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Beide verenigingen bestaan dit jaar 75 jaar, de folkloristische dansgroep
"De Knupduukskes" en de Chr. Muziekvereniging "Sursum Corda".

De dansgroep heeft het jubileum vo-
rige maand gevierd, terwijl de muzi-
kanten in november 75 jaar bestaan.

Dat zal op 12 november gevierd worden
met een jubileumconcert waaraan
ook Cor Bakker zal meewerken. .

Dinsdagavond hielden de twee vereni-
gingen een gezamenlijk optreden dat

plaats vond op het grasveld bij de N. H.
kerk. Het publiek kon van drie dingen
genieten, de zomerse weersomstan-
digheden, muziek en dans. "De Knup-
duukskes" en "Sursum Corda" brachten
een non-stop programma.

Behalve het harmonieorkest traden
ook de Malletband en de Majorettes
van "Sursum Corda" op. Tim van Lin-

gen was de solist in het nummer
"Land van Maas en Waal". Tussen de
bedrijven door niet alleen optredens
van "De Knupduukskes" maar ook een
optreden van de dansgroep die Neder-
land volgende maand tijdens de Euro-
peade in Frankrijk zal vertegenwoordi-
gen.

Deze dansgroep is samengesteld uit
leden van "Wiej Schotst Vedan" uit
Barchen, "De Knupduukskes" uit Vor-
den, "De Meulenvelders" uit Does-
burg, "'t Olde Getrouw" uit Varsseveld
en de "Speelluden" uit Westervoort.

PC de Graafschap
Afgelopen zondag vond het pony-
concours Bathmen plaats.

PC De Graafschap was met 6 amazones
vertegenwoordigd op dit concours.
Nienke Woerts, die na een lange pe-
riode van blessureleed van haar pony
Nina, eindelijk weer kon deelnemen,
legde meteen beslag op een Ie en een
2e plaats met resp. 166 en 164 punten
in de B-DE dressuur. Haar zus Anke
kwam dit keer niet uit, maar plaatste
zich vorige week wel voor het regio-
kampioenschap in de Ll-DE dressuur.
Voor Mirijam vam Mal was het een hele
bijzondere wedstrijd. Zij won het sprin-
gen in de klasse L-E met haar pony Dy-
namic en in plaats van een ereronde te
paard, mocht zij een ereronde op een
stalen ros rijden. De extra prijs in deze
klasse was namelijk een mountainbike!
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Steppen en Stoppen!!!!
Deze zomer hoeft niemand stil te
zitten. De Achterhoek is bekend
om zijn vele mooie fietsroutes,
maar zeker zo leuk is het om door
de omgeving te steppen.

Het sportorganisatiebureau Freewheel
uit Vorden heeft in samenwerking
met de VW een vijftal zomerroutes in
de omgeving van Vorden uitgezet. In
alle routes zijn een of meer "stops"
opgenomen, waarbij men op het terras
van een horecagelegenheid kan uit-
rusten. De routes variëren in afstand
van 9 tot ongeveer 20 km. Gedurende
de maanden juli en augustus gelden
er zomertarieven voor de huur van de
step en de route krijgt men er gratis
bij.

Om het steppen deze zomer nog aan-
trekkelijker te maken zijn er vijf routes
uitgezet. Het prettige bij steppen is dat
men zowel over verharde als onverhar-
de wegen kan gaan. De steps hebben
grote wielen en steppen daarom heel
gemakkelijk en snel. Ze zijn geschikt
voor volwassenen en kinderen vanaf
circa 8 jaar. De routes zijn zeer afwisse-
lend en men ziet hierbij de omgeving
van Vorden op zijn best.

Zo is er de Knopenlaanroute die door
Vorden en natuurlijk door het Knopen-

laantje gaat. Er zijn twee tussenstops
mogelijk om even wat koffie of een
lunch te gebruiken. Er is een Brave
Beertje route. Deze gaat richting
Warken en komt langs het pannen-
koekenhuis Het Brave Beertje. Met de
Peppel-Staringroute gaat u net over de
gemeentegrens naar Barchem en komt
u langs theeschenkerij De Peppel.

Een zeer rustieke boerderij waar overi-
gens meer is dan thee en verse appel-
taart! Ook stept u door het land van
Staring en langs kasteel Wildenborch.

De Wildenborchf- Kranenburgroute
gaat langs taveerne de Wildenborcher-
hof. Daarna op de terugweg nog een
stop bij pannenkoekhuis Kranenburg
of via een kortere weg direct terug.

Als laatste de Hackfortroute die door
Delden en verder langs camping de
Kleine Steege, dorpshuis Ludgerus,
kasteel Suderas en Hackfort loopt.
Steps zijn te reserveren via de VW of
bij Freewheel met gratis een van de vijf
routebeschrijvingen. De routes vertrek-
ken allemaal vanaf het pand van Free-
wheel aan de Netwerkweg in Vorden.

De officiële presentatie van de routes
vindt plaats op maandag 11 juli bij de
VW Vorden.

25.000 bezoekers zwembad "In de Dennen1

Dit weekend heeft de 25.000e be-
zoeker de kassa van het zwembad
"In de Dennen" gepasseerd.

"Daar zijn wij uitermate content mee.
Een respectabel aantal en dan te be
denken dat de schoolvakanties pas nu
beginnen.

Vorig seizoen trok het bad ruim
53.000 bezoekers.

Als de weersomstandigheden ons niet
in de steek laten, moeten we dit aan-
tal deze zomer kunnen overtreffen",
aldus een optimistische manager
Martin Westerik.
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REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 20O 9000



Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 10 juli 10.00 uur ds. M. Paas uit Neede.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 10 juli 10.00 uur ds Bernard-Boertjes.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 10 juli 10.00 uur ds. D. Westerneng;
19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 10 juli 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cante-
mus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 9 juli 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor.
Zondag 10 juli 10.00 uur Woord- en Communiedienst
m.m.v. herenkoor.

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

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

Tandarts
18-19 juni P. Scheepmaker, Ruurlo, telefoon 06-53736310.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

Ambulance
Tel. 112, b.g.g. (0570)633222.

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

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

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

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

Dierentehuis *De 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
Maaltijdvoorzieni ng
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 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.

• 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.

• De kranten staan ervol
van: overgewicht neemt
schrikbarend toe! Maar sa-
men staan we sterk. Herba-
life kan uw oplossing zijn.
Nieske Pohlmann (0314) 64
13 09 / 06-54 32 66 69
www.no-jojo.nl

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

• Examen gehaald...? Profi-
ciat! Pap schenkt een bal-
lonvaartticket a € 175,--.
Bel ballonvaarder Paul Kok
(06) 51 58 41 45.

• 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.

• Heeft u last van wespen?
Bel dan OBS Vorden voor
snel weghalen. Geen € 65.-
maar € 37.-. 's Morgens bel-
len tussen 8.00 en 10.00 uur:
tel. (0575) 55 32 83, b.g.g.
(06) 51 106955.

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

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

• RUN2DAY Runners Vor-
den. Beginners 18.30 uur
gevorderden 19.45 uur. ledere
donderdagavond. Vertrek vanaf
Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.

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

• Zuivere koffie! Max Ha-
velaar snelfilter of pads nu 3
voor € 4,50 bij Wereldwinkel
Vorden. Vrijdags open vanaf
9.30 uur!

• Beatkids meisjeskleding
rokjes, jurken enz. zat. 9 juli
13-16 u. 20% korting, Sta-
tionsstr. 18 Ruurlo

Omdat het werkt!
®HER@ALIFE.

voor:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

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

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

>4dwës en begeleiding:
Jans Bakering

De Zomer is in het land

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

Vlaai v/d week

Kersenvlaai
6-8 stukken € 6,50

Dinsdag = Brooddag

3 wit tijger broden € 4,OO

Weekendaanbiedingen

Aardbeislofje
5 pers. € 5,95

Yoghurt-fruitbroodjes
3 stuk € 2,95

GIL4ARLES in ZUTPHEN

Individuele lessen door gediplomeerd
docent Eduard Peelen.

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

Tel: 0575-516240

Jansen & gal •
autoschadebedrijf m

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

Dagmenu's
6 juli t/m 12 juli2O05

ophalen € 6.50
of bij ons eten € 7.75

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

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

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

Woensdag 6 juli
aspergesoep / brochette van varkenshaas en kip,
gebakken aardappelen en salade
Donderdag 7 juli
Züricher geschnetzeltes met rösti aardappelen en groente /
bavarois met slagroom
Vrijdag 8 juli
tomaten bouillon / vispot de rotonde in roomsaus
en witte wijn met rijst en groente
Zaterdag 9 juli
varkenshaassaté met pindasaus, frieten en zomersalade /
ijs met slagroom
Maandag 11 juli
gesloten
Dinsdag 12 juli
wiener schnitzel met gebakken aardappelen groente /
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

Wendie en Thomas



Ons kind
wonder

van Gods schepping
met open armen

ontvangen

Jonathan Michaël
Zondag 26 juni 2005

lengte: 56 cm, gewicht: 4420 gram

Zoon van Wilbert en Mirjam Berendsen-
van der Meulen t:»

[' Molenweg 27
7251 ED Vorden

Tel. (0575) 55 54 54

Mirjam en Jonathan rusten van 12.00 uur tot

15.00 uur en na 21.30 uur. Voor bezoek graag
even bellen.

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

POSTERS
full-colour
ze knallen er uit en

de prijs zal u meevallen

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

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215 ^
7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:

onderhoud aan bestaande monumenten

zoais • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: Gerritsenweg 6
(Industrieterrein 'I)c Mars' t.o. Woonboulevard l 'üjerkamp)

7202 BP Zutphen

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

Mitra Slijterij Sander Pardijs

Dorpsstraat 16 . «•*

MÏTRA 7251 BB Vorden *««* *

"V_^ 0575 554264

WINKELAANBIEDINGEN!

SONNEMA
Berenburg, liter

adviesprijs 13,49

10,99

PASSOA
nu met een
strandlaken kado!

liter, adviesprijs 16,99

14,99

BITBURGER
Pilsener, 6 x 33 cl

adviesprijs 3,25

Twee halen één betalen

Dus een krat voor maar 6,50

tHBO V«r«

EHBO-vereniging Vorden start
nieuwe cursus. Datum aanvang
± half oktober 2005. De nadruk
ligt op de praktijk, om het oefenen
zo echt mogelijk te maken7 worden
Lotusslachtoffers ingeschakeld.
Kosten € 150.- incl. lesmateriaal,
reanimatie en l jaar lidmaatschap.
Opgave: M. Berendsen,
Julianalaan 5, 7251 EP Vorden.
tel.: (0575) 55 11 17
bgg.: 06-52 31 32 37
e-mail :ijima@hetnet.nl.

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta Y
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

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

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

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome.

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

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

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp
Almen

J.B. Eppink
Steenderen

Bronkhorsterweg iü, 7221 AA Steenderen
tel. (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21

CITYLIDO
E V E R Y S A T U R O A Y

:ifY.THEATER :: CLUB OE BEAU :: SOULKITCHEN

ASSO TEMPLE BAR :: CLASSIC CAFÉ

9 JULI
FRAGMENT LIVE
16 JULI DJ JOSÉ
23 JULI GLENN B

30 JULI
EXCITYNG KINKY

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

:: WWW.CITYLIDO.Nt ::

:: MINIMUM ACE 18 :: CITY LIDO HAS
THE RK5HT TO REFUSE ENTRANCE ::

Iets doen
voor de

Bouw mee aan ons nieuwe vakantieschip!

giro 145
\J l J}r-,,ti\(Breda)

www.ietsdoenvoordezonnebloem.nl _E_

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

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

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

Springkussen 4 x 4 m
€ 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

"De lekkerste spareribs
zitten voortaan in een box'

Spareribs uit de magnetron? Jazeker, dat kan nu met onze nieuwe
Grillbox. Een handige emmer met minstens 900 gram spareribs,
inclusief saus en servetten. Helemaal compleet. Helemaal in orde.

De smaak van de barbecue, maar dan zonder al dat gedoe.

Keurslagerkoopje

Grillbox spareribs + saus/
servetten

900 gram €

Speciaal aanbevolen

Hamburgers
4 stuks € 2?5

weekaanbieding ^\ Q^

Tomatensalade 100 gram € \Jm

Bami en Nasi

Special

Wings

500 gram €

per stuk €

298

L50

Vleeswarentrio

100 gram Hamworst +
100 gram Zeeuws spek +
100 gram Boerenmetworst
samen voor de prijs van :•

gg

'Srlviogman, keurslager
.JL^hJ Zutphenseweg 16, Vorden

-Utm (0755) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

o * d «•' t

*n ir

Restaurant
't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251 HN Vorden

tel. 0575-554001

www.oldelettink.nl

e-mail: info@oldelettink.nl

WEEKMENU:

bij ons opeten c 7,so
afhalen c e.oo

Elke zondagavond
warm &£ koud bqffet € 15,00 p.p.
kinderen van 4 tot 12 jr € 1.00 per levensjaar!

Tot ziens bij 't Olde Lettink

twee weken
vakantie!
De showroom is gesloten vanaf vrijdag
15 juli 16.00 uur tot maandagmiddag
8 augustus 13.00 uur.

Het magazijn is van maandag 18 juli t/m
vrijdag 22 juli, van 8.00 tot 17.00 uur
geopend voor het afhalen van goederen.
Van zaterdag 23 juli t/m zondag

7 augustus zijn wij gesloten.

Maandag 8 augustus staan wij weer
volledig en uitgerust voor u klaar.

Wij wensen u een goede en fijne
vakantietijd toe!

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

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

www. streekbouwmaterialen.nl



Medlertol heeft een koningin (Jopie Hulstijn)
en een keizer (Reini Groot Nuelend)

VRTC-ers naar de Pyreneeën

EK1LAND

"Medlertol" zal het komende jaar met strakke hand of misschien wel
met soepele hand geregeerd gaan worden. Sinds zaterdagmiddag heeft
het buurtschap namelijk een koningin (Jopie Hulstijn) en een keizer
(Reini Groot Nuelend). In verband met het 80 jarig jubileum vond de or-
ganisatie het namelijk een goed idee om ook het onderdeel "Keizer-
schieten" in het programma op te nemen. Een strijd (vogelschieten) die
gestreden werd tussen de oud-koningen (koninginnen) uit de afgelo-
pen jaren. In totaal melden zich 20 personen. Daarnaast was er dus het
traditionele vogelschieten waaraan ruim 50 personen deelnamen.

Traditiegetrouw begon het Oranje-
feest in de Medlertol vrijdagavond met
een toneelavond. Dit keer verzorgd
door het Dorpstoneel uit Ruurlo dat
het blijspel "Stil, zeg ik" op de planken
zette. Zaterdagmiddag stond er aller-
eerst een kinderoptocht op het pro-
gramma.
De kinderen vertrokken met hun ver-
sierde fietsen, skelters e.d. vanaf de ac-
commodatie van de touwtrekvereni-
ging naar het feestterrein.

De muziekvereniging "Concordia"
zorgde daarbij voor de vrolijke klan-
ken. Aansluitend stonden de volksspe-
len op het programma. Wethouder Ab
Boers opende deze spelen. Zaterdag-
avond werd het Oranjefeest Medlertol

afgesloten met een daverende feest-
avond met medewerking van het
dansorkest" De Buren".

UITSLAGEN DIVERSE SPELEN:
Vogelschieten: l en schutterskoningin
Jopie Hulstijn, 2 Reinier Groot Nue-
lend 1.vleugel, 3 Henk Meijerink r.
vleugel, 4 Erik Knoef kop, 5 Stefan
Groot Nuelend staart.
Keizerschieten: l en "keizer" Reini
Groot Nuelend, 2 Gerrit Enzerink 1.
vleugel, 3 Rini Ribbers r.vleugel, 4 Erik
Knoef kop, 5 Johan Kamperman staart.
Ringsteken: l Sanne Mullink, 2 Leonie
Middelbeek, 3 Genie Enzerink.
Flessen trekken: l Herbert Wenneker,
2 Herbert Hulstijn, 3 Jan Hendriksen.
Doeltrappen: l Ruud Mullink, 2 Bob

Keurentjes, 3 Bennie Mullink.
Pijltjes gooien: l Gerrie Nijenhuis, 2
Herman Geerligs, 3 Leonie Middel-
beek.
Korfbalgooien: l Teun Brummelman,
2 Jannie Vlierman, 3 Bennie Enzerink.
Vogelschieten (jeugd): l en schutters-
koning Teun Betting, 2 Romy Knoef 1.
vleugel, 3 Torn Berends r. vleugel, 4
Wesly Kamperman kop, 5 Björn Nijen-
huis staart.
Kinderspelen
Categorie peuters: l Luuk Sueters, 2
Indy Groot Wassink, 3 Rianne Rein-
ders.
Groep l: l Evi Lichtenberg, 2 Marieke
Havekes, 3 Richard Vliem en Roy
Brummelman.
Groep 2; l Bente Lenselink, 2 Patrij k
Zents, 3 Niels Kappert en Quincy Bob-
bink.
Groep 3 en 4: l Kitty Enzerink, 2 Harry
Eggink, 3 David Zents.
Groep 5 en 6: l Jordy Weenk, 2 Saskia
Gudde, 3 Anne Bulten.
Groep 7 en 8: l Üsa Berends, 2 Gemma
Eggink, 3 Rianne Hendriksen
Optocht ( categorie fietsen) l Erik Rib-
bers; categorie skelters: l groep Groot
Jebbink en Groep Kuyt. Overigen: l
Carmen Fokkink.

Op zaterdag 18 juni j J. gaan rond
zeven uur in de morgen zes leden
van de VRTC de Achtkastelen-
rijders per camper op weg naar
Biaritz in Frankrijk. Geheel op
eigen initiatief gaan Henk Arfman,
Henk Ebbink, Harry Eggink, Ge-
rard Franzel, Wim Norde en Hans
Reintjes een fietstocht maken door
de Pyreneeën.

Na de aankomst op zondagmiddag,
wordt er even een uurtje gefietst, om
alvast te wennen aan alle nog te be-
klimmen cols. Maandagmorgen, na
een stevig ontbijt vertrokken ze vanuit
St. Jean de Luz voor een rit van 140 km,
met de beklimming van de Col d'Os-
quich.
Óp dinsdag wordt vertrokken vanuit
Oloron St. Marie met wederom stra-
lend weer. Vandaag een drietal pittige
cols. Als eerste Col de Marie-Blanque
(1035m) en dan de van de Tour de
France bekende Col d'Aubisque
(1709m) en als toetje Col de Soulor
(1474m).
Na een zeer warme en zware fietsdag
wordt de dag afgesloten met een be-
zoek aan Lourdes.

Voor woensdag staat de koninginnerit
op het programma. Vanuit Argeles Ga-
zost gaat het naar de Tourmalet, met
een klim van 17 kilometer en een
maximaal stijgingspercentage van
14%, wat het gemiddelde percentage
op 8% brengt. Op de top (2115m) is het
genieten van het mooie uitzicht op de
nog met sneeuw bedekte toppen.

Na een goede nachtrust en een stevig
ontbijt, want de calorieën vliegen er
door heen, op pad voor een etappe van
108 km. Met nog wat stramme spie
ren, blijkt de onbekende Col de Menté
(1349m) een echte kuitenbijter. Tij-
dens de beklimming van de Col Portet
dAspet (1069m) maakten ze een stop
bij het monument ter nagedachtenis
aan de hier tijdens de Tour van 1995
verongelukte Italiaanse renner Fabio
Casartelli.

In Massat aangekomen, wordt beslo-
ten om een rustdag te nemen. De zwa-
re klimkilometers in combinatie met
de extreme hitte, maken dit noodza-
kelijk. Na de welverdiende rustdag
gaat het via de Col de Port (1250m) en
de Col de Puymorens (1905m) langs
Andorra richting de Spaanse grens. Na
130 kilometer arriveerden ze in Bourg
Madame, een dorp op de grens van
Frankrijk en Spanje.
Op zondag reden ze in Spanje. Via La
Collada de Toses (1800m) gaat het via
Ripoll naar Taradell. Onderweg geeft
een thermometer 41 graden aan en
zijn ze bijna alleen op de weg.

Het is nu wel duidelijk waarom er een
siësta wordt gehouden in deze landen.
Op maandag vertrokken ze vanuit Ta-
radell voor de laatste etappe naar Ma-
canet de la Selva.
Bijna de gehele route gaat door het na-
tuurpark de Montseny. Ondanks het
klimwerk en de hitte hebben ze geno-
ten van de prachtige flora en fauna
die hier wordt geboden.

Na het maken van een groepsfoto;
volgt een afdaling van ruim 20 kilo-
meter naar de beklimming van de Col
d'Aspin (1489m). Hier is de hitte van 37
graden de grootste tegenstander, dus
erg veel drinken om het vochtverlies
op te vangen. Als laatste wacht de Col
de Pyresourde (1569m). De hitte en de
afstand hebben hun werk gedaan,
zeer moe arriveren ze na 121 km in
Bagneres de Luchon.

Dinsdag werd er per camper een be-
zoek gebracht aan Barcelona.
De volgende dag wordt vertrokken
richting Vorden. Onderweg worden in
Frankrijk nog enige bezienswaardig-
heden bezocht.

Na twee zware, maar onvergetelijke
weken arriveerden ze op vrijdagmid-
dag in Vorden, waar de echtgenotes en
kinderen hen verwelkomen.

Derk Besselink schutterskoning
buurtschap Delden
Er heerste vrijdagavond een gezel-
lig sfeertje in- en rondom de aard-
appelschuur van de familie Schef-
fer aan de Nieuwenhuisweg. Speci-
aal voor het Deldens buurtfeest
was de schuur "omgetoverd" tot
feestzaal. Hier werden ook de
meeste volksspelen afgewerkt.
Voor het vogelschieten, op het erf
van de familie Scheffer bestond
een goede belangstelling.

De circa 65 deelnemers zagen hoe
Derk Besselink in de derde ronde de vo-
gel naar beneden schoot, waardoor hij
zich het komende jaar "schuttersko-
ning van Delden" mag noemen. Later
op de avond werd hij door voorzitter
Gerrit Rossel "gekroond". Het bestuur
van de vereniging had ook een specia-
le kindercompetitie op touw gezet met
als hoogtepunt de stoelendans, waar
de jongens en meisjes met groot en-
thousiasme aan deelnamen. Het feest
werd besloten met een dansfeest met
medewerking van " Duo Op Pad".

De uitslagen van de verschillende
volksspelen waren als volgt:
Vogelschieten: l en schutterskoning
Derk Besselink, 2 Erik Oldenhave 1.
vleugel, 3 Henk Broekgaarden r. vleu-
gel, 4 Bennie Tiessink kop, 5 Dick Re-
gelink staart.
Schieten vaste baan: l Winand Huls-
hof, 2 Bart Tiessink, 3 Rinus Pelgrum
Schieten vrije baan: l Frank Bloemen-
daal, 2 Rinus Pelgrum, 3 Dennis Regel-
ink.
Gavelgooien: l Erik Oldenhave, 2 Re-
nate Walgemoet, 3 Niels Scheffer.
Sjoelen: l Laura Wijs, 2 Ineke Besse-
link, 3 Frank Scheffer.
Darten: l Henri Eggink, 2 Sebastiaan
Hamer, 3 Marcel Vruggink.
Ballcrospel: l Mariska Tiessink, 2 Sam
Besselink, 3 Jasper Hissink.
Kinderen t/m 12 jaar
Darten: l Niels Scheffer, 2 Suzan Wijs,
3 Niels Scheffer.
Trekbiljart: l Jasper Hissink, 2 Paulien
de Gelder, 3 Frank Scheffer.
Stoelendans: Niels Scheffer.



Terwijl de 150 tractoren ronkten,
graasden de koeien in eigen tempo door!

Het was zaterdagmorgen voor een
aantal deelnemers aan de tractor-
toertocht al vroeg dag. Niet alleen
deelnemers uit de regio, maar ook
uit het westen van het land. Een
drukte van belang bij de familie
Wesselink aan de Rietgerweg in
Vorden, waar zich de bemanning
van circa 150 tractoren had ver-
zameld voor het maken van een 40
kilometer lange toertocht door de
gemeente Bronckhorst.

Een tocht die onder auspiciën van de
OTMV (Oude Trekker en Motoren Ver-
eniging) afdeling Gelderland werd ver-
reden. De start (klokslag 10.00 uur) bij
de familie Wesselink trok veel bekijks.
Voor de deelnemers was het puur ge-
nieten. Het notoire geluid van ronken-
de dieselmotoren klonk hen als muziek
in de oren. Sommige bestuurders had-
den zelfs een embleem op de tractor
met de tekst "ik ben gek met trekkers"!

Mede-organisator André Wesselink
vertrok als eerste met twee "zichtbare
klompen" op de tractor. Achter hem
een lange stoet van tractorliefhebbers,
waarbij een aantyal bestuurders zich
ook in aangepaste ouderwetse kledij
had gestoken. De tractor D 439 was
compleet uitgerust met een maaibalk.
Ook ontbraken hier en daar de melk-
bussen niet! Diverse bestuurders lie-
ten duidelijk zien waar hun tractor
vroeger voor werd gebruikt. Het
woord "vroeger" met respect uitge-

sproken, want onder de "elite tracto-
ren" exemplaren die al 60 jaar oud
zijn en voor de hobby altijd goed zijn
onderhouden. Oma' s en opa' s als
bestuurder met een kleinkind als pas-
sagier, werden eveneens in de stoet
aangetroffen. Eén bestuurder wist het
aangename met het nuttige te vereni-
gen, hij had een bordje op de tractor
aangebracht met als tekst "hooi te
koop"! De koeien in de weilanden
naast de Kruisdijk trokken zich weinig
aan van het geronk van de tractor-
motoren, zij graasden rustig in hun
eigen tempo door!

"We hebben vandaag bewust in twee
groepen gereden, anders wordt het een
te lange sliert van tractoren. Wij moe-
ten uiteraard de veiligheid van het ver-
keer in acht nemen. Vandaar ook dat
de helft van de deelnemers richting
Leesten, Wichmond, Bronkhorst en de
uiterwaarden naar de Toldijk reed.

De andere helft reed via Hackfort,
Delden e.d. naar het rustpunt, dat
werd gehouden op het terrein van
Garritsen in de Toldijk. Van daaruit
ging het in omgekeerde volgorde weer
terug naar de Rietgerweg. De sleep-
wagens behoefden gelukkig geen
dienst te doen. Onderweg een paar
kleine ongemakken, maar die werden
door de deelnemers zelf verholpen",
aldus André Wesselink. Op zaterdag
20 augustus wordt een speciale toer-
tocht voor dames georganiseerd.

Succesvolle ronde van Vorden Diplomazwemmen: allemaal geslaagd!!
Zondag 26 juni werd voor de 27e
maal de ronde van Vorden georga-
niseerd door RTV Vierakker-Wich-
mond. Om 13.30 uur vertrokken de
Amateurs A/B voor hun wedstrijd
over 50 kilometer. Het was een le-
vendige koers met vele uitlooppo-
gingen.

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 Mak-
kink 18e. Na de amateurs kwamen de
Nieuwelingen/Junioren voor een ge-
combineerde wedstrijd over 60 kilo-
meter aan het vertrek.

Ook dit werd een levendige koers, met
veel uitlooppogingen. Nu lukte het
echter wel twee renners tien ronden
voor het einde weg te komen en weg te
blijven. Door goed samen te werken
bouwden deze twee, Joachim Ariessen
uit Rheden en Jeffrey Eenkhoorn uit
Almelo, een voorsprong op van bijna
een minuut.
In de eindsprint was Joachim Ariessen
die als eerste over de meet kwam, voor
Jeffrey Eenkhoorn. De sprint van het
peloton werd gewonnen door Erik

Achterkamp uit Nijverdal. Beste RTV-
er was Richard Sleumer uit Vorden
met een 9e plek.

Voorafgaand aan deze wedstrijden
werd voor de jeugd uit Vorden en om-
streken een dikke-bandenrace gehou-
den. Bij de 7/8 jarigen won Jurn van
Dam uit Vorden. Tweede werd Pjotr
van Hilst uit Steenderen voor Sander
Arfman uit Vorden. 4e werd Gas van
Breemen uit Vorden voor het enige
meisje in dit gezelschap Elianne Heu-
velink uit Warnsveld.

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 overwinning
naar Niek ten Have uit Wichmond.
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 af-
gelopen 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.

Open Fuchsiatuin Achtkastelenfietstocht
Op zaterdag 9 en zondag 10 juli is de
tuin van de familie Elsman aan de
Baron van de Heydenlaan 24 te Wich-
mond opengesteld voor publiek.

Te zien zijn ± 800 soorten Fuchsia's in
bloei. De tuin is open van 10.00 tot
17.00 uur.

RV. Vorden
Wedvlucht vanaf St Maxcence over
een afstand van circa 410 kilometer.
Uitslagen DJ. Gotink l, 12; Comb. A en
A Winkels 2, 4, 15, 17, 17, 18, 20; F.T.
Hummelink 3, 6, 10; Jitske Winkels 5,
19; C. Bruinsma 7; HA. Eykelkamp 8,
9,13,14; HJ. Stokkink 11.

Wedvlucht vanaf Perigieux over een
afstand van circa 875 kilometer: Jitske
Winkels l, 2, 4, 6, 13,14,17; H. J. Stok-
kink 3, 5, 7, 12, 15; H.E. Pasman 8;
J. Meyer 9,10,16; mevrouw Goedhart 11.

De VW te Vorden organiseert woens-
dagmiddag 6 juli een fietstocht langs
de plaatselijke kastelen. Het vertrek is
om 13.30 uur vanaf het VW kantoor
aan de Kerkstraat. Hier kan men zich
ook opgeven. De kosten bedragen voor
volwassenen 4,50 euro en voor leer-
lingen aan de basisscholen 3,75 euro,
inclusief een frisdrank of koffie hal-
verwege de fietstocht.

Politie

GRAFFITISPUITERS AANGEHOUDEN
Agenten hebben dinsdagavond (28/6)
twee jongens uit Vorden, 16 en 18 jaar,
aangehouden. Zij hadden op de skate-
baan aan het Wiemelink graffiti
gespoten. In overleg met de ouders
zullen de twee worden doorverwezen
naar een jeugdpreventieproject waar
een passende maatregel getroffen zal
worden.

Het zonnetje scheen, ouders, broers en zusjes en niet te vergeten de
oma's en opa's, zij allen waren in grote getale komen opdagen. De
stoeltjes van het terras werden meegesleept en rondom het bassin
neergezet, om maar niets te missen van het "populaire" diploma-
zwemmen. Niet zomaar een duik in het water, een paar baantjes
zwemmen en klaar is Kees. Welnee, het is voor de toeschouwers een
vorm van entertainment geworden en voor de jongens en meisjes die
voor het diploma " opgingen" een wedstrijd met zichzelf.

Immers bij goed gevolg is de beloning
niet alleen een fraai zwemdiploma,
maar mag de "geslaagde" bovendien
plaats nemen op een echt podium, om
met het diploma triomfantelijk boven
het hoofd, het applaus in ontvangst te
nemen. Een dankbaar applaus want
wat is er nog mooier dan het behalen
van met name het eerste (A) zwem-
diploma!!

In het Vordense zwembad "In de Den-
nen" heerste vrijdagavond een wel
heel feestelijke stemming. Alle kandi-
daten, opgeleid door Ernst Jan Somsen
en Timme Koster slaagden.

Tijdens het diplomazwemmen kregen
de toeschouwers of beter gezegd "de
fans" vanaf de rand van het bassin

deskundig commentaar van hoofd-
zweminstructeur Ernst Jan Somsen.
Bij alle verplichte zwemonderdelen
vertelde hij het "waarom" en waarom
het behalen van een zwemdiploma zo
belangrijk is voor een kind. Dat de
kinderen zo nu en dan in al hun ijver
tegen elkaar botsten vond Ernst Jan
prima.

"Als het s' zomers druk is in het bad,
gebeurt dat ook. Wanneer het kind
dat in de opleiding al heeft meege-
maakt, raakt hij/ zij niet in paniek,
want daar gaat het tenslotte om: het
kind vertrouwd te maken met het
water", aldus Ernst Jan Somsen.

Nadat de jongens en meisjes vrijdag-
avond tot slot gezamenlijk 55 secon-

den hadden "gewatertrappeld", werd
er vanaf de kant meegeteld, nog vi j l ,
nog vier, nog drie, nog twee, nog één.
Een luid gejuich steeg op. De jacht op
het zwemdiploma was, zo bleek tien
minuten later, met succes afgerond.

Voor veel ouders na afloop een reden
om de kroost meteen in te schrijven
voor het volgende diploma (bijvoor-
beeld "B" of "C") want wie wil dit sei-
zoen of volgend seizoen niet nog eens
op een podium toegejuicht worden?

Voor het A-diploma slaagden: David te
Slaa, Marthijn Beeftink, Jorick Mas-
selink, Maxime Masselink, Robert van
Til en Latisha Vugts.

Voor "B" slaagden: Luuk Smit, Daan
Boerlage, Vera Niessink, Guido Beer-
ning, Julia Beunk, Floor Hoevers, Simon
Kip, Jesse Weenk, Luca Brummelman,
Michel Cornelis, Ties Heilegers, Romy
Hoppen, Bas van den Bos, Laura Burg-
hout, Ivo Velhorst, Simone Masselink,
Jurn van Dam, Erwin Siebelink, Tij-
men van den Born, Ties Wentink,
Bram Bakker en Patrick Groot Jebbink.
Lars Pardijs slaagde voor het diploma
"C ".



Weizij n Vorden

Info Welzijn Ouderen en WegWijZer
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
en 's middags op afspraak. Telefoon (0575) 553405
WegWijZer Vorden geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur
en op afspraak. Telefoon (0575) 553159 juli 2005

Openingstijden Welzijn
Ouderen en Wegwijzer
in de vakantieperiode
Bereikbaarheid WegWijZer tijdens zomer-
vakantie. De consulente Mevr. I. Bos is 3
weken afwezig vanaf maandag 25 juli t/m 12
augustus. Gedurende haar afwezigheid is,
tijdens de spreekuren (dagelijks van 9.00-
11.00 uur), Welzijn Ouderen bereid uw vra-
gen te beantwoorden. Telefonisch bereikbaar
(0575) 55 34 05, zelfde locatie (begane grond
De Wehme). Maandag 15 augustus is de con-
sulente I. Bos er weer, om u de weg te wijzen
op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Het kantoor van Welzijn Ouderen is in de
periode van 3 juli tot en met 19 augustus
geopend van 9.00 tot 11.00 uur. Buiten deze
uren kunt u altijd een boodschap inspreken
op de voicemail. U wordt dan de volgende
dag teruggebeld.

Computercursus
Op 15 september beginnen de computer-
cursussen voor Beginners en Word/Windows
weer. Voor de cursus beginners zijn nog
plaatsen vrij.
Ook voor de cursus Word/Windows kunt u
zich opgeven. Bij een groep van 10 personen
kan deze cursus starten. Wilt u zich opgeven
of wilt u meer informatie, dan kunt u con-
tact opnemen met Welzijn Ouderen, tel.
(0575) 55 34 05.

De cursus Internet, bij voldoende deelname
(10 deelnemers), kan er ook een cursus inter-
net georganiseerd worden Degenen die op de
lijst staan wordt verzocht zich opnieuw aan
te melden.

Verschillende verkeers-
activiteiten in de gemeente
Bronckhorst
Welzijnsorganisaties en de Ouderenbonden
in de Gemeente Bronckhorst organiseren dit
jaar met ondersteuning van de 3VO de vol-
gende activiteiten:
• de Scootermobiel-rijtest op 21 september

in Vorden
• de Senioren-rijtest in Zelhem op 13 oktober
• de voorlichting verkeersveiligheid in Steen-

deren en Hummelo/Keppel (deze datum
volgt dit nog)

Deze datums kunt u alvast noteren.
Hierover volgt t.z.t. een uitgebreid artikel in
Contact.

Project "Halt! U valt"
Vervolg informatie over het project "Halt! U
valt" op het gebied van veiligheid in en om
het huis.
U kunt alvast op uw kalender noteren dat er
in dit kader op 9 november een uitgebreide
informatiemarkt wordt gehouden. Verschil-
lende organisaties, voorzieningen en bedrijven
worden gevraagd hieraan deel te nemen. Er
komen o.a. kasten te staan waarmee het
mogelijk is een gehoor-, ogen- en een even-
wichttest af te nemen. Er zullen producten
getoond worden die het dagelijkse leven ver-
gemakkelijken.
De Thuiszorgwinkel geeft u de mogelijkheid
om een wandelstok of rollator te laten con-
troleren.
Ook zullen er brochures beschikbaar gesteld
worden waarin de oorzaken van vallen onder
de aandacht worden gebracht.
Zeker hier geldt dat voorkomen beter is dan
genezen!
Voor meer informatie: Welzijn Ouderen Vor-
den en maandelijks in deze rubriek.

Landelijk elektronisch
medicatiedossier
Op l januari 2006 wordt het landelijk elek-
tronische medicatiedossier ingevoerd. Vanaf
dat moment kan ook het BSN (Burger Service
Nummer) in de zorg gebruikt gaan worden.
Het elektronische medicatiedossier moet een
belangrijke bijdrage leveren aan het vergro-
ten van de patiëntveiligheid en de kwaliteit
van de zorg.
Het zou een stuk "eenvoudiger zijn wanneer
de belastingdienst, het ziekenhuis, de uit-
keringsinstantie en de school allemaal het-
zelfde nummer gebruiken om iemand in
hun systeem te identificeren. Een vast num-
mer scheelt fouten, en zal straks eveneens
helpen te voorkomen dat burgers steeds
maar weer dezelfde gegevens moeten door-
geven. Het kabinet wil immers dat éénmaal
.de persoonlijke gegevens doorgeven aan de
overheid genoeg moet zijn voor elke burger.
Mede met het oog daarop wordt het Burger
Service Nummer geïntroduceerd. Dat num-
mer krijgt iedereen die een relatie heeft met
ons land, dus ook niet-Nederlandse ingezetenen
die in Nederland werken of er gedurende
langere tijd verblijven. Het BSN zal geba-
seerd zijn op het sof i-nummer, maar er is
wel degelijk een verschil. Het BSN krijgt pas
betekenis wanneer het gekoppeld is aan een
bepaald domein. Dat kan in de vorm van het
sofi-nummer zijn voor het contact met socia-
le en fiscale instellingen. In het bestand van
het ziekenhuis heeft het BSN de vorm van
een zorgidentifïcatienummer, scholen spre-
ken over het onderwijsnummer.

De invoering van het Burger Service Nummer
was aanvankelijk voorzien in 2007. Om een
landelijke elektronisch medicatiedossier tijdig
mogelijk te maken is de invoering met een
jaar versneld.

Eén op tien ouderen bang
Angststoornis niet herkend. Een op de tien
ouderen is bang en heeft daar last van. Bij
veel ouderen wordt de angststoornis niet
herkend. Familie en buren denken vaak dat
de klachten bij ouderdom horen.
Dat stelt het Nationaal Fonds Geestelijke
Volksgezondheid (NFGV) in een brochure die
maandag is verschenen. Volgens de brochure
'Als angst de oude dag beheerst' kan de angst
het dagelijkse leven van ouderen belemme-
ren. "Ze durven de deur niet uit, zijn bang
om in paniek te raken, tobben en piekeren
veel." Volgens het NFGV gaat het om 200.000
ouderen in Nederland.
Bron: ANP, Auteur: Nieuwsredactie Elsevier
Gezondheidszorg.

Diagnose Behandel
Combinaties (DBCs)
voor relatief eenvoudige
ziekenhuisbehandelingen
Vanaf l januari 2005 verwerken zieken-
huizen hun administratie op een andere
manier. Patiënten ontvangen na afloop van
de behandeling één rekening voor het hele
ziekenhuistraject vanaf de diagnose. Daarnaast
mogen ziekenhuizen en zorgverzekeraars
sinds l februari 2005 vrij onderhandelen
over de prijs van relatief eenvoudige behan-
delingen.
De Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)
is het geheel van activiteiten en verrichtin-
gen van ziekenhuis en medisch specialist
voortvloeiend uit de zorgvraag waarmee een
patiënt de specialist in het ziekenhuis con-
sulteert.
In deze definitie worden met 'activiteiten'
zowel medische als medisch ondersteunende
verrichtingen, zoals polikliniekbezoeken,
verpleegdagen en aantal dagen dagverple-
ging bedoeld. De DBC benoemt elke stap in
de behandeling van de patiënt, van het eerste
consult of onderzoek, tot en met de laatste
controle (het zogenaamde zorgpad).
In principe is elk soort diagnose die in een
ziekenhuis wordt gesteld, te vertalen naar
een DBC. DBC's hebben betrekking op zowel
klinische als poliklinische zorgactiviteiten.
Een DBC typeert de zorgvraag van een
patiënt en is een weergave van activiteiten en
verrichtingen in het ziekenhuis, die een
patiënt op basis van zijn of haar zorgvraag

doorloopt. Van het eerste consult of onder-
zoek tot en met de laatste controle. Om de
prijs van een DBC te bepalen, wordt aan de
activiteiten of verrichtingen in het zorgproces
zowel het middelenbeslag van het ziekenhuis,
als de werklast van de medische specialist
(honorarium) gekoppeld. In totaliteit bepa-
len deze activiteiten en verrichtingen en de
daarvoor geldende kosten, de totale kosten
van een DBC.

STERKAMP
STERKAMP, een super COOL kamp voor
kinderen tussen de 8 en 12 jaar, die net even
een steuntje in de rug nodig hebben!
STERKAMP is een uniek vakantiekamp waar
PLEZIER, SPORT&SPEL en CREATIVITEIT
centraal staan. Op een kindvriendelijke en
leuke manier wordt er door een professio-
neel team gewerkt aan het zelfvertrouwen,
de sociale weerbaarheid en de assertiviteit
van de kinderen. STERKAMP wordt begeleid
door psychologen, acteurs en bewegings-
deskundigen. Het perfecte kamp dus voor
kinderen die een beetje onzeker of afhanke-
lijk zijn of moeite hebben met het leggen van
sociale contacten.
Voor informatie, kom even langs bij WegWij-
Zer of surf naar www.Sterkamp.nl

Controle van de woning
lens uw vakantietijd<

In meerdere regio's in het land, worden door
de politie, stadswachten of andere instanties,
vakantiecontroles gehouden. U kunt uw
gegevens bij de politie achterlaten en tijdens
uw vakantie wordt uw woning gecontro-
leerd. Informeer hierover even bij uw politie-
regio via (0900) 88 44. In regio Vorden wordt
deze service geboden.

Vakantiefolder
Ieder jaar gaan veel mensen op vakantie. U
kunt veel ellende voorkomen door de nodige
maatregelen te nemen voor u op vakantie
gaat. Er is een folder met allerlei informatie
hierover. Er staan tips in voorthuis
• onderweg
• op het vakantieadres
• en nog veel meer.

Kijk op de site www.politiekeurmerk.nl
U kunt de folder downloaden en uitprinten.
U hebt dan alle tips op een rijtje. Geen com-
puter? U kunt ook even langskomen bij Weg-
WijZer.

Welzijn Ouderen en WegWijZer wensen u
een fijne zomer toe!

Afscheid van
Jaap Bijlsma

Dinsdagmorgen 28 juni werd
meester Jaap Bijlsma thuis opge-
haald door "zijn" kinderen uit
groep acht. Op versierde fietsen
fietsten de kinderen van de Dorps-
school naar zijn huis in Kranen-
burg.

Toen de kinderen allemaal met veel
toeters en bellen waren aangekomen
en meester Jaap een beetje van de
schrik was bekomen, wachtte hem
nog een verrassing: een rode Volkswa-
gen Kever.
Met zo'n prachtige Kever reed meester
Jaap 38 jaar geleden, toen hij begon

als leerkracht aan de obs Dorpsschool,
pok naar school.

De cirkel is dus rond, want ook op zijn
laatste officiële werkdag ging mees-
ter Jaap dus met de Kever naar school.

Op het schoolplein hadden alle leer-
lingen een erehaag voor meester Jaap
gevormd en zongen een speciaal voor
hem geschreven lied: "Meester Jaap dit
is je laatste weekje".

Op de foto zie je dat meester Jaap net
uit de Kever stapt en luistert naar het
prachtige lied.



JUBILEUMACTIE

70 JAAR

WEEKBLAD

CONTACT
KORTING

op uw geboorte- of huwelijksadvertentie
als u de kaarten laat drukken bij

Drukkerij Weevers, Vorden. U kunt ook be-
stellen 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

ISO 1001

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

NEVENVESTIGINGEN:

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

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53

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

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL (0544) 37 13 23

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):

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

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

v.o. f .

s c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f_

Ze l hem
Tel. (0314) 62 22 67

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

Te koop
In de kom van het dorp, Julianalaan 3 te Vorden.

Helft van dubbel woonhuis. Perc. opp. 349 m2

Ind. bgg. hal, woonkeuken, kelder,
bijkeuken, doorzonkamer.

Verd. 3 si.kamers voorzien van vaste kasten.
Eenv. douche met wastafel.
Zolder over de hele verd.
Prijs: € 199.50O.- K.K.

Inlichtingen:

NORDE
VASTGOED 06 54303138

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
's avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL partner

Hörman garagedeuren
dealer zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding

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

Hartige
broodjes

350
•

De enige echte
ZWANENHALZEN

volgensWigineel recept

Echte Bakker
VAN ASSELT

yoghurt vlaai
Tropical

cake

voor €
50

De Echte Bakker Dat proef je!

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

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

Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

BOUWMEESTER
Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schüdersbenodigdheden

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

120.000 mensen met

Laat ze niet vallen
Giro 222111

Nationaal Epilepsie Fonds
De Macht van het Kleine

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke korting!

Inlichtingen:

B. Enzerink
•s (0575) 46 15 34

www.ballonvoor2.nl

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

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

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

Herenmerken
McGregor, Brax, Camel Active, New Bondstreet,

Mobil Elasto, Trafïc, Ledüb e.v.a.

TEUNISSEN
M O D E

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



Springkussen plezier met ALFUN uit Drempt

"Een dcd van nel uSsortiment van Alfun Verhuur b.v.: een flinke partytent, een spingkussen en twee skytubes."

ALFUN Springkussen verhuur is een succesvol bedrijf in Drempt.
Deze onderneming is gestart in november 2004 en nu al uitgebreid
met partytenten en geluidsapparatuur. Binnenkort zal bij de notaris
officieel de b.v. worden bekrachtigd. Het bedrijf heet dan ALFUN
Verhuur b.v. springkussens & skydancers.

Eén van de organisatoren van de Zo-
mermarkt in Drempt, Aloys Seegers,
kwam tot de conclusie dat het huren
van springkussens een dure aange-
legenheid was. Hij overwoog de mo-
gelijkheden om het Springkussen
verhuur zelf te gaan doen, want het
zou goedkoper moeten kunnen.

Hij vond het idee een uitdaging en een
nieuw bedrijfje ontstond: ALFUN. De
A staat voor Aloys, de L voor Ludwine,
de vrouw van Aloys, en FUN is plezier.

ALFUN, van Aloys en Ludwine Seegers,
startte in november 2004 dus met
springkussens. In december van dat
jaar kwamen de skydancers erbij. Eind
januari 2005 sloot het bedrijf zich aan
bij www.partytentverhuur.nl

Er kwamen meer springkussens en
licht, geluid en karaokeshow appara-
tuur werd toegevoegd aan het assorti-
ment. Bovendien kwam een beamer
met scherm in de verhuur erbij.

De vijf springkussens zijn verschillend
van afmetingen en hebben namen als
'Western' (4x5m), 'Circus' (4x5m),
'Cowboy' (4x5m), 'El-torro' (3x4m) en
'kleurrijk' (4x5m). De skydancers
'kleurrijk' en 'clown' zijn evenals de
skytubes aandachtstrekkers. Ook de
nieuwste aanwinsten, een Sarah, een
Abraham en een Ooievaar zijn sinds
juni 2005 te reserveren. Al deze artike-
len zijn gekeurd en van zeer sterke
kwaliteit.

Bij het huren is het bezorgen en opha-
len binnen 15/20 kilometer inclusief,
evenals de b.t.w. Bij grotere afstanden
wordt een kleine kilometervergoeding
gerekend.

Het verhuren van springkussens bleek
een succes en door mond op mond re-
clame werd het aantal huurders groter.
Het huidige klantenbestand bestaat uit
65 bedrijven en particulieren uit de
directe omgeving, maar ook wel tot
Brummen en Zeddam. Bovendien zijn

er klanten in Bergen op Zoom en Bus-
sum! Veelal maken buurtverenigingen,
bedrijven en particulieren gebruik van
de verhuurmogelijkheden voor ver-
maak voor de kinderen bij autoshows,
bedrijfsfeesten, jubilea, open dagen of
verjaardagen. Bij combinaties van
huur, bijvoorbeeld partytenten, spring-
kussen en tubes tegelijkertijd, wordt
één prijs afgesproken. Uiteraard zijn
de prijzen afhankelijk van het aantal
dagen dat de huur wordt aangegaan.
Aloys Seegers werkt op dit moment
zeven dagen in de week. Zijn bedrijf
samen met een compagnon bestaat
naast ALFUN verhuur b.v. Ludwine
Seegers doet sinds kort de administra-
tie van de b.v.'s. Zo blijft alles onder
één dak. "We hebben er een goed ge-
voel bij," zegt Aloys, die hoopt dat de
belangstelling voor zijn verhuurartike-
len blijft groeien. Inmiddels is de Al-
fun bedrijfsauto al te klein geworden
en worden de partytenten in de aan-
hanger vervoerd.

Informatie is verkrijgbaar bij ALFUN
Verhuur b.v., Waardeel 22, 6996 BK
Drempt. Tel. (0313) 48 44 98, Fax (0313)
48 48 15. Emailen voor informatie en
reserveringen kan naar info@alfun.nl.
Op de internetsite zijn diverse foto's te
bekijken van de springkussens, sky-
dancers en partytenten: www.alfun.nl

Heksenlaak wint Vordense
klootschietmarathon
Het herenteam van de "Heksen-
laak" uit Zwiep heeft zondag bij de
heren de Vordense klootschiet-
marathon gewonnen die werd ge-
organiseerd door het bestuur van
de Deldense buurtvereniging.

De start van deze marathon over een
afstand van 10 kilometer was bij de
familie Scheffer aan de Nieuwenhuis-
weg in het buurtschap Delden. In to-
taal namen 35 teams (150 personen)
aan deze marathon deel. Per team
mocht één deelnemer lid zijn van de
bond. Dit jaar was er voor het eerst
een recreantenklasse die een afstand
van 6 kilometer dienden te overbrug-
gen.

Na afloop reikte Dick Regelink, organi-
sator van deze klootschietmarathon
de prijzen uit.

DE UITSLAGEN WAREN ALS
VOLGT:
Recreanten:
l Delden Junior 108 schoten en 11 me

ter, 2 fam. Burkink 108 schoten en 3
meter, 3 Anbo l in totaal 110 schoten
en 5 meter.

Dames (10 kilometer):
l fam. Arfman 173 schoten en 80
meter, 2 Delden I- 194 schoten en 87
meter, 3 Delden II- 200 schoten en 50
meter.

Heren:
l Heksenlaak, Zwiep 119 schoten en
34 meter, 2 Delden II-121 schoten en
126 meter, 3 Stokkink l- 130 schoten
en 45 meter, 4 Delden 3-140 schoten
en 52 meter.

Vrije klasse:
l Wiersebroekweg 129 schoten en 44
meter, 2 De Boggelaar 2 133 schoten
en 122 nieter, 3 Yellow Turbo's 134
schoten en 74 meter.

Gemengde klasse:
1 Stokkink I-149 schoten en 91 meter,
2 Delden I-170 schoten en 114 meter,
3 Delden II-178 schoten en 131 meter.

Rijbewijs-
keuringen 70-plussers
De data voor de eerstvolgende medi-
sche keuringen van 70-plussers voor
vernieuwing van het rijbewijs zijn; za-
terdag 30 juli, zaterdag 27 augustus en
zaterdag 24 september. Plaats van han-
deling: Woon- en Zorgcentrum "De
Wehme", Nieuwstad 32, Vorden. Het
keuringstarief bedraagt € 25. Leden
van de seniorenorganisaties ANBO,
PCOB en Unie KBO in de regio's Ruurlo,
Vorden, Warnsveld, Zutphen en wijde
omgeving, kunnen voor aanmelden en
verdere informatie, dagelijks tussen
10.00 en 17.00 uur, terecht bij het secre-
tariaat van de ANBO-afdeling Vorden,
tel. (0575) 55 20 03. Ook niet-leden, die
de belangenbehartiging van de senio-
renorganisaties een warm hart toedra-
gen en ze daarin ook daadwerkelijk
willen steunen door lid te worden,
kunnen eveneens gebruik maken van
deze financieel aantrekkelijke keu-
ringsmogelijkheid. Voor belangheb-
bende 70-plussers is er in 2005 maan-
delijks gelegenheid om de verplichte
medische keuring in Vorden te onder-
gaan. Het Centraal Bureau Rijvaardig-
heid adviseert om het rijbewijs tijdig
op geldigheidsduur te controleren.

Geslaagden
Isendoorn College
Warnsveld

ISENDOORNCOLLEGE

VMBO
Kim Berenpas, Warnsveld; Jesse Bongaarts, Baak; Marloes Cruijsen, Vorden;
Pauline Drouen, Steenderen; Liza Fröger, Warnsveld; Daan Jörissen, Warnsveld;
Mario Makkink, Warnsveld; Madeion Palm, Warnsveld; Liane Pasman, Toldijk;
Sharon Pellenberg, Vorden; Jeroen Peters, Vorden; Bianca Reuvers, Warnsveld;
Angela Verboort, Warnsveld; Anne Verveld, Warnsveld; Renée van de Voorde,
Steenderen; Valerie van der Waals, Vorden; Robin Woestenenk, Warnsveld

VWO
Marije Beldman, Warnsveld; Frank Berenpas, Warnsveld; Floris Besseling, Vorden;
Chiel Besselink, Harfsen; Jamie Birahy, Warnsveld; Maya Boot, Warnsveld; Arjan
Bruil, Vorden; Anne ten Cate, Baak; David Croese, Warnsveld; Sylvia Drok, Vorden;
Martijn de Goede, Steenderen; Merel van der Grinten, Wamsveld; Frank Heessels,
Warnsveld; Ayke Hermans, Warnsveld; Elsemiek van der Laan, Warnsveld; Anne
lies Limpers, Vorden; Hiram van Paassen, Warnsveld; Elcke Peelen, Steenderen;
Bart Pelgrim, Warnsveld; Nena Ravelli, Warnsveld; Thijs Rensink, Wichmond;
Nicole Roording, Warnsveld; Jorrit Schotsman, Vorden; Vincent Schut, Steenderen;
Gert Wonink, Warnsveld

De Snoekbaars
Donderdag jongstleden werd in de vij-
ver te Warnsveld de vierde onderlinge
jeugdwedstrijd gehouden. In totaal
werd er 563 cm vis gevangen. De uit-
slag was als volgt: l C. Waenink 11
stuks-156 cm; 2 T. Eggink 9 stuks-128
cm; 3 M. Huetink 6 stuks- 69 cm; 4 B.
van Nuland 5 stuks- 58 cm; 5 Ch. Van
Breemen 3 stuks- 32 cm. De laatste wed-

strijd wordt gehouden op donderdag 7
juli in de Berkel bij Lochem. Afgelopen
zondag werd in het Twentekanaal bij
Eefde de vijfde onderlinge viswedstrijd
voor de senioren gehouden. In totaal
werd er 3620 gram vis gevangen. De
uitslagen waren als volgt: l W. Vreem-
an- 1000 gram, 2 J. Groot Jebbink 530
gram, 3 R. Golstein 520 gram. De eerst-
volgende wedstrijd wordt gehouden op
woensdag 13 juli in de Berkel bij Zwiep.

Alleen bij PLUS:

Max Havelaar-wijn!

De Stichting Max Havelaar gaat
haar assortiment producten met
het keurmerk Max Havelaar, zoals
koffie, bananen, druiven en sinaas-
appels, uitbreiden met een aantal
wijnen. Deze Max Havelaar wijnen
worden vanaf donderdag 7 juli op
de markt gebracht. De introductie
van de nieuwe wijn vindt exclusief
plaats bij uw PLUS supermarkt!

De wijnen zijn afkomstig van de Zuid-
Afrikaanse plantage Stellar Organics.
Dit bedrijf werkt volgens de voorwaar-
den van de Stichting Max Havelaar.
De wijnboeren van Stellar Organics
krijgen een eerlijke prijs voor hun
druiven. Met deze 'fair trade' (eerlijke
handel) hoopt de Stichting Max Have-
laar een bijdrage te kunnen leveren
aan een verbeterde positie van boeren
en plantagewerkers in ontwikkelings-
landen. Naast het Max Havelaar keur-
merk zijn de wijnen ook voorzien van
het Eko keurmerk. Bij Stellar Organics
worden de druiven met de hand ge-
plukt en op ambachtelijke, biologi-
sche wijze verbouwd en gebotteld.

SOORTEN
PLUS gaat vier Max Havelaar wijnen
verkopen:
- rood (Syrah), wit (Chenin Bland) en

rosé onder de merknaam Vinez.
Deze wijnen worden in de intro-
ductieweek met een korting van
25 procent op de normale prijs van
€ 4,99 aangeboden;

- rood uit de Stellar Organics serie.
Dit is de Merlot, jaargang 2002, een
wijn die goud heeft gewonnen op
de Biofach dit jaar in Duitsland.
Biofach is een vakbeurs voor biolo-
gische producten.

PRIMA AANVULLING
Deze Max Havelaar-wijnen vormen
een prima aanvulling op het kwalita-
tief goede wijnassortiment van PLUS.
In de bekende Supermarktwij ngids
van Nicolaas Klei en de Wijnalmanak
van Hubrecht Duijker krijgt PLUS de
meest geselecteerde wijnen. PLUS mag
zich dan ook met recht de Beste wijn-
supermarkt van Nederland noemen!



Hon
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 briejje of
geef een tip. Het is tenslotte altijd weer
moeilijk om geschikte onderwerpen aan te
kaarten.

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

SWte'jf uut
"Mooie foto is dat en al 60 jaar ge-
trouwd?". Hendrik lut Gert de krante
zien met ne grote foto van Johan en
Jannie uut Zelhem. Gert bekik zik
dat en zeg: "Maor die heb ik neet in
mien krante. lej kriegt de krante van
Bronckhorst Zuid en ikke neet. Maor
toch, iej hebt geliek, het liekt mien
nog een knap stel. Meestal kiek ik
dreks of ze d'r vrog biej waarn? Jo-
han is 85 en zien vrouw is no 77. Dat
was een good begin.

Denkelijk hadde Johan d'r de bene al
goed onder en had hij al een eigen
nust getimmerd en good betaald
wark. Vake gebeurn het met een jong
stel dat ze d'r dan biej in mosten
trouwen. Weinig spaorgeld en gin
huus en dus totaal afhankelijk van
de oldeleu. Dat zal no neet vake me
ar gebeurn. Ze trouwt ja alsmaor la-
ter. Dat vrog trouwen kon een hoop
trammelant geven. Ze zeien wel is,
het eerste kind kan ten allen tiede
komn, de volgende kindre mot de he-
le negen maond oet zitten. In dizze
tiet slaopt ze al jaorn biej mekare en
gaot dan pas trouwen. En wiej as ol-
ders, wie zegt nargens mear wat
van." Gert kik wat spietig: "En ok in
de karken preakt ze neet mear dat ze
oppassen mot en ok, te rap, lief kunt

wean veur mekaar. In Steendern in 't
Plankenbos was ne open lucht
dienst. Ds. Zeelemeijer, onderwerp;
'Liefde en Trouw'. Ik denke neet dat-
te daor gepreakt hef dai toch vooral
maagdelijk mot trouwen. Het mot
veural gezellig wean en graag met
muziek d'r biej anders dan kriej ze
neet in de karke, en ok neet naor ne
open lucht dienst. "Riek dut nog ne
komme koffie in en zeg": Dat is toch
ok mooi. Muziek is heel belangriek.
Wat wazzen dat vrogger vake verve-
lende lange uurn, zonne karkdienst.

Wiej hebt no de vriejheid umme te
kiezen. En er is arg vuile keuze. Wiej
wilt geen van allen terugge naor de
tied van vrogger. De pastoor en de
predikant ze hebt zik ok angepast.
Die preakt ok neet mear oaver zonde
en schuld en de verdommenis, het
vagevuur of de helle. Het was toch
vake bang makerieje." Gerrie: "Ik
heb hier ok ne foto van een leuke
jonge vrouwe. Dat is de nieuwe pre
dikante Marianne van Wichmond.
Het liekt nog een arg jong ding. Toch
merakels mooi dat wie ok vrouwleu
hebt die zuk wark doon meugt. Ze is
er trouwens maor veur 50%. Mear
tied kunt ze neet mear betalen. Het
is biejnao oaveral het zelfde verhaal.

De Rooms karke en ok de niejen paus
die wilt dat nog neet geleuven, maor
vrouwleu as priesteres en wanneer
ze graag wilt, laot ze dan trouwen,
dat kan leaven in de karkelijke brou-
werieje brengen. Marianne van Wich-
mond vindt mensen belangrieker
dan dogma's en regels. Gelukkig
maor, want dogma's en regels bunt
alle deur mensen bedacht, geboden
en verboden, het geet veurbiej. Denk
allenig maor is an het vriejen in
onze jonge dage en wat de karken
daor ton van dachten en hovulle
hebt ze d'r neet enorm schuldgevoel
angepraot. Of iej waarn van een
ander geloof. Dat kon absoluut neet.
Ne zwaore zonde. No mag alles, ok
het samen wonen zonder te trou-
wen." Gert kik bedenkelijk en zeg:
"Het geet mien weilis wat te rap en te
gemakkelijk. Rechtevoort gaot ze net
zo gemakkelijk wear uut mekare as
dat ze d'r an begonnen. Ze beweart
dat in wat streken de helfte wear uut
mekare geet. Dat mot toch heel nare
gevolgen hebben."

Gerrie kriebelig: "Ja natuurlijk elk
veurdeel hef zien naodeel, maor in
ons Bronckhorst vult dat nog wa
met."

De Baron van Bronckhorst

Open huis baggerdepot Drempt
De nieuwe eigenaar van het bag-
gerdepot, Depot Drempt BV, heeft
zaterdag 28 mei jl. een open huis
georganiseerd. Hiervoor waren
circa 35 naaste buren uitgenodigd
om kennis te kunnen maken met
de heer J. Gubbels (stortbeheerder)
en de heer W. Vermeule (bedrijfs-
leider).

Tussen 10.00 en 13.00 bezochten circa
15 belangstellenden het baggerdepot.
In het dienstgebouw werd koffie ge-
schonken en rond het middaguur wer-
den hapjes rondgedeeld. Over de toe-
gangsweg kon men een wandeling
maken langs de stortbrug en het werk-
terrein richting de loswal aan de Oude
IJssel. Het zonnige weer werkte geluk-

kig mee. Met name was er belangstel-
ling voor de eindinrichting als natuur-
gebied. In een discussie kwam naar vo-
ren dat de omwonenden graag het
open karakter met zicht op de rivier
willen behouden. De komende maan-
den zal een eerste inrichtingsschets
worden gemaakt. De heer Vermeule
gaf aan een concept inrichtingsschets
met belangstellende naaste buren te
willen bespreken. Enkele omwonen-
den stelden voor een klankbordgroep
op te richten.
De heer Vermeule was zeer tevreden
over de opkomst en de constructieve
belangstelling. Voor vragen over het
baggerdepot en/of de klankbordgroep
kunt u contact met hem opnemen,
telefoonnr. (024) 348 88 60.

Harpiste Lavinia Meijer in Drempt
Het augustusconcert in de Toon-
beeld Drempt-serie bestaat uit een
optreden van de harpiste Lavinia
Meijer uit Bennekom, o.a. winnares
van het Prinses Christina Concours.

Haar ster is sterk rijzende in Neder-
land en ze concerteert inmiddels met
de beste en meest bekende orkesten
van ons land. In Drempt komt ze op
zaterdag 13 augustus vanaf 20.00 uur

met haar schitterende instrument een
afwisselend concert brengen, bijge-
staan door de Dremptse organist Jan
Hessels Mulder, die op het orgel van
de kerk bijpassende en charmante ou-
de en nieuwe muziek ten gehore
brengt. Nu voor 8 euro entree weer
een opmerkelijk optreden in de con-
certserie van Drempt. In de Ned. Herv.
Kerk aan de Rijskweg Doetinchem-
Doesburg.

De smaak van Fado
Zondagavond W juli as.in de kapel op het stadsplein te Bronkhorst
Emanuel Pessanha: zang, Raimun-
do Seixas: portugees gitaar, Roger
Moraes: gitaar. Emanuel Pessanha,
woonachtig in Nederland, verstaat
als geen ander de Portugese blues
waar o.a. het genot van de pijn tot
uitdrukking komt.

Deze gemoedstoestand, zo Portugees
eigen, vormt dan ook het fundament
van de pure fado. De ervaren "fadista",
o.a. bekend als het gezicht van Quatro
Ven tos, maakt zich los van zijn gebrui-
kelijke muzikale fusie, tot op heden
vertolkt door Quatro Ventos.

Hij duikt terug in de fadosfeer van de
taveernes uit Lissabon, de saudade van
Amalia weergevend. Het actuele pro-
gramma is vervuld van liedjes, die het
oude Lissabon portretteren met treuri-
ge intensiteit en hier en daar met
blijdschap. Emanuel Pessanha heeft
met Quatro Ventos vier cd's uitge-
bracht. Raimundo Seixas is in Portu-
gal een veelgevraagd en bekend gita-

rist. Zijn curriculum mag gezien wor-
den; het verhaalt zijn werk van com-
ponist tot vertolker sinds de jaren 70.
Als componist heeft hij o.a. meege-
werkt aan tv-producties over fado en
hij heeft twee instrumentale cd's met
innoverende fadocomposities uitge-
bracht. De vertolker Raimundo Seixas
beheerst zijn instrument als geen an-
der. Als begeleider van vocale vertol-
kers van naam, zowel uit het verleden
zoals Amalia Rodrigues, als uit het
hier en nu, Misia, Carlos Zei, Teresa Ta-
padas etc. is hij zeer geliefd. Hij was
o.a. de leermeester van de begeleidend
gitarist van Cristina Branco. Dankzij
zijn toewijding, virtuositeit en vele op-
tredens in het buitenland heeft hij fa-
do op de kaart van de wereldmuziek
gezet. Roger Moraes is afkomstig uit
Brazilië en studeerde cello in Brasil. In
de Verenigde Staten studeerde hij gi-
taar aan het vermaarde Berkelee Colle-
ge of Music in Boston. Deze school
staat bekend om zijn beroemde Jazz
afdeling.

Geslaagde trip naar Engeland van Vorden Al

Cambridge City FC in het wit spelend tegen Vorden Al

Het Al team van de voetbalvereni-
ging Vorden Al maakte eind juni
een geslaagde trip naar Engeland,
waarbij zelfs een grote 10-0 neder-
laag in de oefenwedstrijd tegen een
sterk spelend Cambridge City FC
het plezier maar voor korte tijd
minder groot maakte.

Via de Vorden website bestond er al en-
kelejaren contact met de Engelse club,
en in het najaar van 2004 kwam er een
uitnodiging binnen om een weekend
over te komen naar Cambridge met
het Al team. Spelers en begeleiding
waren meteen enthousiast daarover,
en een spaarregeling zorgde er voor
dat het benodigde reisgeld op de tafel
kwam. Met een groep van 22 personen
kwam het Vorden team op de vrijdag-
avond met de snelle HSS ferry van Ste-
na Line aan in Harwich. Na een korte
rit naar Cambridge werden de Vorde-
naren ontvangen door Jez George en
Keith Harris van Cambridge City FC.
Bij de uitnodiging zat inbegrepen dat
men kon verblijven in de woningen die
de club tijdens het schooljaar in ge-
bruik heeft voor de gecombineerde
schoolvoetbalopleiding. Hoewel Cam-
bridge City een amateurclub is, be-
schikt men over een hoofd opleiding
in vaste dienst en drie ruime wonin-
gen waar 17 spelers kunnen verblijven.
Zaterdagmorgen vertrok men naar
Norwich City FC waar een stadionbe-

zoek met rondleiding wachtte. Op de
zaterdagmiddag volgde het oefenduel
tegen de Academy van Cambridge City
FC, gespeeld werd op een kunstgras-
veld. Vorden kon het eerste kwartier
aardig bijbenen, maar daarna was het
snel over en uit met de mogelijkheden
voor de Vbrdenaren. Na de 3 - O zakte
de vermoeidheid van de reis in de be-
nen en liepen de gastheren met goed
voetbal uit naar een 10-0 eindstand.
Even goed balen, maar na de geza-
menlijke teamfoto ging het al weer
wat beter met de geel zwarte ploeg.
Vooral toen bleek dat er een speler van
Sparta Praag op proef mee had gedaan
bij het Engelse team. Na de wedstrijd
volgde er een barbecue op een cricket-
veld in de binnenstad.

De zaterdagavond betekende voor de
meeste Vordenaren een eerste kennis-
making met een Engelse pub, iets wat
in goede aarde viel. Zondagmorgen
ging het richting Londen, waar Buc-
kingham Palace, de Horse Guards bij
Whitehall en de Towerbridge bezocht
werden. Na een hapje eten op Covent
Garden werd de dag in Londen afge-
sloten met een bezoek aan Highbury
waar het Arsenal stadion bezocht
werd. De terugweg naar Hoek van Hol-
land ging opnieuw via Harwich, en
maandagmorgen vroeg arriveerde een
vermoeid maar zeer tevreden Vorden
team weer in Vorden.



Afscheid marlctmeester Bernard Wunderink Riddertoneel in de vakantie??!!

De voltallige marktcommissie was
vrijdagmiddag bijeen om afscheid
te nemen van marktmeester Ber-
nard Wunderink, die deze functie
23 jaar heeft uitgeoefend. Voor-
zitter Hendrik Weenk bracht de
scheidende marlctmeester dank
voor zijn inzet.

"Ik weet nog goed hoe Bernard bijna
een kwart eeuw geleden aan deze

baan is gekomen. Zijn zwager Jan v.d.
Peijl (jarenlang secretaris van de
marktcommissie) zei tegen Bernard,
"jij bent regelmatig met de koeien op
de markt, je bent een echte handels-
man.

Ik denk dat jij een goede tussenper-
soon tussen de marktkooplui en het
bestuur kunt zijn. En zo is Bernard
erin gerold", zo sprak voorzitter

Weenk die hem een geschenk onder
couvert aanbood. Ook de marktkoop-
lui kwamen afscheid nemen.

Zij boden, afzonderlijk, een cadeau
aan, bestaande uit " waren" die weke-
lijks op de markt verkrijgbaar zijn.
Bernard Wunderink zal worden op-
gevolgd door Wim Huetink, die zich
de afgelopen jaren de "kneepjes" van
de markt reeds eigen heeft gemaakt.

Nieuwe bus voor De Bleijke

De nieuwe bus die door Stichting Vrienden van De Bleijke is aangeboden

Verzorgingstehuis De Bleijke in Hengelo heeft een nieuwe personen-
bus. Vorige week donderdag werd de oude bus ingeleverd voor een nieu-
we. De bus is aangeboden door de Stichting Vrienden van De Bleijke..

De vorige 'Bleijkebus' heeft elf jaar
dienst gedaan voor vervoer van de
bewoners en was toe aan vervanging.
Mede door sponsoring van autobedrijf
Ridderhof uit Hengelo, kon de Stich-
ting Vrienden van De Bleijke de bewo-
ners van het verzorgingstehuis verras-
sen met een mooie wijnrode bus.

Het vervoermiddel biedt plaats aan
negen personen. De achterzitting kan
ingeklapt worden waardoor er een

ruimte ontstaat voor twee rolstoelen.
Met een uitklapbare brug kunnen rol-
stoelers in en uit rijden.

Het is de bedoeling dat de bus voor
veel doeleinden wordt ingezet. "Niet
alleen voor dagverzorging van cliën-
ten maar ook voor andere ritten. Want
de bus is aangeboden voor alle bewo-
ners van De Bleijke. We gaan er veel ge
bruik van maken", zei locatiemanager
Bart Bouwhuis van De Bleijke. Bouw-

huis kreeg de sleutels van de bus over-
handigd van voorzitter Wim Eenink
van de Stichting Vrienden van De
Bleijke. Eenink vond het een eer de
sleutels te kunnen overdragen. Hij
bracht dank aan de vrijwillige chauf-
feurs die de bus zullen gaan rijden. Op
de bus staat aan de ene zijde Stichting
Vrienden van De Bleijke en aan de an-
dere zijde autobedrijf Ridderhof Hen-
gelo 'wij houden De Bleijke mobiel'.

Na het officiële gedeelte, werd samen
met de bewoners een borrel of fris ge
dronken om de nieuwe bus 'nat te ma-
ken'. Met de nieuwe bus kunnen de
bewoners weer veel plezierige kilome
ters rijden.

Ben je thuis in de week van 6 tot
en met 10 augustus en hou je van
ridderverhalen en toneelspelen?
Doe dan mee met het toneelstuk
op de Berenddag in Vorden op 10
augustus.

KEN JE BEREND?
Berend is een jongen die echt heeft
bestaan en in de riddertijd op kasteel
Vorden woonde. Later is hij een be
roemde ridder geworden. Als jongen is
de hoofdpersoon in de kinderboeken
van Martine Letterie: Een valk voor
Berend, Berend en de aanslag op de
hertog en Berend en de toverkruiden.
Er is een kinderfietsroute langs de kas-
telen waar hij woonde: In de sporen
van Berend.

DE BERENDDAG
Op 10 augustus is de jaarlijkse Berend-
dag. Langs de fietsroute kun je na in-
schrijving bij het vw aan veel extra
middeleeuwse activiteiten meedoen.
Op de wei bij kasteel Vorden is er tege
lijkertijd een opleidingskamp tot
schildknaap voor jongens en meisjes
van 12.00 tot 18.00 uur. Je kunt o.a.
ponyrijden, ringsteken en een schijn-
gevecht en een valkenier zien. Ook dit
jaar wordt een scène uit een van de Be
rendboeken opgevoerd door kinderen,
onder leiding van theaterdocent Lotte
van Dam.

PROGRAMMA TONEELSPELERS
Voor zo'n toneelstuk moetje natuurlijk
eerst oefenen.
Dit is het programma:
Zaterdag 6 augustus 13.00 tot 17.00. Je
maakt kennis met Berend en zijn tijd.
Een groot deel van de middag wordt
besteeds aan speloefeningen onder lei-
ding van Lotte van Dam.

Zondag 7 augustus repetitie van 10.00
tot 13.00 uur. Van 14.00 tot 16.00 uur
wordt gewerkt aan kostuums en decor.

Maandag 8 augustus repetitie van 10.00
tot 13.00 uur. Van 14.00 tot 16.00 uur
weer gewerkt aan kostuums en decor.

Dinsdag 9 augustus is de generale
repetitie op de wei bij kasteel Vorden.

Woensdag 10 augustus wordt de voor-
stelling opgevoerd.

MEEDOEN
Het kost 10 euro. Heb je zin om mee te
doen? Geef je voor 10 juli op bij Peter
Pijnappel Mispelkampdijk l/c 7251 DA
Vorden en betaal bij opgave 10 euro.

EXTRA OPROEP
Voor de Berenddag zijn er nog vrijwil-
ligers nodig! Geeft u zich op bij het vw
als u wilt helpen? info@vvworden.nl
of 55 32 22.

zaterdag 9 juli

EXCITYNG live: Fragment

De tweede zaterdag van juli staat
het City Theater weer in het teken
van live-acts met een knipoog naar
de 80s/90s Op de bühne staan DJ Mi-
chel en de band Fragment garant
voor een feest der herkenning.

Fragment staat garant voor een flinke
dosis humor en energie op de bühne,
waarbij de toon met het eerste num-
mer al wordt gezet. Fragment was
vorig jaar één van de topacts op de

Zwarte cross in Halle. Resident in de
Main area is Michel. In de Soulkitchen
draait DJ Dazzle als gast naast resident
Milo.nl. Dazzle gaat naam maken dit
jaar, omdat hij naast Excityng ook de
grotere feesten als Extrema Outdoor,
Crazyland en Fast Forward doet.

In Club de Reau gaan de zwoelste Ur-
ban, Latin en Groove door de area met
Daniël en met DJ Mark gaat feestcafe
Barrio Basso uit zijn dak.

Free-wheel gaat voor anker
bij Spitholterbrug in Almen
Nu de zomervakantie is begonnen,
kan het Vordense Buitensport-
bedrijf niet langer wachten op de
uitspraak van de Zutphense Be-
stuursrechter. Vanaf maandag 4
juli a.s. wordt de locatie bij de Spit-
holterbrug van maandag t/m vrij-
dag gebruikt als los- en laadplaats
voor kano's.

Op 2 vaste tijden per dag - 's-morgens
om 10.00 uur en 's-middags om 14.00
uur- worden de gereserveerde kano's
uitgeleverd. Overige belangstellenden
kunnen op deze tijden ook in de boot
stappen. Op drukke dagen wordt er
een extra uitgifte moment aan toe

gevoegd. Volgens Martien Pater, mede
eigenaar van freewheel, is deze oplos-
sing niet ideaal maar onder de gege
ven omstandigheden voorlopig het be
ste alternatief voor een permanente
standplaats. Of die vaste standplaats
er gaat komen beslist de rechter voor l
augustus a.s. Pater heeft goede hoop
dat de Bestuursrechter met een voor
freewheel gunstige beslissing zal ko-
men. Er is immers voldoende parkeer-
gelegenheid in de buurt van de Spit-
holterbrug en andere argumenten om
de vergunning te weigeren zijn er niet.
De ervaring is bovendien dat de mees-
te mensen, die een kano willen huren
op de fiets komen.
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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 8.30-12.20 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

Nieuws & informatie

Speciale afvalwebsite in de lucht
Doe mee aan de prijsvraag en maak kans op een digitale camera
Sinds vorige week is de website www.bronckhorst-afval.nl online. 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.

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
rubriek met 'meest gestelde vragen'
ontbreekt niet. Zo kunt u 24 uur per
dag een antwoord vinden op een
vraag over afval. Verder is er een

e-mail functie; binnengekomen
e-mailsworden zo spoedig mogelijk
beantwoord. Tot slot zit op de site
een enquêteformulier. Vul deze in
en wij weten hoe we de site volgens
u nog meer kunnen verbeteren. De
site is eenvoudig 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, beantwoord de vragen
en stuur het elektronische formulier
vóór 14 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.

Fietspad Steenderen Doesburg bijna klaar Papierinzameling
B en w gaat de gemeenteraad in het
najaar voorstellen in het gehele ge-
bied Bronckhorst maandelijks huis
aan huis papier in te inzamelen. Nu
gebeurt de inzameling van oud pa-
pier met brengcontainers, kraak-
perswagens en eigen middelen
(bv. tractor met platte wagen) van
verenigingen. Het aantal keren dat
wordt ingezameld, verschilt. Zie de
Afvalkalender. De nieuwe manier
van inzamelen gebeurt alleen met
kraakperswagens en beladers door
verenigingen/scholen, die hiervoor
een vergoeding krijgen. Uit onder-
zoek blijkt dat het inzamelresultaat

Kwaliteit natuur-
zwemwater in
Gelderland
In Gelderland zijn veel natuurzwem-
baden. Ook rondom Bronckhorst
zijn er enkele. De kwaliteit van dit
zwemwater wordt gedurende de
zomermaanden nauwlettend in de
gaten gehouden. De waterschappen
of Rijkswaterstaat controleren twee
keer per maand de waterkwaliteit
van de meeste zwemplaatsen. De
provincie toetst of de waterkwaliteit
voldoet aan de wettelijke normen.
Ook meldingen van gezondheids-
klachten of andere bijzonderheden
kunnen een aanwijzing zijn dat de
waterkwaliteit achteruit gaat.
Wanneer er iets met een zwem-
plaats aan de hand is, wordt dit
gemeld op de website www.gelder-
land.nl bij de rubriek actuele infor-
matie. Ook plaatst de provincie bij de
zwemplaats waarschuwingsborden.

Meer info?
Wilt u meer weten over natuur-
zwemwater in Gelderland, kijk op
de eerder aangegeven website of
bel (026) 359 90 00 (provincie
Gelderland) en vraag naar de
folder 'Zwemmen in Gelderland'.

voor papier bij een 'haalsysteem'
met kraakperswagens beter is.
In het nieuwe systeem zouden de
brengcontainers van de verenigin-
gen en scholen verdwijnen. Bij on-
voldoende deelnemende verenigin-
gen (bestaande inzamelaars hebben
bestaande rechten) kunnen nieuwe
verenigingen zich aanmelden. In dat
geval doet de gemeente een oproep
via deze gemeentepagina en de
website: www.bronckhorst-afval.nl.
Wilt u uw mening over het nieuwe
systeem voor papierinzameling
laten weten, dan kunt u op deze
website een enquête invullen!

Het vrijliggende fietspad dat zorgt
voor een doorgaande fietsroute van
Steenderen naar Doesburg is bijna
klaar. Het nieuwe geasfalteerde

fietspad is een kilometer lang.
De werkzaamheden zijn begin juni
begonnen en rond de bouwvak moet
het pad open zijn.

lor voorkoming van zwerfafval, v.in.it nu:

Klep dicht!
Herinrichtingsplan De Weppel in Hummelo

Half juni is een informatiebijeen-
komst geweest over het herinrich-
tingsplan De Weppel in Hummelo.
Het riviertje De Weppel moet opge-

schoond worden en het gebied
eromheen verbeterd. Op verzoek
van diverse bewoners van de
Westerbeek van Eertenweg en
De Zuylenkamp heeft de heer
M. Niessink van de afdeling Open-
bare werken op 27 juni jl. nog een
nadere toelichting op het plan gege-
ven. De buurtbewoners gaven aan
dat treurwilgen beter passen in het
beeld dan knotwilgen. Deze wens is
ingewilligd. De te vellen bomen
worden vervangen door treurwilgen.
Verder is in het herinrichtingsplan
opgenomen dat de gemeente langs
de Westerbeek van Eertenweg, ter

Uw container wordt ALLEEN geleegd
wanneer de deksel gesloten is!
jjfe.

gemeente Bronckhorst

hoogte van de zitbanken, een vak
met vlinderstruiken gaat planten.
Ook plant de gemeente ter compen-
satie van de te vellen bomen, sier-
peren in de plantvakken tussen het
voetpad en de rijbaan van de
Westerbeek van Eertenweg. Het
planten van deze bomen maakt
geen onderdeel uit van het herin-
richtingsplan en wordt meegeno-
men met het reguliere plantwerk
in het najaar.

Oude IJsselbrug
dicht in juli
De Oude IJsselbrug in Zutphen is
van 1 t/m 31 juli afgesloten voor al
het gemotoriseerde verkeer. Voet-
gangers en (brom) fietsers kunnen
wel gebruik maken van de brug. Alle
omleidingen staan vanaf de invals-
wegen aangegeven met borden.



De laatste restjes afval...

Wethouder André Baars voor de afvalverbrandinginstallatie van de AVR in Duiven

Knijpflessen van tomatenketchup,
yoghurtbekers, vleesschaaltjes,
kunststof bakjes waar tomaten in
hebben gelegen, plastic ijsbakken,
folie, plastic (brood)zakken. Dit is
huishoudelijk afval dat we na zorg-
vuldig scheiden nog overhouden
en als restafval in de grijze contai-

ner gooien.
Veel van ons dagelijks huishoude-
lijk restafval bestaat uit plastic en
kunststof. Verpakkingen van dit
materiaal hebben voordelen, maar
ook nadelen. Van al die verschil-
lende soorten huishoudelijk
kunststof kan geen nieuwe kunst-

stof gemaakt worden. De inhoud
van de grijze container gaat naar
Essent Milieu in Wijster voor wat
betreft de voormalige gemeente
Vorden. Het afval uit de andere
voormalige gemeenten gaat naar
de AVR in Duiven; zij verbranden
het in speciale afvalovens.

Maar voordat het afval de verbran-
dingsoven in gaat, wordt het eerst
nog uitgesorteerd. Bij deze voor-
scheiding wordt:
• de 'ferro-fractie' (ijzer en blik) er

met magneten uitgehaald. Dit
gaat naar de hoogovens (bij de
AVR wordt het ijzerhoudende
afval na verbranding eruit
gehaald]

• zand en stenen met trommel-
zeven gescheiden. Ook dit is
herbruikbaar; dit wordt met een
puinbreekinstallatie verwerkt
tot granulaat in diverse afmetin-
gen, wat wordt geleverd aan o.a.
de wegenbouw

• plastic samen met papier met
lucht uit de afvalberg geblazen.
Papier en plastic worden vervol-
gens gebruikt als 'secundaire'
brandstof in cementovens en
elektriciteitcentrales

Wat overblijft gaat als brandstof de
afvalverbrandingsinstallaties zelf
in; hierbij wordt jaarlijks voldoen-
de elektriciteit gewonnen voor een
stad als Zwolle. De helft, dus 50%,
van het huishoudelijk afval, is nog
steeds restafval. Dit kan minder
door onder meer bij het bood-
schappen doen overbodige kunst-
stofverpakkingen te vermijden.
Of neem bijvoorbeeld een eigen
boodschappentas of -krat mee.

Bruggenonderhoud in voormalige
gemeente Steenderen

De fietsbrug op de J.F. Oltmansstraat.

In de voormalige gemeente Steen-
deren pleegt de firma Dusseldorp in
opdracht van de gemeente onder-
houd aan acht bruggen, waaronder
een fietsbrug op de J.F. Oltmans-
straat. Bij de zeven autobruggen zijn
waar nodig leuningen weggehaald,

opgeschilderd en teruggeplaatst
en betonschades hersteld. Bij de
fietsbrug zijn de stalen leggers
vervangen en er zijn nieuwe houten
planken aangebracht. De werk-
zaamheden zijn eind mei gestart
en moeten half juli klaar zijn.

aan de balie

Langdurigheidstoeslag

Als u al vijf jaar of langer in de bij-
stand zit of een ander minimumin-
komen hebt, kunt u in aanmerking
komen voor een langdurigheids-
toeslag. Aan de toeslag zijn enkele
voorwaarden verbonden, onder
meer: u moet tussen de 23 en 65
jaar zijn, u mag geen werk of scho-
ling hebben geweigerd en uw
spaargeld mag niet hoger zijn dan
een bepaald vastgesteld bedrag. U
kunt de toeslag 1x per 12 maanden
aanvragen bij de afdeling Werk,
inkomen en zorg.

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Evenementen
• Vorden, 10 augustus, slotmanifestatie van een kinderfietstocht, weide bij kasteel Vorden
• Zelhem, 11 t/m 13 augustus, buurtfeest en vogelschieten De Meene, hoek Meeneweg/

Aaltenseweg
• Hengelo Gld., 17 augustus, demonstratie ponyclub Hengelo, Banninkstraat (eigen terrein)
• Hengelo Gld., 20 augustus, buurtfeest Westerbuurt, veld op hoek Maanstraat/Westerstraat
• Zelhem, 21 augustus, doldwaze Groesrace, De Markt
• Vorden, 23 en 24 september, open dag praktijkcentrum De Marke, Roessinkweg 2
• Zelhem, 25 t/m 28 augustus, heidefeest, tent aan de Heurneweg
• Vorden, 27 augustus, buurtfeest Hoetinkhof, voetbalveldje Hoetinkhof
• Zelhem, 1 t/m 3 september, buurtfeest Wolfersveen incl. vogelschieten en oriënteringsrit

terrein zaal Susebeek aan de Ruurloseweg
• Zelhem, 4 september, Halse dag, Dorpsstraat in Halle
• Vorden, 4 september, informatiedag en nazomermarkt Vereniging Natuurmonumenten,

rondom kasteel Hackfort
• Hengelo Gld., 7 september, braderie, OBS Rozengaardsweide
• Halle, 8 t/m 10 september, school- en volksfeest Nijman, zaal Lovink
• Zelhem, 15 t/m 19 september, septemberfeesten (kermis), parkeerterrein sporthal De Pol
• Drempt, 17,18 en 19 september, kermis, centrum
• Hummelo. 25 september, antiek- curiosa- en rommelmarkt van Hummeloos gemengd koor,

parkeerplaats hoek Van Heeckerenweg/Dorpsstraat
• Hengelo Gld., 29 en 30 september, school- en volksfeest Varssel, nabij de Varsselse molen
• Zelhem, 9 oktober, Smökshannerit (tourtocht oldtimers en motoren), De Markt
• Vorden. 1 januari 2006, oud- en nieuwfeest Stevo, sporthal 't Jebbink
• Vorden, 31 mei t/m 3 juni 2006, Fim Motocamp 2006, weide bij kasteel Vorden

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

Monumenten
• Vorden, Wildenborchseweg 20, voor het vervangen van de voordeur van het kasteel De Wilden-

borch (rijksmonument)

Van 7 juli t/m 20 juli ligt het plan tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Binnen genoemde termijn kan een ieder schriftelijk
zijn zienswijze kenbaar maken aan b en w. Bent u niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak maken met de heer W. Hagens of de heer C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

Bouwvergunningen
• Halle, Halseweg 53, oprichten werktuigenberging en opslagruimte
• Hengelo Gld., Berkenlaan 26, gedeeltelijk vergroten woning
• Hengelo Gld., Koepelberg 4, gedeeltelijk vergroten woning
• Keijenborg, Ujlenesterstraat 20, gedeeltelijk veranderen/vergroten opslagruimte/garage
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 7, geheel vernieuwen ligboxenmelkstal
• Steenderen, bestemmingsplan 't Paradijs kavel 68, bouw woning met garage
• Veldhoek, Veldhoekseweg bouwnr. 3 t/m 6, bouw 2 dubbele woningen
• Vorden, Almenseweg 28, bouwen schuur/garage/berging/stallingruimte c.q. hobbyruimte
• Vorden, Baakseweg 8, gedeeltelijk veranderen twee schuren
• Vorden. Nieuwstad 29, plaatsen hooiberg
• Vorden, Warkenseweg 4, verplaatsen van een veldschuur
• Vorden, Warkenseweg 4, bouwen kapschuur
• Zelhem, Doetinchemseweg 79, gedeeltelijk veranderen bedrijfsgebouw (interne verbouw)
• Zelhem, Lageweg 6, verbouw woonboerderij
• Zelhem, Nijverheidsweg 16, bouwen garage/schuur
• Zelhem, Slotenmaker de Bruinestraat 30, plaatsen bijkeuken

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

A*
Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Gazoorweg 6, voor het vergroten van de woning. Het betreft een vrijstelling met toe-

passing van artikel 6, lid 7, sub f van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982'
• Vorden, Netwerkweg 3a, voor het oprichten van een bedrijfshal/showroom:

voor het realiseren van een hogere goothoogte betreffende het pand 'Ligusta' dan de volgens
de bestemmingsplanvoorschriften (artikel 3, lid 3.3.3.) maximaal toegestane goothoogte van
4 meter; de goothoogte van het pand wordt circa 6,50 meter. Het betreft een vrijstelling met
toepassing van artikel 3, lid 3.5.4. van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Werkveld Oost'

• Vorden, Stuwdijk ongenummerd (naast nummer 3), voor het vernieuwen en vergroten van een
stallingruimte/bergruimte, het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 3, lid 4 van
het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982'

• Vorden. Zutphenseweg 5, voor het vergroten van een winkelpand van 'Davorta':
voor het realiseren van een hogere hoogte betreffende het bijgebouw dan de volgens
de bestemmingsplanvoorschriften (artikel 8, lid 8.3.1., sub c) maximaal toegestane hoogte van
3 meter; de hoogte van het bijgebouw wordt 3,13 meter. Het betreft een vrijstelling met toepas-
sing van artikel 4, lid 2 van het bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994'

• Vorden, Almenseweg 20, voor het vergroten van een woning, het betreft een vrijstelling
met toepassing van artikel 5, lid 5.8., sub a van het bestemmingsplan 'Vorden Centrum en
Oost 1994'

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Veengoot 8, voor de (her)bouw van een woning en afbraak van de oude woning en twee

schuurtjes, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied, herz. 2-1988. Zelhem'



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Vorden, Schimmeldijk 1, voor de bouw van een dierenartsenpraktijk c.a. ter vervanging van
bestaande bedrijfs- en opslagruimten, geldende bestemmingsplannen 'Buitengebied 1982' en
'Buitengebied 1989 nr. 3, Hengeloseweg 9'

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Voor-Drempt, Kerkstraat 27, voor de bouw van een carport, het betreft een vrijstelling van arti-

kel 4. lid 7 sub b van het bestemmingsplan 'Voor-Drempt 1995', omdat het totale oppervlak aan
bijgebouwen meer dan 50 m2 wordt.

De stukken liggen van 7 juli t/m 3 augustus 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in het ge-
meentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu of Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
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 de afdelingen, tel. (0575) 75 02 50.

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

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Wiersserallee ongenummerd (nabij nr. 9), voor het aanleggen van een tijdelijk

ontwateringsdepot, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1982'.

De stukken liggen van 7 t/m 20 juli 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentekan-
toor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet
in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de mede-
werkers van deze afdeling, tel. (0575) 750 250.

Verleende vergunningen en ontheffingen
Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 27 juni 2005:
• Hummelo, Zutphenseweg 3, vergroten woning
Olburgen, Roggeland 7, bouw dakkapel
• Zelhem, Ruurloseweg 23a, plaatsen dakraam
Verzonden op 28 juni 2005:
• Hengelo Gld., Bleekstraat 5, plaatsen dubbele garage
Verzonden op 29 juni 2005:
• Vorden, Weppel 6, gedeeltelijk vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 1 juli 2005:
• Hengelo Gld., Akkerwinde 26, plaatsen carport, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 27 juni 2005:
• Hengelo Gld., W*arleskamp 27, vergroten bergruimte naast en op de woning
• Vorden, Addinkhof 6, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 3

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en verleend met ontheffing van artikel 4.11, lid 1 van het
Bouwbesluit wegens een kleinere vrije doorgangshoogte van de nieuwe binnendeurkozijnen
dan 230 cm alsmede van artikel k.24, lid 3 en artikel 4.28, lid 3 wegens een kleinere vrije hoogte
van de nieuwe verblijfsruimten dan 260 cm; de ontheffing is wegens gewenste aansluiting op
de maatvoering van de bestaande woning verleend op grond van artikel 1.11., lid 1 en 2 van het
Bouwbesluit van deze artikelen: tot 210 cm voor de vrije doorgangshoogte van de nieuwe bin-
nendeurkozijnen en; tot 250 cm voor de vrije hoogte van de nieuwe verblijfsruimten.

• Vorden, Almenseweg 3, vernieuwen garage / berging
• Vorden, Molenweg 16, veranderen woning, verleend met ontheffing van artikel 4.11, lid 1 van

het Bouwbesluit wegens een kleinere vrije doorgangshoogte van de nieuwe binnendeurkozij-
nen dan 230 cm alsmede van artikel 4.24, lid 3 en artikel 4.28, lid 3 wegens een kleinere vrije
hoogte van de nieuwe verblijfsruimten dan 260 cm; de ontheffing is wegens gewenste aanslui-
ting op de maatvoering van de bestaande woning verleend op grond van artikel 1.11., lid 1 en 2
van het Bouwbesluit van deze artikelen: tot 210 cm voor de vrije doorgangshoogte van de nieu-
we binnendeurkozijnen en; tot 243 cm voor de vrije hoogte van de nieuwe verblijfsruimten.

• Zelhem, Dr. Grashuisstraat 3, plaatsen opslagruimte, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Zelhem, Markt 4, vergroten keuken restaurant, verleend met vrijstelling op grond van artikel
19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Verzonden op 28 juni 2005:
• Baak, Langendijk 3a, bouw kapschuur
• Zelhem, Wittebrinkweg 8, bouw multispankas, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 29 juni 2005:
• Hengelo Gld.. Ruurloseweg 92, realiseren terrasaanbouw bij de woning (zuidzijde)
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 29, plaatsen vluchttrap (AVIKO)
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 29, verbreden sluis expeditie en acculaadruimte (AVIKO)
• Vorden, Ruurloseweg 71, oprichten jongveestal
• Zelhem, Velswijkweg 27, vergroten woning
Verzonden op 30 juni 2005:
• Steenderen, Toldijkseweg 12, gedeeltelijk vergroten melkstal
Verzonden op 1 juli 2005:
• Hengelo Gld., Bleekstraat 4, voor het gewijzigd uitvoeren van een bouwplan (garage)

waarvoor op 8 november 2004 al een bouwvergunning is afgegeven voor het veranderen tot
kantoorfunctie

Reguliere bouwvergunningen 1e fase
Verzonden op 28 juni 2005:
• Vorden, Nijverheidsweg 3, vergroten bedrijfshal
Verzonden op 29 juni 2005:
• Zelhem, Stephanotisweg 1, gedeeltelijk vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond

vanartikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Zuivelweg ongenummerd (gelegen naast nummer 4), bouwen woning met garage,

verleend met vrijstelling op grond van artikel 19. lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 1 juli 2005:
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 14, vergroten keuken / berging

Sloopvergunningen
Verzonden op 23 juni 2005:
• Zelhem, Velswijkweg 46, sloop schoolgebouw

Verzonden op 27 juni 2005:
• Hummelo, Zelhemseweg ong. (sectie D, nr. 1239), slopen asbesthoudend dakbeschot baar-

huisje van de algemene begraafplaats Hummelo
• Vorden, Joostinkweg 10, sloop woning
Verzonden op 28 juni 2005:
• Halle, Zanddijk 1a, sloop asbesthoudende dakbedekking woning, schuur en kantoor
Verzonden op 29 juni 2005:
• Zelhem, Michelstraat 17, sloop berging en dierenverblijven

Vijstelling artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 29 juni 2005:
• Hengelo, Molenenk 7 voor een wijziging in het gebruik van een bestaande kantoorruimte t.b.v.

een vertaalbureau (bestemmingsplan 'Molenenk 1979')

Ontheffing verbranden afvalstoffen
Verzonden op 5 juli 2005:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 42a, voor verbranding nabij de Zutphen-Emmerikseweg 42a

Monumentenvergunningen
Verzonden op 23 juni 2005:
• Zelhem. Ruurloseweg 23a. plaatsen dakraam
Verzonden op 28 juni 2005:
• Hummelo, Kampermanstraat 1, wijzigen interne ruimten op begane grond en verdieping
Verzonden op 29 juni 2005:
• Steenderen, Oltmanstraat 18, restauratie en verbouw van de woonboerderij
• Steenderen, Bronkhorsterweg 36, interne verbouwing van het woonhuis
• Vorden, De Leuke 1, wijzigen grote deeldeuren in de rechterzijgevel
• Vorden, De Horsterkamp 14, kasteel Vorden. verbouw boerderij
• Vorden, Wildenborchseweg 20, restauratie voorplein buitenplaats De Wildenborch

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 opening-
stijden 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.

Aanwijzing rijksmonument
De burgemeester maakt bekend dat de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
op 27 juni 2005, de historische buitenplaats De Kieftskamp, Lindeseweg 6 in Vorden heeft aange-
wezen als beschermd complex als bedoeld in de Monumentenwet 1988.
Het besluit ligt van 7 juli t/m 17 augustus 2005 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage
bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.Op grond van artikel 7:1 van de Algeme-
ne wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken daarte-
gen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt (27 juni 2005), een
bezwaarschrift indienen bij de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het be-
zwaarschrift dient te worden geadresseerd aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap, Cfi/FJZ, t.a.v. de commissie voor de bezwaarschriften, postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Zelhem, in verband met de optocht van het Internationaal Folkloristisch Dansfestival zijn de

Vincent van Goghstraat, Meindert Hobbemastraat, Rembrandstraat, Stationsplein, Kerkweg,
Stationsstraat, Smidsstraat, Hummeloseweg, Troelstrastraat, Abraham Kuyperstraat, Slote-
maker de Bruïnestraat, Prinses Margrietstraat, Pinses Beatrixstraat, Prinses Irenestraat,
Doetinchemseweg, Markt. Hengeloseweg, Magnoliaweg, Kerkhoflaan, Ruurloseweg, Jozef Is-
raëlstraat, Jan Steenstraat, Vincent van Goghstraat op 9 juli tussen 14.00 en 16.00 uur afgeslo-
ten voor het verkeer

• Zelhem, door een openluchtlunch ivm het Internationaal Folkloristisch Dansfestival is de
Markt op 10 juli tussen 10.00 en 14.00 uur afgesloten voor het verkeer

• Zelhem, in verband met de voetbalwedstrijd van het Bronckhorst-team tegen VBV De Graaf-
schap geldt op de Halseweg tussen de veeartsenpraktijk en de Jan Van Eyckstraat en op de
Vincent van Goghstraat tussen de Halseweg en de Jan Steenstraat op 12 juli de gehele dag een
stopverbod

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

Bestemmingsplannen
Voorbereidingsbesluiten
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in z'n vergadering van 23 juni 2005 besloten te verkla-
ren dat herzieningen van bestemmingsplannen voor de volgende percelen worden voorbereid:
• Hengelo Gld., hoek Raadhuisstraat/Kervelseweg/Sterreweg
• Vorden, kasteelcomplex het Medler
• Vorden, Veldslagweg 4
De besluiten treden in werking op de dag na publicatie.

De besluiten met bijbehorende kaarten liggen tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage
in het gemeentekantoor op de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Indien u op ge-
noemde tijden niet in de gelegenheid bent de stukken in te zien, kunt u hiervoor een afspraak
maken met deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50. Binnen zes weken na de dag van bekendmaking
kan een belanghebbende een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad. Het in-
dienen van dit bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om dat wel te bereiken is nodig
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dat daarnaast ook een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan. Dat kan bij de Voor-
zieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 205. 7200
AE in Zutphen. U bent dan griffierecht verschuldigd.

Vastgesteld bestemmingsplan "t Paradijs fase III 2004 (artikel 11 WRO)'
B en w hebben op 21 juni 2005 het bestemmingsplan "t Paradijs fase III 2004 (artikel 11 WRO)'
vastgesteld. Dit plan heeft betrekking op de omzetting van de bestemming 'Toekomstig woonge-
bied' voor drie gebieden in het bestemmingsplan "t Paradijs fase III 2003' in de bestemmingen
'Woondoeleinden' en 'Maatschappelijke doeleinden'. Het plan maakt de bouwvan 11 woningen
mogelijk alsmede voor één perceel bebouwing voor maatschappelijke doeleinden met een
dienstwoning.

Gedeputeerde Staten hebben - gelet op artikel 11, lid 7 WRO - bij de goedkeuring van het bestem-
mingsplan "t Paradijs fase III 2003' bepaald, dat het wijzigingsplan - behoudens de in de wet ge-
noemde uitzondering - niet afzonderlijk aan hen ter goedkeuring behoeft te worden voorgelegd.

Het vastgestelde plan en besluit liggen van 7 juli t/m 17 augustus 2005 tijdens de openingstijden
voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke en economische ontwik-
keling. Indien u op genoemde tijden niet in de gelegenheid bent de stukken in te zien. dan kunt u
hiervoor een afspraak maken. tel. (0575 ) 75 03 70.

Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp,
dat voor inspraak ter inzage lag van 25 november t/m 22 december 2004.

Tegen dit vaststellingsbesluit kan een belanghebbende, tijdens de periode van terinzagelegging,
schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij b en w. Het bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen zijn en u hebt een bezwaar-
schrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE 's-Gravenhage.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 2004 Reigersvoortseweg 4'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 2004' ligt van 7 juli t/m 3 augustus 2005
tijdens de openingstijden voor een ieder in het gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke en econo-
mische ontwikkeling, ter inzage. Indien u op genoemde tijden niet in de gelegenheid bent de
stukken in te zien, kunt u hiervoor een afspraak maken, tel.(0575) 75 03 70. Het plan heeft
betrekking op de splitsing van een burgerwoning in twee wooneenheden.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder zijn zienswijze op dit ontwerpbestemmingsplan
schriftelijk kenbaar maken aan de gemeenteraad van Bronckhorst.

Goedgekeurde bestemmingsplannen
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 17 juni 2005 de volgende bestemmingsplannen
goedgekeurd:
• "t Paradijs 2003' dat betrekking heeft op een gedeeltelijke herziening van een aantal oudere

bestemmingsplannen voor de ontwikkeling van woonwijken in de kern van Steenderen
• 'Olburgen 2003 Olburgseweg 9' dat betrekking heeft op de omzetting van een agrarisch bouw-

perceel met bedrijfswoning in de kern Olburgen naar woonbestemmingen voor in totaal zeven
woningen

Van 7 juli t/m 17 augustus 2005 liggen de besluiten van Gedeputeerde Staten en de bestem-
mingsplannen voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling. Indien u op genoemde tijden niet in de gelegenheid bent de stukken
in te zien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken, tel. (Q575) 75 03 70.

• Drempt, Roomstraat 19, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor
een veehouderij

• Hengelo, Steenderenseweg 23, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning
voor een vleesvarkensbedrijf

• Hummelo, Korte Broekstraat 7, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning
voor een veehouderij

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke be-
denkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 4 augustus 2005. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
bedenkingen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de
afdeling Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

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

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 7 juli t/m 17 augustus 2005
tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Halle, Fortstraat 2a, voor een oprichtingsvergunning voor een machinerevisie- en constructie-

werkplaats
• Halle, Halsedijk 2, voor een uitbreidingsvergunning voor een paardenhouderij
• Halle, Stadsedijk 8, voor een wijzigingsvergunning voor een veehouderij en sierteeltbedrijf
• Vorden, Schimmeldijk 1, voor een oprichtingsvergunning voor een dierenartsenpraktijk

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelas-
ting 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.

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

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

bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 18 augustus 2005.

Beroep tegen de goedkeuring van deze bestemmingsplannen is gedurende de termijn van ter in-
zagelegging mogelijk door degene die bedenkingen heeft ingebracht bij Gedeputeerde Staten en
verder door een belanghebbende die kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest en wel bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Postbus 20019. 2500 AE
's-Gravenhage. Aanvullend kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de . . .
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor de besluiten VOPO PCI G H IHCjGn
niet in werking treden voordat op het verzoek is beslist. Bij gebreke van een verzoek om voor-
lopige voorziening treden de goedkeuringsbesluiten in werking daags na afloop van de
beroepstermijn.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil een 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.

B en w van Bronckhorst maken bekend dat de gemeenteraad van Bronckhorst in z'n openbare
vergadering van 23 juni jl. heeft vastgesteld de:

Wet geluidhinder
Inspraak verzoeken vaststelling hogere grenswaarde
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 7 juli t/m 3 augustus 2005
tijdens de openingstijden ter inzage:
• Laag-Keppel, ontwerp-verzoek met bijlage(n), gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelder-

land tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van art. 82a van de Wet geluidhin-
der voor een bestemmingswijziging van een gedeelte van het pand aan de Rijksweg 85

• Vorden, ontwerp-verzoek met bijlageln). gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland tot
vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van art. 83 van de Wet geluidhinder voor de
nieuwbouw van een woning aan de Ruurloseweg tussen de nummers 65 en 65a

Gedurende een termijn van vier weken wordt een ieder in de gelegenheid gesteld opmerkingen
over de ontwerpen schriftelijk kenbaar te maken. Ook vindt op 14 juli a.s. om 10.30 uur in het ge-
meentekantoor een openbare zitting plaats waarbij iedereen in de gelegenheid wordt gesteld
opmerkingen over de ontwerp-verzoeken te maken. Wanneer u van de openbare zitting gebruik
wenst te maken, verzoeken wij u ons dit telefonisch te laten weten aan de heer M. Lubbers, tel.
(0575) 75 03 14 (verzoek Rijksweg) of de heer P. Roes, tel. (0575) 75 03 56 (verzoek Ruurloseweg).
Schriftelijke reacties kunt u richten aan b en w van Bronckhorst.

Wet milieubeheer
Ontwerp-besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:19 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 7 juli t/m 3 augustus 2005
tijdens de openingstijden de volgende ontwerp-besluiten ter inzage:
• Drempt, H. Remmelinkweg 7, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning

voor een rundveehouderij

'Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Bronckhorst', onder gelijktijdige intrek-
king van de Verordeningen verwerkingen persoonsgegevens van de gemeenten Hengelo.
Hummelo en Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem. In de Verordening zijn regels opgen
voor de registratie van persoonsgegevens.

opgenomen

De Verordening ligt vanaf nu voor iedereen ter inzage bij de afdeling Bestuurs- en management-
ondersteuning in het gemeentekantoor en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. De
Verordening treedt in werking op 6 juli 2005.

Landschapsontwikkelingsplan Zelhem
vastgesteld
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in z'n vergadering van 2 juni jl. het 'Landschapsontwik-
kelingsplan Zelhem: een moderne marke' (LOP) vastgesteld. Dit plan biedt een raamwerk voor
toetsing van nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied van de voormalige gemeente Zelhem.
Het LOP bestaat uit drie delen:
• De visie is de kern van het plan en vormt het kader voor toekomstige ontwikkelingen en

projecten in het landschap
• De gereedschapskist bestaat uit een inventarisatie van de huidige waarden en bevat het

vastgestelde beleid
• In het uitvoeringsprogramma krijgt de visie handen en voeten in de vorm van op dit moment

bekende projecten
De visie en de gereedschapskist zijn een beleidsregel. Op grond van het betreffende artikel van
de Algemene wet bestuursrecht is het besluit niet vatbaar voor bezwaar en beroep. Het besluit
treedt in werking op 7 juli 2005. Het besluit en de drie delen van het Landschap^ontwikkelings-
plan Zelhem liggen tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor, bij de afdeling Ruimte-
lijke en economische ontwikkeling, voor een ieder ter inzage.



Juf Hanny zal haar peuters missen!

"Heb je wel gehoord van juf Hanny, juf Hanny,
Heb je wel gehoord van juf Hanny daar!
Ze werkt hier wel 18 jaar, daarom geven wij een bloem aan haar,
Dat is één, dat is twee, dat is drie"
De peuters van de peuterspeelzaal "Ot en Sien" zongen door:
"en dat is 18 en nu zijn we klaar"!

De afscheid nemende juf Hanny (Wie
laard) vond het prachtig maar zal de
peuters zeer zeker gaan missen, zo
vertelde ze ons aan de vooravond van
haar vertrek bij de peuterspeelzaal. Ze
heeft zich altijd voorgehouden, dat
mocht de motivatie.er niet meer zijn,
dan stop ik, of als de gezondheid het
niet meer toelaat, of "als ik ooit oma
word", stop ik. Hanny daarover: "Het
"oma worden" en leuke dingen met
mijn kleinkinderen gaan doen, heeft
de doorslag gegeven. De motivatie is
er nog steeds hoor en ook de gezond-
heid, (gelukkig wel) is goed. Natuurlijk
zal ik de peuters en mijn werk missen.
Hier, moetje kijken, mijn agenda staat
altijd vol met afspraken en vanaf vol-
gende week zijn alle bladzijden leeg,
dat zal toch wennen worden", zo zegt
de geboren Rotterdamse.

Hanny Wielaard kan de tijd dat een
kind op de peuterspeelzaal (circa 1,5
jaar) verblijft, prachtig omschrijven:
"Het begint met een glimlach, het
groeit met een knuffel en het eindigt
met een traan", zo zegt ze, terwijl ze
moeite doet om haar emoties te ver-
bergen. Het is duidelijk zichtbaar, juf
Hanny houdt van haar peuters, hoe-
wel ze destijds een opleiding heeft
gevolgd voor kleuterleidster. Zoals ge-
zegd, ze werd geboren in Rotterdam,
vervolgens woonachtig in Den Haag,
van waaruit ze op haar 12e jaar met
haar ouders naar Eindhoven verhuis-
de. Hier volgde zij de middelbare
school en een 4 jarige opleiding aan
een speciale kleuterkweekschool.

Alvorens ze aan deze opleiding begon
heeft ze nog even getwijfeld, "wat zal
ik doen, kapster worden of kleuter-
leidster"?

KLEUTERS EN PEUTERS
Hanny: "Omdat kinderen mij steeds
bleven trekken, werd het dus kleuter-
leidster. Solliciteren was in die tijd
niet nodig. Ze kwamen "gewoon" bij
je thuis om te vragen of ik, in dit geval

in Geldrop, kleuterleidster wilde wor-
den. Ik heb daar op de kleuterschool
"Pinokkio" vijfjaar gewerkt. Op mijn
24e in Eindhoven getrouwd en vervol-
gens op gegeven moment weer terug
naar het westen van het land, naar
Rotterdam. Intussen moeder gewor-
den en heb ik mij' aanvankelijk bezig
gehouden met de opvoeding van mijn
twee zonen Rolf en Frank. Weetje wat
thans zo leuk is, mijn ene zoon is fan
van Ajax, de andere van Feyenoord,
terwijl ik nog altijd fan ben van PSV
uit Eindhoven, ha, ha! Toen de jongens
wat groter werden heb ik nog vier
jaren op een kleuterschool in Rijswijk
gewerkt.

Toen mijn man hier een baan kreeg
aangeboden op de politieschool 't Velde,
zijn we naar de Achterhoek verhuisd.
Eerst wat rondgekeken in Lochem en
Ruurlo en uiteindelijk zijn wij hier
op deze plek aan het Hoetinkhof in
Vorden beland. Bij mijn afscheid op de
kleuterschool in Rijswijk, kreeg ik een
"Ot en Sien" aangeboden en wat zo
grappig is, in 1988 werd ik hier vrij-
willigster op de peuterspeelzaal "Ot en
Sien". Ik zeg het eerlijk, ik ben eerst
met gemengde gevoelens begonnen,
ik was immers kleuters gewend en
geen peuters, maar het wende heel
snel. Achteraf hoorde ik trouwens dat
ik tijdens mijn eerste dag op de peuter-
speelzaal nogal wat opzien heb ge-
baard. Ik kwam er in een wit T- shirtje
en een wit rokje, zeg maar in een
soort vrije tijdskleding", zo zegt juf
Hanny. Via een normale sollicitatie-
procedure kreeg ze in 1989 een vaste
aanstelling voor enkele dagen in de
week.

Hanny: "Peuterleidster is een fascine-
rende baan. Kinderen in de leeftijd
van pakweg 2,5 tot 4 jaar zijn nog zo
echt, zo puur. Prachtig om een ont-
wikkeling van een peuter mee te ma-
ken. Hoe ze in die 1,5 jaar wijzer wor-
den. Sommigen komen heel verlegen
binnen en gaan als "banjer" weer weg.

Een opmerkelijk verschil in die 18 ja-
ren; waren het vroeger alleen maar de
ouders die de peuters kwamen bren-
gen en halen, tegenwoordig is het veel
meer de oppas, omdat veel moeders
een baan hebben. Aan de peuters
merk je al heel gauw wanneer ze zich
hier prettig voelen. Aan hun gedrag
kun je ook dikwijls de "thuissituatie"
afleiden!

SIGNALEN
Als er bepaalde signalen komen ga ik
er op in, waarbij ik absoluut niet op
de stoel van de ouders ga zitten, op
die stoel hoor ik niet thuis. Nog een
verschil met de beginjaren. Voor de
peuters van nu is de wereld "meer
wereld", de peuters weten nu meer,
ze maken via de TV al van alles mee.
Een zeer positief element is dat de
peuters van huis-uit meer gepushed
worden om bij binnenkomst en het
weggaan, 'gedag' te zeggen. Dat sociale
gedrag is een poos weggeweest, maar
keert gelukkig weer terug. Wat mij
wel is opgevallen, de ouders kunnen
bijna geen "nee" meer tegen hun kin-
deren zeggen, als je begrijpt wat ik
bedoel", zo zegt juf Hanny die er zich
op kan verheugen straks meer tijd te
hebben voor haar kleinkinderen Lieke
(3) en Eva (vijf maanden). Daarbij zal
de jarenlange ervaring met peuters en
kleuters haar in de "oma-rol" goed van
pas komen!

Verder slokt thuis "Dushi" veel tijd op.
Dushi is een pools herdershondje, die
regelmatig met haar baasje naar
Hummelo gaat om daar behendig-
heidscursussen te volgen. "Mijn man
en ik zijn dol op haar". Hanny: "Afge-
lopen week kreeg ik een kaartje van
een ouderpaar waarbij mij een prettig
afscheid bij "Ot en Sien" werd toege-
wenst en veel succes met de komende
vrije tijd. Dat kaartje geeft mij het
gevoel dat ik erbij hoor hier in Vorden.
Best fijn. Overigens was het vorige
week een prettig afscheid voor juf
Hanny. Een rondrit in een koets, zin-
gende peuters en een receptie waar
collega's en ouders haar verrasten met
mooie woorden, cadeaus en bloemen.

Wat rest, is dus een lege agenda en
geen peuters meer om haar heen.
"Dat wordt pas echt wennen", zo
verzucht juf Hanny, die bij deze graag
iedereen wil bedanken voor de ge
weldige afscheidsdag!

Agrarische wedstrijddag Jong Gelre

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

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

deren van Welzijn Ouderen Vorden
hebben vacantie tot begin september.

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

JULI
4-8 Fietsvierdaagse.

5 Avondrondleidingen Pinet in de
Belten.

6 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege.

7 Klootschieten de Vordense Pan.
7 HSV de Snoekbaars, jeugdwedstrijd.

12 Avondrondleidingen Pinet in de
Belten.

12 ANBO middagfietstocht vanaf het
Kerkplein, info 55 19 09.

13 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege.

13 HSV de Snoekbaars, seniorwed-
strijden.

14 Orgelconcert in Dorpskèrk.
14 Klootschietgroep de Vordense Pan.
14 HSV de Snoekbaars, 55+ wedstrijd.
19 Avondrondleidingen Pinet in de

Belten.
20 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
21-22-23 Zomerfeesten Vorden.
21 Klootschietgroep de Vordense Pan.
24 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijden.
26 Avondrondleidingen Pinet in de

Belten.
27 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
28 Orgelconcert in de Dorpskèrk.
28 Klootschietgroep de Vordense Pan.
28 VW Viswedstrijd.
30 ANBO/PCOB rijbewijskeuring 70+

in de Wehme.

Succesvol weekend RTV-renners
Het afgelopen weekend waren
weer verschillende renners van
RTV Vierakker-Wichmond succes-
vol in verschillende wedstrijden.
Zaterdag werd er in Zoetermeer
het NK Mount ainbike verreden. Bij
de amateurs reed Marco Loman uit
Laren (rijdend voor het Scott-Con-
tinental team) naar een tweede
plaats.

Het was in eerste instantie Sjef Kler-
ken die het kampioenschap leek te
winnen. Hij reed in het begin van de
wedstrijd weg met Martijn Heijdra.
Twee ronden voor het einde reed
Klerken weg bij Heijdra. Echter in de
laatste ronde stortte hij in. Hij werd
achterhaald door Marco Loman en
Christiaan Last. Last bleek van deze
drie het sterkste. Marco Loman kwam
net te kort voor de overwinning, maar
verwees wel Klerken naar de derde
plaats.

Peter Makkink uit het Gelderse Henge-
lo reed zondag een criterium in Aal-
ten. Al vroeg in de wedstrijd ontstond

er een kopgroep van 9 man, met daar-
in ook Peter Makkink. Deze kopgroep
hield stand tot aan het eind van de
wedstrijd. Het was Riek Harbers uit
Aalten die als eerste over de streep
kwam, voor Peter Makkink, die een
mooie tweede plaats voor zich opeiste.
De leidersprijs (puntenklassement
voor degene die elke ronde als eerste
over de streep komt) nam Peter wel
mee naar huis.

In het Gelderse Laren werd een wed-
strijd verreden voor amateurs-b. Voor
de RTV stonden onder andere Alfred
Mol en Rudi Peters aan de start. Mol,
die een thuiswedstrijd reed, reed een
sterke wedstrijd en werd uiteindelijk
15e. Rudi Peters werd in deze wed-
strijd 10e. De wedstrijd werd gewon-
nen door Jos Nederhof uit Lochem.
Thijs van Amerongen reed zaterdag
met zijn Lowik-team een criterium in
Vriezeveen, de thuishaven van de
sponsor. Deze wedstrijd werd beheerst
door het Lowik-team en de overwin-
ning ging ook naar een Lowik-renner.
Thijs van Amerongen werd hier 6e.

Voorverkoop van toegangsbewijzen voor het
Kasteeltuinconcert te Ruurlo in volle gang

De afdeling Vorden/ Warnsveld van
Jong Gelre organiseert zondag 10
juli een agrarische wedstrijddag,
welke vanaf 13.00 uur gehouden zal
worden bij de familie Kornegoor
aan de Koekoekstraat te Vorden.

Op deze dag kunnen de jongens en
meisjes eikaars krachten nieten op de
volgende onderdelen: schijfschieten,
spijkerbroek hangen, gavelgooien,
klompschieten e.d. Tevens dienen de
deelnemers de leeftijd van enkele

koeien te schatten. Aan het eind van
de dag wordt bekend gemaakt wie
zich de beste boer c.q. boerin mag noe-
men.
De wedstrijddag wordt besloten met
een barbecue.

De voorverkoop van toegangs-
bewijzen voor het grote Kasteel-
tuinconcert, dat voor de tiende
maal door de KunstKringRuurlo
wordt gehouden, is in volle gang.

Het grote Kasteeltuin concert dat de
titel "Muzika Balkana, van gaida tot
tamboura" heeft meegekregen, wordt
op 4 augustus in de tuin van kasteel
Huize Ruurlo gegeven van half acht
tot twaalf uur. De muziek komt uit de
Balkan en Oost-Europa. Zes orkesten
met musici uit tenminste tien ver-

schillende landen toveren de tuin om
in een waar muziekparadijs.

De prijs van een toegangskaartje kost
t/m 2 augustus € 15,- Daarna € 18,-.
KKR-leden betalen € 10,-.

Bij de volgende VW"s kunt u terecht:
Borculo, Eibergen, Groenlo, Hengelo,
Lichtenvoorde, Lochem, Neede, Ruur-
lo, Winterswijk, Zelhem en Zutphen.
Reserveren kan bij VW-Ruurlo (0573)
45 39 26 en per email:
kunstkring-ruurlo@hetnet.nl
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Woensdag 6 juli demonstratie

Hondendub De Noordink

Hondendub De Noordink in Hengelo is een lokale kringgroep, aan-
gesloten bij de Nederlandse Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van
Duitse herders, genaamd VDH De Noordink. De club is zoin dertig jaar
geleden opgericht door enkele enthousiaste liefhebbers van Duitse
herders en heeft twee doelstellingen. Enerzijds een stukje vertier samen
met je viervoeter en hem africhten/opleiden in de drie onderdelen
speuren, appèl en pakwerk en anderzijds het op een verantwoorde
manier in stand houden van het ras, zowel wat karakter als kynologie
(uiterlijk/bouw) betreft.

De drie onderdelen in de africhting
bestaan uit afdeling A, het speuren,
waarbij de hond al zoekend aan een
lijn van tien meter een spoor moet
volgen, dat na lang trainen zelfs 1800
meter lang en drie uur oud kan zijn.
Afdeling B, het appèl gedeelte.
Hieronder verstaan we het volgen, de
zit, sta, apporteer en het vooruitstu-
ren waarbij de hond alle oefeningen
snel, correct en niet onbelangrijk ple-
zierig en opgewekt moet uitvoeren.
Als laatste de afdeling C, het pakwerk.
Dit is het bijtwerk gecombineerd met
een goed stuk appèl, waarbij de hond

naar derden sociaal moet blijven. Hon-
den die geschikt zijn voor deze tak van
sport moeten per definitie zelfver-
zekerd, onbevangen en sociaal van
karakter zijn. Angstige en agressieve
dieren zijn absoluut ongeschikt.
Al enige jaren verzorgt VDH De Noor-
dink.op verzoek van de VW Hengelo,
een demonstratie in de zomermaan-
den. De vaste toeschouwers weten dat
er een spectaculaire act wordt opge-
voerd waarbij een thema centraal
staat.
Vorig jaar was dit "bikers en boeren op
de camping". Om jaarlijks iets anders

te doen om het publiek te boeien, is de
hulp ingeroepen van René Kreeften-
berg die als instructeur is verbonden
aan een aqility (behendigheid) groep.
Hij laat met een stel vrijwilligers, allen
met Duitse herders, zien wat de moge
lijkheden zijn van een hindernis baan,
waarbij de vertrouwensrelatie tussen
hond en baas zeer belangrijk is.
Daarnaast is uitgenodigd Joop Bre
mer, africhter van politiehonden bij
de KNPV vereniging te Didam. Samen
met zijn zoon (pakwerker) zullen zij
op spectaculaire wijze laten zien hoe
de Duitse herder wordt getraind voor
de praktijk. Verder zullen uiteraard
ook de leden van kringgroep De Noor-
dink met hun vriend de Duitse herder
meewerken om het publiek te amuse-
ren en een beeld te geven van de veel-
zijdigheid die dit ras te bieden heeft.

De demonstratie wordt gehouden op
woensdag öjuli op het terrein van De
Noordink aan de Zelhemseweg 44 in
Hengelo (Gld.). De aanvang is om 19.30
uur en de toegang is gratis.

Huishoud-Kadozaak Sueters in Hengelo stopt

Huishoud-Kadozaak Sueters aan de Raadhuisstraat in Hengelo sluit de
deuren. Met ingang van maandag 22 augustus is de winkel gesloten.

"Toen we vier jaar geleden met de
winkel in Hengelo zijn begonnen,
hadden we een bepaalde verwachting.
Die verwachting is na die jaren niet

uitgekomen. En dan moet je gewoon
stoppen", zegt Angeligue Sueters die
ook in Vorden een speelgoed-huis-
houd-kadozaak heeft. "We kunnen

nog wel een aantal jaren doorgaan,
maar je moet op tijd een keuze ma-
ken. Dat hebben we nu gedaan", zegt
Angeligue. Klanten uit Hengelo en
omgeving zijn van harte welkom in de
winkel in Vorden. Met het sluiten van
de winkel in Hengelo verdwijnt ook
het inleveringadres voor advertenties
en berichten van Weekblad Contact.

"Plezier in het werk is heel belangrijk"

Timmerman Bennie Wieggers veertig jaar
bij Bouwmaatschappij Weustenenk

"Als ik het opnieuw zou moeten doen, had ik het precies weer zo gedaan.
Het is me prima bevallen". Dat zegt timmerman Bennie Wieggers (59)
uit Hengelo die 9 juli veertig jaar in dienst is bij Bouwmaatschappij
Weustenenk

Na de ambachtschool in Zutphen ging
Wieggers aan het werk als timmer-
man. Hij was 19 jaar toen hij werd aan-
genomen bij aannemersbedrijf Weus-
tenenk aan de Wichmondseweg in
Hengelo. Daarvoor had hij al enkele ja-
ren ervaring opgedaan bij andere
bouwbedrijven in de regio. Hij volgde
drie jaar vervolgopleidingen. Daar-
voor moest hij vier avonden in de
week op de fiets naar school.

Toen Wieggers in 1965 in dienst kwam
bij bouwbedrijf Weustenenk werkten
er vijf timmerlieden en vijf metse
laars. Hij heeft in die veertig jaar de
hele ontwikkeling van het bedrijf
meegemaakt. Er is weinig verloop on-
der het personeel. "De meeste werken
er al meer dan vijftien jaar", zegt
Wieggers. In de beginjaren was het bij-
na allemaal klantenwerk zoals onder-
houd van boerderijen en particuliere
woningbouw. In een jaar werden enke-
le nieuwe woningen gebouwd. "De
eerste tien jaar, tot ongeveer 1975,
maakten we bijna alles zelf. Trappen,
deuren en kozijnen werden machi-
naal gemaakt bij ons in de werk-
plaats".Bennie ging de eerste twintig

nachten. We werkten vier dagen in de
week. 's Morgens vroeg beginnen en
lang doorgaan. Dan had je één dag ge-
wonnen", blikt hij terug.

Aan ambachtelijk werk beleefde Ben-
nie veel plezier. Enthousiast vertelt hij
over het renoveren van oude boerderij-
en en het werk wat daarbij kwam, zo-
als het disselen van oude gebinten. In
de jaren tachtig ging het niet zo goed
in de bouw. Het klantenwerk werd
minder maar de nieuwbouw nam toe.
Wieggers kreeg hier ook mee te ma-
ken, maar 'zijn' werk bleef beperkt tot
particuliere nieuwbouw. Het was voor
de Hengelose timmerman geen grote
omschakeling. "De overgang van on-
derhoud naar nieuwbouw ging gelei-
delijk". Rond 1985 is het bouwbedrijf
overgegaan naar een jongere genera-
tie Weustenenk. Inmiddels is Bouw-
maatschappij Weustenenk al weer vijf-
tien jaar gevestigd aan de Molenenk in
Hengelo waar zo'n tien mensen wer-
ken. Het bouwbedrijf heeft een jaren-
lange traditie en bestaat al meer dan
honderd jaar. Het is uitgegroeid tot
een bedrijf waar het gehele bouwtra-
ject in eigen beheer wordt verzorgd.

Bennie Wieggers is veertig jaar in dienst bij Bouwmaatschappij We

jaar altijd met de fiets naar het werk.
Hij werkte toen veel in zijn woonplaats
Hengelo. Daarna werd de fiets inge-
ruild en ging hij vijfjaar met de motor
naar de bouw. De laatste jaren moet
hij voor het werk verder weg en rijdt
hij mee met een bedrij fsbusj e naar de
bouwlocatie. Jarenlang werkte hij sa-
men met een collega. Ze konden het
goed vinden met elkaar. Beiden waren
goede vakmensen. Dat was ook nodig
omdat er allerlei onderhoudswerken
uitgevoerd moesten worden. Bennie
kijkt met plezier terug op die tijd.
Door de jaren heen kwam er steeds
meer nieuwbouw bij. Maar zijn voor-
keur ging uit naar onderhoudswerk.
"Dat vind ik mooier werk", zegt de ju-
bilaris. "Het werk is veelzijdig. Je
maakt een raam, kozijn of deur op de
werkplaats en op locatie moet het dan
allemaal in elkaar gezet worden. Het
werk biedt ook meer uitdagingen om
klussen zelf op te lossen", legt hij uit.
"Er komt veel vakkennis aan te pas en
het biedt ook meer afwisseling. Bij
nieuwbouw staat alles vast op teke-
ning. Ik vind dat minder uitdagend".

In de jaren zeventig heeft Bennie ruim
eenjaar gewerkt aan de renovatie van
landhuis 't Meenink in Hengelo. Dat
vond vakman Wieggers een hele
mooie klus. Het landhuis had jaren
leeg gestaan en werd helemaal in oor-
spronkelijke stijl opgeknapt. Een ande-
re mooie klus, waar hij met plezier
aan terug denkt, was het bouwen van
een woning op een vakantiepark in
Ameland in 1998. Daar is hij vier
maanden druk mee geweest. "Het is
een mooi eiland waar we bleven over-

De laatste twintig jaar heeft het Hen-
gelose bedrijf, naast woning-en parti-
culiere bouw, ook veel opdrachten
voor kantoor-en hallenbouw. Voor
Wieggers veranderde het werk niet zo-
veel. Wel kwam hij daardoor meer
met beton in aanraking.

Al bijna veertig jaar is hij lid van de
vakbond FNV Bouw. Wieggers is dertig
jaar bestuurslid waarvan de laatste
tien jaar als voorzitter van de afdeling
Dunsborgermark, die is ontstaan door
samenvoeging van Keijenborg, Henge-
lo en Zelhem. Daarnaast is hij lande
lijk actief in de vakbond FNV Bouw.
Als lid zit hij in de Bondsraad en de
Sectorraad Bouw.

Bennie Wieggers heeft al die veertig
jaar met plezier gewerkt bij Weuste-
nenk. "Het soort werk en prettig voe-
len op het werk is heel belangrijk. Ik
had fijne collega's die ook collegiaal
waren en dat nog zijn.

Ook de samenwerking met collega's
van andere bedrijven op bouwlocaties
was prettig", geeft Bennie aan waar-
om hij het zolang heeft volgehouden.

De verstandhouding met zijn werkge-
ver in al die jaren omschrijft hij als
heel goed. "Er vielen best eens harde
woorden, maar het was altijd in be-
lang van het werk".

In november gaat Wieggers met de
vut. Hij is niet bang dat de verveling
zal toeslaan. "Ben je gek. Ik heb ge
noeg hobby's". Maar eerst wordt op 15
juli het jubileum gevierd.
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Hoveniersbedrïjf

Marco Besselink
-:•:- TUINONTWERP *

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

-:•:- VIJVERS #
-v

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

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

Drukkerij ^
Uitgeverij JK Jk

0-nwerp en, ay.out • fl| j|

iiensten ,
, hier Weevers

AA HYPOTHEEK
Overal een goede bekende de REGT

h y p o t h e e k a d v i s e u r s

Bel voor een persoonlijk hypotheekadvies: 0573 255 300
Nieuwstad 44, 7241 DR Lochem, info@deregt.nl, www.deregt.nl

Van Dak tot Vloer

A HÉ
Brigg

Uw adres voor:

- Waspoeders
- Wasverzachters

- Vaatwastabletten
- Unger professionele raamreinigings tools

- Hygiënisch borstelwerk
- Reinigings- en onderhoudsproducten

0575 - 57 05 02/ 06 - 53 86 09 52
www.agosbv.nl
agosbrigg@planet.nl

TE HU U
feest- en partytenten

iie l u i d

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

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.|g§gi
Tel. 0575-491542 e-mail: info@laservision.be

Ons bedrijf is wegens vakantie

gesloten van maandag 18 juli t/m

maandag 15 augustus!

B

Zutphenseweg 64
7251 DL Vorden
Tel. 0575-551508"
Fax 0575-553070
E-mail: info@keHelerij.nl
Internet: www.kettelerij.nl

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

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

zijn in harmonie met elkaar en kunnen verder met uw persoonlijke

wensen gecombineerd worden. Voor advies, begeleiding en realisatie

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

van eerste schets tot oplevering!

Badkamers Sanitair Tegels

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

Praktijk voor

Care for Women

J. la Croix
Verpleegkundig Overgangsconsulente

Tel. 0575 - 56 03 01
Tover&traat 7, Baak
Aangesloten bij Care for Women
Veelal vergoeding zorgverzekeraar
Praktijk in Baak / Zutphen / Doetinchem / Drummen

Vloer- en wandtegels
voor stuntprijzen! Aityd voordelig
geprijsde tegels van topkwaliteit

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

van ons gevarieerde aanbod.

w/a
Keukens Sanitair Bouwen Verbouwen Projecten

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

van aardbeien
Vrijdag en Zaterdagmorgen

9-11 uur

Biologisch Tuinbouwbedrijf

Geesinkweg 13' Warnsveld

bossenbroek
VASTGOEDBEMIDDEUNG

Tel.: (0575) 46 31 32 Mobiel: 06 21580650

Ruime recreatie WOONHUIS met rondom een ruim aange-
legde tuin, berging en carport. Opp. eigen perceel 679 m2,
inhoud circa 340 m3, vloeroppervlak circa 10Om2. Entree -
hal en toilet, woonkamer met serre, gashaard, tegelvloer,
open keuken met inb. app. eiken vloer en totaal 2 dubbele
openslaande deuren naar het zonneterras, badkamer en bij-
keuken. Verdieping, 3 slaapkamers waarvan één met balkon,
CV en bergruimte. Algemeen: CV vloerverwarming, zonne-
boiler/collectoren bouwjaar 2001.

Vraagprijs € 185.000.- k.k. Bronsbergen 25-155 Zutphen

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
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Sensire op definitieve
plek in

Hoog-Keppel
De thuiszorgteams van Sensire en het
algemeen maatschappelijk werk zit-
ten sinds ruim een week op hun defin-
itieve plek in het gezondheidscen-
trum in Hoog Keppel.
Het gezondheidscentrum is gevestigd
in het voormalige gemeentehuis van
Hummelo en Keppel aan de Burge-
meester van Panhuysbrink in Hoog
Keppel. Het pand is opgeknapt en doet
nu dienst als gezondheidscentrum,
van waaruit de eerstelijnszorg voor de
inwoners van Hummelo en Keppel
georganiseerd wordt. Doordat de
eerstelijnszorgvoorzieningen bij elka-
ar zitten, zijn deze zorg en dienstver-
lening voor de inwoners van
Hummelo en Keppel verbeterd.
Het pand, eigendom van Site woondi-
ensten, biedt Sensire twee ruimten
voor het zorgteam van de thuiszorg en
een ruimte voor het maatschappelijk
werk. Het inloopspreekuur van het
maatschappelijk werk blijft ook in
Hoog Keppel gehandhaafd op
maandag, donderdag en vrijdag van
9.00 tot 10.00 uur.
Naast de genoemde diensten van
Sensire zijn ook de huisartsenprak-
tijken van dokter Nieu-wenhuisen en
dokter Assink, de apotheek, de wijk-
agent en fysiotherapie in het gebouw
gehuisvest.
Op een later tijdstip komt ook de
dagopvang van Stichting Welzijn

Ouderen Hummelo in het gezondhei-
dscentrum. In het najaar zal er een
officiële opening plaatsvinden.

De Graafschap oefent
tegen

Streekelftal
Op dinsdag 12 juli zal op sportpark de
Pol de wedstrijd van het Streekelftal
Bronckhorst tegen De Graafschap
plaatsvinden.
Zelhem zal aantreden met een
Streekelftal uit de gemeente
Bronckhorst. Voor de wedstrijd zijn
van de organiserende vereniging
Roland Zwaan, Reinier Eskes, Dennis
Wielheesen, Benno Kappert, Erik
Hukker, Mark Hiddink, Harm
Bannink, Roei Weelink, Mark Kuiperij,
Henk Bloemers, Raymond Massen,
Patrick Bruggink, Toon Kuiperij,
Remko Kramp, Maarten Velthorst ges-
electeerd. Robert Ruiterkamp (Baakse
Boys), Tjalle Bomers (w Rheden), Bert
Hoefman (Steenderen), Hans van Dijk
(Vorden), Eric Tesselaar (Pax),
Raymond Sessink (Keyenburgse boys),
Gerwin Luesink (Wolverveen), Michel
Gussinklo (Halle), Martijn Beumer,
Dennis Massen (beiden Zelos) en Jan
Willem de Vries van HC'03 vullen het
team aan. De wedstrijd begint om
19.00 uur en er naast het voetbal
zullen diverse activiteiten georgan-
iseerd worden. Zo zullen er o.a. vier
luchtballonplaatsen worden verloot.

OPRUIMING
Alleen woensdag, donderdag,

vrijdag en zaterdag

Op alle kinderschoenen
en -sandalen

25% korting

Wolky
Op alle Wolky-schoenen

en -sandalen

Tot€ 70.-

€ O, ~ extra korting

Vanaf € 70.-

€ l U , — extra korting

. . _ . v . . , . . .

move better

LINE

IV! Line slaapsystemen
• nieuwste generatie traagschuimmatrassen

• optimale drukverdelina

• toegepast in medisd\e instellingen

• gebruikt door topsporters

• 90 dagen omruilgarantie

• 10 jaar garantie

,uniek blokvormig systeem voor optimale drukverdeling

/gegoltd oppervlak voor comlortzone verdeling

/lucht- en vochtlabyrinth
hoogwaardig NASA
traagschuim (8 cm)

uniek geïntegreerd
veringsysteem

gepatenteerde
schokdempers
met traagschuim

• hoogwaardig HR schuim (10 cm)
1 kanaalsysteem voor optimale vochtregulatie

1 afritsbare anti-allergische hoes

G3IÏ1;U3ELEH
COMPLETE WONINGINRICHTING ERKEND

Smidsstraat 7/9, ZELHEM, Telefoon: (0314) 62 37 62. Volop parkeergelegenheid

Riek Evers in toptien Brakel
In Brakel werd zondag 26 juni de tweede wedstrijd van de Belgische topcompetitie verreden. Net als vele
andere Nederlanders wilde Riek Evers zijn vorm nog een keer testen voor het naderende Nederlands kam-
pioenschap mountainbike dat afgelopen weekeinde in Zoetermeer werd gehouden.

Het parkoers in Brakel bestond uit een lange klim
waarna op het hoogste punt een paar keer kort
gedaald en geklommen moest worden. Vervolgens
doken de renners in een lange afdaling weer naar
start finish. Vooraan streden Bas Peters en Björn
Rondelez om de overwinning. Evers koos vanaf de

start zijn eigen tempo op het droge parkoers.
Door in de laatste lange afdaling enig risico te
nemen wist de Bejan biker Riek Evers nog een plaats
te klimmen in de eindstand zodat hij, tevreden, als
negende de streep passeerde. De Belg Rondelez won
voor Peters.
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Aktie maand juli

i% korting
op tuinmeubelen

1O% korting
op tuinverlichting

25% korting
op Boerenbont en

Blauw-Saks aardewerk
U W A D R E S

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

ledere week kijkt men

uit naar wat de slager,

de bakker en

de groenteman te

bieden hebben.

Contact wordt niet
gelezen, maar
g e s p e l d .

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk

LICHTENVOORDE
•a (0544) 37 70 08

BORGULO
•a (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

BRUGGINK. ALLES IN ÉÉN HAND.

EEN KEUKEN KIES JE MET ZORG, JE WILT ER IMMERS JAREN PLEZIER VAN

HEBBEN. WlJ BEGRIJPEN DIT ALS GEEN ANDER. IN ONZE SHOWROOM

VINDT U EEN RUIME VARIATIE IN STIJLEN EN PRIJSKLASSEN.

ONZE ADVISEURS MAKEN GRAAG EEN PERFECT PASSEND ONTWERP NAAR UW

WENSEN. ONZE MONTEURS ZORGEN VOOR HET VAKKUNDIG PLAATSEN

EN. ..NATUURLIJK WERKEN WIJ ZONDER AANBETALING!

Keukens Sanitair Bouwen Verbouwen Projecten

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

WIJ GAAN SLUITEN!!
Per 31 december a.s. en maken na ruim 50 jaar plaats voor woningbouw.

Daarom houden we in

JULI GROTE LEEGVERKOOP

in onze kassen. Alles moet weg!!

Kuipplanten en zomerbloeiers

voor de helft van de prijs:

*Agave's, Aronskelken, Eucomis

*Hangbegonia's, Mini-dahlia's

^Geraniums uit Kenia, Fuchsia's enz., enz.

Potterie, beelden, houten tonnen

de hele maand 50 %

P.s. kadobonnen blijven geldig tot 25/1 2

Kwekerij-Tuincentrum

H U BE RS
BAAK (bij de kerk) - Tel. (0575) 44 14 06
Open dagelijks van 08.00-12.00 en 13.00-18.00 uur

Woensdag tot 12.00 uur en zaterdag tot 16.00 uur.

Bij DARTEL TRAMPOLINES:

Voordelige keus, middenklassers

én topprodukten

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

Broekstraat 22, D'chem
(0314391687)

.

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

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

Rabobank

Alle Parasols

zome,co„ec«e

\ Steenderenseweg 11 - Hengelo Gld. • 0575-462139 • www.goossensatomica.nl
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Opnieuw Zwitserse groep te

Wi'j eren 't Olde

opgetreden zoals in
België en Duitsland.
Naast dansen uit Ghana brengen ze
ook enkele dansen uit meer zuide-
lijke delen van Afrika.

Trachtentanzgruppe Flüelen verheugt zich er op in Zelhem te gast te zijn.
Het is hun eerste bezoek aan Nederland. De groep is bevriend met de dans-
groep uit Giswill die al enkele malen te gast was.

De Trachtentanzgruppe Flüelen
werd in 1938 opgericht en startte
toen met 15 personen. Nu, 67 jaar
later, telt de groep 64 leden. De
groep houdt nieuwe en oude gebrui-
ken in ere, daarbij hoort het dragen
van de volledige zondagsdracht. Met
8 tot 10 dansparen laat de groep
echte Zwitserse folkloristische dan-
sen zien, onder begeleiding van hun
'Schwyyzerörgeli' muziek.

Bij de optredens horen ook alp-
hoornblazers en een vendelier, als-
mede een jodel-duo dat liederen uit
'der Heimat' zingt. En natuurlijk
zijn de Zwitserse koebellen ook aan-
wezig !!!

Het Afrikaanse continent
De Boba Dancing Group uit Ghana
vertegenwoordigt het Afrikaanse
continent op het festival. Boba
Dancing Group komt via 'African
Cultural Promotion International'
met ongeveer 15 mensen naar
Zelhem. De drums zullen weer vele
ritmes laten horen en de dansers en
danseressen zullen op uitbundige
wijze uitdrukking geven aan hun
karakter: ongedwongen, vrolijk,
speels en af en toe krijgshaftig.Bij
het dansen luisteren de dansers en
danseressen niet alleen naar de
drums. Zij ondersteunen deze ritmes
met hun zang en soms geschreeuw
om elkaar op te zwepen. De groep
heeft in meerdere Europese landen

India vertegenwoordigt Azië
Met de lijfspreuk 'Spandan, a pas-
sion for dancing' reist de groep uit
het noordwestelijk deel van India
naar Nederland af. De tsunami is
gelukkig aan hen voorbij gegaan.
De groep bestaat uit 35 personen en
verdiept zich in de tradities van hun
land. Niet alleen de eigen streek
wordt daarbij genoemd, maar ook
andere delen. Zo zijn er tradities uit
Rajasthan, waar de dans Ghoomer
z'n oorsprong vindt. De Lavni en de
Koli komen uit de provincie
Maharastra, de Bhangra en de Gidda
uit Punjab, de Bamboo en Bihu uit
Assam en de Maria en de Ghodi uit
Uttar Pradesh. De groep is levendig
en ontwikkelt zich voortdurend.

Meertalige kerkdienst in de
Lambertikerk

Op zondag 10 juli om 10 uur, op de laatste dag van het Internationaal
Folkloristisch Dansfestival, is er een bijzondere kerkdienst in de
Lambertikerk. Aan deze feestelijke dienst zullen leden van verschillende
buitenlandse dansgroepen meewerken. Alle liederen, teksten en gebeden
zijn beschikbaar in het Nederlands en vertaald in het Frans, Duits en
Engels, zodat vrijwel iedereen kan meedoen.

Dit jaar vindt de twaalfde editie van het 'langste ontbijt van de
Achterhoek" plaats en het belooft een bijzondere aflevering te worden,
omdat het evenement plaatsvindt in het week-einde dat ook het
Internationale Folkloristische Dansfestival plaatsvindt. Oftewel alle dan-
sers en muzikanten uit de verschillende continenten zijn, veelal in hun
kleurrijke klederdracht, uitgenodigd deel te nemen aan het ontbijt. Ze zul-
len er een bonte vertoning van maken en tussendoor zeker ook een spon-
taan optreden verzorgen.

100 marktkramen zijn omgetoverd
tot ontbijttafel waaraan de gasten
kunnen plaatsnemen. Door ruim 60
vrijwilligers worden ze voorzien van
een uitgebreid luxueus ontbijt. De
organisatie, SuperdeBoer Hollak,

verwacht ruim 3000 gasten die gra-
tis kunnen aanschuiven aan de ont-
bijttafel.
Het doel van het ontbijt is de gast-
vrijheid van Zelhem weer te geven
en 'Zelhem, (als) het groene hart van

de achterhoek' op de kaart te zetten.
Om het evenement gratis te kunnen
aanbieden heeft dhr. Hollak van
SuperdeBoer Hollak de hulp inge-
roepen van een aantal leveranciers
en u kunt hem helpen dit evene-
ment in de toekomst te blijven orga-
niseren door af en toe een blik te
werpen op de vlaggen, borden en
andere reclame-uitingen van de
sponsors.
SuperdeBoer Hollak nodigt u van
harte uit om dit evenement bij te
wonen. Het ontbijt vindt op zaterdag
9 juli van 9.00 tot 12.00 uur plaats in
de Bergstraat te Zelhem.

De Zelhemse kerken vinden het
prettig om de buitenlandse gasten
ook in de kerk te mogen ontmoeten.
Door hun aanwezigheid kan erva-
ren worden, dat het christelijk
geloof allerlei verschillen van taal,
cultuur en folklore overbrugt.
De dienst wordt geleid door ds.
C.van Dorp. De Lamberticantorij
onder leiding van Wilbert
Berendsen werkt er ook aan mee. Na

deze dienst is er gelegenheid om
samen koffie te drinken. Iedereen
wordt hierbij uitgenodigd naar de
kerk te komen. Voor de leden van de
dansgroepen, hun gastgezinnen en
andere belangstellenden is er rond
12.00 uur een broodmaaltijd op de
Markt. Bij ongunstig weer wordt
deze maaltijd verplaatst naar de
Lambertikerk.
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Handelsweg i l Zelhem

Tel. 0314-622839

AUTOSCHADE & TRUCKSTYUNG www.autoschadewillemsen.nl

Dé naam voor schadeherstel in de regio

V/akantieXperts6

AVANTI

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

Tel. 0314626 171
www.zemem.vakantiexperts.nl

Examens bij
muziekvereniging Euterpe

Zaterdag 25 juni deden 5 leerling-muzikanten van
muziekvereniging Euterpe examen en slaagden met
goede cijfers. De slagwerkers José Dünnebach, Rens
Wentink, Nick Schnitzler en Esteban Polman
behaalden hun A diploma. Daisy Wolsink behaalde
haar B diploma op Altsaxofoon.
Het examen was door Euterpe in Halle georganiseerd
in samenwerking met NFCM. In totaal deden 35 kan-
didaten van verschillende muziekverenigingen exa-
men, zowel A, B en C. Zo waren er leden van de
muziekverenigingen A.O.V. Aalten, Advendo Aalten,
Antonius Vragender, St. Willibrod Lievelde en TOG 't
Harde.

Kerk en Radio
In het interkerkelijke programma 'de Muzikale
Ontmoeting' bij Radio Ideaal zijn u op maandag 11
juli enkele voordrachten te beluisteren van mevr.
Diny Lebbink uit Hengelo (G). De week erop, op
maandag 18 juli, zal dhr. J. Boon uit Zelhem aan het
programma meewerken en in de uitzending van
maandag 25 juli kunt u een bijdrage van mevr.
Derkje Gotink uit Vorden verwachten.
Het programma 'de Muzikale Ontmoeting' wordt
iedere maandag tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezon-
den via Radio Ideaal. Van 20.00 tot 20.30 uur kunnen
muzikale verzoekjes voor het programma worden
aangevraagd via tel. 0314-624002.

93 teams bij beachvolleybal
Marvo '76

Voor het Mariënveldse beachvolleybaltoernooi
komend weekend hebben zich in totaal 93 teams
ingeschreven. "Dit is een absoluut record voor ons!",
aldus Udo Domhof, voorzitter van het organiserende
Marvo '76. "De combinatie van een sportieve, maar
gemoedelijke sfeer en een gedegen voorbereiding
door de werkgroep Beach-volleybal verklaren volgens
mij dit succes van het nog steeds groeiende evene-
ment. Het is voor de wedstrijdleiding wel een hele
klus gebleken alle wedstrijden in twee dagen te kun-
nen plannen. Wie weet, gaan we in de toekomst de
100 nog overschrijden?"
Zowel op zaterdag 9 als op zondag 10 juli wordt er
tussen 9.00 en 18.30 uur gevolleybald op het
Mariënveldse strand. De groei van het aantal teams
zit vooral bij de jeugd op zaterdagmorgen en bij de
mixed recreatief op zondagmiddag. "Opvallend is wel
dat er dit jaar geen recreatieve damescategorie gevor-
md kon worden," merkt Udo op. "Kennelijk willen de
dames alleen maar gemengd spelen!"
Op zondag sluit de Zelhemse dialectformatie 'Kiek
uut!' het evenement vanaf 18.00 uur fees-telijk af. De
band bespeelt het publiek in de trend van Jovink en
Boh Foi Toch. Belangstellenden zijn beide dagen van
harte welkom op en rond het kerkplein in
Mariënvelde. Meer informatie is te vinden op
www.marvo76.nl en over de band op
www.kiekuut.nl.

Kunst in de Kerk
Na afwezigheid van een jaar, vanwege
de restauratie van de kerk, is dit jaar
ook weer kunst in de Lambertikerk
aanwezig. De expositie van de
beeldend kunstenaar John Brandsen
uit Vorden draagt de naam 'Maaksels'.
De expositie laat realistische kunst
zien met een absurdistisch trekje.
Daarbij zijn grote installaties te zien,
gemaakt van bijvoorbeeld jute en was
op en frame. Daarnaast wordt er
keramiek tentoongesteld, waarbij het
bestaan net iets an-ders weerspiegeld
wordt dan je zelf waarneemt. De
expositie is vanaf 15 juli te bezichtigen.

Opbrengst
Maag Lever Darm

Stichting
De collectanten voor de Maag Lever
Darm Stichting hebben in de collecte-
week van 19 t/m 25 juni in Zelhem
€ 834,35 bijeengebracht. De campagne
stond dit jaar in het teken van de le-
verziekten.
Er zijn in Nederland ongeveer 200.00
mensen die aan één of andere lev-
erziekte lijden. Een groot deel van hen
weet niet dat ze aan de ziekte lijden,
zodat behandeling vaak onnodig lang
uitblijft, waardoor de ziekte kan ver-
ergeren of zelfs fataal kan worden.
Mocht u de collectant gemist hebben

en toch een bijdrage willen leveren dan
kunt u die storten op giro 2737 ten
name van Maag Lever Darm Stichting
te Nieuwegein.

Noodhulp,
actief in de zomer

Wat doet de Stichting Noodhulp
Zelhem deze zomer. Noodhulp Zelhem
wandelt! U ook? Dan weet u hoe fijn
het is naar buiten te gaan en de wereld
in wandeltempo te bekijken. Voor veel
mensen is 'wandelen' echter niet zo
eenvoudig. Zittend in een rolstoel of op
andere wijze wat slechter ter been, kost
het vaak veel moeite om de deur uit te
gaan. Noodhulp Zelhem helpt hierbij.
Al jaren lang komen op dinsdagmor-
gen vrijwilligers van de Noodhulp naai-
de Zonnekamp. Bewoners in rolstoelen
zitten klaar voor een stevige wandel-
ing. Daarnaast zijn er mensen die nog
redelijk kunnen lopen. Zij worden
begeleid door een vrijwilliger, maar
lopen zelfstandig. Wellicht zijn er ook
mensen van buiten de Zonnekamp, die
slecht ter been zijn en wel eens een
eindje willen wandelen of in een rol-
stoel naar buiten willen. U kunt daar-
voor contact opnemen met de
Noodhulp. Misschien wilt u zich wel
opgeven als 'wandelvrijwilliger'. U
kunt daarvoor contact opnemen met
mevr. Francis Boogman of mevr. Saskia
Eggink, tel. 06-51765315.

Dinsdag 19 juli a.s. hoop ik

Henk Eggink
mijn 65-ste verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren zondag
17 juli van 14.30 tot 17.30 uur in
zaal 't Witte Paard te Zelhem.

Hanenhoek10
7021 EN Zelhem

Dick Bruil
Houtspecialiteiten

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

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

INTERNATIONAAL
FOLKLORISTISCH
DANSFESTIVAL

GRIEKENLAND
INDIA
NEDERLAND
PORTUGAL
RUSLAND
GHANA
ZWITSERLAND

www.ifdzelhem.nl

zelhem holland

IOJULI
ENTREE GRATIS

Sporthal De Pol
donderdag t/m zaterdag vanaf 19.30 uur en zondag vanaf 14.30 uur
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scheid trainer Na vijfjaar neemt trainer Jos Roemers afscheid van de
vereniging Verhoeve/Focus, waar hij zowel het Ie als 2e
damesteam trainde.
Onder zijn bezielende leiding heeft hij er onder meer
voor gezorgd dat Dames l meermalen heel dicht in de
buurt van promotie kwam.
Dat het uiteindelijk toch niet is gelukt te promoveren
naar de promotieklasse, werd mede veroorzaakt door
blessures van belangrijke speelsters aan het einde van
het seizoen. In elk geval heeft hij er wel voor gezorgd dat
een aantal jeugdspelers succesvol is doorgestroomd is
naar het Ie team. Op de foto ligt Jos op de voorgrond
met achter hem de speelsters van Dames l en 2.

Het 2e damesteam trainde
hij alleen het afgelo-pen
seizoen. Met een 3e plaats
in de 2e klasse van de
Nevobo-competitie ziet het
komende seizoen er ook
weer veelbelovend uit. Dit
resultaat kwam mede tot
stand door de versterking
met een aantal jeugdspe-
lers. Jos Roemers blijft het
komende seizoen actief
binnen de vereniging als
adviseur voor de
Technische Commissie.

Voor het volgende volley-
balseizoen, van september
2005 t/m april 2006 is de
vereniging nog op zoek
naar een aantal
trainers/coaches.
Geïnteresseerden kunnen
contact opnemen met de
Technische Commissie via
telefoonnummer 06-
28511305 of 06-51328227.
De vereniging biedt tevens
de mogelijkheid een oplei-
ding te volgen.

Help
Wie redt het Ouderenwerk
Zelhem/ljsselkring uit het
water, of liever wie helpt
hen in het water?

Het Ouderenwerk is name
lijk op zoek naar een vrij-
williger, die niet bang is
om een nat (bad)pak te
halen. Tot nu toe vervulde
de vaste vrijwilligster
Gabriëlle deze rol, maar
door haar zwangerschaps-
verlof is er behoefte aan
een nieuwe vrijwillig-
er(ster).
Bewegen is gezond. In het
kader van Meer Bewegen
Voor Ouderen (MBVO) ver-
zorgt het Ouderenwerk
Zelhem allerlei bewegings-
activiteiten voor senioren.
Een daarvan is het 'water-
gymen'. Dit zijn gym-
nastiekoefeningen in het
water van ongeveer 30 gra-
den onder begeleiding van
een docent. Naast de
docent zijn vrijwilligers
nodig, waterratten die het
leuk vinden om te assiste-
ren bij watergymnastiek.
Het watergymen vindt
elke maandagmiddag in 2
groepen plaats in het
zwembad de Brink. De eer-
ste groep begint om 13.30
en de tweede groep eindigt
om 15.30 uur.
Voelt u zich als een vis in
het water, dan bent u als
vrijwilliger(ster) de juiste
persoon. Van u wordt ver-
wacht dat u helpt bij het
gereed maken van het bad,
lijnen spannen, trapje
klaar zetten en deelne-
mers met motorische pro-
blemen ondersteunen in
het water en verder
assistentie verlenen. Alles
op advies van de docent.
Voor informatie en aan-
melding kunt u terecht bij
de vrijwilligster die met
verlof gaat Gabriëlle
Kroon, tel. 0314-332765 of
bij het Ouderenwerk
Zelhem, Pr Beatrixstraat
41, tel. 0314- 622074,
bereikbaar op werkdagen
tussen 9.00 en 11.00 uur
(alleen niet op de woens-
dag).

Medegebruik accommoda-
tie Oranjehof
Bent u op zoek naar een
locatie voor activiteiten
voor senioren? Wellicht is
het gebouw 'de Oranjehof

geschikt. In de Oranjehof,
de locatie van Ouderen-
werk Zelhem IJsselkring,
vindt al een aanbod van
activiteiten, ouderenad-
vies en diensten plaats, die
georganiseerd wordt door
medewerkers van IJssel-
kring, Ascon, vrijwilligers
en buren.
Medegebruik is mogelijk
voor andere organisaties
met een vergelijkbare doel-
stelling.
De doelstelling van Ou-
derenwerk Zelhem is om
diensten te verlenen en
activiteiten aan te bieden
aan senioren vanaf 55 jaar
uit Zelhem, Halle en
Velswijk. Het openstellen
van de gemeenschaps-
ruimte van de Oranjehof
past prima in die doelstel-
ling.
De Oranjehof biedt ruimte
aan groepen tot maximaal
50 personen, biedt moge-
lijkheden voor bewegings-
activiteiten. Het gebruik
van de keuken kan apart
afgesproken worden.
Voor het gebruik van de
ruimte brengt IJsselkring
wel kosten in rekening. De
hoogte hangt af van onder
andere de soort organisa-
tie, de aard en de duur van
de activiteit. In overleg
met Silke Langeweg kun-
nen er afspraken gemaakt
worden over datum, tijd-
stip, frequentie en
gebruiksmogelijkheden
van de ruimte.
Het medegebruik kan van
éénmalig zijn tot maxi-
maal l jaar. Groepen/ orga-
nisaties die langdurig
gebruik willen maken van
de locatie, doen dat door
contact op te nemen met
het hoofdkantoor van
IJsselkring (Marij Huren-
kamp). De uitgangspunten
en gedragsregels met
betrekking tot het medege-
bruik van ruimtes staan op
papier. Een medegebrui-
kercontract wordt opge-
maakt en afspraken over
bijvoorbeeld de opstelling
van tafels en stoelen of
over gebruik aanwezige
apparatuur worden schrif-
telijk vastgelegd.
Indien u wilt weten wat de
mogelijkheden en de tarie-
ven zijn, kunt u contact
opnemen met Silke
Langeweg, tel. 0314-622074
of via e-mail op
zelhem@ijsselkring.nl.

TANK OM DE HOGE VOORT TANK OM DE HOGE VOORT
O AUTOWASCEHTKUM

O TANKSTATION

O AUTOWASCEN T RUM

O T A N K S T A T I O N

Wist u dat u zeer voordelig kunt tanken bij tankstation
De Hoge Voort in Zelhem
Wist u dat het merk EiAN daar gevoerd wordt
Wist u dat u met uw bank en postbankpas kunt pinnen
Wist u dat het gelegen is op het industrieterrein
Wist u dat met bedrijven speciale prijsafspraken
worden gemaakt die ook gelden voor het personeel
van het betreffende bedrijf. Spreek uw werkgever
hierop aan!!!
Wist u dat het autowascentrum de modernste in de
omgeving is
Wist u dat wij kwaliteit, service en snelheid hoog in
het vaandel hebben
Wist u dat wij ook auto's cleanen en poetsen

Wij zijn nog op zoek naar personeel

In de periode 9 juli t/m 17 juli 2005 krijgt u
korting op alle brandstofprijzen van

In dezelfde week hanteren wij één prijs voor het wassen van uw auto.

U betaalt € f 9 OU voor wasprogramma 1 (normale prijs € 11,50)

Uw voordeel € 4," !!!!!!!!

AANBIEDING AANBIEDING AANBIEDING

ikstation De Hoge Voort,
lenweg 15f 7021 BS Zelhem
Telefoon 0314-620471

Fax 0314-620390



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

Mega Sport Event bij AeroFitt trekt veel publiek

Ontspannend, een leuke sfeer, veel sportactiviteiten en mooi weer. Dat
waren de ingrediënten van het Mega Sport Event bij AeroFitt. Afgelopen
zondag werd deze open dag gehouden in samenwerking met Sportzone.

De hele dag trok het sportfestijn aan
de Winkelskamp in Hengelo veel pu-
bliek. Er waren demonstraties van Les
Mills lessen zoals body pump, body
step, body attack, body balance, body
jam en ashihara karate. In het skate-
park was de jeugd actief. Hier waren

verschillende halfpipes en ramps op-
gesteld. Ook werden er spectaculaire
skate en BMX demonstraties gegeven.

Veel belangstelling was er voor de
demonstraties kids-aerobic en street-
dance. Kinderen vermaakten zich pri-

Gezichtsmassage, kleimaskers en eigen crème maken

Nieuwe workshop bij
Massagepraktijk Organic Move
Na enkele try-outs biedt Marlies
Aartsen van Organic Move te Vor-
den een nieuwe workshop / vrien-
dinnenmiddag of -avond aan.
Vriendinnen, collega's, zussen kun-
nen zelf een groepje vormen en
een afspraak maken. Tevens ko-
men de workshops in de planning
van het nieuwe cursusseizoen te
staan, zodat men zich bijv. ook als
koppel kan opgeven. Maar deze zo-
mer zijn er al volop mogelijkheden
voor afspraken. De eerste afspra-
ken staan al genoteerd ter ere van
een behaald examen en ter ere van
een jubileum bij een bedrijf.

Marlies Aartsen geeft in haar Massage-
praktijk voor kinderen en volwasse-
nen regelmatig hoofd/gezichtsmassa-
ge en vond dit een geweldige aanvul-
ling in haar praktijk. "Het werken met
natuurlijke materialen blijft mij aan-
spreken. De klei, maar ook de li-
chaams- of gezichtscrème, zijn 100%
puur natuurlijke stoffen met een zeer
effectieve werking. Daarnaast weten
velen inmiddels van de ontspannende
werking van massage. Gezichtsmassa-
ge + behandeling van acupressuur-
punten geeft werking in het gehele li-
chaam. Mensen die hun kaken nor-
maal strak op elkaar hebben staan,
hebben ook vaak veel spanning in hun
bekkengebied. "Deze combinatie van
massage, kleimasker en gezichtscrè-
me is dus een compleet gezond plaat-
je.", aldus Marlies Aartsen.

De reacties waren zo positief dat er
spoedig variatie komt op dit program-
ma, bv. massage en kleipakkingen
van benen/voeten en armen/handen,
samenstellen van eigen olie of huid-
crème. Marlies Aartsen vertelt: "De
deelnemers gaven aan dat het bijzon-
der is om op deze manier bezig te zijn
met een ander. Het is voor iedereen ge
zond en ontspannend om de behande-
ling te krijgen, maar ook om te geven.
De sfeer, gezelligheid en de intimiteit
binden de groep enorm. Het is gewel-
dig om te zien hoe iedereen ervan ge-
niet en hoe leuk het is om te doen. Dit
zouden we wel elke week willen, was
grotendeels de reactie."

De samenstelling van het kleimasker
en de crème wordt aangepast bij het
type huid van de persoon. Hierdoor is
het voor jong en oud. De crème is ge-
heel natuurlijk en biologisch, bevat
geen dierlijke of synthetische grond-
stoffen.
Het is geschikt voor elk huidtype, rijk
aan voedzame en weldadige ingre-
diënten. Het leuke is dat men de crè-
me heel persoonlijk maakt en mee
naar huis mag nemen. Uiteraard is er
de mogelijkheid om de crème nadien
bij te bestellen.

Voor meer informatie of aanmeldin-
gen kunt u contact opnemen met Mas-
sagepraktijk Organic Move, Marlies
Aartsen Raadhuisstraat 6, Vorden, tel.
(0575) 55 62 17.

ma op een springkussen en met de
tobbedansbaan. Schminken vinden
kinderen altijd een leuke activiteit en
velen liepen rond met vrolijke gezicht-
jes. Op een grote zandvlakte werd een
beach-soccer-toernooi gehouden. Het
was voor de zestien deelnemende

teams zwoegen op het zware AeroFitt-
strand. Wie even uit wilde rusten kon
terecht op de terrasjes. Met een hapje
en drankje was het gezellig toeven. De
geslaagde open dag bij Sportcentrum
AeroFitt werd gezellig afgesloten met
de band Sound Selection.

* * ' Gezocht: •-.. *

Mfnsen met plannen of producten
] yoor; een duurzame

toekomst (m/vK ««•**'
JL *Doe mee aan de Zutphense Toekomstprijs 2OO5

Bent u als persocm, organisatie of bedrijf uit de gemeente
Zutphen of een aangrenzende gemeente in het bezit van
een idee, plan of product dat bijdraagt aan een beter
sociaal / leef/ economisch milieu, nu of in de toekomst?
Dat bijvoorbeeld zorgt voor meer natuur in of om de stad,
een schoner milieu, meer werkgelegenheid, meer
maatschappelijke betrokkenheid of meer interesse
voor de eigen leefomgeving?
Doe dan mee aan de Zutphense Toekomstprijs 2005!

Prijzen van € 5OO,- en € 25O,-
of deskundig advies
Per categorie 'personen', 'bedrijven' en 'organisaties' is er
een eerste prijs van € 250,- voor gestarte of binnenkort te
starten projecten, en een algemene hoofdprijs van € 500,-.
Het beste, nog uit te werken, idee maakt kans op een prijs
in de vorm van een deskundig advies om het idee te
realiseren.

Goed ideeP Hier ermee!
Vul een deelnameformulier in zodat de vakkundige jury,
onder voorzitterschap van burgemeester J.A. Gerritsen,
ook uw plan kan beoordelen. Deelnameformulieren zijn
verkrijgbaar bij Annelies Kroon van De Kaardebol, Centrum
voor Duurzaamheid, telefoon 0575-530865 of 539557,
e-mail: dekaardebql@zutphen.nl. Uw ingevulde formulier
dient uiterlijk-29 augustus 2005 binnen te zijn.

Zie voor* meer*mformatie: www.zutphen.nl/kaardebol.

Of Zutphense fotkomstpnjs is een project van De Kaardebol. met medewerking van Berkel Milieu NV

»

rkefmiliëus~ « De Kaardebol
centrum voor duurzaamheid

www.rowielektro.nl Gemak in service
en reparatie



Weekendvoordeel

Eerlijk is eerlijk
Wij hebben de eerste
biologische wijnen uit
Zuid-Afrika met het Max
Havelaar keurmerk!

Biologische Vinez wijnen:
een soepele rode, een frisse
witte en een fruitige rosé
uit Zuid-Afrika.

Johma
Amerikaanse
Coleslaw
Bak 450 gram
ELDERS 1.45

PLUS
Tompoucen
Doos 4 stuks
NORMAAL 2.99

Biologische primeur!

Vinez
Biologische
wijnen uit
Zuid-Afrika
Met het Max Havelaar
keurmerk.
Rood, wit en rosé.
Fles 75 cl.
ELDERS 4.99

25% KORTING

Wij verkopen alléén alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

Lay's
Chips

Super of light.
Zak 170-200gram

ELDERS 0.86-1.16

75

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Kipfilet
Gemarineerd
ELDERS 7.98
Nu 5.99
Of naturel.
Kilo
ELDERS 7.49

Mona
Boordevol

fruityoghurt
Diverse smaken.
Beker 500 gram

ELDERS 1.45

99

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Kersen
500 gram

Het mosselseizoen is weer begonnen!
Vanaf donderdag verkrijgbaar bij uw PLUS

PLUS Kogelmai
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

Dl II•'LM

www.plussupermarkt.nl
27/05 Aanbiedingen zijr derverkopers en/of grc 'ijzigingen en/of zetfouten voorbehouden
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