behal-
ve Martine (daarover straks meer) is er
de 17-jarige Lisette, met een rating van
3,4 zoals ze zelf aangeeft, die competi-
tie speelt in de gemengde 4e klas en
die bij diverse tornooien in de regio
van de partij is. Dochter Evelien (16)
speelt in de 6e klas competitie bij de
Vordense tennisclub VTP. Dochter An-
neleen (12) speelt bij de tennisclub
WTC in Winterswijk, omdat een boe-
zemvriendin van haar daar ook speelt.
Vader Martin, tot zijn 37e jaar voetbal-
ler bij Ratti", speelt competitie in de
landelijke tweede klas heren 35 plus.

Moeder Ina houdt het bij de buurt-
competitie en slaat zo nu en dan een
balletje bij Vordens Tennis Park. "Ik
zou best meer willen spelen, maar dat
lukt niet, tijdgebrek", zo zegt ze. Best
begrijpelijk want ma Dijkman legt
jaarlijks duizenden kilometers af om
haar tennis spelende kroost naar trai-
ningen en wedstrijden te brengen. Een
rol die ook dikwijls aan pa Martin
wordt toebedeeld, maar zo zegt het

echtpaar Dijkman overtuigend, " wij
hebben het er graag voor over, wij
doen het met veel liefde voor de mei-
den en wij vinden het nog leuk ook".
En niet alleen zij, ook oma Dijkman
houdt zich voortdurend op de hoogte
van de verrichtingen van haar klein-
dochters!

NATIONALE JEUGDRANGLIJST
En dan draait het hele "Dijkman-ten-
niscircus", zonder daarbij ook maar
één dochter tekort te doen, om de 15-
jarige Martine die er zelf van droomt
ooit nog eens door te stromen naar
het professionele tenniscircuit om er
gelijk met de zojuist besproken nuch-
terheid aan toe te voegen: "ik zie wel
hoe ver ik kom. Als ik van school af
ben (Martine is leerlinge op school 't
Beeckland) wil ik graag naar het CIOS.
Tennislerares worden of in ieder geval
iets in de sport gaan doen", zo zegt ze.
Dat ze talent heeft, bewijzen de resul-
taten. In de leeftijdsgroep meisjes tot
en met 16 jaar, is ze Gelders kampioen
en neemt zij op de nationale jeugd-
ranglijst de 25e plaats in. Projecteren
we haar prestaties op de ranglijst van
meisjes van 15 (de leeftijd van Marti-
ne) dan neemt ze op de ranking van
Nederland een elfde plaats in!

Bovenaan de lijst prijkt de naam van
Michaëlla (Misha) Krajicek." Ik heb he-
laas nog nooit tegen haar gespeeld,
zou ik heel graag willen", zo steekt
Martine haar bewondering voor de Ne
derlandse kampioene niet onder stoe-
len of banken. Toch is deze halfzus
van Richard niet haar topidool, dat is
toch wel de Belgische Justin Henin. De
vrouw die Martine bewondert vanwe-
ge haar mentaliteit, haar wedstrijdin-
stelling. Een vrouw die tot dusver in
haar carrière diverse keren gebles-
seerd is geweest, maar die steeds weer
op het hoogste niveau terugkeert. Mar-
tine Dijkman hoeft de Belgische de ko-
mende weken niet te volgen, want op
het moment dat deze regels geschre-
ven worden, wordt bekend dat Justin
Henin in de eerste ronde op Wimbel-
don is uitgeschakeld, waarmee met-
een weer duidelijk wordt dat winnen
en verliezen bij topsporters wel heel
dicht bij elkaar ligt!

WEERSOMSTANDIGHEDEN
Tijdens het gesprek onder de parasol
bij de "Dijkmans" geeft de barometer
33 graden aan. Martine: "Eigenlijk heb
ik een hekel aan deze warme weers-
omstandigheden, soms krijg ik er
hoofdpijn van. Ik drink vaak te weinig.
Ik weet dat ik bij dit soort temperatu-
ren meer moet drinken, maar ik denk
er vaak niet aan", zo zegt ze lachend.
Martine Dijkman neemt op haar eer-

ste buitenlands avontuur deel aan het
zgn. ITF toernooi (International Tour-
nement Federation). Een toernooi dat
27 juni in Denemarken begint en dat
maximaal een week kan duren (al
naar gelang hoe ver je komt).

Wel of geen succes, het Nederlands
tiental plus de trainer Henk Klein Hes-
selink (tevens privé trainer van Marti-
ne) en Loet Baard (conditietrainer)
blijft de gehele week bij elkaar. Direct
na afloop van het toernooi in Arhus
reist het gezelschap door naar Leid-
schendam, waar het volgende ITF toer-
nooi wordt gehouden. Even naar haar
ouderlijk huis is er niet bij. Na Leid-
schendam mag ze even naar de Wil-
denborch, niet voor lang want in de
weken 28, 29 en 30 wordt in Zeist en
Meppel het nationale A-toernooi ge-
houden, waar Martine ook van de par-
tij is. In week 31 (l augustus t/m 8 au-
gustus) neemt Martine deel aan een
invitatie toernooi in Geesteren, onder
de rook van Borculo.

Ook in dit geval niet tussendoor naar
huis, maar gewoon een week in Gees-
teren in trainingskamp verblijven.
Ook daar zijn de ouders niet welkom,
zo luiden nu eenmaal de regels van de
bond.
"Zo dicht bij huis en we mogen niet
eens een kijkje nemen, eigenlijk te
gek", zo zegt pa Martin met een blik
die verraadt dat hij wat dat betreft
snode plannen heeft! In week 32 doet
Martine mee aan de Nederlandse kam-
pioenschappen, welke in Veendam en
Winschoten worden gehouden. Intus-
sen blijven de koffers van Martine in-
gepakt, want vanuit het hoge noorden
wordt onmiddellijk doorgereisd naar
Bulgarije waar maandag 15 augustus
weer een ITF toernooi begint.

Daarna vermeldt de agenda nog een
A- toernooi in Apeldoorn en voor dat
Martine het weet luidt op school 't
Beeckland de bel voor een nieuw
schooljaar. Dan zijn de competities en
toernooien ten einde en gaat voor
Martine na school het volgende pro-
gramma van start: op maandag een
rustdag, dinsdag fitness in de sport-
school en tennistraining; woensdag
van 17.00- 20.00 uur " bikkeltraining"
in Gendringen.
Martine: "Veel sprintwerk en andere
oefeningen. Geen lol aan, maar het
hoort erbij, meer kracht opdoen, om
zodoende meer "inhoud" te krijgen",
zo zegt Martine die op vrijdagavond
opnieuw naar Gendringen gaat voor
een training van 17.30 tot 20.30. Zater-
dag's een rustdag ("toch nog wel een
beetje hardlopen") en op zondag weer
wedstrijden!

Op zaterdag 2 juli houdt de Zeer
Intensieve Behandeling / Foren-
sisch Psychiatrische Afdeling
(ZIB/FPA) van GGNet in Warnsveld
open huis. Dat gebeurt in de
nieuwbouw, die na de zomer offici-
eel wordt geopend. Het is een unie-
ke kans om een gesloten afdeling
voor psychiatrie eens van binnen te
bekijken. Kinderdagverblijf lenie-
mienie verzorgt tijdens de open
dag gratis de opvang van kinderen
tussen nul en twaalf jaar.

De nieuwbouw is ontworpen door De
Jong Gortemaker Algra uit Gouda. Het
bureau is erin geslaagd het pand op
een aansprekende manier in het park-
achtige landschap te integreren, on-
der andere door het dak met mos te
bekleden en handig gebruik te maken
van niveauverschillen in het terrein.

Niet alleen de cliënten gaan er qua
woonvoorziening op vooruit, ook voor
de medewerkers wordt de uitoefening
van hun vak vergemakkelijkt. Zo lig-
gen de slaapkamers voor de cliënten
aan de buitenrand van het gebouw,
met zicht op een bosrand. De woonka-
mers van twee afdelingen liggen aan
een verdiepte binnentuin. De team-
posten voor het personeel liggen in
het hart van de eigen afdelingen,
waardoor er een maximaal overzicht
is.

Het nieuwe pand biedt onderdak aan
in totaal 54 cliënten. 24 Van hen beho-
ren tot de Forensisch Psychiatrische
Afdeling, de overige vallen onder Zeer
Intensieve Behandeling. In beide ge-
vallen gaat het om cliënten die een
zeer gestructureerde behandeling no-
dig hebben.

Gezamenlijke huisvesting is bijzonder.
GGNet gaat uit van de overeenkom-
sten tussen deze twee cliëntgroepen.
Er ontstaat zo een grotere afdeling die

is onderverdeeld in zes leefgroepen,
ieder met een andere begeleidingsni-
veau. Hierbinnen kan voor iedere
cliënt in iedere fase van de behande
ling een passende plaats worden geko-
zen. De ZIB/FPA vervangt paviljoen
Boslust, dat hetzelfde aantal behan-
delplaatsen kent. Het monumentale
gebouw beantwoordt niet meer aan
de eisen die aan de zorg anno 2004
worden gesteld.

KINDEROPVANG
Kinderdagverblijf leniemienie op het
terrein van GGNet in Warnsveld biedt
tijdens de open dag gratis opvang
door professionele kinderleidsters aan
kinderen tussen 0-4 jaar en van 4-12
jaar. De kinderen worden per leeftijd-
scategorie in een groep opgevangen.
Via borden op het terrein zal bekend
worden gemaakt op welke plek uw
kind welkom is.

NAAMGEVING
Het nieuwe gebouw voor de ZIB/FPA
heeft nog geen naam. Daarom nodigt
GGNet iedereen tijdens de open dag
uit om mee te denken. De voorkeur
gaat uit naar een naam die past bij de
andere panden op het GGNet terrein,
zoals Boslust en Ruimzicht. Maar an-
dere creatieve ideeën zijn ook van har-
te welkom. De naam en de prijswin-
naar worden tijdens de officiële ope-
ning op donderdag 6 oktober bekend
gemaakt.

Datum: zaterdag 2 juli 2005
Tijd: 13.30 - 16.30 uur
Plaats: nieuwbouwlocatie
GGNet-terrein, Warnsveld, Vordense-
weg 12.

Voor meer informatie belt u met:
Hetty Koopman, management assis-
tent Circuit Specifieke Zorg. Telefoon
(0575) 58 08 48
Artwin Nuhn, communicatie.
Telefoon 06 51 52 83 47

Orgelconcert in Dorpskerk
Net als een voetbalwedstrijd begint
ook dit concert met voetenwerk.
De aftrap is een stevige pedaalsolo,
waar Buxtehude zijn prealudium
in C-groot mee opent.

Hierna hoort u twee koralen uit Bachs
Orgelb_chlein

De eerste variatie op Wer nur den lie-
ben Gott lasst walten is niet zo be-
kend. Het is een variatie van Bach op
het bekende koraal en door een uitge
ver als Anhang (bijlage) aan het Or-
gelb_chlein, toegevoegd.

De derde Duitse componist op het pro-
gramma, Felix Mendelssohn Barthol-
dy, was een bewonderaar van de mu-
ziek van Bach. Ook in dit praeludium
zijn de invloeden van de tijd waarin
Bach leefde te horen, bijv. in het the-
ma van de fuga.

Tot slot een eigentijdse bewerking van
de 150e psalm. De orgelconcerten in
mijn geboorteplaats eindigen altijd
met een improvisatie over een lied, ge-
volgd door samenzang, waarna ieder-
een met de melodie nog in het hoofd
de kerk verlaat.

Nu ga ik niet improviseren en ik zal u
ook niet aan het zingen zetten. Maar
moge het ritme van citer, cimbel en
tamboerijn u nog lang achtervolgen!

Jené Koelewijn kreeg haar eerste orgel-
lessen van Cor Ardesch in Den ham.
Op 16-jarige leeftijd begon ze met het
begeleiden van kerkdiensten. Toch
koos ze pas later voor een carrière als
organist. In 2001 begon ze haar studie
aan het conservatorium in Enschede
bij Gijs van Schoonhoven.

Ze speelt regelmatig samen met een
blokfluitist in kamermuziekprojecten
en werkte mee aan een kerkmuziek-
weekend voor jongeren.

Haar debuutconcert gaf ze vorig jaar
in de Walburgiskerk te Zutphen. Sinds
juni 2004 is zij in deze plaats werk-
zaam als organiste van de Gerefor-
meerde kerk 'De Wijngaard'.

PROGRAMMA
Praeludium in C, BuxWV 137
D. Buxtehude (1637 - 1707)

Wer nur den lieben Gott lasst walten
Joh. Seb. Bach (1685 - 1750)
Twee koraalvariaties

Ich ruf zu dir, Herrjesu Christ.
Joh. Seb. Bach

Praeludium en fuga in d-klein
F. Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

Psalm 150
Toon Hagen (1959)

Zomerfeesten/braderie
Ondernemers en verenigingen die
voor de braderie op donderdag 21
juli een kraam willen huren, kun-
nen zich vanaf heden melden bij
Javo Promotions in Enschede telf.
(053) 46112 12.

Zoals bekend worden de "Zomerfees-
ten" dit jaar gehouden op deze don-

derdag 21 juli, vrijdag 22 juli en zater-
dag 23 juli.
Tijdens genoemde braderie wordt
er op donderdag tevens als nieuw
element, een standwerkers concours
gehouden. Dit vindt plaats rondom
het grasveld bij de Ned. Hervormde
kerk. Verder tijdens de zomerfeesten
volop kermis en muziek.



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

• Oranjefeest Medlertol
op 1 en 2 juli a.s. Neem ook
eens een kijkje op www.med-
lerfeest.nl.

• Gezocht: oppas voor on-
ze baby met ingang van ok-
tober 2005 op donderdag en
eventueel vrijdagochtend.
Reacties op telefoonnummer
06 - 45 16 87 40.

• 30 graden: tijd voor een
tropisch houtsnijwerk!
Wereldwinkel Vorden.

• Te koop: 2,8 ha gras en
1 ha luzerne Halfman. Tel
0575 - 55 24 80.

0 Te koop: computer
€ 150.-, Windows 95, com-
pleet kast, monitor, toetsen-
bord, muis. Barbecue,
Weber€45.-. Tel. 5511 35.

• Gratis hooi. Zelf maaien,
3 ha in buitengebied Vorden.
Inl. 06 - 53 37 91 32.

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden

Tel. (0575) 55 26 37

Spuiterij

Vos Vorden

voor:

uw meubels, keukens, etc.

Handelsweg u'
7251JG Vorden

tel. 0575-476600

Fax. 0575-476601

E-mail: info@vos-vorden.com

•lillÜilSI
Electronics

^^ DutchPC Electronics

" Zutphenseweg 29
«7251 DG Vorden

T^ Tel : 0575-551224
Het vertrouwde adres voor:
* wasmachines, drogers en afwasmach
* televisie, radio, dvd en schotel
* klein huishoudelijk
* computer en randapparatuur
* ADSL en netwerkomgevingen

O»*

pDutchPC Electronics
Brummen-Vorden

Nieuw!
Omega brood
Goed voor hart en

bloedvaten

De enige echte
ZWANENHALZEN

yoigens origineel recept

Mango vlaai Tropical

5.90

090
klein €

nu €

cake

3»
groot€

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje!

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

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

IJ 31! WAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

tel. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76
e-mail: info@vanderwal-vorden.nl

JUBILEUMACTIE

70 JAAR

WEEKBLAD
CONTACT

KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

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

stellen bij 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 Nieuwstad 30

7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVO DRUK, TEL. (0575) 51 23 06
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573)45 1286
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL (0544) 37 13 23
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

Weekblad Contact,
het weekblad waar men

naar uitkijkt:
familie-advertenties,

aanbiedingen van de bakker,
de slager, groenteman en

visboer.
Dus DAAROM is het belang-

rijk te werken per editie;
dan blijft het

betaalbaar voor
de kleine man!

Te koop vakantieauto's

met APK:
Fiat Tipo DGT 19H9 € 950.-

Fiat Panda lOOOs 1988 €950.-

Fiat Uno automaat 1989 € 950.-

Fiat Uno 4-dre 1989 € 950.- Fi-

at Uno 4-drs 1990 € 1250,-Fiat

Uno 1990 € 1450.-

RenaultTwingo 1996 € 3950.-

Fiat Punto 60s 1995 € 4500.-

Stationsstraat 18, Ruurlo

Tel.: 0573 - 45 14 26

24 UUR PER DAG
non-stop toegang tot ons aanbod via:

WWW.STREEKBOUWMATERIALEN.NL
ledere klus, groot of kleinschalig, particulier of professioneel:

Surf eerst naar de meest complete bouwmaterialen-site.
Materialen, gereedschappen en bouwideeën van de vakman.

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

Aalsvoortló, 7241 MA Lochem Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338 www.streekbouwmaterialen.nl

Iets doen
voor de

Zonnebloem?

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 14 miljoen

euro. Alleen samen kunnen we dit

schip bouwen! Doe mee! Namens onze

passagiers: hartelijk dank.

l
www.ietsdoenvoordezonnebloem.nl

GITA4RLES m ZUTPHEN

Individuele lessen door gediplomeerd
docent Eduard Peelen.

Voor iedereen vanaf 9 jaar.
Nu opgave voor start in september.

Tel:0575-5l6240

RIJSCHOOL

HORSTMAN
J 980-200 5

25 jaar vakmanschap
Of je nu in een auto, op een motor, met een

aanhanger of in een automaat wilt leren

rijden, bij ons ben je verzekerd van een

gedegen rijopleiding!

Wij leiden op voor de examenplaatsen

Doetinchem en Zutphen

Uw adres voor zowel Vorden, Hengelo (G) en Ruurlo.

Wilheiminalaan 3, 7251 EN Vorden, tel. (0575) SS 10 12 of (06) 51 911 855

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen
Vorden • Zutphenseweg 24

Tel.(0575)551514

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- en

handwerkboeken
• Brei- en haakgaren*
• Viltpakketten

"De Witte Engel"
• Fournituren

interieuradviseur

ieterse
de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld

Telefoon (0575) 52 61 32

Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, De

Ploeg, Ado of Gardisette

zijn onze garantie voor

een modieus en kleur-

rijk interieur-

Kwaliteit én vakmanschap
onder één dak
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Night of the Klomps
zaterdag 20 augustus

Zelhemse jongens geven
eenden een veilige plek

Burgemeester Henk van der Wende was trots op Mike, Sven, Siebe en Luuk

Op zaterdag 20 augustus wordt de
tweede editie van de Night of the
Klomps gehouden op het terrein
bij ijsboerderij t Riefel aan de Rie-
felerdijk in het buitengebied van
Hengelo. Twee jaar geleden was het
festijn een groot succes.

Het publiek krijgt met de Night of the
Klomps een muzikaal en verrassend
optreden voorgeschoteld. De avond
zal weer bol staan met muziek van ver-
schillend genres en op eigen wijze ge-
bracht. Het grootste gedeelte van het

programma wordt verzorgd door de
Koninklijke Harmonie Concordia en
de Hengelose pretband Dogz. De orga-
nisatoren Richard Oldenhave, Richard
Arendsen en Bert Wissels zijn al volop
met de voorbereiding bezig. Aan het
evenement werken verder onder meer
mee drumgoeroe Jan Manschot (Boh
Foi Toch, Normaal), de meiden van 3K
en een mengeling van diverse muzika-
le superacts. De naam van de Achter-
hoeks meest rockende gitaarheid, die
ook van de partij zal zijn, blijft ge-
heim.

Het muziekspektakel in de grote feest-
tent aan de Riefelerdijk 2 in Hengelo
begint om 20.00 uur.

Kaarten zijn vanaf heden in voorver-
koop verkrijgbaar bij de volgende
adressen: (Hengelo) Expert Arendsen,
Sportcentrum Aerofitt, VW Hengelo,
ijsboerderij 't Riefel, café Wolbrink en
café De Zwaan. (Zelhem) café De Groes
en café De Tol. (Vorden) café De Her-
berg. Locatie feesttent: Ijsboerderij 't
Riefel, Riefelerdijk 2 in Hengelo Gld.
(Bekveld).

Drome, Gamen tot je er bij neervalt!

In het voorjaar zagen vier jongens
uit Zelhem dat er eieren van een
eendennest waren vernield bij de
vijver in hun woonplaats. De jon-
gens Mike, Sven, Siebe en Luuk von-
den dat zo zielig dat ze het voorval
aan de politie meldden. In overleg
met de gemeente Bronckhorst is
de vijver in de woonwijk aan de
Vincent van Goghstraat helemaal
opgeknapt en zijn er eendenkor-
ven geplaatst.

De tweeling Mike en Sven Salemink
(12) en de broertjes Siebe (12) en Luuk
Idzerda (9) waren woensdag 22 juni,
met hun moeders en een opzichter
buitendienst van de gemeente Bronck-
horst, op het gemeentekantoor.

Daar werd aan waarnemend burge-
meester Henk van der Wende door de
kinderen 87 euro overhandigd. Het
geld hadden de jongens verdiend door
oude spulletjes te verkopen op de vrij-
markt tijdens Koninginnedag.

In een brief aan de burgemeester had-
den de kinderen geschreven dat ze
geld wilden inzamelen op de vrij-
markt. De gemeente wilde niet zolang

wachten en besloot om maar meteen
twee eendenkorven te plaatsen die nu
veilig op een paal in het water staan.
Later is de vijver helemaal opgeknapt
en is er riet geplant.

Burgemeester Van der Wende was
trots op de jongens voor wat ze gedaan
hadden. "Jullie hebben zelf bedacht
om wat aan de vijver te doen". De jon-
gens die zelf bij de vijver wonen, ver-
telden hoe ze op het idee kwamen om
eendenkorven te plaatsen.

"Maar het is nu allemaal in orde geko-
men en hebben de jonge eendjes weer
een onderdak", liet de burgemeester
weten. "Het is een mooie prestatie van
jullie.

Als gemeentebestuur vinden we het
heel goed dat mensen zelf dingen be-
denken en vooral ook zelf doen. Wat
jull ie gedaan hebben vind ik fan tas -
tisch. En hou goed in de gaten hoe het
met ck- eendjes en de vijver verder
gaat". De jongens waren blij dat de
korven er zijn gekomen. Met een glaas-
je cola en een ijsje werd er nog ge/el-
lig nagepraat en gingen de jongens
tevreden naar huis.

Oude pastorie wordt galerie

Binnenkort zal er in het Expo Cen-
ter in Hengelo weer een groots
spektakel losbarsten.
Op 8, 9 en 10 Juli zal de Stichting
Drome Langaming daar alweer de
twaalfde editie organiseren van
Drome.

Stelt U zich voor; 2100 jongens en
meisjes uit verschillende landen in de
wereld brengen hun computer met
zich mee, om daar deel te nemen aan
één groot supersnel netwerk, waarop
allerlei games worden gespeeld., en
waarin competities worden gehouden
in de bekendste games met leuke prij-
zen. Doordat er samengewerkt kan
worden met grote sponsoren zoals

AMD, Nvidia, Qmotion en BenQ, is het
evenement op alle fronten goed ver-
zorgd. Er is een eigen professionele ca-
tering, een relaxarea met bar, groot vi-
deoscherm, spelen zoals airhockey,
flipperkasten, een filmzaal met aller-
lei films en nog veel meer. Het evene-
ment gaat non-stop van vrijdag tot en
met zondag door, en speciaal daar-
voor is er een grote slaapruimte. "Wat
is er nou zo leuk aan een lange tijd
achter de computer zitten", kan men
zich afvragen. Veel van de vaste bezoe-
kers komen daar voornamelijk om el-
kaar te ontmoeten, Ook komen er veel
"clans", dat zijn teams van spelers die
zich vaak specialiseren in een spel, om
gezamenlijk het tegen elkaar op te ne-

men en uit te maken wie de beste spe-
lers zijn. Drome profileert zich als een
computer gaming evenement voor al-
le soorten spelers. Gezelligheid staat
voorop. Met die instelling is er ook
veel aandacht besteed aan de vormge-
ving van het evenement. ledere editie
van Drome wordt er een thema geko-
zen waarop de hele inrichting geba-
seerd is. In de jaren 2003 en 2004 wa-
ren het respectievelijk "Digital Funk"
en "Shifting Gears." Dit keer is geko-
zen voor "Rocket Science,", met voor-
namelijk de ruimte als scenario.
Reserveren voor het evenement is nog
mogelijk op www.drome.nl. Bezoekers
kunnen een kijkje nemen voor €5
voor een periode van maximaal 4 uur.

In de oude pastorie (voorheen
van.en naast de gereformeerde
kerk) te Vorden wordt per l juli een
galerie onder de naam: MM ART
GIFTS geopend.

De collectie is een samenstelling met
een onderscheidend karakter inspe-
lend op de toenemende belangstelling
o.a. van Art Nouveau (Jugendstil).
Prachtige vazen en schalen in blauw,
groen en bruin.van een bijzondere
vormgeving. Glas wat beschilderd is
met edelmetaalpoeder, lusterglas, che-
misch behandeld met dun glazuur, ge
kleurde metaaloxiden met terpentine
en standolie, ofwel emaiïverf met een
penseel op het glas geschilderd.

Vazen.schalen en raamdecoraties van
de uit Tsjechië afkomstige, Vlasta Vo-
bornikova die internationale bekro-
ningen te beurt is gevallen. Ieder arti-
kel is gesigneerd en begeleid met een
certificaat van echtheid. Bij MM ART
GIFTS vindt U vijftig verschillende ont-
werpen. Uit Polen komt een vijfen-
twintig tellende collectie van zwarte
vazen van vooraanstaande ontwer-
pers. Schitterend gedecoreerd, met
diep slijpwerk en gezandstraald. Va-
zen van door en door zwart glas van
o.a. 40 cm. hoog met moderne decors,
waarvan zebra.bloem.en kubistische
decors.

Milan Kout.die door technische inter-
pretaties reliëfs maakt van 4 min.
"dik" keramiek. Hij komt uit Tsjechië,
is een van de bekendste Europese kera-
misten, en internationaal bekroond.

Meer als honderd reliëfs in verschil-
lende maten. Deze zijn zowel te han-
gen als neer te zetten (www.studio-
kout.com).
Ook vindt U bij MM ART GIFTS een vij f -
tig tal schalen en vazen in helder glas,
en met een veelvoud van moderne de-
cors.

Landen als Italië en Scandinavië staan
bekend om hun glaskunst, natuurlijk
met een dito prijskaartje. De glascol-
lectie die zij voeren doet niet onder
qua design en kwaliteit, alleen tegen
lagere,betaalbare prijzen.

Al de geschenken worden schitterend
ingepakt, een lust voor het oog en een
feest om te geven. Een bezoek meer
dan waard.en een bijdrage aan het
winkelbestand in de regio en zijn ver-
re omgeving.

U vindt MM ARTS GIFTS aan de Zut-
phenseweg 11. Voor meer informatie
kunt u bellen met (0575)555695

TIJDENS DE OPENINGSMAAND JULI,
BIJ IEDERE AANKOOP EEN KADOOTJE.



Yvette Draisma leeft al twaalf iaar met een donorlever

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

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

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

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

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

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

dankzij die ene donor ben ik
er nu nog!"

Word donor

De man van Annalies Ottolini is donor geweest

Uiteindelijk heb ik
zijn hart gevolgd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Als orgaandonor kan uw
moeder levens redden

z.e daartoe

bereid zijn

U mag net zeggen, want er is helaas

geen beslissing geregistreerd.

BEL VOOR MEER INFORMATIE EN EEN DONORFORMULIER

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

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

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

A n w o o _
S §

~~O o)

Ja, ik neem een beslissing over orgaan- en weefseldonatie, is's3

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

(aantal invullen svp)

l _ l Ik ontvang graag meer informatie over:

Naam

0-?="D

•l-5
O) 0)
<U -n

man/vrouw '<-~£.
.£ c

Adres * i
*-«

Postcode

Geboortedatum

Woonplaats

Datum

NIGZ
investeren tin gezondheid

Deze antwoordkaart kunt u in een ongefrankeerde
envelop sturen naar NIGZ-Donorvoorlichting,
Antwoordnummer 2210, 3440 VB Woerden.



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

Raadsleden gemeente Bronckhorst
maken rondrit

De gemeenteraad van Bronckhorst maakte zaterdag 18 juni een busrit
door de gemeente. De touringcar reed door alle kernen. Op enkele
locaties werd gestopt en werden knelpunten nader toegelicht. Op deze
manier kregen de raadsleden een goed beeld waar ze mee te maken
krijgen tijdens commissie- en raadsvergaderingen.

Na een welkomstwoord door Herman
Gosselink, de nestor van de gemeente-

raad, ging het richting sportcomplex
Het Elderink, diverse bedrijven, de ge1

meentewerf, sportcentrum Aerofitt,
de synagoge, multicultureelcentrum
de Kamp, het Regelinklaantje, Goma,
en er werd een rondje gemaakt om de
kerk. Verder was er ondermeer aan-
dacht voor het komplan, Ons Huis dat
recent is vernieuwd en aangepast, de
hangplek, het dorpsbos, racecircuit De
Varsselring en golfbaan 't Zelle. Bij ie-
dere voormalige gemeente werd door

een wethouder of raadslid een toelich-
ting gegeven.

De route ging vervolgens langs sport-
complex De Veldhoek de provinciale
weg Zelhem - Ruurlo op. Hier werd
gewezen op de gevaarlijke weg en een
gedeelte van het fietspad dat achter-
stallig onderhoud heeft.
Via de Aaltenseweg ging het door de
Meene, langs crosscircuit De Kappen-
bulten (zwarte cross) en het tennis-
complex in het bos bij het voormalige
zwembad.

De Dorpsstraat in Halle blijkt veel ver-
keersproblemen te geven. In het bui-
tengebied (bij Varsseveld) wordt Halle
van een andere kant bekeken. Onder-
meer het landschapsontwikkelings-
plan (De Boldiek en TRAP-route) en
het industrieterrein De Vinkenkamp.
Een rondje om de kerk was ook in Zel-
hem van toepassing met onder andere
de sociaal-culturele accommodatie De
Brink en de bibliotheek. Na het nieuw-
bouwplan het Soerlant, de rondweg
over en langs de voormalige vuilstort
De Langenberg ging het richting Vels-
wijk. Bij de grens van Doetinchem is
een gebied waar een groenrecycling-
bedrijf zich wil vestigen. Hier werd
een toelichting gegeven.

De provinciale weg (Zelhemseweg) in
Hummelo en Keppel is een prachtige
weg. De maximale snelheid staat ter
discussie. De Doipsstraat in Hummelo
is actueel door de onveiligheid. Bij de
kruising Keppelseweg-Zelhemseweg
wordt informatie gegeven over de plek
van de Brede school en de varianten
voor een rondweg Westl en West 2.
Het zorghotel De Gouden Leeuw
wordt gerestaureerd en ziet er nu al
prachtig uit. De rit wordt vervolgd
langs het sportcomplex en het revali-
datiebad Het Zonnewater. Aandacht is
er verder voor de Keppelse Golfclub en
het Aviko-gebouw aan de Prinsenweg.
Na de lunch in Zelhem gaat het naar

Drempt waar een slipdepot is. Via het
grondgebied van Doesburg gaat het
langs de rand van Drempt door het
buitengebied richting Steenderen.

De raadsleden worden geïnformeerd
over de campings, de Bakerwaard en
het uitbreidingsplan 't Paradijs in
Steenderen. In de route is verder opge
nomen het complex van Aviko, de ge
meentewerf en de brandweerkazerne.
Vervolgens gaat het ondermeer naar
het bedrijventerrein Dambroek in
Baak, langs de kerk en Huize Baak.

De rit gaat vervolgens door Wich-
mond - Vierakker. Langs de kerk, het
Ludgerusgebouw en landgoed 't Hak-
foort naar het centrum van Vorden. In-
formatie werd gegeven over onder-
meer de restauratie van de molen De
Hoop, verzorgingstehuis De Wehme,
het politiebureau en het Dorpscen-
trum. Op het Marktplein wordt aan-
dacht gevraagd voor het project Multi-
functionele Accommodatie (MFA). Na
het sportcomplex van voetbalvereni-
ging Vorden en het daarbij aanwezige
zwembad in de Dennen, werd een toe
lichting gegeven op het project "Poort
tot 't Groote Veld". Aandacht werd ook
gevraagd voor een gevaarlijk gedeelte
van de Wildenborchseweg.

In de kern Kranenburg is het voorma-
lige klooster actueel. Er zijn plannen
om het klooster een andere bestem-
ming te geven. Het Heilige beelden
museum die in de kerk in Kranenburg
is ondergebracht, trekt jaarlijks veel
bezoekers. Na het rondje Kranenburg
ging het door de bosrijke omgeving
van Vorden "binnendoor" via Kiefst-
kamp naar het gemeentekantoor van
Bronckhorst in Hengelo.

Het gezelschap heeft een goed beeld
gekregen over de gemeente, die niet
alleen mooi maar ook groot is. "Met
afwisselende landschappen maar ook
met veel verkeersdrempels".

Ars Longa in Achter-Drempt
Wonen, Kunst Cultuur en Tuinen. Daar gaat het om bij meubelboerderij,
potterie, decoraties en theetuin Ars Longa. Jon Zijlstra en Frank van
Doren hebben hun bedrijf gevestigd in en om de boerderij aan de Zomer-
weg 29 in Achter-Drempt.

"De entree is klein," begint Jon Zijlstra
haar verhaal. "En omdat achter het
hek veel potten staan, denken mensen
dat we alleen potten verkopen." Dat is
jammer, want het gehele bedrijf om-
vat ongeveer 1,5 ha. Het voelt niet echt
aan als een winkel. Iedereen kan er
heerlijk rondsnuffelen en dat is pre-
cies wat Jon Zijlstra en haar compag-
non/collega Frank van Doren voor
ogen hebben.
Bij het hek zijn inderdaad allerlei soor-
ten en maten potten te bekijken. Maar
de buitenplaats omvat ook diverse
tuinmeubelen en -decoraties en mo-
zaïektafels. Maar ook hooibergen zijn
te bestellen.
De deel van de boerderij is terugge-
bracht in de oorspronkelijke staat en
bevat een veelheid aan meubelen: ta-
fels, stoelen, banken en kasten, veelal
in teakhout, maar ook kleden en man-
den.
Ook is nu de voormalige timmermans-
werkplaats aangepakt, want deze
ruimte moest flink worden schoonge-
maakt. Daar staat een ruime sortering
wandkasten, variërend van landelijk,
hout via modern, strak naar klassiek,
oud. Deze laatste worden veelal van
gerecycled teak gemaakt. Er zijn grut-
terskasten, Chinese kasten, buffetkas-
ten, salontafels en site tables. De meu-
bels zijn robuust en degelijk, de hou-
ten tafelbladen zijn schitterend door-
leefd. "Daar houden we van," aldus
Jon Zijlstra.
De kapschuur werd al eerder dichtge-
maakt. Er werd een glazen wand ge-
plaatst en de ruimte werd geïsoleerd.
In de zomermaanden zijn hier de
tuinmeubelen in de hoofdrol. De rest
van het jaar staan de andere meubels
in deze ruimte.
Vanuit de kapschuur is een doorgang
naar de serre waar een ruime sorte-
ring cadeauartikelen staat. Deze arti-

kelen worden zelf uit onder andere
Marokko geïmporteerd.
Via de achteruitgang van de serre is de
theetuin bereikbaar. Hier staan ban-
ken en tafeltjes met stoelen waar heer-
lijk thee en koffie kan worden gedron-
ken met gebak erbij. Ook is het moge
lijk om, na reservering vooraf en vanaf
4 personen, te lunchen of een high-tea
te gebruiken. Een lunch bevat in elk
geval soep, broodjes en melk, thee of
koffie en is er in een gewone en luxe
uitvoering. De high-tea heeft keuze uit
drie soorten vanaf? 7,50, waarbij uiter-
aard steeds thee wordt geserveerd met
hartige hapjes, scones en muffins,
naar keuze aangevuld met sandwi-
ches of luxe mini gebakjes en wijn. De
bloemen die ter decoratie op de tafels
worden gestrooid komen uit de eigen
sier- en beeldentuin.
Bezoekerstuin, beeldentuin en thee
tuin "de Zomertuin" kan worden be
zocht, waarbij een kleine entree wordt
gevraagd. Maar daar zit dan weer een
consumptie bij. In de tuin die nu zes
jaar geleden is aangeplant, zijn in het
oorspronkelijke stuk weiland diverse
landschappen gecreëerd, zoals de pol-
dertuin en het knotwilgenlaantje. Een
diversiteit aan planten, siergrassen,
struiken en bomen zijn er te vinden.
De prachtige natuurvijver met zijn be
woners kan worden bewonderd vanaf
de bankjes die er rond om staan. Bo-
vendien zijn er van diverse uit Neder-
land en België afkomstige kunste
naars werken te bezichtigen.
Jon Zijlstra is geboren in Santpoort-
Noord (NH), waar ze de lagere school
doorliep. Op haar 13de verhuisde ze
naar Schagen en ging naar de middel-
bare school. Toen ze later in Leiden
woonde studeerde zij Tuinarchitec-
tuur in Boskoop.
Ze werkte ongeveer 16 jaar bij de pro-
vincie Zuid Holland waar ze, in haar

"Een prachtig zicht op een deel van de sier-

functie als beleidsmedewerker en uit-
voerder, diverse Groene Netwerken
van Wandelpaden ontwikkelde. Ze on-
derhield daarvoor contacten met bij-
voorbeeld de boeren om hun paden te
mogen gebruiken. Later werkte ze
voor de provincie Gelderland in het
Plattelandshuis en hield zich bezig
met recreatie en natuur.
Ze wilde eigenlijk dichterbij haar werk
wonen en er werd gezocht naar een
boerderij, haar grote wens. In 1998
werd de gewenste woonruimte gevon-
den in Achter-Drempt. De koopwaar
van de potterie uit Renkum nam ze
mee. "Het was een lot uit de loterij," al-
dus Jon. "En toen nog betaalbaar."
Het nieuwe bedrijf kreeg de naam Ars
Longa, naar een deel van de uitspraak
van de Griek Hypocrates: 'Ars longa vi-

en neemtmtuin waar men kan genieten van de kunstwerken en de diversiteit tuin beplanting."

ta brevis', wat 'Kunst duurt lang en
het leven is kort' betekent.
Jon Zijlstra en Frank van Doren had-
den beiden naast de potterie een baan.
Frank was de eerste die zijn baan op-
gaf en voltijds in de zaak ging werken.
Na twee jaar deed Jon hetzelfde. Ars
Longa groeide uit tot een bloeiend be
drijf.
Er zijn diverse mensen die in de zaak
meewerken. Zo is er vrijdag, zaterdag
en zondag extra hulp in de winkel en
is er regelmatig een tuinman aan het
werk. Ook voor lunches en high-tea
kunnen extra krachten worden opge
roepen.
Ars Longa heeft ook een activiteiten-
programma. Behalve koopzondagen
zijn er diverse extra's te beleven. Bij-
voorbeeld de open tuindagen en dolle

taartendagen. De eerstvolgende dolle
taartendag is op 24 juli 2005. Op 31 ju-
li en 7 augustus 2005 is er de Zomer-
markt. Hierbij is ook een roofvogel-
show, muziek, kunstmarkt en dergelij-
ke. De entree is wederom inclusief
consumptie.
Ars Longa is open van l mei t/m 3 ok-
tober 2005: dinsdag t/m zondag van
10.00-18.00 uur. Na 3 oktober tot l mei:
woensdag t/m zaterdag van 10.00-
18.00 uur. Tijdens koopzondagen open
van 12.00-17.00 uur.
Verdere informatie over Ars Longa is te
vinden op de internetsite: www.ar-
slongadrempt.nl of de infolijn (0313)
484440. Emailen kan ook naar ars.lon-
ga@wxs.nl. Ars Longa is gevestigd op
de Zomerweg 29, 6996 DP Achter-
Drempt (bij Doesburg).
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In leder 24
3-zitter Van 1.549.- Nu 1.199.-
2,5zitter Van 1.439.- Nu 1.099.-
2-zitter Van 1.229.- Nu 999--
Fauteuil Van 979.- Nu 795.-

BANKVANCOUVER
Prachtige lederkwaliteiten en in vele kleuren leverbaar

In leder 18
3-zitter Van 1.349.- Nu 999.-
2,5 zitter Van 1.249.- Nu 919.-
2-zitter Van 1.149.- Nu 829.-
Fauteui! Van 869.- Nu 679.-

OPRUIMING!
bij Helmink Meubelen... IJ in Vorden!

m

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

Bijpassende Loom eetkamerstoel Sumatra. ^^ ••
Van 189,- Nu 149,- _ ̂  ̂  ̂ *r-.S« DAN 30° .1

VO R D E IM
Zutphenseweg 24 Tel. 0575-557574

HELMINK
meubelen

«JSBKgB*
l " Or PM kom lanfcp "-• ^

l "Cmaat .e'̂ '̂ 4

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

B O U W M A A T S C H A P P I J

WEUSlËNENK
Bouwmaatschappij Weustenenk, een bouwbedrijf met een jarenlange traditie is uitgegroeid
tot een bedrijf waar het gehele bouwtraject in eigen beheer wordt verzorgd.

Voor uitbreiding van onze werkzaamheden in nieuw-, verbouw en uitbreiding van kantoren
en bedrijven in de foodsector, alsmede het renoveren en aanpassen van composterings-
fabrieken, zijn wij op zoek naar een:

Projectleider
Voor projecten in Gelderland, Utrecht,
Taken:

Coördineren inzet personeel en materieel
Opstellen en bewaken planning
Regelen inkopen
Kosten- en voortgangbewaking
Opstellen van declaraties/facturen
Afhandelen afwijkingen
Uitvoeren projectevaluaties
Uitvoeren en bewaken zorgsysteem

Wij bieden:
• Zelfstandige functie
• Werken in vast team

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. B.H. Weustenenk tel. 06-51106811.

Spreekt dit u aan dan graag voor 15 juli a.s. uw sollicitatiebrief met CV naar Bouwmaat-
schappij Weustenenk B.V., Postbus 90, 7255 ZH Hengelo Gld., tel. 0575-464260 t.a.v. dhr.
B.H. Weustenenk.

Bouw
Noord- en Zuid Holland
Wij zoeken:

MTS-/HTS-bouwkunde
Analytisch vermogen
Ervaring met opstellen\uitvoeren
V & G Projectplan
Leidinggevend vermogen
Ervaring in de functie van projectleider
Woonachtig in regio Achterhoek

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 557310
Fax (0575)557311

rs.net
Internet: vwwv.weevers.net

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
-:•:- TUINONTWERP -;•:-

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

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

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

Die
sierbestrating

mijn tuin
helemaal a

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

Bezoek nu onze showroom of kijk alvast op

www.bouwcenterhci.nl

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

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

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

het bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

M'N BADKAMER ZIET ER NIET UIT
Geen paniek. Haal nu De Vakman in huis. Hij zorgt
voor een snelle en vakkundige installatie van uw
complete badkamer. Hij adviseert u graag, maakt uit-
sluitend gebruik van eerste klas materialen. Laat uw
badkamer daarom onder handen nemen door De
Vakman. Een klus? Vraag snel een scherpe offerte aan
en informeer meteen naar de unieke kwaliteits-

^ De Vakman
K L U S S E N M E T G A R A N T I E

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

• Verbouw/Onderhoud/Renovatie
• Timmer- schilder- en tegelwerken
• Elektra en Telecommunicatie
• Badkamers/Keukens/Dakramen
• Ramen/Deuren/Hang- en sluitwerk
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LTO Bronckhorst kijkt naar de toekomst Rommelmarkt zondag 3 juli

Op praktijkcentrum De Marke in
Hengelo werd op initiatief van LTO
Noord afdeling Bronckhorst en
omstreken een informatiebijeen-
komst gehouden. Hiervoor waren
uitgenodigd de bestuurders en
fractieleden van de gemeenten
Bronckhorst Doesburg en Zutphen.

Door de recente ontwikkelingen als de
gemeentelijke herindeling, de fusie
van de vijf GLTO-afdelingen en verder
onder meer de plannen betreffende
de agrarische sector zoals de recon-

structie, streekplan, waterhuishou-
dingsplan en de vele andere ontwikke-
lingen, was voor de Bronckhorster af-
deling aanleiding om met elkaar hier-
over van gedachten te wisselen.

Petra Schaars, voorzitter van LTO
Noord afdeling Bronckhorst en om-
streken, gaf in haar welkomstwoord
uitleg over de knelpunten en vernieu-
wingen waar de LTO-afdeling mee te
maken krijgt. Een goede afstemming
en begrip voor eikaars belangen is in
de toekomst van groot belang.

Bedrijfsleider Zwier van der Vegte van
praktijkcentrum De Marke, hield een
presentatie over het ontstaan en de
werkzaamheden van het praktijkcen-
trum. Vanuit de visie van De Marke
ging Van der Vegte uitvoerig in op de
toekomst van agrarisch Bronckhorst
en omstreken. Hij benadrukte onder
meer bedreigingen om te zetten in
kansen. De aanwezigen werden vervol-
gens rondgeleid over het praktijkcen-
trum. De interessante en praktische
bijeenkomst werd afgesloten met een
discussie.

Hans Smees blij met resultaat tijdens Dutch TT

Afgelopen weekend werd er voor
de 75e keer de Dutch TT verreden.
Tijdens de trainingen was het zeer
warm. De wedstrijd dag begon met
regen tijdens de warm-up. De wed-
strijden konden gelukkig op een
droog circuit worden verreden.

Hans Smees begon de eerste dag goed.
In het begin zette hij snelle tijden neer
in de vrije training en was daarmee
snelste Nederlander. In de middag
training op donderdag wat tevens een
kwalificatie sessie is ging het niet
goed. Hij reed langzamer als 's mor-
gens en liet een ander blok in zijn
Kingma Aprilia zetten. Op vrijdag ging
het meteen al veel beter en kon hij
goede tijden neer zetten.De laatste
kwalificatie reed hij nog sneller en
werd 28e en hield nog een aantal cou-
reurs achter zich. Hans en zijn team
verheugde zich enorm op de wedstrijd
dag.De wedstrijd verliep boven ver-
wachting zeer goed.
Het commentaar na afloop van
Smees. "Ik was goed weg bij de start en

probeerde direct aan te pikken. In het
begin ging dat hardstikke goed en kon
ik bij een groepje van vijf man blijven.
Na een aantal ronden viel dat uit el-
kaar en bleef ik over met de Australier
Anthony West. West had, denk ik, van-
af het begin problemen want hij
stuurde weliswaar akelig hard de
bochten in maar hield me in de boch-
ten zelf eigenlijk op. Na het uitvallen
van West reed ik alleen en heb ik te-
gen mezelf gezegd: doorgaan, door-
gaan, want ik wilde een lap met de
koplopers voorkomen. Dat is uiteinde-
lijk ruim gelukt. Ik ben dan ook super
tevreden met mijn 23e plaats. We had-
den tijdens de trainingen nog al wat
problemen en er is door het Kingma
Team hard gewerkt voor dit mooie re-
sultaat.
Hans zal om in ritme te blijven voor
het Onk twee wedstrijden rijden in het
EK. Hij zal deelnemen in Most en
Schleiz en zal proberen in de top mee
te strijden. De 250-cc klasse werd ge-
wonnen door de Argentijn Sebastien
Porto. Tweede en derde werden Daniel

Pedrosa en Jorge Lorenzo uit Spanje.
De 125-cc was ongekend spannend en
werd in de laatste meters beslist. De
gelukkige winnaar werd de Hongaar
Gabor Talmacsi.
Het grote publiek kwam om Valentino
Rossi te zien. De Italiaanse grootmees-
ter won tot grote vreugde van het Pu-
bliek de Moto GP. Tweede werd zijn
landgenoot Marco Melandri en derde
werd zijn team genoot Colin Edwards
uit de USA.
DE EK 250-cc was de laatste wedstrijd
van de dag.Hier deden ook enkele re-
gionale rijders mee. Bram Appelo
teamgenoot van Hans Smees reed zich
naar een 14e plek. Daarmee behaalde
hij 2 punten met zijn werkelijk zeer
mooie stijl van rijden.

Voor het Perfomance Racing Team
Achterhoek verliep het niet zo goed
als men gehoopt had. Tonnie Wassink
kon zich niet kwalificeren en Richard
Buchly viel vroeg tijdig uit. Het pu-
bliek had genoten van de races en
keerde tevreden huiswaards.

Op zondag 3 juli a.s. organiseert de
muziekvereniging St. Jan te Keijen-
borg weer haar jaarlijkse rommel-
markt. De rommelmarkt begint
om 10.00 uur en wordt gehouden
op het Booltinkplein (naast de
kerk) te Keijenborg.

Op zaterdag 2 juli worden hiervoor
vanaf 10.00 uur in de bebouwde kom

van Keijenborg en Velswijk spullen op-
gehaald.
Er is veel te zien en te doen op de rom-
melmarkt, naast de vele kramen zul-
len er ook spullen per opbod worden
verkocht. Er zijn diverse prijsvragen
waar bezoekers een gokje kunnen wa-
gen. De opbrangst is zoals elk jaar
weer bestemd voor opleidingen en
aanschaf'van instrumenten.

Jongeren chatten met wethouder Boers
over jeugdbeleid

Wethouder Boers: "Chatten is een prachtig medium om snel met mensen te communiceren,
jongerenopbouwwerker, Jore Bron, kijkt mee op de internetsite".

Het was maar goed dat er airco was
op de kamer van wethouder Ab
Boers van de gemeente Bronck-
horst. IHet was een uur hard werke-
nl, zei de wethouder op deze tro-
pisch dag na de chatsessie met jon-
geren. Dinsdag 22 juni konden jon-
geren chatten met de wethouder
om hun wensen kenbaar te maken
en vragen stellen. De gemeente
Bronckhorst is bezig met het ma-
ken van een jeugdbeleid voor jon-
geren van 12 tot 23 jaar. Deze leef-
tijdsgroep kon van vier tot vijf uur
chatten met Boers.

"Het was heel interessant, maar het
gaat ook heel snel", was de eerste reac-
tie van Boers na het chatuurtje. "Op
een bepaald ogenblik was ik met meer
dan zes jongeren tegelijk aan het chat-
ten. De een had het over een trapveld-
je, de ander over het zwembad en de
volgende over veiligheid.

Die onderwerpen moetje dan tegelijk
beantwoorden. Dat is toch een ver-
moeiende kwestie", legt hij uit. Diver-
se vragen en wensen kwamen aan de
orde. Van een trapveldje in Drempt tot
aan een disco in Vorden. "Mijn indruk
is, dat de vragenstellers onder meer
kwamen uit Zelhem, Hengelo, Vor-
den, Steenderen en Drempt".

De gemeente Bronckhorst had een vra-
genlijst op internet gezet die jongeren
kunnen invullen. Het invullen duurt
ongeveer tien minuten. Volgens Boers

hebben er al meer dan 700 jongeren
via de website het formulier ingevuld.
"Ik hoop dat er natuurlijk nog veel
meer bijkomen. Ik zou het geweldig
vinden als we de duizend formulieren
halen". De vragenlijst kan tot l juli in-
geleverd worden.

Alle reacties van de jongeren worden
verzameld en verwerkt. Samen met
andere gegevens (onder andere een in-
ventarisatie van wat er nu aanwezig is
aan voorzieningen) wordt er een be-
leidsnotitie gemaakt die eind dit jaar
klaar moet zijn.

"Daarna moeten we keuzes maken of
we dat ook inderdaad uit kunnen voe
ren.

Dat heb ik ook tegen jongeren gezegd
in die chatsessie. Het zijn wensen,
maar het betekent niet dat ze altijd
uitgevoerd kunnen worden. Ik heb ze
ook verteld, dat we ook een gehandi-
captenbeleid en een ouderenbeleid
voeren.

Ook daar moeten we keuzes maken. Ik
vond het wel aardig dat jongeren daar
begrip voor hadden".

Als het aan de wethouder ligt, krijgt
de chatsessie zeker een vervolg. "Het is
een prachtig medium om snel met
mensen te communiceren. Ik heb het
gevoel dat we als gemeente van dit me
dium de komende jaren vaker gebruik
zullen maken".

Al gekeken op

www.contact.nl
voor het plaatselijke nieuws?
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AVANTI

Beter in prijs en advies
Stationsstraat 7 • 7021 CJ

Tel. 0314626 171
Zelhem

www.zelhem.vakantiexperts.nl

Bakkersfeest op
Schildersoord

De kleuters van de Schildersoordschool vier-
den op donderdag 16 juni het bakkersfeest.
Ze werden 's morgens op school ontvangen
door twee bakkers, die de groep vervolgens
meenamen naar een echte bakkerij. Daar
mochten de kinderen zich verkleden als
bakker.

Om de kinderen uit te leggen wat er allemaal
komt kijken bij het bakken van het brood
kregen ze allerlei opdrachten. Zo moesten ze
om te beginnen zelf met de dorsvlegel het
graan uit de aren slaan, waarna de graankor-
rels in jute zakken naar de molen werd
gebracht, waar de molenaar er meel van
maakte.

Ondertussen hadden de bakkers het deeg
klaargemaakt, zodat de kinderen na de spel-
letjes hun eigen broodje konden kneden en
versieren met krenten en rozijnen.

Na de pauze trokken de kleuters er met
enkele ouders op bakfietsen op uit om de
broden te bezorgen. Daarna mochten er nog
taarten versierd worden, die vervolgens
tegen foto's van de onderwijzers mochten
worden gegooid.

Na het werk mochten de kleuters zich nog
even heerlijk uitleven op een luchtkussen in
de vorm van een grote taart en na het eten
werd ter afsluiting het bakkerslied gezongen.

Op zondag 3 juli kunt u tussen 11.00 en 17.00 uur een (onder)water tuindag meemaken
op de Warande. U krijgt uitleg over de zwemvijver in de bostuin (14.00 uur) en een lez-
ing over water in de tuinkunst om 15.00 uur in de 'groene' bibliotheek. Verder kunt u bos-
en schaduwplanten kopen op de kwekerij van planten uit eigen bostuin.

Wat is een zwemvijver?
Dit is een zwembad en natuurlijke vijver tegelijk, bijvoorbeeld zoals die in 2001 in de bos-
tuin van de Warande werd aangelegd. U hoort alles over water in de tuin, en over tech-
niek van aanleg en onderhoud. De moerastuin filtert het water op een natuurlijke
manier. Water in de tuin is mooi. Een vijver in de tuin barst van het leven.

Verkeersexamen voor de aanstaande
brugklassers
Vrijdag 24 juni om 9.00 uur stonden de leerlingen van groep 8 van basisschool De Woordhof in Hummelo keurig met
hun fietsen klaar op het schoolplein om het praktische gedeelte van hun verkeersexamen af te leggen. Ook de brug-
klassers van de andere basisscholen in Hummelo, Keppel en Drempt ondergaan dezelfde test. Dit verkeersexamen is
opgezet omdat alle kinderen na de zomervakantie naar een nieuwe school voor voortgezet onderwijs gaan en ze de
route, die ze binnenkort dagelijks naar school gaan fietsen, goed moeten kennen met alle gevaren die dat kan oplev-
eren. Door het bij wijze van verkeersexamen te doen, is goed te controleren of ze die tocht na de zomer zonder prob-
lemen aankunnen. Het theoretische gedeelte van het verkeersexamen vond enige tijd geleden al plaats.

Voor ieder kind is een route naar zijn of haar nieuwe
school gemaakt. Ze hebben van te voren het traject met
ouders of andere begeleiders al een paar keer gefietst,
zodat ze de route uit hun hoofd kennen. De kinderen
hebben allemaal een lichtblauw hesje aan, met een num-
mer er op. Onderweg passeren ze veertien controleposten,
die door ouders bemand worden. Wanneer ze het traject
goed hebben afgelegd, ontvangen ze hun verkeersdiplo-
ma.
Wijkagente Katrien Beijer initieerde dit uitstekende pro-
ject en bracht het in samenwerking met alle basisscholen
in Hummelo, Keppel en Drempt vorig jaar voor het eerst

in de praktijk.
Nadat onderwijzeres Irma van Hoff van 'De Woordhof'
nog een keer heeft uitgelegd hoe het examen in elkaar zit,
vertrekken de kandidaten met vijf minuten tussentijd
vanaf de basisschool. Ondanks het feit dat ze goed geoe-
fend hebben, is het toch een beetje spannend, zoals elk
examen. Binnenkort nemen ze afscheid van hun basiss-
chool, een belangrijke mijlpaal.
Op de foto wijkagente Katrien Beijer en onderwijzeres
Irma van Hoff van basisschool 'De Woordhof in
Hummelo, samen met een aantal leerlingen, vlak voor de
start van het verkeers-examen.

Het is een rustgevend schouwspel
om inheemse vissen zoals stekel-
baarsjes, windes en elritsen te zien
zwemmen tussen de water-
planten.Het weelderige moeras
staat in bloei. Talloze libellen
zweven boven het water. Wie de
'onderwatertuin' met de snorkel
wil bekijken, is ook in zwempak
welkom! (zwemmen op eigen risi-
co!).
Verder is schilderes Rita Simons
aanwezig. Zij gaat schilderen in
het tuinpaviljoen aan de vijver.
Ook zijn daar haar schilderijen te
zien. Zij schildert toegewijd,
ambachtelijk en natuurgetrouw.
We zien er haar landschappen,
portretten, huisdieren, boerderi-
jen, veel natuur en de bloemen uit
de tuin. Rita is een natuurtalent
uit Wehl. Voor haar is schilderen

een bron van levensgeluk. Zij geeft
graag teken- en schilderlessen en
zij schildert ook in opdracht.
U kunt De Warande vinden aan de
Jan de Jagerlaan 2, 6998 AN Laag
Keppel. Groepen kunnen op
afspraak een bezoek aan de
Warande brengen.
Nadere in fo rma t i e wordt u graag
gegeven via tel. 0314-382440
en ook op de website
www.dewaraiuie.nl kunt u de
informatie nalezen.
In combinatie met de Aldenhaeve
in Zelhem kunt u er ook een
Combi Tuindag van maken met de
fietstocht 'de wilde plantenwei-
dedag!'. De fietsroute is verkrijg-
baar in beide tuinen. Een gezond
dagje uit! Ook 'De Overtuin' in
Warnsveld is geopend met exposi-
tie.

Boven de 35 begint reuma vaak al. Boven de 60 heeft bijna iedereen er mee te maken.



Zwemvierdaagse succes Succesvolle Ronde van Vorden

De zwemvierdaagse die het badper-
soneel van het Vordense zwembad
" In de Dennen" de afgelopen da-
gen organiseerde, is in alle opzich-
ten geslaagd. Vier dagen tropische
temperaturen en dan juist op dat
moment een zwemvierdaagse, is
toch wel een unicum. Vandaar ook
dat het aantal deelnemers (325) het
aantal van vorig j aar verre overtrof,
toen de zwemvierdaagse onder be-
duidend minder gunstige weers-
omstandigheden plaats vond. De
deelnemers konden kiezen uit
twee afstanden te weten 10 banen
(250 meter) of 20 banen (500 meter)
per avond. Ook tijdens deze 31e
editie van de zwemvierdaagse kon
er weer gezwommen worden voor
het Ronald Mac Donald kinder-
fonds (sponsorzwemmen).

Gedurende alle dagen vonden er ne-
venactiviteiten plaats. Voor de demon-
straties van de duikvereniging "Dui-

ken in Zutphen" bestond een zeer gro-
te belangstelling. De duikers werden
in het" derde bad " overstelpt met ver-
zoeken van met name kinderen om de
"onderwaterwereld" te mogen bekij-
ken. Een gekrioel van jewelste en leuk
om te zien. Datzelfde gold voor de glij-
baanrace vanaf de grote glijbaan. Een
lange sliert kinderen en wat daarbij
vooral opviel, de kinderen bleven rus-
tig op hun beurt wachten! De uitslag
was: l Marco Wentink 9,69 seconden;
2 Kristiaan Wentink 9,75; 3 Elroy
Arentsen 9, 81.

Eveneens een "klapper" van de eerste
orde; de 13 meter lange opblaas sjoel-
baan met gaten, waarbij de jeugd al
glijdend door een glad sopje punten
kon scoren. Dan was er ook nog het zo-
genaamde " stuiver duiken". De kinde-
ren mochten het geld dat werd opge-
doken houden. Uiteindelijk kwam het
geld toch weer in het" organisatiepot-
je" terecht, want de kinderen kochten

er op het bad ijs en snoep voor! De uit-
reiking van de medailles van de zwem-
vierdaagse werd vrijdagavond door
honderden toeschouwers bijgewoond.

Het bad trok deze vrijdag namelijk
1780 bezoekers, waarvan er velen tot
laat op de avond, op het bad verbleven,
dat vanwege deze zwemvierdaagse
langer was open gesteld. Mevrouw
Dorhout-Mees werd extra in het zon-
netje gezet. Zij was met haar 70 jaren
de oudste deelnemer aan de zwem-
vierdaagse.

Ook de jongste deelnemer, de vijfjari-
ge Martij n Beefrink ontving een atten-
tie, evenals Heintje Bos, die dit jaar
voor de 31e keer aan het zwemevene
ment deelnam. Bij de opening van het
zwembad, begin mei, werd er een
ballonnenwedstrijd gehouden. Deze
werd gewonnen door Debbie en Chan-
tal van de Vlekkert. Zij ontvingen een
gratis zwemabonnement voor 2006.

Afgelopen zondag 26 juni werd
voor de 27e maal de ronde van Vor-
den georganiseerd door RTV Vie-
rakker-Wïchmond. Om 13.30 uur
vertrokken de Amateurs A/B voor
hun wedstrijd over 50 kilometer.
Het was een levendige koers met
vele uitlooppogingen.

Maar door het mooie weer en snelle
parcours werden de pogingen alle-
maal teniet gedaan. Het kwam dus
aan op een massasprint. Deze werd ge
wonnen door Adrie Frijters uit Wage
ningen.

Tweede werd Arno Euren uit Wierden,
voor Richard Beumer uit Ede, die de
3e plaats voor zich opeiste. Beste RTV-
er werd Martin Weijers met een 16e
plaats. Verder werd Peter Makkink 18e.
Na de amateurs kwamen de Nieuwe
lingen/Junioren voor een gecombi-
neerde wedstrijd over 60 kilometer
aan het vertrek.

Ook dit werd een levendige koers, met
veel uitlooppoging. Nu lukte het echter
wel twee renners 10 ronden voor het
einde weg te komen en weg te blijven.

Door goed samen te werken bouwden
deze twee, Joachim Ariessen uit Rhe
den en Jeffrey Eenkhoorn uit Almelo,
een voorsprong op van bijna een mi-
nuut.

In de eindsprint was Joachim Ariessen
die als eerste over de meet kwam, voor
Jeffrey Eenkhoorn. De sprint van het

peleton werd gewonnen door Erik
Achterkamp uit Nijverdal. Beste RTV-
er was Richard Sleumer uit Vorden
met een 9e plek.

Vooafgaand aan deze wedstrijden
werd voor de jeugd uit Vorden en om-
streken een dikkebandenrace gehou-
den. Bij de 7/8 jarigen Juni van Dam
uit Vorden. Tweede werd Pjotr van
Hilst uit Steenderen voor Sander Arf-
man uit Vorden.

4e werd Cas van Breemen uit Vorden
voor het enige meisje in dit gezel-
schap Elianne Heuvelink uit Warns-
veld.

Bij de 9/10 jarigen won Bas ten Have
uit Wichmond, tweede werd Erik
Tuinman uit Vorden en derde Robin
Reintjes uit Vorden.

Bij de 11/12 jarigen ging de overwin-
ning naar Niek ten Have uit Wich-
mond. Tweede werd Jochem ten Dam,
voor Frank Scheffer en Niels Scheffer,
allen uit Vorden.

Peter Makkink reed zaterdag de ronde
van Hardenberg. In deze wedstrijd ge
wonnen door Herman Reesink uit
Stokkum, werd hij 15e.

Jan Pieterse uit Wichmond reed afge
lopen week een tweetal wedstrijden in
de 60+-categorie. In Rotterdam werd
hij zondag 19 juni 12e en afgelopen
dinsdag 21 juni werd hij op Papendal
bij Arnhem 9e.

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

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

deren van Welzijn Ouderen Vorden
hebben vacantie tot begin 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
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.

i rn k o p i j ;ulvf

In week 28 verschijnt de Zomerfeestkrant in het gehele verspreidingsgebied van Contact.

on benemen inleveren voor w oen s c

j u n i voor 9.00 nu
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20. 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk, inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Colofon
'Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
te l . (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.

Gemeente Bronckhorst komt vanaf
30 juni met speciale afvalwebsite
Doe mee aan de prijsvraag en maak kans op een digitale camera

Op 30 juni a.s. gaat de website www.bronckhorst-afval.nl de lucht in. Op
deze nieuwe site vindt u alle informatie over de inzameling en verwerking
van huishoudelijk afval in de gemeente Bronckhorst. Van de lediging van de
groene en grijze containers tot en met de inzameling van oud papier door
verenigingen. Naast de jaarlijkse afvalkalender kunt u nu dus ook langs de
digitale weg afvalinformatie vinden. De nieuwe site is in samenwerking met
afvalinzamelaar Berkel Milieu en Gastel Media opgezet.

Inhoud
Op de site vindt u onder de kop 'hoe
kom ik van mijn afval af?' de eerst-
komende ledigingsdata van de groe-
ne en grijze containers. Ook de af-
wijkingen in verband met eventuele
feestdagen zijn daarin verwerkt. De
rubriek 'nieuws' geeft actuele infor-

matie die voor inwoners van belang
zijn. Het 'afval ABC' geeft in eerste
instantie algemene informatie over
een gekozen afvalsoort; u kunt daar-
na weer doorklikken naar meer
plaatselijke informatie. Ook een ru-
briek met 'meest gestelde vragen'
ontbreekt niet. Zo kunt u Ik uur per

dag een antwoord vinden op een
vraag over afval er een e-mail func-
tie; binnengekomen e-mails worden
zo spoedig mogelijk beantwoord.
Tot slot zit op de site een enquête-
formulier. Vul deze in en wij weten
hoe we de site volgens u nog meer
kunnen verbeteren. De site is een-
voudig om te raadplegen en geeft
mensen informatie die op hun
situatie van toepassing is.

Prijsvraag
Wie op www.bronckhorst-afval.nl
kijkt, maakt, met de vakantie voor de
deur, kans om een digitale camera
te winnen. Ga naarde site, klik op
prijsvraag, beantwoordt de vragen
en stuur het elektronische formulier
vóór H juli a.s. in. Een tweede en
een derde prijs zijn er ook, te weten
50 euro en 25 euro. De vragen zijn:
• Wanneer wordt de eerstvolgende
keer restafval ingezameld in de
Zonnestraat? • Mogen medicijnen
bij het restafval worden gedaan?
• Tot wat wordt GFT-afval werkt?
De antwoorden op deze vragen vindt
u op de nieuwe afvalsite.

Wij zijn benieuwd naar uw reacties
en hopen dat u veel gemak onder-
vindt van deze nieuwe afvalservice.

Levert u de luiers van uw kind al gescheiden in?

Wist u dat een kind zo'n 5.000 luiers
gebruikt tot hij of zij zindelijk is. In
Bronckhorst zouden dan jaarlijks
tienduizenden luiers in de grijze
container verdwijnen. Dat hoeft niet
meer! Luiers kunnen worden gere-
cycled. Sinds vorig jaar zijn in de
hele gemeente Bronckhorst moge-
lijkheden om luiers en incontinentie-
materiaal apart (en zonder kosten)
in te leveren en daarmee het milieu
te sparen. Bij vele kindercentra en
peuterspeelzalen staan containers,
waarin u gebruikte luiers en inconti-
nentiematerialen in speciale zakken
kunt deponeren. De inzamelzakken
zijn gratis verkrijgbaar, onder meer
bij diezelfde kindercentra en peuter-
speelzalen. De luiers uit de contai-
ners gaan naar een fabriek waar uit
de luiers papier en kunststof wordt
teruggewonnen dat vervolgens
wordt hergebruikt in hoogwaardige

toepassingen. Uit het overgebleven
slibafval wordt eerst groene energie
gewonnen en vervolgens vindt
verwerking tot compost plaats.
Tenslotte wordt het afvalwater
biologisch afgebroken. Op deze
manier blijft er niets over. Levert
u de luiers van uw kind ook al
gescheiden in? Dan levert u een
bijdrage aan een beter milieu.

Locaties op een rijtje
• Drempt, Kerkstraat 86

(psz Drempeltje)
• Halle Heide, Halle Heideweg 22

(psz 't Heidehoekje)
• Halle, Roggestraat 44 (psz Nijntje)
• Hengelo Gld., Sarinkkamp 3

(kdv Yunio)
• Hengelo Gld., Beukenlaan 37

(zorgcentrum De Bleijke)
• Hummelo. Van Heeckerenweg 1a

(psz Hummeloord)
• Keijenborg, Lindenhof 1 (psz Puk)
• Keijenborg, Koldeweiweg 11

(zorgcentrum Maria Postel)
• Steenderen, Dorpsstraat

(Super Aalderink)
• Vorden, Nieuwstad 32

(zorgcentrum De Wehme)
• Vorden, Het Wiemelink

(kdv De Klimboom)
• Velswijk, Velswijkweg

(psz De Draejtol)
• Wichmond, Dorpsstraat 19

(basisschool De Garve)
• Zelhem, Magnoliaweg

(zorgcentrum Zonnekamp)
• Zelhem, Zuivelweg (kdv Yunio)

Luierinzameling nu ook in
Wichmond
Sinds 23 mei is het ook mogelijk om
in Wichmond luiers gescheiden aan
te bieden. De luiercontainer staat op
de parkeerplaats van basisschool
De Grave aan de Dorpsstraat 19. De
luierzakken zijn verkrijgbaar bij de
peuterspeelzaal aan de Dorpsstraat.

Luierzakken
In de speciale luierzakken mogen
alle soorten babyluiers en baby-
doekjes en het plastic van de Nappy
Wrapper, waar de luiers mogelijk in
verpakt zijn, worden aangeboden.
Ook alle incontinentiemateriaal mag
erin. Verpakkingen van luiers of
andere plastic of papierproducten
en maandverband zijn echter niet
toegestaan! Als een zak vol is, legt
u er een dubbele knoop in. Op deze
manier ruikt de zak niet. Gebruik
geen bindertjes. Die geven proble-
men in het recycleproces.

Ja/nee-sticker

Met de ja/nee-sticker weert u
het ongeadresseerde reclame-
drukwerk waar u geen interes-
se in heeft. De sticker zorgt
voor een beperking van de
groei van reclamedrukwerk,
waardoor veel papier wordt be-
spaard. De sticker is af te halen
bij de balie van de afdeling
Bouwen en milieu.

Rioolreiniging

Tot en met 19 augustus 2005 reinigt
en inspecteert de firma van der
Velden delen van de riolering in de
gemeente Bronckhorst. Dit jaar
wordt de riolering gereinigd en
geïnspecteerd in de volgende
kernen:
Hummelo week 26/27
Steenderen week 28
Wichmond week 29
Kranenburg week 30
Medler week 30
Hengelo Gld. week 31
Keijenborg week 32
Zelhem week 33
Bij deze reiniging kan enige riool-
stank vrijkomen. Het is raadzaam
om wasbakken, schrobputjes en
dergelijke af te dekken met een nat-
te doek en de bril van de wc dicht te
doen.

Bedrijfscontactfunc-
tionaris benoemd
per 1 juli 2005

Per 1 juli 2005 is de heer Jan Tiecken
benoemd tot bedrijfscontactfunctio-
naris van onze gemeente.
De bedrijfscontactfunctionaris advi-
seert over algemene economische
zaken, bevordert de economische
bedrijvigheid en acties gericht op
werving van bedrijven, stimuleert
bedrijfsvestigingen en bedrijfsver-
plaatsingen. Verder onderhoudt hij
contacten en geeft hij voorlichting
aan gevestigde bedrijven en bedrij-
ven die zich binnen de gemeente
willen vestigen. De gemeente
Bronckhorst hecht veel belang aan
een goed ondernemersklimaat in de
gemeente. Uit een periodiek onder-
zoek van de Regio Achterhoek naar
het gemeentelijke dienstverlenings-
klimaat voor ondernemers, komt
naar voren dat knelpunten tussen
ondernemers en gemeenten vaak
betrekking hebben op communicatie
en doorlooptijd van procedures.
Tiecken wil graag een goed contact
en tijdige en duidelijke communica-
tie met ondernemers en onderne-
mersbelangenverenigingen. Het
dagelijkse bestuur van de gemeente
Bronckhorst heeft ondernemers
bezocht en blijft dit ook de komende
tijd doen. Voorvragen en opmer-
kingen kunt u Jan Tiecken bereiken
onder tel. (0575)750361 of per
e-mail j.tiecken@bronckhorst.nl.



Last van ongedierte?
Ratten, muizen, wespen, je kunt er
behoorlijk last van hebben. Hoe u
deze diertjes kunt bestrijden, kunt
u vragen bij de gemeente. Wij geven
u graag advies. Een wespennest
kunt u bijvoorbeeld heel goed zelf
bestrijden. Als u met een spuitbus,
die u kunt kopen bij een specialis-
tisch bedrijf, in het nest spuit, gaan
de dieren dood. Doet u dit wel als het
koel en donker is. Een zwerm bijen
is een ander verhaal. Daarvoor kunt
u het beste de plaatselijke imker-
vereniging bellen. Zij halen

de zwerm graag op. Indien u dat wilt
bestrijdt de gemeente ongedierte,
tegen vergoeding van de kosten.
Bent u huurder, overleg dan eerst
met de eigenaar van de woning.
Maar er zijn ook diverse specialisti-
sche bedrijven die u voor bestrijding
kunt inschakelen. De telefoonnum-
mers zijn op de afdeling Openbare
werken bekend, tel. (0575) 75 03 39.

De kosten van bestrijding (per nest)
zijn: voor ratten € 89, muizen € 80
en wespen €65.

Gemeentehuis en gemeentekantoor
zetten deuren open

Al op de nieuwjaarsreceptie en bij
het buurtmaken is het toegezegd:
we zetten een.keer onze deuren
open voor belangstellenden. Welnu:
op zaterdag 10 september is tussen
tien en één iedere Bronckhorster
welkom in het gemeentehuis én het
gemeentekantoor. We laten dan zien
wat we doen en geven uitleg over
ons werk, dat we vooral voor ü doen!
De openheid van de gemeente is na-
tuurlijk een kwestie van mentaliteit:
een open instelling. Deze houding

komt nu dus tot uitdrukking in een
dag dat de deuren voor belang-
stellenden openstaan. Dat wil niet
zeggen, dat die open instelling
anders minder is, maar 'voor-
lichting geven óver' is op deze
manier handiger.

10 september
De komende maanden komen we
regelmatig terug op 10 september:
de dag dat de gemeentelijke deuren
nóg verder openzwaaien.

De gemeenteraad sloot donder-
dagavond in een zomerse sfeer het
eerste halfjaar besturen af en ging
op 'zomerreces'. Een aantal
opvallende en voor u als inwoner
rakende zaken op een rijtje.
• De jaarrekening van de gemeente

Bronckhorst over 2004 oogstte
unaniem instemming- en waarde-
ring voor de opstellers! Het ging
natuurlijk om een wat aparte con-
structie: een samenvoeging van
vijf gemeentelijke huishoudboek-
jes. De raad riep het college op
om attent te blijven op de sugges-
ties van de accountants. Wethou-
der Boers reageerde op de vraag
om alsnog enkele toeristische
investeringen te doen, dat het col-
lege maar minimale speelruimte
heeft. En dat als de raad iets wil,
het college maar moet proberen
dat te regelen! En dat is in de
huidige financiële situatie erg
moeilijk. Gevraagd naar het
opstellen van een stappenplan,
gaf hij aan dat dit weer veel
ambtelijke tijd zou opslokken en
voor de praktijk geen extra grote
meerwaarde zou opleveren

• De raad besloot nu ook formeel
om Radio Ideaal als officiële zend-
gemachtigde in Bronckhorst aan
te wijzen. Deze locale omroep was
al actief in Zelhem. Hengelo en
Steenderen. De representativiteit
van Radio Ideaal wordt gekoppeld
aan de programmaraad, waarin
vertegenwoordigers zitten van
allerlei instellingen en vereni-
gingen. Die vertegenwoordigingen
moeten nu dus gemeentebreed
worden uitgebreid. Radio Ideaal
zendt ook de gemeentepagina
gesproken uit, voor degenen die
geen kans hebben om Contact te
lézen. Dat gebeurt minimaal één
keer per week

• De aanpak van het Kernenbeleid
oogstte brede lof. Vooral de
instelling van een raadsbrede
Klankbordgroep viel in goede

aarde. Het voorstel vormt een
goede opstap met draagvlak van
onderaf. De raad riep op om nu
alvast alert te zijn op aan te boren
subsidiemogelijkheden

• Het punt van de toeristenbelas-
ting werd aangehouden,voor een
vervolg op het constructieve over-
leg met de ondernemers in die
sector. In september vindt u dit
weer op de agenda

• Als enige aanwezige inwoner be-
nutte baron Van Dorth tot Medler
het spreekrecht. Hij legde het
onder andere cultuurhistorisch
belang uit van de instandhouding
van landgoederen zoals kasteel-
complex het Medler in Vorden,
waarvoor de raad een voorberei-
dingsbesluit moest nemen. Hij
vertelde dat er nu ook openstel-
ling komt voor recepties van
bruiloften en partijen, voor verga-
dering en trainingen en zelfs liet
hij het woord 'bed en breakfast'
vallen. Dat alles wordt nu moge-
lijk in een goed samenspel met
alle betrokken partijen, zodat de
financiële fundamenten wat stevi-
gerworden

Kasteel het Medler in Vorden

• De raad nam ook de Notitie infor-
matieverstrekking en Openbaar-
heid aan. Deze legt juridisch vast,
wat in de praktijk al werkt. Het
doel van de Notitie is inzicht geven
in (de wettelijke kaders voor)
informatieverstrekking van
burgemeester en wethouders en

de burgemeester aan de gemeen-
teraad, en van burgemeester en
wethouders en de burgemeester
aan inwoners van de gemeente
Bronckhorst. Daarbij hoort ook
een praktisch protocol over infor-
matieverstrekking. De openheid
van de gemeente is eigenlijk
natuurlijk een kwestie van menta-
liteit: een open instelling naar de
burger toe. Deze komt letterlijk
tot uitdrukking in een dag dat het
gemeentehuis en het gemeente-
kantoor hun deuren voor belang-
stellenden openzetten. Dat gaat
gebeuren op 10 september.
Elders op deze pagina's staat
daarover een vooraankondiging.

• Het CDA kwam tenslotte met een
initiatiefvoorstel Nationale
Landschappen. Daarin draagt de
raad het college op om bestuur-
lijke druk op de provincie uit te
oefenen om de kernen buiten de
begrenzing te laten van het
Nationale Landschap en ook bij de
Tweede Kamer de consequenties
voor Bronckhorst aan de orde te
stellen. Daarbij gaat het vooral
om ruimte bij bouwmogelijk-
heden. Wethouder Baars riep in
zijn reactie de politici op, om op
hun beurt hun politieke achterban
aan te spreken.

• De vorige maand al behandelde
Legesverordening kwam nog een
keer langs. Een paar onvolko-
menheden werden formeel weg-
gewerkt. Zoals u weet moet u
leges betalen voor diensten en
handelingen die de gemeente
voor u doet. Handelingen kosten
tijd en die moeten we doorbereke-
nen en producten kosten geld:
een paspoort of kopie van stuk-
ken, heel praktisch eigenlijk.

De nestor van de raad, Herman
Gosselink, en burgemeester Henk
van der Wende wensen een ieder
een goede vakantie to^e en een -
behouden terugkeer.

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, Kerkstraat 27, plaatsen van een carport
• Drempt, Kerkstraat 83, uitbreiden van een tuinmuur met een zithoek
• Drempt, Rijksweg 28, gedeeltelijk vergroten van de woning
• Hengelo Gld., Molenenk 6, geheel vernieuwen van het bedrijfspand
• Hummelo, Groeneweg 1, bouwvan een woning
• Vorden, De Horsterkamp 35, gedeeltelijk vergroten van de woning
• Vorden, Het Elshof 14, plaatsen van een carport
• Vorden, Zutphenseweg 5, gedeeltelijk veranderen van de winkel
• Zelhem, Korenweg 4, plaatsen berging/veldschuur
• Zelhem, Prinses Marijkestraat 6, uitbreiden van de woning
• Zelhem, Ruurloseweg 29, bouwvan een schuur

Aanvragen evenementen
• Hengelo Gld., 23 juli 2005, vogelschieten voor toeristen, camping 'Kom es An'
• Halle, 4 september 2005. Halse Dag, Dorpsstraat
• Vorden, 10 augustus 2005, slotmanifestatie van een kinderfietstocht, weide bij kasteel Vorden
• Hengelo Gld, 20 augustus 2005, buurtfeest Westerbuurt, veld hoek Maanstraat/Westerstraat
• Vorden, 23 en 24 september 2005. open dag praktijkcentrum De Marke, Roessinkweg 2
• Hummelo, 25 september 2005. antiek- curiosa- en rommelmarkt van Hummeloos gemengd

koor, parkeerplaats hoek van Heeckerenweg/Dorpsstraat
• Vorden, 27 augustus 2005, buurtfeest Hoetinkhof, voetbalveldje Hoetinkhof
• Hengelo (Gld), 7 september 2005, braderie OBS Rozengaardsweide
• Drempt, 17, 18 en 19 september 2005, kermis, centrum
• Hengelo Gld., 29 en 30 september 2005, school- en volksfeest Varssel, nabij de Varsselse

molen
• Vorden, 1 januari 2006, oud- en nieuwfeest Stevo, sporthal 't Jebbink
• Vorden, 31 mei t/m 03 juni 2006, Fim Motocamp 2006, Kasteelweide nabij kasteel Vorden

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

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Wildenborchseweg 19, voor het vervangen van een schuur door een logiesaccom-

modatie. Het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 3, lid 3.3.2. van het
bestemmingsplan 'Buitengebied Wildenborchseweg 19'

• Hengelo Gld., Kervelseweg 25, voor het bouwen van een schuur/loods. Het betreft een vrijstel-
ling met toepassing van artikel 6, lid 7 sub g van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1984'

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Kastanjelaan 59, voor het oprichten van een bijgebouw. Het betreft een vrijstelling

van de voorschriften van het bestemmingsplan 'Steenderen, 't Paradijs Fase III, 2003'

De bouwplannen liggen met ingang van 30 juni t/m 27 juli 2005 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde
openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

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

Verleende vergunningen en ontheffing
Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 17 juni 2005:
• Halle, Abbinkstraat 6, bouw van een serre
Verzonden op 22 juni 2005:
• Drempt, Dreef 2, gedeeltelijk vergroten van de berging. Verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, het Jebbink 4a, bouw van een bloemenkast (begrafenis - en crematiezorg Monuta)

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 16 juni 2005:
• Hengelo Gld., Banninkstraat 24a, veranderen kantoor. Verleend met vrijstelling op grond van

artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Tijdelijke huisvesting voor een periode van
maximaal 5 jaarvanaf 1 augustus 2004

Verzonden op 21 juni 2005:
• Hengelo Gld., Slotsteeg 12, gedeeltelijk vergroten van de woning en het renoveren van het

bestaande gedeelte



Openbare bekendmakingen - vervolg

Verzonden op 22 juni 2005:
• Halle, Jolinkdijk 6, veranderen schuur tot vakantieappartement. Verleend met vrijstelling op

grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Sekdijk 1, vervangen van vier bijgebouwen door een steltenberg. Verleend met

vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (van rechts-
wege verleend)

Sloopvergunningen
Verzonden op 22 juni 2005:
• Baak, Vordenseweg 4-6, sloop van het dak van de ligboxenstal
• Vorden, Ruurloseweg 88, sloop van een schuur
• Vorden, Sekdijk 1, slopen van vier schuren

Kapvergunningen
Verzonden op 20 juni 2005:
• Baak, Bakermarksedijk 12, voor het vellen vier berken. Herplantplicht
• Hengelo Gld., Regelinklaan 3, voor het vellen van één beuk. Herplantplicht
• Hengelo Gld., Varsselseweg 26, voor het vellen van één iep, twee kersen, één lijsterbes en één

meidoorn. Herplantplicht
• Hummelo, Weppel, voor het vellen van zes wilgen, één grove den, twee berken, drie elzen en

drie lijsterbessen. Herplantplicht
• Hummelo, Groeneweg 1, voor het vellen van één berk, één ceder, vijf coniferen, één els, drie

esdoorns, drie meidoorns, één pinus, één prunus en één wilg. Geen herplantplicht
• Vorden, Zutphenseweg 16, voor het vellen van één beuk. Herplantplicht
• Zelhem, Jolinkdijk 12, voor het vellen van twee kastanjes. Herplantplicht
Verzonden op 22 juni 2005:
• Hengelo Gld., Kastanjelaan 2a voor het vellen van twee grove dennen en twee berken.

Herplantplicht

Ontheffing verbranden afvalstoffen
Verzonden op 28 juni 2005:
• Toldijk, Hoogstraat 21, voor verbranding nabij de Hoogstraat 21

Bestemmingsplannen

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen de verleende vergunningen en de ontheffing kunnen rechtstreeks belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij
de bekendmaking), een bezwaarschrift indienen bij b en w. De stukken liggen tijdens openings-
tijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu of Ruimtelijke en
economische ontwikkeling. In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt,
de 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
• Achter-Drempt, in verband met de zomermarkt van de Boerderie is de Zomerweg tussen nr. 26

en nr. 30 op 3 juli 2005 tussen 06.00 uur en 20.00 uur of zoveel langer of korter als wenselijk is,
afgesloten alle verkeer

• Halle, in verband met school- en volksfeesten zijn tussen 27 juni en 4 juli 2005 de volgende
verkeersmaatregelen van kracht:
1. de Halseweg, tussen de Dorpsstraat en de kruising Halle-Nijmanweg/Halle-Heideweg en de

Dorpsstraat, tussen de Halseweg en de kruising Molenweg/Landeweerweg zijn op 29 juni
2005 tussen 18.00 uuren 21.00 uur, afgesloten voor alle verkeer

2. voor het doorgaande verkeer op de Halseweg en Dorpsstraat, geldt op 30 juni 2005 tussen
18.00 uur en 21.00 een omleidingsroute. Komende vanuit Zelhem, richting Varsseveld, wordt
het verkeer omgeleid via de Halle-Nijmanweg, Pluimersdijk en de Molenweg. Komende
vanuit Varsseveld, richting Zelhem, wordt het verkeer omgeleid via de Molenweg,
Pluimersdijk en de Halle-Nijmanweg

3. de zuidzijde van de Dorpsstraat (N330), gelegen tussen huisnr. 1 en de kruising met de
Fortstraat/Kerkstraat wordt van 27 juni, 12.00 uur, tot k juli 2005, 12.00 uur, afgesloten voor
alle verkeer

4. de gemeentelijke parkeerplaats naast zaal Nijhof is van 27 juni t/m k juli 2005 afgesloten
voor alle verkeer

• Hengelo Gld., de Dreef houdt een buurtfeest. Daarom is van 2 juli 9.00 uur tot 3 juli 2005
16.00 uur, de straat afgesloten voor alle verkeer

• Hengelo Gld., de Akkerwinde houdt een buurtfeest, daarom is die straat van 2 juli 2005
12.00 uur tot 1.00 uur, afgesloten voor alle verkeer

• Hengelo Gld/., in verband met paardenkeuringen op de Hietmaat geldt op 30 juli en 3 septem-
ber 2005 van 7.00 uur tot 17.00 uur op de Zelhemseweg (vanaf de Oosterwijkse Vloed tot de
Molenenk) en op de Winkelsweg (vanaf de Zelhemseweg tot huisnummer 3) een stopverbod

• Hengelo Gld., de Berkenlaan houdt een buurtfeest tussen nummer 29 en 39. Daarom is deze
straat op 2 juli 2005 tussen 16.00 uuren 0.00 uur af gesloten voor alle verkeer

• Hengelo Gld., de Middenweg houdt een buurtfeest. In verband hiermee is deze straat vanaf de
kruising met de Vloed tot aan het fietspad halverwege de Middenweg op 2 juli 2005 afgesloten
voor alle verkeer

• Hengelo Gld., de Vloed houdt een buurtfeest, daarom is deze straat tussen de nrs. 3 en 29 van
1 t/m 3 juli 2005 afgesloten alle verkeer

• Hengelo Gld., in verband met een skatedag en beachvoetbaltoernooi is de Winkelskamp in
Hengelo (Gld) tussen nr 1 en 9 van 2 juli 18.00 uurtotSjul i 2005 22.00 uurafgesloten voor alle
verkeer

• Keijenborg, in verband met de rommelmarkt van St. Jan zijn de Pastoor Thuisstraat en het
Booltinkplein op 3 juli van 7.00 uur tot 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer

• Toldijk, in verband met de International Sheep Dog Trials geldt op de Wolfstraat op 2 en 3 juli
2005 een parkeerverbod

• Vorden, in verband met een buurtfeest is de Nieuwenhuisweg tussen de Deldensebroekweg en
De Horst op 1 juli 2005 tussen 18.00 uur en 01.00 uur afgesloten voor alle verkeer

• Zelhem, de Zonnebloemstraat houdt een buurtfeest, daarom is die straat van 1 juli 17.00 uur
t/m 3 juli 2005 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer

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

Inspraak bestemmingsplan Bronckhorst 2005; Winkelskamp 3 in Hengelo Gld.
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Bronckhorst 2005; Winkelskamp 3 in Hengelo' ligt van
29 juni t/m 26 juli tijdens de openingstijden, in het gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling, voor een ieder ter inzage. Indien u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid bent de stukken in te komen zien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken, tel.
(0575)750370.

Dit plan beoogt de planologische basis te leggen voor het vestigen van een jongerencentrum aan
de Winkelskamp 3 in Hengelo Gld..

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.

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 30 juni t/m 27 juli 2005
tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Hengelo, Molenenk 8, een wijzigingsvergunning voor een constructie-, assemblage- en

installatiebedrijf
• Vorden, Deldensebroekweg 2, het oprichten en in werking hebben van een motorcrosscircuit
• Zelhem, Enkweg k, een wijzigingsvergunning voor een veehouderij
• Zelhem, Baaksekampweg 5-5a, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor

een veehouderij

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieu-
belasting van de inrichtingen 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 inzage legging. Schriftelijke
bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 28 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 telefoon (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.

Meldingen art. 8.Al, lid l* Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 30 juni t/m 10 augustus 2005
tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer ter
inzage:
• Hengelo, Vordenseweg 76, voor het van toepassing worden van het Besluit Melkrundvee-

houderijen milieubeheer op een reeds opgerichte inrichting.
• Zelhem. Hummeloseweg 67, voor het oprichten van een unit voor primair onderwijs, waarvoor

het besluit Woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer van toepassing is.

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunning-
plicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften
van voornoemde besluiten.

Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 30 juni t/m 10 augustus 2005
tijdens de openingstijden ter inzage een verklaring tot acceptatie van een melding op grond van
artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
• Vorden, Ruurloseweg 71. voor: vervangen jongveestal en verplaatsen kunstmestsilo.

Deze verklaring is op 27 juni 2005 verzonden.

De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan ver-
bonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De verandering leidt niet tot een andere
inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing van de
artikelen 8.22. 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij b en w.
De termijn van zes weken begint de dag na de verzending van dit besluit. Bezwaarschriften
worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor bezwaarschriften van de gemeente
Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om de inwerkingtreding van
het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voorziening worden
verzocht. Gelijk met indienen van een bezwaarschrift kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage verzoeken
om een voorlopige voorziening.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 30 juni t/m 10 augustus 2005
tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Drempt, Zomerweg 11, een revisievergunning voor een veehouderij
• Drempt, Zomerweg 58, een revisievergunning voor een schapen- en geitenhouderij
• Hummelo, van Heeckerenweg 13, een oprichtingsvergunning voor een rundveehouderij
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 7, een revisievergunning voor een rundveehouderij

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

lees verder



Openbare bekendmakingen - vervolg

Mogelijkheden voor beroep
Beroep tegen de 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 A 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

bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wit 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.

Verordening
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in zijn vergadering van 23 juni 2005 de Leges-
verordening Bronckhorst vastgesteld.
De verordening ligt vanaf nu voor iedereen ter inzage bij de afdeling Financiën en belastingen in
het gemeentekantoor en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. De verordening treedt
vanaf 1 juli 2005 in werking. De bekendmaking heeft plaatsgevonden door plaatsing van het
besluit op 28 juni 2005 in het register 'Vastgestelde belastingverordeningen 2005' (algemeen
verkrijgbare uitgave).

G A L E R I E

Vrijdag 1 juli opening
Unieke collectie, meer dan 500 artikelen

een lust voor het oog, en een feest om deze
schitterend ingepakte geschenken te geven.

MM ART GIFTS
Een bezoek meer dan waard.

Tijdens de openingsmaand bij
iedere aankoop een cadeautje.

Zutphenseweg 11, Vorden
Tel.: 0575 - 55 56 95 Mob. 06 -51 45 16 60

2 juli
BIG NICK
STARKOO
Koetshuisrock
J-STARS

Scherp zien zonder bril of lenzen is
mogelijk na een laserbehandeling.
Prijs € 2750,- voor twee ogen.
Inclusief intake en nazorg in Gorssel door de oogarts die
de operatie doet. Behandeling in Gent.

Maak een afspraak of bezoek de informatieavond
op vrijdag 8 juli om 20.00 uur.

De Valck Laservision
Thuyalaan 1a - 7213 VW Gorssel

Zie ook onze site: www.laservision, be
Tel. 0575-491542 e-mail: info@laservision.be

9 juli
WATSKEBURT
Verwacht 30-07 DJ JEAN

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

HET IS NU OF NOOIT!!!

Grandioze opruiming
v.a. maandag 27juni 13.30 uur

Per artikel korting
•'peeiaa*1'

Bij aankoop vanaf 3 stuks A.O /O korting

Bij aankoop vanaf 5 stuks SO /O korting

Op alle basisdenim 20% korting.

Op alle accessoires 50% korting.
Riemen, petten, bandana's, underwear, rompertjes, etc.

Alles moet weg i.v.m. automatisering, dus nu éénmalige super opruiming

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

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

De grootste tegel verkoop in de Achterhoek
van vele merken wand- en vloertegels
De beste kwaliteit tegels,

tegen de laagste prijs.
Alles op voorraad: 30.000 m2.

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

Tonny Jur
rznb
[/D

AUTOSCHADE
'STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

E H U U R

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

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

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

zat.: 9.00 - 16.00 uur.

13333353

rTls
Elbergen

Enschede

#.,,

p ̂ ^_

H^•oen «UMI
I ™s~

Den Sliem '.**•••

LO
_J

Lichlenvoorde
Doelinchem

1

Eibergeeweg

Vredenseweg

TVvente-route
8

feest- en partytenten
geluid

K i i k op
lentenverhuurhout!

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

KUIjKS Meubelbeurs en Handelsonderneming

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

Badkamermeu beien
Eethoek voor kamer en
keuken/dekbedden/
kussens/matrassen

Zowel nieuw als
gebruikt.

Kantoormeubilair
Kantinemeubilair
Burostoelen

Mercatorstraat 12- Industrieterrein "Kamp Zuid'
LichtenvoordeTel.: 0544-371256
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Kijk op www.ruesink.nl voor ons totale occasionaanbod.

Zomer's gevoel in een jonge cabrio van Ruesink

RUESINK

Kenteken
Pluriel l .6116V SD 7.000 08-LX-KB
Airco Radio CD Metaalkleur Automaat
Pluriel l .6116V SD 11.000 68-LV-GL
Airco Radio CD Metaalkleur Lichtmetalen velgen
Pluriel 1.41 2.000 90-LZ-ZD 17.950,00
Radio CD Metaalkleur Lichtmetalen velgen
Pluriel 1.41 5.000 96-PK-HX
Airco Radio CD Metaalkleur
Pluriel 1.6116V SD 24.000 12-LX-ZP
Airco Radio CD Metaalkleur Automaat Alarm
Pluriel 1.6116V SD 3.000 12-RL-GL 22.500,00
Airco Radio CD Metaalkleur Lichtmetalen Automaat
Pluriel 1.6116V SD O NIEUW 22.500,00
Airco Radio CD Metaalkleur Automaat

Model Uitvoering
C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

Prijs
18.750,00

18.750,00

18.250,00

18.750,00

DERUESINK-ZOMERCHECK:

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

Adviesprijs Citroen C2 vanaf: € 11.490
Contante korting: € 500

Vanafprijs na korting: € 10.990

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

Adviesprijs Citroen C3 vanaf: f 12.990
Contante korting:

Vanafprijs na korting:

Speciale serie Citroen C3 Attraction met € 755 voordeel
op extra uitrusting. Vanaf 111.500 (na korting).

Adviesprijs
Citroen Xsara Picasso vanaf: {.

Contante korting:

Vanafprijs na korting:

Speciale sene Citroen Xsara Picasso Attraction
met € 860 voordeel op extra uitrusting
Vanaf €20.010 (na korting).

Citroen C5 vanaf:

Tot € 3.000 extra inruil boven ANWB/Bovag-koersüjst'.
Pack Athena. met na lederen bekleding en

stoelverwarming. voor slechts € 399"

QRUESINK
UW GARANTIE VOOR TOPPRESTATIES

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

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

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

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

Laarstraat 33. Goor. tel. 0547-274018.

www.ruesink.nl CITROEN
*€ l .500 op iedere Citroen C5. € 1.500 bij aanschaf van een voorraadauto. "Geldt op specifieke voorraadauto's Afgebeelde modellen kunnen in detail verschillen van de werketijke uitvoering Prijzen rijn ind BTW en BPM. exd kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Elke nieuwe Citroen heeft 2 jaar fabrieksgaranbe. 3 jaar Citroen Assistance en 12 jaar garantie tegen corrosie van binnenuit Gecombineerd brandstofverbruik varieert van 4.1 L/lOOkm 124.4 km/l) tot

10.0 L/IOOkm 110.0 km/L). C0,-uitstoot varieert van 108 tot 238 gr/km. Financieringen worden verstrekt door Citroen Financiering, toetsing en registratie bij het BKR in TieL De acties zijn geldig Um 30 juni 2005. Uiterste registratiedatum is 31 augustus 2005 Alle aanbiedingen en prijzen zijn geldig bij de aan de actie deelnemende Citroen verkooppunten. Fleetklanten zijn uitgesloten van deze aanbiedingen Vraag uw dealer naar de acbevoorwaarden Zolang de voorraad strekt

Wijzigingen voorbehouden. Citroen prefereert Total Bel voor informatie gratis 0800 - 022 40 90 of kijk op www.cibDen.nl ,

\r

OOK VOOR STRAATWERK

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

NATUURSTEEN,
SFEERMAKER VOOR
BINNEN EN BUITEN.

Keukenbladen • Badkamerbekledingen
Was taf el bladen • Balie- en tafelbladen

Schouwen • Vloeren • Trappen
Gevelbekledingen etc.

^Corbeel natuursteen

Snelliusstraat 32 7I02 ED Winterswijk T0543 5 l 3388
Terborgseweg 29 7001 CM Doetinchem T0314 383 l 07

www.decorbeel.nl

AAASSE LINK
Covikseweg 3a, 7221 CM Steenderen, Tel.: 0575 - 451502, Fax: 0575-452713,

E-mail: robmasselink@masselinkbv.nl, Web: www.masselinkbv.nl

zeifpiuk van aardbeien

Vrijdag en Zaterdagmorgen

9-11 uur

Biologisch Tuinbouwbedrijf fvOreff Off K

Geesinkweg 1 3 » Warnsveld

E KLUSSENIER
NU OOK IN
Warnsveld

Voor o.a.:
Verbouwen
Tegelwerk
Onderhoud
Badkamers
Timmerwerk

KLUSSENIER
André van der Horst

Breegraven 82
7231 J H Warnsveld
Tel. (0575)-529125
Fax (0575)-529125

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

www.klussenier.nl

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

TEGELHANDEL
mullcr-vordcn bv

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

www.mullervordenbv.nl
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oerenj museum
met expositie over folklore

Het boerderijmuseum 'Erve Tenk' aan de Heidenhoekweg, beheerd door
de vrijwilligers van de Oudheidkundige Vereniging Salehem, is absoluut
een bezoekje waard. In de (te) kleine ruimte komt het boerenleven uit het
begin van de vorige eeuw tot leven. De boerengereedschappen en land-
bouwwerktuigen brengen herinneringen aan lang vervlogen tijden boven
en door de verhalen van de suppoosten krijgt u een goed beeld van het
leven op het platteland door de jaren heen. Met bedsteden inclusief lin-
nengoed, een volledig ingerichte keuken, een collectie ploegen en andere
werktuigen, maar ook eeuwenoude urnen en door giften en schenkingen
is er een omvangrijke collectie waardevolle voorwerpen.

Een deel daarvan kan in het kleine
museum maar vertoond worden,
want naast de genoemde voorwer-

pen wil het museum ook ruimte vrij-
houden voor thematische exposities.
Aangezien 2005 het jaar van de

folklore is, werd besloten om een tij-
delijke expositie in te richten met
folklore. Daarbij is gekozen om 'de
mens' in beeld te brengen vanaf de
geboorte tot aan de volwassenheid.
In het eerste deel van de expositie
veel historisch materiaal rondom de
geboorte van een kind, vervolgens
gaat het kind naar school, gaat wer-
ken en aan het eind van de expositie
trouwen. Het is de vrijwilligers daar-
bij gelukt om op een betrekkelijk
kleine ruimte een compleet beeld te
geven. Ook hier was het materiaal
dat voorhanden was vele malen gro-
ter dat de hoeveelheid die gebruikt
kon worden.
De oudheidkundige vereniging kijkt
dan ook nu al uit naar het moment
dat het nieuwe museum, Zelhems
erfgoedmuseum in boerderij
Reuterink aan de rand van het
industrieterrein, geopend kan wor-
den. Daar zal een groter deel van de
collectie getoond kunnen worden en
kunnen thema's groter en uitgebrei-
der worden geëtaleerd in een exposi-
tie.
U kunt het boerderijmuseum bezoe-
ken op dinsdag- en donderdagmid-
dag van 14.00 tot 17.00 uur en daar-
naast voor groepen op telefonische
afspraak. De gehele zomer door wor-
den er in het museum oude ambach-
ten gedemonstreerd, volgens een
schema dat is opgenomen in de
agenda van deze krant.

Even
een momentje stilte
Misschien hebt u zich de afgelopen weken wel eens afgevraagd of de koste-
res een beetje in de war was, als u door het dorp fietste en de deur van de
kerk weer eens open zag staan. Maar met de kosteres is alles uitstekend.
De deur staat expres op doordeweekse dagen open (als er tenminste geen
bruiloften of begrafenissen zijn). Iedereen, die even behoefte heeft aan een
moment van rust en bezinning kan gewoon binnenlopen.

Voor wie even wil gaan zitten is er
een stilte-hoek. Als u de kerk
binnenkomt direct links. Daar is
gelegenheid om een kaars te bran-
den en er staat steeds een schitte-
rend bloemstuk. Ook ligt er een bij-
bel en enkele andere boeken.
Deze openstelling van de kerk wordt
gedragen door circa veertig vrijwilli-
gers. Zij zorgen dat de Lambertikerk
dagelijks toegankelijk is en houden

een oogje in het zeil.
De open kerk en het stiltecentrum
blijken te voorzien in een behoefte,
zo hebben de eerste maanden
inmiddels duidelijk gemaakt. Velen
hebben de gelegenheid al aangegre-
pen om een bezoekje te brengen aan
onze kerk.
Uit de notities in het reactieboek
blijkt dat het initiatief als zeer posi-
tief wordt ervaren.

Holland op z'n best

Petra 14 had wel
een heel bijzondere
verrassing voor de
familie waar ze nor-
maliter dage-lij ks
een grote hoeveel-
heid melk voor pro-
duceert. Ze moest
bevallen, maar na
het eerste vaars
(vrouwtje) kalf
bleek het gezin nog
niet compleet en
ook na het tweede
vaars kalfje bleek
de (moeder)koek
nog niet op, want
er kwam nog een
vaarskalfje. Dhr.
Beulink heeft ze,
geheel in de lijn
van de koeienfami-
lie, de namen Petra
22, 23 en 24 gege-
ven.
Op de foto dhr.
Beulink met zijn
drie dames (onge-
veer een week oud)
en op de achter-
grond zijn twee
dochters.

Zaterdag 9 juli kunt u van 21.00 tot
01.00 uur in café 'de Mallemolen'
een spetterend optreden meemaken
van de zanger Roy van Eldik.

Roy staat bekend als een perfecte
vertolker van het Nederlandse

levenslied en hij zal o.a. Andre
Hazes laten herleven in de zaal ach-
ter café de Mallemolen. Verder zingt
hij nummers van Jannes, Frans
Bauer, Grad Damen. De entree is
gratis. Alle reden dus om gezellig
mee te zingen en te feesten.
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Jeugdafdelingen s.v. Socii en v.v. Baakse Boys gaan samenwerken!

"Bij sportpark de Bakermat zal worden gespeeld in groen-wit-groen tenue." "Bij sportpark de Lankhorst zal worden gespeeld in rood-wit-rood tenue."

Op l juli 2005 is het officieel zover! De vereniging SBC05 gaat van start.
Jeugdleden van s.v. Socii en v.v. Baakse Boys gaan voetballen onder de
nieuwe naam. Door het samengaan van beide clubs ontstaan er vol-
waardige teams die samen gaan trainen en aan de competitie kunnen
meedoen. Er wordt een kennismakingsdag georganiseerd op zaterdag
6 augustus 2005!

De v.v. Baakse Boys en s.v. Socii hebben
elk op zich te weinig jeugdleden om
alle teams compleet te maken. Natuur-
lijk is gekeken naar de sfeer, de cul-
tuur binnen de verenigingen. Die zijn
in Baak en Wichmond op één lijn.
Er werd een commissie samengesteld
waarin van beide verenigingen men-
sen zitting namen: John Mokkink,
jeugdsecretaris en penningmeester
van Baak en Marcel Klein Reesink,
wedstrijdsecretaris van Baak, Arend
Jan Groot Jebbink, wedstrijdsecretaris
jeugd van Socii en Henk-Jan Rietman,
jeugdvoorzitter van Socii. Het eerste
gesprek vond plaats in december
2004.

Henk-Jan Rietman heeft inmiddels af-
scheid genomen van de club, maar is
nog lang aanwezig om de nieuwe
jeugdvoorzitter in te werken, namelijk
Dubearn Besseling.

Baakse Boys heeft een shirtsponsor en
wil daarom in groen shirt, witte broek
en groene sokken blijven spelen. Socii
heeft een tenuesponsor en wil in rood
shirt, witte broek en rode sokken blij-
ven spelen. Na overleg de K.N.Y.B. werd
overeengekomen dat beide tenues
mochten worden gebruikt, mits de
nieuwe vereniging een aparte naam
kreeg. Dat werd SBC'05: Socii Baakse
Boys Combinatie 2005.

Omdat het een samenwerking betreft,
heeft de nieuwe vereniging SBC'05
geen leden! Alle spelers die zijn inge-
deeld in de verschillende teams blij-
ven lid van hun eigen vereniging, dus
s.v. Socii of v.v. Baakse Boys. De contri-
butie wordt ook aan deze verenigin-
gen betaald. Kanttekening hierbij is
wel dat dit wordt gelijkgetrokken. Dit
betekent dat leden van v.v. Baakse Boys
iets meer gaan betalen.
Voor het nieuwe seizoen 2005-2006 is
de nieuwe vereniging dringend op
zoek naar jeugdleiders/jeugdtrainers.
Degene die zich voor enkele uurtjes
per week beschikbaar wil stellen kan
zich opgeven bij John Mokkink (0575)
441542 of Arend-Jan Groot Jebbink
(0575) 441729.

De clubs hebben ook een internetsite,
www.baakseboys.nl en www.svsocii.tk.
De nieuwe vereniging SBC'05 gaat ge
heel digitaal. Op www.sbc05.nl zijn al-
le gegevens over trainingen, wedstrij-
den en de tijden te vinden. Bovendien

zijn alle roosters opgenomen, voor de
ouders die rijden naar uitwedstrijden.
Er worden géén briefjes meer meege-
geven, tenzij hier uitdrukkelijk om ge
vraagd wordt!

Voor trainingen en wedstrijden wordt
gebruik gemaakt van de beide accom-
modaties: De Lankhorst in Wichmond
en De Bakermat in Baak. Een pro-
bleem zal dit niet geven, verwacht de
commissie. "De f-jes worden al ge-
bracht en de etjes gaan al met de
fiets," aldus John Mokkink. "We wil-
len de f-jes al leren om samen te voet-
ballen en te trainen en dit dan te blij-
ven doen tot de A-junioren."

Naast voetballen in de competitie wor-
den er gedurende het seizoen nog vele
activiteiten georganiseerd, zoals een
smokkeltocht, jeugdkamp en toer-
nooien. Baakse Boys heeft een activi-
teitencommissie voor de gehele ver-
eniging. Socii heeft een aparte activi-
teitencommissie voor de jeugd (AKCIE)

die acties zoals bingo, grote clubactie
en dergelijke organiseert. Er ligt een
voorstel om voor de nieuwe vereni-
ging een gezamenlijke commissie op
te zetten. Er wordt voor jeugdleden en
andere belangstellenden, eventuele
nieuwe leden dus, een kennisma-
kingsdag georganiseerd op zaterdag 6
augustus 2005:

's Morgens zijn de pupillenteams (SBC
'05 Fl, F2, El, E2, Dl, D2 en D3) wel-
kom bij sportpark "de Lankhorst",
Lankhorsterstraat 3a in Wichmond bij
s.v. Socii van 9.45-12.00 uur. Er worden
allerlei activiteiten georganiseerd zo-
als kleine spelletjes,
's Middags zijn de junioren (SBC '05
Cl, C2 en BI) uitgenodigd bij het sport-
park "de Bakermat", Hofstraat l in
Baak van 12.45-15.00 uur. Hier zullen
de spelletjes al veel meer met voetbal
te maken hebben.
De start van het seizoen is begin sep-
tember, maar de trainingen zijn dan
vanaf 9 augustus begonnen!

Trappenfabriek Tenten investeert in
geavanceerde productiemachines

Afgelopen periode heeft Trappen-
fabriek Tenten flink geïnvesteerd
in geavanceerde machines voor
een optimalisatie van haar effi-
ciënte productieproces met een on-
gekend kwaliteits - en serviceni-
veau. Hiermee gaat Trappenfa-
briek Tenten er van uit de vraag
naar de diversiteit in trappen de
komende jaren aan te kunnen.

Volgens de nieuwe directeur Raymon
Kooy is dit het gevolg van het in 2002
genomen Nieuwe Bouwbesluit. Vol-
gens dit besluit moeten trappen meer
hoogte overbruggen waardoor de trap
groter wordt ook veranderde de op- en
aantrede waardoor de trap luier
wordt. Gevolg de trap heeft meer
ruimte in de woning nodig als voor-
heen.

"Steeds vaker wordt de trap niet meer
beschouwd als een gebruiksmiddel
maar als een stijlvol meubelstuk die
prominent in de woning de aandacht
vraagt", licht Raymon Kooy toe.

Op het gebied van management heeft
Trappenfabriek de nodige veranderin-
gen doorgevoerd. Directeur Bonny
Tenten heeft na 30 jaar bedrijfsvoe-
ring de trappenfabriek april j.1. overge
dragen aan Raymon Kooy, die ruime
ervaring heeft opgedaan in de bouw-
toeleveringsindustrie zoals kozijnen,
dakconstructies en ook trappen. Oud-
directeur Bonny Tenten blijft de ko-
mende jaren nog nauw betrokken bij
de verdere ontwikkelingen van het be
drijf.

Trappenfabriek Tenten levert trappen
door heel Nederland, variërend in vei-
lige solide trap naar de zolder ter ver-

vanging van een vlizotrap tot aan sta-
tisch gestileerde trappen voorzien van
elk gewenst detail.

Trappenfabriek Tenten heeft recente
lijk opdracht gekregen voor het leve
ren van de trappen voor de 10 starters-
en 2 seniorenwoningen op het voor-
malige terrein van garage Vos-Meekes
aan de Varsseveldseweg in Lichten-
voorde en bijvoorbeeld van trappen
voor 117 woningen in Den Haag.

"In de regio zijn we sterk vertegen-
woordigd in het leveren van de zoge
naamde 'enkele trappen'. Bij ons in de
showroom komen mensen zich oriën-
teren van wat er allemaal mogelijk is
op het gebied van trappen. Een trap is
tegenwoordig een heus meubelstuk
geworden en een serieuze investering
waard", benadrukt de nieuwe direc-
teur Kooy.

Er is keuze in diverse houtsoorten als
meranti, merbau en eiken, maar ook
in onbekende houtsoorten als padoek.
"De trend van dit moment is te kiezen
voor de lichtere kleuren hout waarbij
de klant ook kan kiezen uit kwaliteit
houtsoort in een gunstige prijsklasse
zoals koto."

Ook in het decoratieve aspect van trap-
spijlen, hekwerk, leuningen en lam-
briseringen voor de trap is Trappenfa-
briek Tenten toonaangevend.

Voor meer informatie over modellen
trappen en traphekwerk kunt u te
recht op de website: HYPERLINK
"http://www.tenten.nl" www.tenten.nl
of door op afspraak de showroom te
bezoeken aan de Galleïstraat 4 in Lich-
tenvoorde.
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Armstrong's laatste optred
Tour de Mariënvelde

Rusland op Dansfestival

Niet alleen de ploegleiders, coureurs en volgers in de Ronde van Frankrijk
nemen tijdens de komende aflevering van het wielerspektakel afscheid
van fenomeen Lance Armstrong. Ook duizenden deelnemers aan de Tour
de Mariënvelde' zullen voor het laatst de Amerikaan in hun 'eigen ploeg'
opnemen. De organisatie van het traditionele kennisspel mikt op een
gepast afscheid tijdens de prijsuitreiking.

"We willen de deelnemers, die op
zondag 24 juli de slotavond bezoe-
ken, eens laten horen hoe
Armstrong is en hoe het is om in zijn
ploeg te rijden. En wie kan daar
meer over vertellen dan de enige
Nederlander in het team. Daarom
zijn we al geruime tijd in contact
met sprinter Max van Hees wij k.
Mogelijk struikelblok is, dat hij mis-
schien op de slotdag nog een koers
heeft. Maar zelf dacht hij, dat pro-
bleem wel op te lossen", vertelt Peter
Valen, die samen met Henny
Heutinck, George Wieggers en Henri
Weikamp de Mariënveldse
Tourdirectie vormt.
Overigens pinkt Valen géén traantje
weg bij het einde van de loopbaan
van Armstrong. "Nee zeker niet.
Hopelijk wordt het daarna weer eens
spannend in Frankrijk. Nu stond en
staat de winnaar altijd al vast bij de
start. Armstrong is met of zonder
doping gewoon de beste".
Veel invloed heeft die overmacht van
de Amerikaan op de Tour de
Mariënvelde overigens niet. "Je moet
hem natuurlijk niet vergeten als je
hoog wilt eindigen. Maar als je het
spel wilt winnen, is het belangrijk
de juiste keuze te maken van de ove-
rige 21 renners in je 'eigen' ploeg",

meent Henny Heutinck die in 2004
als beste van het organiserende
kwartet eindigde.
Eer
Toto/Lotto belette de organisatie tij-
dens de afgelopen editie om nog ver-
der voor geldprijzen te spelen.
Desalniettemin waren 3742 wieier-
en spelletjesfanaten van de partij.
"Onze deelnemers spelen mee voor
de plaatselijke titels binnen het spel,
de eer van de eindzege of een hoge
klassering, maar vooral voor de
roem binnen de familie en vrien-
denkring of in de strijd met colle-
ga's", verklaart de Mariënveldse
Tourdirectie, die de geldprijzen ver-
ving door gesponsorde waardebon-
nen.

Vanaf zaterdag 2 juli kan jong en
oud, voor het merendeel afkomstig
uit de Achterhoek, zich weer
inschrijven voor drie spannende
weken tijdens de Ronde van
Frankrijk. De regels zijn bijzonder
simpel. ledere deelnemer stelt uit de
coureurs, die in Frankrijk starten,
een team samen van 22 renners en
vanaf zondag 3 juli gaan die rijders
op jacht naar punten voor hun
'ploegleider', die thuis aan de radio
gekluisterd of voor de buis zit.

Inschrij fformulieren
Inschrijfformulieren zijn verkrijg-
baar bij een groot aantal
Rabobankvestigingen in de regio en
in ons verspreidingsgebied bij café
taria De Smulhoek in Zelhem en
natuurlijk in Tourcafé Heutinck in
Mariënvelde. De inschrijving vindt
plaats op zaterdag 2 juli (de eerste
etappe telt niet mee in het spel,
red.). Het liefst per internet, waarop
dagelijks ook de standen bijgewerkt
worden. De webpagina, die hiervoor
bezocht dient te worden is
www.tourdemarienvelde.nl. Het
inschrijfformulierkan ook op 2 juli
worden ingeleverd. Bij Tourcafé
Heutinck in Mariënvelde is de opga-
ve van de teams van 9.00 uur tot
24.00 uur mogelijk. Het formulier
kan ingeleverd worden, maar ook
per fax (0544-352079) of telefoon
(0544-468087) kan worden deelgeno-
men. De prijsuitreiking, uit handen
van een persoonlijkheid in de wie
lersport, vindt zoals gewoonlijk
plaats op de slotavond zondag 24
juli om 20.45 uur.
Vorig jaar
Rabobankcoureur Thomas Dekker
reikte vorig jaar de prijzen uit aan
de winnaars van de 'Tour de
Mariënvelde'. Op de foto Thomas
geflankeerd door de echtgenoot
(Henk) van eindwinnares Rieta
Gerrits uit Twello (links) en de als
tweede geëindigde Ruurlose Gerrie
ter Maat (rechts). Staand de
Tourdirectie met van links naar
rechts George Wieggers, Henri
Weikamp, Peter Valen en Henny
Heutinck.

De naam van de groep zou je kun-
nen vertalen als 'Dauw in het voor-
jaar', of 'voorjaarsmorgen'. Sym-
bool voor de jeugdige frisheid van
deze groep. De voornaamste doel-
stelling van de groep is het uitdra-
gen van de culturele geschiedenis
van hun regio: Voronezh (aan de
rivier de Don), de Russische volkstra-
dities en nationale kostuums.

De groep werd opgericht in 1957 en
bestaat uitsluitend uit amateurs uit
alle lagen van de bevolking: studen-
ten, bouwvakkers, onderwijzers,
arbeiders en bedienden...
De groep is erg populair en heeft al
vele prijzen gewonnen. Hun deelna-
me aan de openingsceremonie van
de Olympische Spelen in Moskou
ging ook niet onopgemerkt voorbij.
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Stelt u zich eens voor. Er wordt bij u ingebroken, uw portemonnee wordt
op straat gestolen, of uw autoradio ontvreemd. Als uw waardeverlies groot
is, doet u aangifte. Maar ook als het in uw ogen misschien om een 'klein'
misdrijf gaat, waarbij u weinig schade heeft geleden, is aangifte belang-
rijk. Want alleen wanneer de politie op de hoogte is van het aantal van dat
soort misdrijven kan ze er wat aan doen.

Omdat de dames Willie Eenink, Dinie Grievink en Dinie Walgemoed al 12,5 jaar lid zijn van de vereniging 'Gym en
trim u fit' kregen ze uit handen van leidster Berna Lebbink een attentie aangeboden tijdens een gezellig samenzijn.

Samen met burgers en het bedrijfs-
leven wil de overheid Nederland
nog veiliger maken. Om de veilig-
heid te vergroten worden overlast
en geweld op straat en criminaliteit
aangepakt. U kunt de bijdrage leve
ren door altijd aangifte te doen.
Meer aangiftes en meldingen geven
de politie namelijk een beter beeld
van de criminaliteit in Nederland
waardoor ze doelgerichter en effici-
ënter te werk kan gaan. Zo kunnen
criminele activiteiten beter worden
voorkomen én wordt de pakkans
van daders groter. Door aangifte te
doen werken u en de overheid dus
samen aan een veiliger Nederland.
Zonder aangifte geen zaak
Zonder aangifte geen zaak, dus
alleen wanneer er een duidelijke
aangifte is, kan de politie een dader
gericht opsporen, oppakken en voor
de rechter brengen en ook gestolen
spullen opsporen. Door aangiftes
weet de politie wat er speelt en waar
ze op moet letten. Zo weet de politie
welke wijken bijvoorbeeld onveilig
zijn of dreigen te worden en kan ze
actie ondernemen. Uw aangifte is
dus belangrijk!
Betere behandeling en afhandeling
Om ervoor te zorgen dat het aangif-
teproces optimaal verloopt, gaat de
politie nog meer aan-dacht beste-
den aan de aangiftebehandeling
(het opnemen van een aangifte) en
de afhandeling ervan. De politie
werkt hiertoe aan de professionali-
sering en standaardisering van het
aangifteproces. Een voorbeeld daar-
van is betere communicatie van de
politie met slachtoffers. De politie
zal duidelijk laten weten wat zij
gaat doen met de aangifte (kan er
wel of geen onderzoek gestart wor-
den). Het is voor een slachtoffer van
een misdrijf immers belangrijk om
te weten wat de politie doet met een
melding of aangifte. Ook geeft de
politie (i.s.m. Slachtofferhulp) tips
en hulp aan slachtoffers.
Tegelijkertijd werkt de politie aan
het standaardiseren van het aangif-
teproces in alle politieregio's.
Hierdoor wordt het makkelijker om

gestolen goederen of bijvoorbeeld
een duidelijk signalement van een
dader tussen pofitieregio's uit te
wisselen, waardoor een netwerk van
daders opgespoord kan worden.
Tips
Betrapt u een dader op heterdaad,
probeer dan zijn of haar uiterlijke
kenmerken goed te ont-houden, of
schrijf een kêntekennummer op.
Zorg verder dat u beschikt over een
duidelijke omschrijving van waarde-
volle bezittingen. Zo'n omschrijving
kan de opsporing van spullen mak-
kelijker maken. Noteer bijvoorbeeld
de gegevens van uw laptop, laat uw
fiets graveren (en schrijf het num-
mer ergens op!), of maak foto's van
kostbare en/of dierbare bezittingen.
Hoe doe ik aangifte?
U kunt aangifte doen in alle geval-
len waarin u slachtoffer bent. Dit
kan op twee manieren.
Persoonlijk
U kunt de politie bellen via 0900-
8844 voor een afspraak om aangifte
te doen op een politiebureau bij u in
de buurt, op een tijdstip dat u dit
het beste uitkomt.
Via internet
Een nieuwe en snelle manier om
aangifte te doen is aangifte via
internet (www.politie.nl). Dit kunt u
doen bij kleine misdrijven waarbij
hot niet waarschijnlijk is dat de
dader kan worden opgespoord maar
waarbij wél een proces-verbaal
nodig is (bv. een verzekeringsclaim).
Denk aan diefstal (uit/vanaf een
auto, van een fiets), win-keldielstal
of vernieling (bijvoorbeeld van een
auto of een goed).
Melden
U kunt verdachte zaken of misdrij-
ven altijd melden, ook zaken waar u
zelf niet bij betrokken bent. Bel dan
0900-8844 of anoniem via 0800-
7000.
Voor nadere informatie over het
belang van aangifte doen en maat-
regelen die de overheid neemt om
Nederland veiliger te maken kunt u
de websites
www.nederlandveilig.nl en
www.politie.nl bezoeken.
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HYPOTHEEK
kA D V l E S C t N l R U M

tïansRijatjes

www.hansrijntjes.nl
REGKX<é* BANK

houtvezel los
houtvezel balen

zaagsel los
zaagsel foaaltjes
zaagsel zakken

afvalhout
houtchips
houtfrees

houtschillen
manegebodems

ALL ROUND
ZELHEli

tel. 0314 - 62 12 04 * info@allroundbv.nl
fax. 0314 - 62 32 82 • www.allroundbv.nl

bestaat
10 jaar!!!!!

Daarom houden wij van 5 t/m 16 juli een feestelijke verkoop-
actie met een korting van 15% op alle artikelen (behalve de
eigen producten van Aad's Woodshop en boeken).
Dus 15% korting op o.a. bolderkarren, Aquaplay, Kapla, Brio,
maar ook op treinletters, deurletters en ga zo maar door.
Gewoon te veel om op te noemen. Kom langs en sla je slag!!

Aad's Woodshop
Het adres voor houten speelgoed!
Hummeloseweg 46b
7021 KH Zelhem
Tel./fax 0314-62 48 70
www.aadwoodshop.nl

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

Licht- en Krachtinstallaties, Computernetwerken,
Brandbeveiliging en Telecommunicatie.

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

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

Trimsalon Molenkamp
f en begrip onder de honden

Behandeling op afspraak
Gedipl. trimsters. samen 60 jaar ervaring

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

, t:, c h t . n ( www.hondenkleding.nl
Dierbaar ONZE NIEUWSTE SITE

WWW.HONDENFIETSKAR.NL

Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon

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

NIEUW IN ZELHEM:
ttutosnelseruicK

• Onderhoud alle merken
•APK

• Banden en Velgen
• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu's

• Remmen

ACTIE JULI
APK vanaf € 29,=

Banden vanaf 25% korting
Kleine beurt vanaf € 40,=

Gratis vakantie controlebeurt

Autosnelservice Lucri
Gildenweg 13 - Zelhem

Tel. 0314620871
(in het pand van autowascentrum

De Hoge Voort)

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

DE HOGE VOORT
AUTOWASCENTRUM

TANKSTATION

Gildenweg 11 in Zelhem,
Telefoon 0314-620471

Wij beschikken over een supermoderne
wasstraat en over 4 eigen wasboxen

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

KWALITEIT, SERVICE EN SNELHEID
IS ONS MOTTO.

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

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

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

(kleine) trucks
Voor meer informatie over de prijzen en

de diverse acties belt u 0314-620471.

Gecertificeerde beveiliging
voor al uw feesten en evenementen

GLOBE
SECLRITV

Ons oog, uw veiligheid

• Horeca
• Hostesses
• Evenementen
• Barpersoneel
• Verkeersregelaars
• Beveiling met honden

Slangenburgweg 2
7021JK Zelhem

Tel. 0315 29 83 45
E-mail info@globegroup.nl

Internet www.globegroup.nl

DE VOORDELEN VAN
HUNTINK KUNSTSTOF

KOZIJNEN ZIJN ONTELBAAR

Kunststof kozijnen gaan levenslang mee en zijn onderhoudsarm.

Dankzij de eigen productie van HUNTINK ZELHEM passen ze

bovendien perfect bij uw woning of kantoorpand, zowel qua

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

de mogelijkheden zijn eindeloos. Zonder hoogdravende prijzen. Kom

dus eens een voorproefje nemen.

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

+ inbraakwerend + budgetvriendelijk + geen aanbetaling

+ 10 jaar garantie + 100% eigen produktie + uitstraling

+ klantvriendelijk + service + ontwerp op maat

Gildenweg 20 ZELHEM • Tel.(0314)622308

HUNTINK ZELHEM

www.huntinkkozijnen.nl

Van Harte Gefeliciteerd met de aankoop van uw
NIEUWBOUW-APPARTEMENT!!!

Bent u één van de gelukkigen die binnenkort eigenaar wordt van
nieuwbouw in Hengelo? Dan hebben wij goed nieuws voor u:

Als onafhankelijk hypotheekadviseur werkt Meeüs met circa 100
hypotheekverstrekkers, waaronder gerenommeerde banken en

verzekeringsmaatschappijen. Op basis van uw wensen en situatie kunnen we
de verschillende aanbieders en hun producten met elkaar vergelijken.

En, als grootste assurantietussenpersoon kopen wij scherp in.
Voor de financieringen van de nieuwbouw in Hengelo hebben wij speciale

projecttarieven zodat ü zorgeloos kunt wonen.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor de beste financieringsvoor-
waarden en de laagste rente.

Meeüs Hypotheken,
Koopmanslaan 31 Doetinchem
Hypotheekadviseur: Heidi Wullink
Telefoonnummer 0314- 370 125
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Zomeropenstelling van De Wiersse
Buitenplaats in de Achterhoek
Een geraffineerde tuin vol verrassingen

Het zijn tegenstellingen die in de tuinen van De Wiersse toevallig, maar
niet voorbedachten rade, hand in hand gaan. Het lijkt immers toeval zo-
als elk pad en iedere zichtas de blik naar een rustiek bankje leidt, naar
een beeld, een waterpartij of een door strak gesnoeide taxusfiguren ge-
accentueerd vergezicht. Maar niets wordt aan het lot overgelaten in wat
wel de mooiste tuin van Nederland wordt genoemd. Elk element is op
een geraffineerde manier aangelegd om de wandelaar steeds opnieuw
te verrassen. Precies zoals het bijna een eeuw geleden de ontwerpers
van de tuinen, Alice de Stuers en haar echtgenoot WJS. Gatacre, voor
ogen stond en precies zoals hun nazaten tot op de dag van vandaag in
hun geest verder werken.

De 16 hectare grote tuinen tussen Vor-
den en Ruurlo worden op 10,17 en 24
juli opengesteld voor publiek. Op deze
drie achtereenvolgende zondagen zijn
dan de verdiepte 'lage' tuin met zijn
kleurrijke borders en stapelmuren een
lust voor het oog. De pergola die ver-
nuftig uit boomstammen is opge-
bouwd, draagt sluiers van bloeiende
clematis, rozen en kamperfolie. Ook
de moestuin met zijn mengeling van
groenten en snijbloemen is een be-
zoek waard en niet te vergeten de beu-
ken loofgang, die ook een verrassing
in zich herbergt. De bezoeker kan in
het koetshuis aan de hand van ont-
werptekeningen en foto's zien hoe de
tuinen vanaf 1860 zijn ontwikkeld. De
Wiersse is tijdens de open dagen van
10.00 tot 17.00 uur te bezoeken. De in-
rit vanaf de N319, bij km 16,7 tussen
Vorden en Ruurlo, staat aangegeven.
De toegangsprijs inclusief de entree

voor de tentoonstelling bedraagt
€ 5,50, kinderen tot 9 jaar gratis. Er is
gratis parkeergelegenheid. Honden
worden niet toegelaten, ook niet wan-
neer ze zijn aangelijnd. Tijdens de
openstelling worden er lichte maaltij-
den geserveerd. Naast de open dagen
wordt er t/m 16 september iedere don-
derdag een gegidste rondleiding gege-
ven. Deze begint om 10.30 uur bij de
smeedijzeren poort voor de oprit en
kost € 6,50 per persoon. Het is ook mo-
gelijk om een speciale rondleiding op
een andere dag af te spreken, eventu-
eel in combinatie met lunch of thee.
De laatste open dag van dit jaar is op
zondag 23 oktober, wanneer de tui-
nen van de Wiersse in herfsttooi staan
en de laatste rozen bloeien.
Verdere inlichtingen: telefoon (0573)
45 14 09, fax: (0575) 562 40,
e-mail: wiersse@xs4all.nl
website: www.dewiersse.nl

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

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

wit
"Dat smek mien best!" Hendrik Iep-
pelt de eigenverbouwde aardbeien
met slagroom en ijs van Gerrie naor
binnen.

Van op ziet kikke ziene Riek an en
zeg:"Iej hadden toch maor better ne
boer kunnen trouwen dan ne boek-
holder. Moi toch is kieken wat een
mooi old boern hoes en wat ne tuin
met alles wai maor wensen kunt. En
hier Gert, den geet smorgens naor 'n
hof en haalt wat Gerrie neudig hef.
Kriegt ze d'r een hekel an um allenig
te zitten dan verkoopt ze 't spul veur
miljoenen." Gerrie zuut wel an zien
gezichte dat 't gekheid is maor
toch...kan ze neet laoten umme vlam
te vatten.

Gerrie:"Iej mosten is weten hovulle
tied Gert kwiet is met 't onderholt
van alles. Gert hef nooit nargens tied
veur. Gin tied van fietsen of kuiern of,
zo as iej, samen met de caravan d'r
uut. Ik komme nargens, zie gin man
of moes hier achteraf, hoogstens ne
haze of een knien en een paar ree<L-
<Ln."

Gert zit in zik zelf te lachen, dat ver-
haal van ziene Gerrie heffe al zo vake
heurt. Riek gif um een knipoog en
zeg:"Ja mensen ik was ton nog neet te
wiezer.Boern waarn in mien jonge

dage nog boern, ze stonken naor var-
kens en beeste en waarn altied an 't
wark. Ze konnen ok nargens anders
aover praoten dan oaver geld en
grond en beeste. Ik dachte ne boek-
holder biej de co<L?<Lperatie in Zelhem
dat is vastigheid. Op tied 't wark af,
altied ne stropdasse veur en in 't net-
te pak. Op tied vacantie en de wark
wekke hef maor vief dage. Die boern
wilt altied een groter trekker en mear
melk en grond.

Mien vaa en moo hebt zik beide krom
gewarkt. Maor ton wist ik nog neet
wat ik no wel weet. Zonne boekhol-
der in boern dienst...wanneer den
ooit rieke mag worden dan wordt den
ok nooit mear arm. Het boern be
stuur dech altied dai te vuile geld
kriegt veur oewn arbeid en dat harde
arbeiden van die boern....vulle prao-
ten oaver de hegge en koffie drinken.
Boern wark daor kunniej old biej
worden." Gert wordt no toch ietskes
warm:" En wat denk iej van belasting
betalen? Het heten 'Onroerend Goed'
belasting en dan natuurlijk net as ie
der ander inkomsten belasting en zo
straks ai dood gaot dan nog ne kear
de erfenis delen. Vadertje staat die
oew kaal plukt. Heb iej altied alles op-
gemaakt, een mooi broen leaven, dan
kan de staat van oew niks halen. Be
lasting is in feite stealen van mensen

die altied zuunig bunt. Onroerende
zaak belastig is op gin enkele manie
re goed te praoten. Zo as no in
Bronckhorst zeker en vaste geet de
belasting omhoog. D'r mot nieje
meubels komn in de raodszaal en al-
licht mot zo straks de niejen burge
meister een verjongde 'werkkamer'
hebben . En ok de wetholders hebt al-
licht hun wensen.

Heb iej oew geld in op de banke dan
betaal iej niks, kocht iej ne duurn ca-
ravan en maak iej al oew geld op met
vacantie's dan betaal iej ok niks. Ik Ie
as in de krante dat er no ne vlaktaks
zit an te kommen. Dat zal ok wel mot-
ten want in heel Europa kriegt ze dat
nooit rond, zoas hier biej ons. Dat is
zo iets as uutgebreide B.T.W. Een ie
der betaald dan met umme de grote
putte zonder bodem van vadertje
staat te vullen." Gerrie die het meest
neet met Gert eens is:" Wat denk iej
dan , waor mot ze dan het geld van-
dan halen? Ze zult het motten halen
waor dat 't is. De rieken wordt steeds
rieker en d'r komt mear armen die
niet rond kunt kommen. Het is altied
nog zaliger te geven dan te ontvan-
gen." En verschil van mening kump
ok in de beste families veur biej ons
in Bronckhorst.

De Baron van Bronckhorst

CDA Bronckhorst blijft pleiten voor
verbeterd nieuw streekplan Gelderland
De fractie van het CDA Bronckhorst
heeft meerdere malen de partijge-
noten in Provinciale Staten in ken-
nis gesteld van zaken, die wat haar
betreft aangepast dienen te worden.
Het nieuwe streekplan is in vergelij-
king met het huidige naar verwach-
ting al een stuk beter. Maar er blij-
ven nog steeds enkele zaken staan,
die verbeterd dienen te worden.

HET GAAT HIERBIJ OM DE
VOLGENDE ZAKEN:
In de wet ammoniak en veehouderij is
vastgelegd (memorie van toelichting),
dat slechts gebieden waarvan de aanleg
of begrenzing heeft plaatsgevonden
voor l mei 1988 als kwetsbaar worden
aangemerkt. Deze afspraak was ge
maakt door de staatssecretaris om
draagvlak te houden voor de aanleg van
nieuwe natuur. Zonder een dergelijke
afspraak leek het niet mogelijk om nog
nieuwe natuur, bos en landschapsele-
menten te realiseren in o.a. ruilverkave-
lingen. Ook lagere overheden werkten
anders niet meer mee zonder deze af-
spraak. Bij de agrariërs en andere inwo-
ners van het buitengebied is jarenlang
gecommuniceerd dat nieuwe natuur
geen beperkingen zou inhouden voor
hun bedrijfsvoering, onder die voor-
waarde is veel nieuwe natuur gereali-
seerd. In het concept streekplan staan
op de beschermingskaart gebieden op-
genomen onder de kleur "Bescherming
natte natuur". Het betreft bovenbedoel-
de nieuwe natuurgebieden zoals bij-
voorbeeld aangelegd in de ruilverkave-
ling Steenderen bij de Grote Beek/Hen-
gelose Beek. De inwoners hebben mee
gewerkt aan deze nieuwe natuur onder
bovengenoemde zekerheid en dat geen
nadelige of beperkende zaken zouden
worden opgelegd door realisering hier-
van. Via de achterdeur van het streek-
plan worden nu toch beperkingen opge-
legd. Naar onze mening kan dit niet de
bedoeling zijn, want hiermee haal je al-
le draagvlak weg voor nieuwe natuur en
de betrouwbaarheid van de overheid
staat voor de zoveelste keer ter discussie.
Voorts willen we de aanvullingen van de
Regio Achterhoek als het gaat om het
toestaan van nieuwe functies in het bui-
tengebied van harte ondersteunen. Uit-
breiding van de kern Vorden t.b.v. wo-
ningbouw is onder voorwaarden moge
lijk. Een vrij groot gedeelte ligt in het
groen-blauwe raamwerk, die woning-
bouw bijna onmogelijk zal maken. Teza-
men met het begrenzen van Nationale
Landschap De Graafschap medio 2006,
zal het in de praktijk bijna onmogelijk
zijn om uitbreiding van de kern Vorden
voor elkaar te krijgen. Als bij de uit-
gangspunten vermeld staat, dat bou-
wen voor de eigen inwoners mogelijk

wordt. Dan lijkt de behandeling van de
kern Vorden daar absoluut niet op. En
als het gaat om de ruimtevoor-ruimte
woningen op die locatie, dan is dat blijk-
baar wel mogelijk. Het zou zeer wense
lijk zijn om een groter gebied aan de
duiden als multifunctioneel gebied,
waardoor er makkelijker woningen
kunnen worden gebouwd. Nieuwvesti-
ging van grondgebonden landbouw is
verboden in het groen-blauw raam-
werk. Gelet op de veelal versnipperde
landbouwstructuur in dergelijke gebie
den, is nieuwvestiging wel erg wense
lijk. Zeker als het gaat om het samenvoe
gen van reeds aanwezige agrarische
bouwkavels. Gelet op de aangekondigde
verruiming in kader van de WAV (groei
tot 200 melkkoeien) is nieuwvestiging
zeer gewenst. Goede perspectiefvolle
melkveehouderij-bedrijven in het
groen-blauw raamwerk lijken ons zeer
belangrijk voor het instandhouden van
het landschap met bijbehorende na-
tuur(elementen). Het blijkt inmiddels
dat dit verbod de lopende landinrich-
tingen frustreert en daarmee ook de
realisatie van nieuwe natuur. Dit kan
toch niet de bedoeling zijn. Gelet op de
uitvoering van de 3 reconstructieplan-
nen is dit verbod ook zeer onwenselijk.
Als het gaat om de nieuwe natuur (eco-
logische hoofdstructuur, EHS) is het nog
steeds de vraag of de aangegeven EHS
aansluit bij de Rijks-EHS (conform de
landelijke Nota Ruimte). We hebben be
grepen, dat Ecologische Verbindingszo-
nes en Robuuste Verbindingszones nog
steeds tot de EHS blijven behoren en op
de kaart blijven staan. De provincie zal
samen met LNV onderzoek verrichten
om de robuustheid van de EHS te verbe
teren. Het lijkt ons hierbij verstandig
om een einddatum hiervoor op te ne
men, zodat het voor de direct betrokke
nen een keer helder is wat wel en geen
EHS is. Ook kan dan de planologische
bescherming van gebieden vervallen als
de ecologische verbindingszones gaan
vervallen. Immers de bijdrage van het
rijk om die ecologische verbindingszo-
nes te realiseren is recent vervallen.

TENSLOTTE
De fractie van het CDA Bronckhorst ver-
zoekt de CDA collega's in PS dringend
om bovenstaande aspecten nadrukke
lijk te betrekken bij de discussie over de
vaststelling van het nieuwe streekplan
en zaken bij te stellen. Een duidelijk en
goed functionerend streekplan voor de
komende 10 jaar is in ons aller belang.
Namens de fractie van het CDA Bronck-
horst: Arno Spekschoor, email: a.spek-
schoor@cdabronckhorst.nl, tel. (0575)
55 14 84, Paul Seesing,
email: p.seesing@cdabronckhorst.nl,
telefoon (0575) 46 13 22
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De Wichmonder Bennie Peters met zijn huidige vervoermiddel anno 2005.

De Wichmonder Bennie Peters
werkt al vanaf 16 juni 1980 voor
Schildersbedrijf Radstaat en
heeft in de loop van deze tijd al
heel wat op het vakgebied zien
veranderen. Zo is hij bij vader
Radstaat in de Spittaalstraat be-
gonnen en werkt nu al enkele ja-
ren voor de zoon Willem Rad-
staat die samen met zijn echtge-
note Jolanda nu de scepter zwaai-
en over het bedrijf.

Willem zat toen Bennie begon bij va-
der Radstaat nog op de schilders-
school in Zwolle.

In de jaren tachtig was er vaak ie-
mand thuis als het werk uitgevoerd
werd. Tegenwoordig kijk je er ge
woon van op als iemand thuis is en

een bakje koffie voor je zet. Uiter-
aard is ook de ommezwaai naar wa-
tergedragen schildersystemen bin-
nen een hele verandering.

Ook werden in die 25 jaar diverse
cursussen bezocht zoals een tilcur-
sus, cursus voorman, v.c.a., milieu-,
spuit en hoogwerkercussussen.

In die 25 jaar is er ook veel veran-
derd, in het bedrijf. Ging men in het
begin nog vanuit de Bernardsteeg
uit een veel te klein vertrek met een
handkar lopend de stad in naar een
klant, tegenwoordig gaan we vanaf
de Zweedsestraat (industrieterrein)
naar de klanten toe. Hier heeft Rad-
staat een mooi bedrijfspand inclu-
sief spuiterij welke van alle gemak-
ken is voorzien.

Peters is een man met gouden hand-
jes en die dan ook regelmatig veel
andere werkzaamheden verricht
i.p.v. schilderen, bijvoorbeeld glas-
zetten, houtrot herstellen en recen-
telijk nog boven in de Walburgkerk-
toren blad goud plakken op 75 me
ter hoogte.
Het huidige personeelsbestand be
staat uit een kleine twaalf personen
en vormt samen een hechte band
met elkaar. Uiteraard wordt er een
gezellige feestavond georganiseerd
voor het feestvarken, waarbij op de
ze zelfde avond afscheid wordt geno-
men van naamgenoot Ben Peters die
na trouwe dienst gaat genieten van
de vut. En ook wordt Harm Buunk
voorzien van een exclusieve Rad-
staat spelt voor 12'/2 jaar bewezen
diensten.

Q géén voorrijkosten

O altijd prijsopgave

O 24-uurs service
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O levert ook nieuwe machines
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7232 G H Warnsveld

info@wasmachinereparaties.nl

www.wasmachinereparaties.nl

w i e b l i n d
i s r e d t z i c h v a a k
p r i m a met een steuntje in de rug

Help mee via giro 400 40 40 bartiméus
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Musical Jozef ligt op schema

In november vorig jaar zijn op ini-
tiatief van Lieneke van Ruller in
kleine groepen (in totaal ruim
honderd personen) de repetities
begonnen voor de musical "Jozef,
welke op vrijdagavond 30 septem-
ber, zaterdagavond l oktober en
zondagmiddag 2 oktober aan-
staande in de Christus Koningkerk
zal worden opgevoerd. Zondag-
avond 26 juni werd de musical met
alle medewerkers, alvorens met de

vakanties wordt begonnen, in
school 't Beeckland in zijn geheel
nog eens doorgespeeld. Op 21 au-
gustus worden de repetities hervat
en worden de puntjes definitief op
de " i" gezet.

Vanaf dat tijdstip wordt er wekelijks el-
ke zondagavond gerepeteerd. De regie
van "Jozef is in handen van Ruth
Brinkhorst en Ron Bastiaan Net. De
muzikale leiding is in handen van Piet

Piersma. Gerda Ellenkamp en haar
groep mensen "tekent" voor de kostu-
mering. Decoropbouw/ catering: Ron
Bastiaan Net en Bert Mulderije. De
musical "Jozef begint met zijn begra-
fenis. Tegelijkertijd wordt in een soort
flashback door zijn halfzus Diana, zijn
twee zonen Manasse en Efraïm en zijn
broers op het leven van Jozef terug ge
keken. Tegelijkertijd bij de hervatting
van de repetities wordt informatie ver-
strek over de kaartverkoop.

Vordens Songfestival op zaterdag 23 juli:

Voorbereidingen in volle gang

31 mannen uit het buurtschap linde zingen tijdens het Vordens Songfestival 'Eet kleine café aan de haven'.

De voorbereidingen voor het Vor-
dens Songfestival zijn in volle
gang. Organisator Kas Bendjen
heeft weer vijftien nieuwe kandida-
ten gevonden die op de avond door
de band zelf worden begeleid. "Er
wordt weer volop gerepeteerd en
het niveau is minstens zo goed als
vorig jaar", zegt frontman Hans
Krabbenborg.

Eén van de meest in het oogspringen-
de deelnemers zijn misschien wel de
Lindezangers. Een koor van 31 man-
nen uit het buurtschap Linde die
maar liefst vierstemmig 'Het kleine ca-
fé aan de haven' zullen zingen. Initia-
tiefnemer is Wim Lenselink die vorig
jaar in z'n eentje een nummer van
Normaal deed op het Vordens Songfes-
tival. "Als je eenmaal op het podium
hebt gestaan, dan wil je niet anders
meer", zegt hij.

De Lindezangers komen elke twee we
ken bij elkaar om te repeteren onder
leiding van dirigent Piet Piersma. "Ik
ben erg onder de indruk", zegt deze.
"De eerste keer dat ik hier kwam had
ik er nog een hard hoofd in.

De meeste mannen hadden immers
totaal geen zangervaring. Maar ik kan
echt trots zijn, het is ongekend wat
hier in een paar weken tijd is bereikt.
Hier praten ze in Linde nog jaren
over!", aldus Piersma.

DEELNEMERSVELD
Andere opvallende deelnemers zijn de
Pointer Sisters bestaande uit Anita Pie
rik, Marion Horstman, Mieke Polman
en Gracia Rouwen.

Maar ook andere bekende Vordense
deelnemers als Peter Olthuis, Johan
Stapper, Willem Paul Bakker en Arjan

siemerink zullen aan het evenement
meedoen. Het -songfestival vindt
plaats op zaterdag 23 juli in de grote
feesttent van Hotel Bakker en begint
om 20.30 uur.

De avond daarvoor organiseert Kas
Bendjen in diezelfde tent evenals vo-
rig jaar De Grote Prijs van Vorden, een
bandjesfestival voor aanstormende
bands uit de regio.

Zes bands hebben zich hiervoor opge
geven. Het deelnemersveld bestaat uit
Black Out, The Grit, Schot Deur't
Pleeraam, Bacon and Beans, Heibel en
de Vordense band Juustum. De Grote
Prijs van Vorden begint om 20.00 uur.

Voor meer informatie over het deelne
mersveld van beide evenementen zie
ook de website van Kas Bendjen:
www.kasbendjen.nl

Kastelentoer
De VAMC " De Graafschaprijders" or-
ganiseerde zondag de " Kastelentoer".
Een tocht met een lengte van 180 kilo-
meter door Twente en de Achterhoek,
met start en finish bij het clubgebouw
aan de Eikenlaan in het buurtschap
Kranenburg. Het aantal deelnemers
bedroeg 155. De motorclub Hamove
uit Hengelo en MTC Noord uit Oude
Haske, kwamen allebei in aanmerking
voor de prijs, beschikbaar gesteld voor
de ploeg met het grootst aantal deel-
nemers. Beide clubs verschenen met
11 rijders aan de start. Van de organi-
serende vereniging "De Graafschap"
reden 22 leden mee.

Boekenverkoop
bibliotheek
De bibliotheek in Vorden organiseert
zaterdag 2 juli van 10.00 tot 15.00 uur
een grote boekenverkoop. Romans, in-
formatieve boeken en jeugdboeken
zullen die dag tegen zeer voordelige
prijzen te koop worden aangeboden.
Met de zomervakantie voor de deur
een goede gelegenheid om voor wei-
nig geld de vakantiekoffer te vullen.
De boeken blijven gedurende de hele
zomervakantie in de verkoop.

Avondfietsvierdaagse De Snoekbaars
De afdeling Vorden/Warnsveld van
Jong Gelre organiseert vanaf maandag
4 juli tot en met donderdag 7 juli haar
traditionele avondfïetsvierdaagse. (Dit
jaar voor de 27e keer) Door de organi-
satie zijn voor elke avond tochten uit-
gezet met een lengte van circa 20 tot
25 kilometer. De deelnemers kunnen
alle avonden vanaf 18.30- 20.00 uur
starten bij het dorpscentrum in Vor-
den. Er is een route uitgezet in de om-
geving Warken, richting Ruurlo, rich-
ting Linde- Hengelo en een tocht rich-
ting Wichmond, Baak, Toldijk. Voor de
groep die zich in één keer inschrijft en
van start gaat met het grootste aantal
fietsers wordt een speciale prijs be-
schikbaar gesteld.

Fietspuzzeltocht
Medlertol
Traditiegetrouw organiseerde de
Oranjecommissie Medlertol een week
voor de Oranjefeesten zondagmiddag
een fietspuzzeltocht waaraan het ge
hele gezin kon meedoen. Start en fi-
nish waren bij café 't Wapen van het
Medler. De tocht, waarbij onderweg di-
verse opdrachten uitgevoerd moesten
worden, voerde de 65 deelnemers
door Mossel, Wildenborch, Barchem,
de Wiersse en weer terug naar het
Medler. De lengte bedroeg 20 kilome-
ter. De eerste prijs werd gewonnen
door Jeroen ten Have en Anton Eij kei-
kamp, 2 familie Kappert, 3 groep Mi-
chelle Meyerink.

Duivensport

P.V. VORDEN
Wedvlucht vanaf Monlincourt/ Noyon
over een afstand van ruim 365 kilome
ter: HA. Eykelkamp l, 13, 14, 16;
Comb. A en A Winkels 2, 5, 6, 7,11,15,
17; DJ Gotink 3; C. Bruinsma 4, 8; HJ.
Stokkink 9,18; M.M. Tiemessen 10,19;
Jitske Winkels 12.
Wedvlucht vanaf Bourges Pare over
een afstand van circa 620 kilometer:
HA Eykelkamp l, 3, 9; J. Meyer 2,4, 5,
8, 10; Jitske Winkels 6; Comb. A en A
Winkels 7.

Politie

MESSINGAFVAL WEGGENOMEN
Bij een bedrijf aan de Industrieweg
werd afgelopen nacht (21/6) een hoe
veelheid messing en koper weggeno-
men. Om op het terrein te komen
werd een hek vernield. Een getuige
hoorde lawaai bij het bedrijf en zag
nog net een witte bestelbus met hoge
snelheid richting het centrum van
Vorden rijden. In verband met het on-
derzoek is de politie op zoek naar ge
tuigen. Zij kunnen contact opnemen
met het politieteam Bronkhorst via te
lefoonnummer 0900-8844.

AUTO IN BRAND
De auto van een 41-jarige Vordense
brandde dinsdagmorgen (21/6) geheel
uit. De vrouw reed over de Wilden-
borchseweg toen er plotseling rook
onder de motorkap vandaan kwam.
Zij parkeerde de auto op een terrein
aan de Wildenborchseweg en kon nog
op tijd met haar 2-jarig oppaskindje
uitstappen. De auto brandde geheel
uit. Er raakte niemand gewond.

Afgelopen donderdag vond er in de vij-
ver in Warnsveld de 4e onderlinge
jeugdwedstrijd plaats. Er werd in to-
taal 563 cm vis gevangen. De uitslag
was als volgt: C. Waenink 11 stuks-158
cm; 2 T. Eggink 128 cm; 3 M. Huetink
89 cm; 4 B. van Nuland 58 cm; 5 Ch.
Van Breemen 32 cm. De laatste wed-
strijd wordt donderdag 7 juli in de Ber-
kel bij Lochem gehouden.

Achtkastelenfietstocht
De VW te Vorden organiseert woens-
dagmiddag 29 juni voor de eerste keer
in dit zomerseizoen een fietstocht
langs de Vordense kastelen. Er wordt
die middag om 13.30 uur onder des-
kundige leiding vertrokken vanaf het
VW kantoor aan de Kerkstraat. De kos-
ten bedragen voor volwassenen 4,50
euro per persoon. Leerlingen van de
basisscholen betalen 3,75 euro. Alles
inclusief een kop koffie/ thee of een
frisdrankje tijdens de pauze onder-
weg.

Geslaagden bij
Sursum Corda
Vorige week woensdag en donderdag
hebben een aantal leerlingen van mu-
ziekvereniging Sursum Corda meege-
daan aan het HAFA-examen van de
muziekschool Muzehof. De kandida-
ten werden beoordeeld op hun muzi-
kale inzicht, kennis en de toepassing
daarvan, prima vista-spel, voordracht-
stukken en technische en muzikale
vaardigheden als ritmiek, articulatie
en dynamiek. Ondanks het zeer war-
me weer hebben de leerlingen het er
heel goed afgebracht.

Voor het A-examen slaagden Iris van
Dam (alt-saxofoon) en Ingeborg Heij-
enk (dwarsfluit). Voor het B-examen
slaagden Leonie Masselink en Geeske
Menkveld (alt-saxofoon), Gerdien Rob-
bertsen, Femke van den Toren en So-
phie Wullink (trompet). Voor het C-
examen slaagde Lianne Heijenk (trom-
pet). Alle leerlingen werden na afloop
gefeliciteerd met het behaalde resul-
taat en kregen van het bestuur een
roos aangeboden.

LR de Graafschap
Afgelopen week werden de Almelose
ruiterdagen georganiseerd. Lisette Bij-
enhof met haar paard Simply te Best
heeft hieraan meegedaan.
Lisette reed in de klasse L2 een keurige
proef en kreeg hiervoor van de jury
162 punten. Dit was goed voor een
tweede plaats.
Ook hebben veel Graafschap ruiters af-
gelopen zondag gereden in Eerbeek.
Dit was voor de springruiters de laat-
ste selectiewedstrijd.
Herman Maalderink sprong met zo-
wel Tjongejonge als Milton twee fout-
loze parcoursen en behaalde een vijf-
de en derde prijs. Hij mag onze vereni-
ging vertegenwoordigen op de Regio-
kampioenschappen die gehouden
worden begin augustus in Dinxperlo.
Benny v/d Linden mag ook starten op
de kampioenschappen. De dressuur-
ruiters moeten begin juli nog een se
lectiewedstrijd rijden.



Reparatiebedrijf Tonnegie's Waswacht snel en goedkoop ter plaatse!

Witgoed in goede handen bij Ton
Sprookjesachtige expositie draagt bij
aan succes tuinendag Tuinkring Twente

DRONTEN - LELYSTAD - WARNSVELD -10'

Is uw wasmachine of droger defect
Tonnegie's komt direct. Na vele ja-
ren voor de Fabrieken te hebben
gereden als monteur is, Joel Ton
voor twee jaar terug voor zich zelf
begonnen met veel plezier. Zijn
motto was geen voonijkosten te re-
kenen zo als de fabrieken dat doen.

Wanneer de klant de fabriek belt moet
de klant rekening houden met zeker 4
werkdagen voordat men bezocht
wordt en de voorrijkosten zijn rond de
€ 85. [oei van Tonnegie's Waswacht is
van mening dat als het even kan en
het is een ABC storing, dat voor dat
geld de machine weer kan draaien. En
op de verrichte reparatie heeft de
klant dan ook 3 mnd Garantie en voor
die € 85 heeft men geen nieuwe ma-
chine. Tonnegie's Waswacht is een
eenmanszaak maar Joel Ton heeft wel
een samen werkingsverband met zijn
vader. Die heeft een witgoedbedrijf in
het Gelderse Lochem en samen bestrij-
ken zij heel midden-Nederland: van
Utrecht tot Enschede. Via zijn vader
heeft Joel het vak ook geleerd, toen ik
15 jaar was ben ik van school gegaan
en ben ik bij mijn vader in de zaak ge
komen. Ik heb de volledige reparatie-
dienst van hem geleerd. Omdat de
techniek voortschrijdt en er weinig
mogelijkheden waren, besloot Joel
voor de storingsdiensten van de fa-

briek aan de slag te gaan. Zo was hij
werkzaam voor AEG, Bauknecht,
Zanussi en Bosch tot eind 2002. De
prijzen die de fabriek rekenen voor
voorrijkosten, uurloon en onderdelen
deden hem besluiten voor zichzelf ver-
der te gaan. "Ik ben een service gericht
persoon", stelt hij. Ik help liever tien
personen per dag die tevreden zijn,
dan 15 personen van wie er drie onte-
vreden zijn. Zo rekenen wij geen voor-
rijkosten hebben de meeste onderde
len op voorraad in de auto en als men-
sen toch moeten wachten bieden wij
de klant een leenwasmachine aan zo-
dat de klant toch kan wassen.

Klanten kunnen een afspraak maken
met ons zo dat de klant niet de hele
dag thuis hoeft te blijven, men kan
ons bellen: 06-108 76 357of mailen via
onze website
www.wasmachinereparaties.nl

ONDERHOUDSBEURT
Joel Ton is van mening dat een wasma-
chine al gauw tien jaar mee moet kun-
nen gaan. Hoewel dat wel afhankelijk
is van het gebruik. Een te vroege af-
schrijving is volgens hem zonde. Om
problemen voor te zijn biedt hij daar-
om de mogelijkheid machines l keer
per twee jaar na te laten kijken. "Een
soort kleine onderhoudsbeurt, die
€ 35 kost", verduidelijkt Joel. Dit geldt

niet alleen voor de wasmachine maar
ook voor drogers. Daar worden vaak
dingen in gegooid, die er niet in mo-
gen. Zo bestaat de kans op stofopho-
ping en daardoor kan brand ontstaan.

STORINGEN
Storing nr. l zijn nog steeds de BH beu-
gels die tussen trommel en kuip ko-
men. Veel mensen gooien nog steeds
hun machine daarvoor weg. Mensen
denken vaak dat het de lagers zijn wat
men hoort of de motor, maar een sim-
pele BH beugel is de boosdoener. Wan-
neer het echt niet rendabel is om te re
pareren geven wij de klant het advies
een nieuwe te kopen.

Wij geven als monteur onze klant wel
graag advies voor een nieuwe machi-
ne maar wij verkopen niet, dus krijgt
de klant een onafhankelijk advies. De
technische vooruitgaan van de machi-
nes stelt onafhankelijke reparatiedien-
sten als Tonnegie's Waswacht tegen-
woordig niet meer voor problemen.
We kunnen de technische informatie
nu bij de fabrieken weghalen. En een
keer per jaar zijn er bijscholingen. In
de nieuwste machines wordt software
gebruikt, waardoor veel beunhazen
worden uitgeschakeld.

Zo hoopt Tonnegie's Waswacht u nog
vele jaren van dienst te kunnen zijn.

PC de Graafschap
Afgelopen zaterdag, 25 juni, vond
in Eerbeek de laatste van de drie se-
lectiewedstrijden plaats voor de po-
nyruiters van de kring Berkel-IJssel
voor de regiokampioenschappen
in augustus. Aan het eind van de
middag werden de kringkampioe-
nen in de dressuur en het springen
bekendgemaakt en natuurlijk ook
de afgevaardigden voor de regio-
kampioenschappen.

In de dressuur werd er uitstekend ge
reden door de ponyruiters van PC De
Graafschap uit Vorden.

Voor Anneloes Herbold was er 2 maal
een Ie prijs in de klasse B-C met haar
pony Riek met 172 en 162 punten. In
de klasse LI was er een Ie prijs voor
Anke Woerts met haar pony Tamara
met 172 punten. Ook in deze klasse
was er een 3e en 4e prijs voor Mirijam
van Mal met haar pony Dynamic met
162 en 164 punten.

Sebastiaan Hamer en Jermaine Pellen-
berg deelden de Ie plaats in de klasse

L2-AB met 168 punten met hun pony's
Yvonne en Sylvia.
In de klasse MI-DE werd Marit Kou-
wenhoven 2 maal Ie met haar pony
Sara met 1162 en 156 punten. Voor
Hester Slegt was in deze klasse een 3e
prijs met 155 punten met haar pony
Carisbrooke en Carlijn Kingma werd
hier 4e met 153 punten met haar pony
Knurp.

Martine Bijenhof wist in de klasse M2
ook tweemaal een Ie prijs te behalen
met haar pony Tara met 158 en 155
punten.

Tot slot was er een Ie prijs voor Elodie
Stokman met Paase Partout in de klas-
se Z2-DE met 212 punten.

Bij het springen waren er deze keer
slechts twee prijswinnaars. In het B
springen voor DE ponyis was er een 7e
plaats voor Carlijn Kingma met
Knurp.

Sebastiaan Hamer werd eerste in de
klasse L-AB met Yvonne.

Samen met de prestaties van de voor-
gaande twee selectiewedstrijden lever-
de dit resultaat voor PC De Graafschap
maar liefst drie kringkampioenen op
te weten:

Linda Berenpas, Ml dressuur; Martine
Bijenhof, M2 dressuur en Mirijam van
Mal, L-springen.

Daarnaast waren er ook nog twee re
servekringkampioenen, te weten Ma-
rit Kouwenhoven in de Ml- dressuur
en Jermaine Pellenberg bij het B-C
springen.

Dit alles betekent dat PC De Graaf-
schap in augustus weer een goede af-
vaardiging naar de regiokampioen-
schappen mag sturen.

Naast bovengenoemde kringkampioe
nen gaan ook Marit Kouwenhoven,
Ml-dressuur, Elodie Stokman, Z2-dres-
suur en Sebastiaan Hamer, L2- dres-
suur en L-springen, naar de regiokam-
pioenschappen die 13 augustus in
Dinxperlo verreden zal worden.

De zwoele drukkende warmte tij-
dens de tuinendag op vrijdag 24 ju-
ni weerhield de leden van de Tuin-
kring Twente er niet van om een
aantal tuinen in de Achterhoek te
bezoeken met als topper een com-
binatie van natuur, cultuur en
kunst van Verena op ten Noort,
kunstenares uit Driebergen.

Onder leiding van Lindy van Wezel en
Dirk Addink van de Tuinkring Twente
reisde het gezelschap af naar Vorden
waar eerst de tuin van de familie Sta-
ring-v.d. Plassche - de nazaten van de
dichter Staring - werd bezocht.

Daarna werd het bezoek opgesplitst
om in de tuin van de familie Spaans
onder meer de befaamde linden ber-
ceau te bezichtigen en van de bedwel-
mende geur van boeren jasmijn te ge
nieten.

De andere groep ging naar "het Vijver-
huys", de tuin van mevrouw Umbach
met overweldigende bloemenpracht.
Met het uitzicht op een natuurlijke
meertje mét reiger vanwege de vele
kikkers, gebruikte men de lunch. Tij-
dens de lunch vertelde mevrouw Um-
bach een stukje ontstaansgeschiede
nis van het huis en tuin, verluchtigd
met wat anekdotes en besloot ze met
een spreuk van Rudyard Kipling.

Mevrouw Umbach drukte de bezoe-
kers op het hart de ontelbaar kleine
kikkertjes te ontzien tijdens de rond-
leiding door haar impressionistische
tuin en lommerrijk bos.

In het koelere bos konden de bezoe
kers genieten van de bijzondere ten-

toonstelling van beeldend kunstena- *
res Verena op ten Noort. De schilderij-
en van de kunstenares hingen aan de
bomen in het bos en zorgde hier voor
een aparte sprookjeachtige allure.

De boeiende en bijzonder inspireren-^
de werken lieten een ruime variatie
zien met prachtige kleuren en compo-
sities, waar men zeer van onder de in-
druk was. Een aantal schilderijen is
rechtstreeks geïnspireerd op de (Ach-
terhoekse) natuur, maar ook door de
natuur in Italië en Frankrijk. Naast h t't
vrij schilderen in zowel traditioneel
als experimentele technieken, maakt

Op ten Noort aquarellen en acrylschil-
derijen van huizen in opdracht van
makelaars en particulieren waarbij de
sfeer van de bewoners tot uitdrukking
komt.
Daarnaast ontwikkelt Verena op ten
Noort kunstprojecten voor het basis-
onderwijs als kunstenaar in de klas en
geeft teken- en schilderlessen aan jong
en oud.

De veelzijdige en natuurminnende
kunstenares exposeert op dit moment
in de randstad, maar wilde speciaal
voor de Tuinkring Twente wel een mi- *
ni expositie inrichten die ervoor zorg-
de dat -de leden van de Tuinkring
Twente een bijzonder evenement be
leefden.

Voor meer informatie over de kunste
nares kunt u contact opnemen via e
mail: v-noort@planet.nl of kijken op
www. toonzetter.nl/Vera-opten-noort.
html
of www.heuvelrugnieuws.nl/galerie/
noort.htm

Toch wel even het vermelden waard:

Vorden El ongeslagen
voorj aarskampioen!

RTV
PETER MAKKINK13E IN VAASSEN
Op woensdag 15 juni werd de ronde
van Vaassen verreden. Hier stonden
ook enkele renners van RTV Vierakker-
Wichmond aan de start. Ondanks het
warme weer werd het een ware slijta-
geslag. Er reden halverwege de koers
drie man weg uit het peloton. Daar-
achter ontstond een achtervolgende
groep van zeven renners. Deze pro-
beerden de kopgroep te achterhalen,
wat echter niet lukte. Het peloton
moest sprinten voor de lle stek. Hier
werd Peter Makkink 3e van het pelo-
ton.

DRIE PODIUMPLAATSEN
MTB-WEDSTRIJD ARNHEM
Op zondag 12 juni werd er in Arnhem
verschillende Mtb-wedstrijden (o.a.

het NK studenten) verreden. Hier be
haalden verschillende renners van
RTV-Vierakker Wichmond podium-
plaatsen. Frank Schotman behaalde
bij het NK-studenten een tweede plek.
Na eerder dit jaar al Nederlands kam-
pioen bij de Beloften te zijn geworden,
was dit zijn tweede podiumplek tij-
dens een NK.

De overwinning ging naar Matijs Wa-
genaar. Bij de wedstrijd over 75 minu-
ten ging Marco Loman met de over-
winning aan de haal. In een veld van
ruim 250 renners reed hij, op het
mooie maar zware parcours, vanaf de
start aan kop en stond deze plaats niet
meer af. Eddy Heuvelink uit Warns-
veld behaalde hier een nette 38e
plaats.

Bij de wedstrijd over 150 minuten
werd Jan Weevers tweede.
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Nieuwstad 30
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Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
info@weevers.nl
www.weevers.nl

40 jaar Drukkerij Weevers
l maart 2005 was het 40 jaar geleden dat Drukkerij Wolters werd overgenomen
door de heer L.G. Weevers sr. Er werkten destijds 2 medewerkers. Inmiddels is
Drukkerij Weevers uitgegroeid tot een middelgroot bedrijf met 60 medewerkers,
verdeeld over verschillende vestigingen. De leiding is nu alweer 10 jaar in handen
van de heer Weevers jr.

De families Weevers feliciteren elkaar met het 40 jarig jubileum

Op 11 juni jl. werd ter gelegenheid
hiervan, samen met de personeelsver-
eniging, een bedrijfsfeest georgani-
seerd. De feestelijke zaterdag begon
op de Lochemse Golf- en Countryclub
De Graafschap waar het gezelschap
een golfclinic volgde. Heel serieus
werd geoefend met behoorlijke resul-
taten. Maar gelukkig bleek dat men
meer verstand van drukwerk heeft.

De heer Bennie Duenk neemt afscheid na
een werkzame periode, van maar liefst
45 jaar, in de Grafische Industrie

JUBILARISSEN
Het avondfeest was tevens ter gelegen-
heid van drie jubilarissen. De heer
Bennie Duenk heeft afscheid geno-
men van het bedrijf om te gaan genie
ten van de VUT. Bennie is in 1960 be-
gonnen bij de Elna in Lichtenvoorde
waar toen ook de heer Weevers sr.
leermeester was. Dit bedrijfis in 1999
door Drukkerij Weevers overgeno-
men. Bennie kan nu terugkijken op
een werkzame periode, van maar
liefst 45 jaar, in de Grafische indus-
trie. De tweede jubilaris was de heer
Jan Klein Brinke met een 25 jarig
dienstverband. En de derde jubilaris
was de heer Rudi Hendriksen. Voor de
tweede keer viert hij zijn 12K jarig ju-
bileum bij Drukkerij Weevers. Hij
heeft ruim een jaar elders gewerkt,
anders had hij inmiddels een dienst-
verband van 27 jaar. Rudi heeft zeer

uiteenlopende werkzaamheden uit-
gevoerd bij Weevers en is nu bedrijfs-
leider van Weevers Net, het IT bedrijf
dat softwareprogramma's en webde-
sign ontwikkeld en computerinstalla-
ties verzorgd voor het MKB.
De grote opkomst en de gezellige
avond getuigen van een grote saam-
horigheid bij het familiebedrijf. Men
kan terugzien op een zeer geslaagde
viering van het 40 jarig bestaan van
het bedrijf.

NIEUWE INVESTERINGEN
In 2005 is men van start gegaan met
twee aanzienlijke investeringen.
Zo werd in het voortraject geïnves-
teerd in Computer To Plate waarmee
de bestaande installatie CTP van Creo
werd vervangen door een sneller en
geavanceerder systeem van het merk
Screen. In de drukkerij is een druk-
pers vervangen door een nieuw mo-
del met de laatste stand der techniek.

SPEKTA SCREENING
Naast de snelheid en nauwkeurigheid
is het grote voordeel dat het bedrijf
nu standaard gebruik maakt van
Spekta Screening. Dit is een nieuwe
techniek voor beeldopbouw waarmee
afscheid wordt genomen van de ras-
tertechniek die tot nu toe werd ge-
bruikt voor de opbouw van foto's.
Spekta Screening is zo gedetailleerd
dat als het ware de korrel van de foto
wordt benaderd. Samen met de Com-
puter To Plate installatie werd het
ontwikkelproces vervangen waardoor
het verbruik van chemie aanzienlijk
wordt verlaagd. Hiermee wordt het
milieu verder ontzien. Dit sluit aan
op het algemene beeld dat de Grafi-
sche Industrie nog maar zeer gering
milieubelastend is.

NIEUWE DRUKPERS
Drukkerij Weevers heeft weloverwo-
gen een Komori 2 kleurenpers aange-
schaft met een hoge automatiserings-
graad. Het concept sluit naadloos aan
op de twee bestaande vierkleurenper-
sen waardoor flexibiliteit en kwali-
teitsniveau optimaal zijn.

De grafische industrie maakt net als
vele andere branches momenteel
moeilijke tijden door, des te meer re-
den om te investeren in betrouwbare
en snelle apparatuur voor een sterke
marktpositie. De vraag van de klant
naar drukwerk moet snel en goed
kunnen worden beantwoord. Drukkerij Weevers, ook uitgever van diverse weekbladen

Computer To Plate installatie van Screen.

Drukkerij in Vorden met aan de rechterzijde de nieuwe 2 kleurenpers
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Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/200 van 14,95 voor 9»95

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

Cindereüa basic katoenen
hoeslakens

100% katoen in vele kleuren
80/200 van 13,95 voor 9»95

90/200 van 14,95 voor 9»95

90/220 van 15,95 voor 11,95
140/200 van 21,50 voor 13»95
160/200 van 22,95 voor l6,95
180/200 van 27,95 voor 18,95
180/220 van 29,50 voor 21,95
2 slopen 60/70 van 9,90 nu 7,95

Cindereila lakens wit
100% katoen

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

240/260 van 27,95 voor 21,95

Ook in diverse kleuren voorradig

Molton hoeslakens
100% katoen

80/200 van 23,95 voor l8,95
90/2*00 van 24,95 voor 19»95
90/210 van 26,95 voor 2O,95
140/200 van 31,95 voor 24,95
160/200 van 34,95 voor 26,95
180/200 van 38,95 voor 28,95
Moltonslopen nu 2 voor 13»5°

Ook andere maten hoesmoltons leverbaar.

Kneer hoeslakens
100% katoen dubbel gebreide jers

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

3P%1corting
uitse super kwaliteit speciaal vo

\ dikke raatrassen

Vandijck Royal
Effen en gestreepte baddoeken

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

Lin-o-lux
Effen gekleurde baddoeken.

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

Ten Cate Seahorse
60/110 van 9,95 p/st. nu2voor9,95
washand van 2,25 nu O,95

Vandijck bad mat
(Lussenmat) ioo%katoen.

60/60 Bidetmat nu 9,95
60/60 Toiletmat nu 9,95
55/90 Badmat nu 14»95
70/140 Badmat nu 27,95

Synthetische kussens met hollow fiber
vulling en katoenen tijk, anti-allergisch.
van 15,60 p/st. nu 2 voor 22,5°

Synthetische gevuld met luxorel en een
katoenen tijk, anti-allergisch, goed was-
baar en en bij te vullen.
van 32,95 p/st. voor 22,95 nu 2 voor 39»"

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

DEKBEDSETS
2 «ie G R AT l S

Honderden dekbedsets
met kortingen tot 70%

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

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

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

voor 24,95

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

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

2 voor 99»

K E U K E N D E K B E D D E N
Keukensets keukendoek +theedoek
(Elias, DDDDD + Jorzolino)

van 8,70 nu vanaf 5»"

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

Ovenwanten van Elias van 7,50 nu 4,95

Pannenlappen van Elias van 2,95
nu 2 voor 4,5°

Zomerdekbedden
vulling: 100% katoen 100% zijde

i pers. 140/200 nu 29,95 nu 29,95
nu 34,95 ryj 34,95
nu 44,95 nu 44,95

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

TAFELGOED
tot 80% korting

Badjassen
Vandijck badstof badjas div. kleuren

Benetton velours badjas div. kleuren
met shawlkraag div. kleuren

van 59,95 HU 39,95

Vandijck Ranger
Badgoed ivoor kleur

Washand van 2,95 voor 1,95
Gastendoek van 6,50 voor 4,50
Waslap van 3,30 voor 2,50
Handdoek 68x127 15,95 nu 9,95
Bad mat van 13,95 voor 7,95
Badlaken 90x180 32,50 nu 19,95

litsjum. 240/200 nu 54,95 nu 54,95
litsjum. xl 240/220 nu 64,95 nu 64.95

Synthetische dekbedden
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
i pers. 140/200 van 55,- voor 35,-
1 pers. xl 140/220 van 65,- voor 39»"
2 pers. 200/200 van 85,-voor 49,-
litsjum. 24o/2OOvan 95,-voor 59,-
litsjum. xl 24o/22ovan 105,-voor 69,-

Synthetisch 4-seizoenendekbed met
katoenen tijk. Anti-allergisch.
Goed wasbaar.
i pers. 140/200 van 99,- voor 65,-
1 pers. xl 140/220 van 119,- voor 75,-
2 pers. 200/200 van 139,-voor 89,-
litsjum. 240/200 van 159,-voor 119,-
litsjum. xl 24o/22ovan 179,-voor 129,-

Donzen dekbedden
65% eendendons enkel dekbed,
35% eendenveertjes.
i pers. 140/200 van 129,- voor 69,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 79,-
2 pers. 200/200 van 199,- voor 105,-
litsjum. 240/200 van 235,-voor 125,-
litsjum.xl 24o/22ovan 265,-voor 139,-

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

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

Honderden strand-
lakens

+
Kinderstrandlakens

vanaf 9,95

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

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

Badmatten
Synthetische badmatten

bidetmatten en
toiletmatten

HALVE PRIJS

Katoenen
dekens/spreien

1 persoons 160/230 van 59,95 nu 39,95
2 persoons 220/230 van 79,95 nu 59,95
litsjumeaux 260/230 van 89,95 nu 69,95

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

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen 161.0575512816 www.bedshop.nl

Pe>
onder voorbehoud van zet- en drukfouten.
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Heerlijk mals
voor een zacht prijsje Plus:

de scherpste
actieprijzen

Korte
varkenshaas
Kilo
ELDERS 14.29

Mona
Schepijs
of yoghurtijs
boordevol
Diverse smaken.
Beker 650 ml.
ELDERS 2.65

Plus:

acti

PLUS
Filet Americain
Diverse smaken.
Bakje 150 gram
NORMAAL 1.79

Eén

^K.'̂ *'-

l actieprijzen

*
-

Plus:

Roomboter croissants
Vers uit eigen oven.
4 stuks
ELDERS 1.96

Pickinrick
Ice tea

Diverse smaken.
Pak a 1 liter

2e pak
GRATIS

Plus:
rf

-.--; i

•

Pitloze
witte druiven
Bak 500 gram

Plus:
descher
a et ieprij

4 stuks

I I I

Diamarine
Cötes de Provence

rosé
3 flessen a 75 cl.

ELDERS 13.47
Nu 3 flessen

3 halen
2 betalen

Wij verkopen alléén alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

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

vrijdag 8.00-21.00 7243 FC Lorhpm vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00 Tel 0573 -251056 zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl
26/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden
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