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28 prijswinnaars-pet

Gelukkige prijswinnaar bij Profile Bleumink

De heer Poorterman (midden op de
foto) uit Brummen is de gelukkige
winnaar van een zesdaagse fïets-
vakantie actief Luxemburg voor
twee personen. Deze vakantie heeft
hij gewonnen met de prijsvraag-
actie *Win een compleet verzorgde
fietsvakantie!'

Op donderdag 7 juli mocht de heer
Poorterman bij Profile Bleumink 'de
fietsspecialist' uit Zutphen de waarde-
cheque in ontvangst nemen.

In samenwerking met De Jong Intra
Vakanties heeft Profile 'de Fietsspecia-
list' meerdere fletsvakanties als prijs
ter beschikking gesteld, verdeeld over
geheel Nederland.

Bij aankoop van een fiets bij Profile
kon de consument kans maken op drie
compleet verzorgde fietsvakanties naar
de Bodensee, het Salzkammergut of
actief Luxemburg. Meedoen kon een-
voudweg door het invullen van het
prijsvragenformulier. De jury heeft
alle inzendingen beoordeeld op origi-
naliteit van de slagzinnen.

De inzending van de heer Poorterman
werd beoordeeld als zijnde één van de
beste.

De slagzin begon met: "Ik ga graag
sportief op reis " en werd door de
heer Poorterman als volgt afgemaakt:
"en neem een fiets om over paden en
lanen mezelf een weg te banen.

Tussen prachtige decors, pittoreske
stadjes, soms met zon en soms door
mist, maar altijd met een fiets van de
fietsspecialist."

De waardecheque werd door Ruben
Bleumink (rechts op de foto), eigenaar
van Profile Bleumink, op donderdag 7
juli met een bosje bloemen aan de
heer Poorterman overhandigd.

De heer Poorterman was erg blij en
verrast dat hij een prijs had gewon-
nen. "Ik dacht dat mijn slagzin veel te
lang was." Dit was niet de eerste keer
dat een klant van Profile Bleumink
in de prijzen viel. Vorig jaar kreeg
mevrouw Peineman uit Eefde ook een
reischeque overhandigd.

Concert Examens Concordia
Dorpskerk
Donderdag 14 juli as. vindt in
de Hervormde kerk het derde
orgelconcert uit een serie van
zeven concerten plaats.

Dit keer concerteert IJsbrand
ter Haar uit Arnhem op het
Lohman-orgel met een tweetal
werken van C. Ph. E. Bach en een
tweetal werken van J.L. Krebs.
Ijsbrand ter Haar is organist
van de RJK. Wijngaardparochie
en de protestantse kerk 'De Ou-
de Jan' in Velp. Hij is tevens do-
cent orgel aan het Domein voor
Kunst en Cultuur aan de Stede
lijke Muziekschool in Arnhem.

Het concert begint om 1530 en
duurt een half uur. De toegang
is gratis maar er is wel een
collecte ter bestrijding van de
onkosten.

Vorige week was het weer zover, na
een aantal jaren studeren en flink
toonladders oefenen, konden een
aantal leerlingen van muziekver-
eniging Concordia deelnemen aan
het Hafa examen. Deze examens
werden afgenomen door docenten
van de Muzehof in Zutphen.

Naast de muzikale vaardigheden werd
ook de theoretische kennis getoetst.
Op de muziekschool kan men de di-
ploma's A t/m D behalen.

Wanneer je het D examen met goed
gevolg aflegt kan je doorstromen naar
het conservatorium.

DE VOLGENDE LEERLINGEN
HEBBEN MET GOED GEVOLG
HET EXAMEN AFGELEGD
D diploma: Tamara de vries (klarinet),
Remie Wabeke (drums), Annelie de
Graaf (dwarsfluit).
B diploma: Lisette Arfman en Ariet
Kieskamp allebei op klarinet.
C diploma: Lian Nijenhuis (klarinet).

Omdat Tamara en Annelie hun A di-
ploma hebben behaald en hebben
voorgespeeld bij onze dirigent Hugo
Klein Severt mogen zij nu ook aan-
schuiven in het harmonie orkest.
Remie, Lisette, Ariet en Lian spelen al
een aantal jaartjes hun partijtje mee
in resp. drumband en harmonie-
orkest. Op de laatste repetitie avond
werden deze leerlingen in het zonnetje
gezet en kregen zij een roos uitgereikt.
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Agrarische wedstrijddag Jong Gelre
Erik Maalderink (beste boer) en Hester Harmsen (beste boerin)
Zondagmiddag organiseerde de af-
deling Vorden/Warnsveld van Jong
Gelre in een stuk weiland bij de
familie Kornegoor aan de Koekoek-
straat in Vierakker, een agrarische
wedstrijddag.

De organisatie was niet alleen tevre-
den over het aantal deelnemers, maar
bovenal happy met de fraaie zomerse
weersomstandigheden. Opvallend bij
de diverse wedstrijdonderdelen was
toch wel dat Hester Harmsen bij het
spijkerbroekhangen een tijd wist te
realiseren van één minuut en acht se
conden, terwijl de winnaar bij de heren

Jarno Meulenbroek zes seconden eer-
der moest afhaken. Hoezo zwakke
geslacht! De titel "beste boerin" werd
behaald door dezelfde Hester Harm-
sen. Bij de heren ging de titel "beste
boer" naar Erik Maalderink.
De eerste prijswinnaars bij de verschil-
lende onderdelen waren: Schijfschie-
ten: (dames) Hester Harmsen) idem
(heren) Bouke Wolbrink. Gaveldarten:
(dames) Suzan Koop; idem (heren) Erik
Maalderink. Klompschoppen: (dames)
Marlien Vaartjes; idem (heren) Rik
Vaartjes. Spijkerbroekhangen: (dames)
Hester Harmsen; idem (heren) Jarno
Meulenbroek.
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 17 juli 10.00 uur ds. M. Bernard-Boertjes uit Wich-
mond.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 juli 10.00 uur Mevr. Solinger-v.d Velde, Neede.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 17 juli ds. D. Westerneng;
19.00 uur ds. D. Westerneng.

R JC kerk Vorden
Zondag 17 juli 10.00 uur Woord- en communieviering
m.m.v. Cantemus Domino.

R JC kerk Vierakker
Zaterdag 16 juli 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 17 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 neern 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
16-17 juli: P. Waart, Barchem, telefoon (0573) 44 17 44.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-
driehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

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

den ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mail welzijnouderen-
vorden @hetnet.nl, website www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel; iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmel-
den bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-
357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomers-
top van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VIT
tel. 0573-438400.

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

?ijn 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.

• 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, 's Morgens
bellen tussen 8.00 en 10.00
uur: tel. (0575) 55 32 83,
b.g.g. (06)51 106955.

0 De kranten staan er vol
van: overgewicht neemt
schrikbarend toe! Maar samen
staan we sterk. Herbalife
kan uw oplossing zijn. Nieske
Pohlmann (0314) 6413 09 / (06)
54 32 66 69 www.no-jojo.nl

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

• Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575) 46 16 70
of 46 37 43.

• 'Ik heb nooit betere zon-
nebrandcreme gehad! 'Op
basis van pure ALOE VERA
Jannie Nijkamp, tel. (0575)
521316. Consulente gevraagd.

• Woning te huur in
Warnsveld van 22 aug '05 -
1 mrt '06. Huurprijs incl.
g,w,e, 500 euro p.m. Tel. 06-
41 7251 29/0575-525734.

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

• Te koop: Renault Clio 1.4
RN 5-deurs, bj '91, kleur rood,
APK febr. 2006, rijd prima,
prijs € 800,-, telefoon (0575)
55 54 30.

• Wilt u lekker ontspannen.
Ervaar dan eens een sa-
baaydi-massage Een wel-
daad voor lichaam en geest.
Info: (0575) 55 19 89.

• Bronckhorst vanuit on-
ze ballonmand. Geniet van
de mooiste gemeente in de
Achterhoek op 300 m hoogte
voor € 175,- p.p. Bel ballon-
vaarder Paul Kok 06-51 58
41 45.

Het is vakantie

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

Vlaai v/d week

Aardbeienvlaai
6-8 stukken € 7,50

Dinsdag = brooddag

3 bruin tijger broden
€4,00

Vakantieaanbiedingen

Puddingbroodjes
€1,OO

Waldkorncroissant met
Philadelpia € 1,10 p/st
4 halen = 3 betalen

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

• Wereldreis aan eigen tafel
met de kruidenmixen van
Wereldwinkel Vorden.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Dagmenu's
13 juli t/m 19 juli 2005

Prijs Dagmenu om mee te nemen € 6,50
Prijs Dagmenu bij ons te consumeren € 7,75

Dagmenu's kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur.

afnaai prijzen: Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwfcostsalade € 1.25 p.p.
Prijs voor soep € 2,25 p.p.

Prijs voor ijs met slagroom € 1,75 p.p.

Woensdag 13 juli
kippensoep / spies de rotonde met kruidenboter, gebak-
ken aardappelen en groente
Donderdag 14 juli
karbonade de rotonde met frieten en zomersalade / choco-
lademousse met slagroom
Vrijdag 15 juli
uiensoep met kaascrouton / zalmfilet met dillesaus,
gebakken aardappelen en groente
Zaterdag 16 juli
spare ribs met zigeunersaus, gebakken aardappelen,
zomersalade / ijs met slagroom
Maandag 18 juli
aspergesoep / hollandse biefstuk met kruidenboter,
gebakken aardappelen en groente
Dinsdag 19 juli
wiener schnitzel met frieten en zomersalade / ijs met slag-
room

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

Witte
broodjes

175
6 voor €

De enige

Ananas
bavaroise vlaai

90

Vordense
stoet

volgens origineel recept

Echte Bakker
VAN ASSELT

1!50

De Echte Bakker Dat proefje!

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

Dreiumme 31-33 - Warnsveld
Tel. (0575)57 1528



Hartelijk dank, ook namens Harmjan, voor alle
hartverwarmende reacties rond mijn afscheid van
de GRAAFSCHAP DIERENARTSEN.
De afscheidsreceptie, de vele kaarten en
telefoontjes waren voor mij overweldigend.

Tot ziens, Nel Warringa

Als staat van verdienste willen wij de volgende
personen bedanken voor hun inzet bij Bouw-
maatschappij Weustenenk B. V.

D. Weustenenk, mede-oprichter ;

B.G.H. Wieggers,
40-jarig dienstverband

Dit willen wij uiteraard niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Wij nodigen u hierbij uit voor een receptie
op vrijdag 15 juli 2005 van 14.00 tot 17.00 uur bij
ons bedrijf aan de Molenenk 5 te Hengelo (Gld.)

Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.

Bouwmaatschappij Weustenenk B.V.
B.H. Weustenenk

Molenenk 5
7255 AX Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-46 42 60

In vol vertrouwen op haar Heer en Heiland is van
ons heengegaan mijn lieve zorgzame moeder, on-
ze zus, schoonzus, tante en vriendin

Martina Johanna Gotink-Addink
sinds 10 april 1983 weduwe van G.J. Gotink

Op de leeftijd van 85 jaar.

Onze dank gaat uit naar het personeel van verzor-
gingshuis "De Wehme" te Vorden en "De Leeuwe-
rikweide", afd. Jobstede te Zutphen voor de liefde-
volle verzorging.

Namens allen,
Jans Gotink
Rik en Tineke de Ruiter-Bakhuis
Tonnie en Riet Janssen

Zutphen, 6 juli 2005.

Correspondentieadres:

Fam. De Ruiter
Dennenkamp 57
7321 DJ Apeldoorn

De begrafenis heeft op 11 juli plaatsgevonden.

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

/onis • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

De hemelse Vader nam tot Zich onze lieve

Johan van Kempen
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

* 28 augustus 1922 110 juli 2005

Johannes
Akongnwi en Janneke

Marten
Christien

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
woensdag 13 juli van 19.00 tot 19.30 uur in uitvaart-
centrum Monuta, 't Jebbink 4a te Vorden.

De uitvaartdienst zal worden gehouden donderdag
14 juli om 10.30 uur in de Nederlands Hervormde Kerk
aan de Kerkstraat te Vorden, waarna aansluitend
om 12.15 uur de crematieplechtigheid plaatsvindt
in de Usselzaal van het crematorium te Dieren,
Imboslaan 6.

Na afloop is er tot 13.30 uur gelegenheid tot condo-
leren van de familie in de ontvangstkamer van het
crematorium.

Op 10 - 07 - 2005
is mijn grootste supporter

Johan van Kempen

overleden.

Johannes van Kempen #11

Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor wat
hij voor ons betekend heeft, delen wij u mede dat
na een afnemende gezondheid en een kort ziek-
bed rustig is ingeslapen mijn levensgezel, onze
vader, grootvader en overgrootvader

Jan Willem Ruiterkamp
sedert 14 oktober 1995 weduwnaar van

Christina Al berd i na Pellenberg

24 november 1917 t 11 juli 2005

Vorden: Baukje Boekhoff
Barchen: Wim en Gerda Ruiterkamp

Annet en Henk
Owen, Jelke, Kira

Marjan en Bouwen
Raalte: Tonnie en Annie Ruiterkamp

Marcel en Monique
Dominique, Fabiënne, Joëlle

Rianne en Michel
Sven, Britt

Laren (Gld.): Jan en Nardy Ruiterkamp
Annemiek en Jeffrey
Berend-Jan en Saskia

Onze speciale dank aan alle medewerkers van „de
Wehme" in Vorden voor de goede en prettige verzor-
ging.

De Delle 51
Vorden

Correspondentieadres:
Schoneveldsdijk 7A

7244 RN Barchem

De herdenkingdienst, waarvoor u wordt uitgeno-
digd, zal worden gehouden op vrijdag 15 juli om
13.15 uur in de Hervormde kerk te Barchem.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats te Barchem.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in 't Onderschoen Beukenlaan 1 Barchem.

Indien u geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvan-
gen, wilt u dan deze advertentie als zodanig be-
schouwen.

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

ledere week kijkt

men uit naar de

kerkdiensten en

doktersdienst in

weekblad Contact

Meld uw klacht:
www.fietsersbond.nl

Ergert u zich ook wel eens aan hob-

belende fietspaden met schots en

scheef liggende tegels? Stuur uw

klacht, liefst met foto, naar het

meldpunt van de Fietsersbond. De

Fietsersbond onderneemt actiel

Goede fletsvoorzieningen
komen er niet vanzelf l
De Fietsersbond is de grootste

belangenvereniging voor fietsers

met 32.000 leden. In 30 jaar heeft

de Fietsersbond op straat veel ver-

beterd voor fietsers. U kunt de

Fietsersbond steunen door lid te

worden.

Word nu lid)

O De Fietsersbond komt op voor

uw belangen als fietser en

zorgt voor betere fietsvoor-

zienlngen.

U ontvangt het ledentijd-

schrift Vogelvrije Fietser,

boordevol fietsnieuws, testen

en fictsvakantietips

U krijgt 10% korting bij

400 fietsenwinkels

Voor 24 euro per Jaar kunt u lid

worden: www.fietsersbond.nl/lkl

of bel om lid te worden: 030-291818).

Bij veel gelegenheden
die voor u

van grote betekenis zijn,
wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij
graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een
lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie
kaarten staat ons

ter beschikking om aan
al uw wensen tegemoet

te komen.
Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van
overtuigd raken dat uw

boodschap
bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het
meest aanspreekt.

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

d r u k k e r i j Weevers

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

De satésaus vergeten we
af te rekenen"

-s, -*_ -.

Wist u dat saté van oorsprong geen Indonesisch maar Arabisch ge-
recht is? Het is een variate op kebab, eeuwen terug door

Arabische handelaren in Indonesië geïntroduceerd. Of ze er ook
gratis satésaus bij deden, daarover twisten de historici nog.

Keurslagerkoopje

Satévlees met
SaUS 500 gram €

Special

Calzone
(gevulde kipfilet) 100 gram €

weekaanbieding

Fruitsalade

weekaanbieding

4 Tartaartjes

100 gram €

weekaanbieding

4 zigeunerschnitzels +
750 gram aardappelschijfjes €

Vleeswarentrio

100 gram gegrilde kipfilet +
100 gram schouderham +
100 gram katenspek
samen voor de prijs van : €

4»
1?°
O?
2.98

4?"

329•

Kl̂Vlogman, keurslager
A Zutphenseweg 16, Vorden

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Restaurant
't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251HN Vorden

tel. 0575-554001

www.oldelettink.nl

e-mail: infotgoldelettink.nl

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

van d i. 12 juli t/m vr. 15 juli

^Haan
Friet
Rauwkost
Dessert

Elke zondagavond
warm Si koud bvtffet € 15,00 p.p.
Jcwcleren van 4 tot 12 jr € LOO per levensjaar!

Tot ziens bij 't Olde Lettink

Eppink ^ Ruiterkamp
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 J.B. Eppink
Almen Steend<eren

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



Jennine Staring, bewoonster van kasteel Wïlderiborch:
"Het buitenleven zal mij nog meer inspireren bij het schrijven van boeken"!
Bijna vier maanden geleden zijn ze in het buurtschap neergestreken.
De dozen met (verhuis) spullen zijn nog niet allemaal uitgepakt,
toch voelt Jennine Staring zich al prima thuis in kasteel de Wildenborch.
Zij is verrukt over de prachtige tuinen die het kasteel omringen. Zo
verrukt dat Jennine v.d. Plassche (meisjesnaam Staring) en haar man
Evert-Kees besloten hebben om ook anderen van het fraaie natuur-
schoon te laten genieten. Niet een permanente openstelling maar een
paar dagen. Zegt ze: "Onze tuinman Bart van der Schoot doet zo zijn
best en de tuinen zien er zo mooi uit dat er op dinsdag 9 en dinsdag
16 augustus om 1030 uur een rondleiding zal worden gegeven.

Bart gaat dan zelf mee, onderweg zal
hij niet alleen over de tuinen vertellen
maar ook bijzonderheden over het
kasteel en over de families Staring. In
het najaar zullen we bekijken of we de
ze rondleidingen in 2006 zullen gaan
uitbreiden", zo zegt Jennine Staring.
Kasteel Wildenborch is natuurlijk niet
onbekend voor haar. Haar ouders zijn
er in 1971 neergestreken. Intussen is
moeder overleden en woont haar va-
der (inmiddels 91 jaar) in een zijvleu-
gel van het kasteel. Daam Staring
heeft vroeger bij de Shell gewerkt en
"zwierf vanwege zijn internationale
baan over de gehele wereld. Dochter
Jennine werd geboren in Venezuela.

"Als kind hebben wij veel op het kas-
teel gelogeerd, bij Dof Staring, een
oom van mijn vader. Een prachtige
tijd. Toen mijn vader met pensioen
ging mocht hij met moeder zijn intrek
in het kasteel nemen en gingen oom
Dof en zijn vrouw hier tegenover aan
de Nijlandweg wonen. Een paar jaar
geleden, na het overlijden van mijn
moeder, gaf vader aan dat het niet
meer ging, zo alleen in een groot huis.
Wij hebben toen familieberaad gehou-
den: mijn zus Anneke, woonachtig in
Amstelveen, mijn broer Winand,
kunstschilder in Spanje en mijn man
en ik. We hebben toen overlegd "hoe
verder"? (Kasteel en landgoed zijn
overigens in een familie stichting
ondergebracht).

Het meest voor de hand liggend was
toch wel dat wij naar kasteel Wilden-
borch zouden verhuizen. Wij woon-
den in Amersfoort en hadden het daar
goed naar de zin. We hebben er lang
en goed over nagedacht alvorens we
de beslissing namen om hier naar toe
te gaan. Toch de knoop doorgehakt, de
kinderen waren het huis uit en leek
het ons een uitdaging om aan iets
nieuws te beginnen. Die beslissing viel
in 2002. Niet meteen verhuisd, eerst
moesten er nog wat restauratiewerk-
zaamheden in het kasteel uitgevoerd
worden. Dat betekende onder meer
overleg voeren met de Rijksdienst voor
Monumentenzorg en met de gemeen-
te Vorden. In de afgelopen drie jaren
heb ik wat dat betreft heel wat ge-
leerd.

DE VERBONDENHEID
MET DE STARINGS
Ik zal maar niet vertellen wat zich al-
lemaal tijdens dat overleg heeft afge-

speeld. Het gevoel dat ik eraan heb
overgehouden is dat sommige men-
sen c.q. instanties gewoonweg niet
met je mee willen meedenken. In
plaats van "in zijn vooruit" werd er
dikwijls de rem op onze plannen gezet
en dat is heel frustrerend", zo zegt Jen-
nine v.d. Plassche-Staring, die aangeeft
er geen moment spijt van te hebben
gehad dat zij en haar man de stap heb-
ben genomen om naar de Wilden-
borch te verhuizen! "Wat mij het

bezoek aan het kasteel. "Dat heb ik de
afgelopen maanden toch wel zeer op-
vallend gevonden, de verbondenheid
van deze streek met de familie Staring.
En dan denk ik met name vanwege
dichter Staring die natuurlijk een
enorme stempel op de omgeving heeft
gedrukt. Wij vinden deze verbonden-
heid best wel leuk", zo zegt de nazaat
van de beroemde dichter. Nog onlangs
kwam deze betrokkenheid wederom
aan het licht bij het project "Langs
Starings Wegen", waarin middels een
fietsroute en drie wandelroutes de
plekjes worden aangedaan die zo nauw
met de dichter A.C.W. Staring en de
families Staring zijn verbonden.

Denk aan kasteel de Wildenborch, de
Staringkoepel en het kerkje in Almen.
Ter gelegenheid van dit project heeft
de kunstenares Toos Gipman een drie
tal kunstwerken gemaakt, waarvan er
ook één bij kasteel de Wildenborch
staat (zie foto).

kasteel Wildenborch sluit zich enkele
dagen per week af in haar kantoor
(met fraai uitzicht op de tuinen) om te
schrijven. Momenteel vanwege de ver-
huisdrukte even niet, maar in septem-
ber begint zij aan een nieuw kinder-
boek. Overigens vergt ook het beheer
van het landgoed de nodige tijd van
het echtpaar v.d. Plassche!

VERHALEN VERTELLEN
"Tja, het is natuurlijk niet zo vreemd,
een Staring die schrijft. In onze fami-
lie kunnen ze dat allemaal, vooral het
vertellen van verhalen en het maken
van gedichten. Ik denk graag terug
aan de Sinterklaasavonden met onze
kinderen Emelie, Hanneke en Michiel.
Veel prachtige gedichten, een avond-
vullend programma. Zelf ben ik, denk
ik in de familie degene met de meeste
fantasie. Moest ik vroeger met één van
mijn kinderen naar de dokter of tand-
arts, dan vertelde ik in de wachtkamer
een verhaal, zomaar ter plekke verzon-

Jennine Staring bij het kunstwerk nabij kasteel Wildenborch

meest is meegevallen, is toch wel het
winkelbestand in de regio (Vorden, Lo-
chem). Het idee van vroeger was toch
wel dat je hier meer geïsoleerd woon-
de", zo zegt Jennine.

Onlangs heeft zij in de weide voor het
kasteel het Oranjefeest in het buurt-
schap Wildenborch bijgewoond. Dat
heeft zij als zeer leuk ervaren. Inmid-
dels zijn ook de brieven de deur uit
om "de buurt" uit te nodigen voor een

Dit alles staat vermeld in het door
Steven van Campen geschreven boek-
je, waarvan Jennine Staring het eerste
exemplaar in ontvangst mocht ne-
men. Zelf werd zij ook bij het project
betrokken. Zo schreef Jennine speciaal
voor kinderen een verhaaltje in het
boekje getiteld "Naar de zolder van de
Wildenborch". En zo belanden wij dan
"automatisch" bij een andere Jennine
Staring want, wat velen niet weten (of
wisten) de huidige bewoonster van

nen. Mijn man die toen als directeur
werkzaam was in de uitgeverswereld
(tegenwoordig runt Evert-Kees v.d.
Plassche een eigen coachingpraktijk
annex levensloopbegeleiding, red.) zei
op gegeven moment tegen mij 'waarom
schrijf je geen boek, dat kun je best'!
Ik was toen 37. Ik heb het advies opge
volgd en heb ik inderdaad een boek
geschreven getiteld "Womir de kleine
trol". Een vriend van ons was kunst-
schilder en had juist aquarellen ge

maakt over trollen. Schrijf jij er maar
een verhaaltje bij", zo zei hij. En dat
heb ik gedaan en op die manier kwa-
men de trollen in beeld. Wat was ik
trots zeg, een boek waar je naam op
staat. Intussen heeft Jennine Staring
circa 30 boeken geschreven zoals bv.
"Waar de witte wieven wonen". Een
fantasieverhaal dat zij maakte naar
aanleiding van een bezoek dat zij sa-
men met haar moeder aan de "witte
wieven" in Zwiep bij bakker Postel
had gebracht. Verder heeft zij prenten-
boeken geschreven, kinderboeken over
sociale dingen waar een kind mee
te maken krijgt, kerstverhalen, bijbel-
verhalen, sprookjes bewerkt, etcetera.

Jennine Staring: "Mijn boeken zijn
eigenlijk speciaal bedoeld voor kinde
ren vanaf 4 jaar t/m 12. Met name de
kinderen in de leeftijdsgroep tussen
de zes en de tien hebben dikwijls een
ontzettend leuke fantasie. Deze kinde
ren kun je een goed verhaal vertellen.
Mijn vader was ook altijd een geweldi-
ge verhalenverteller, mijn moeder was
meer iemand van de gekke dingen
zoals bijvoorbeeld de trollen", zo zegt
Jennine lachend. Terloops stipt zij het
door haar zelf geschreven boek "De
bliesblazers" aan. "Een boek over wat
kinderen allemaal in een tuin zien, zo-
als bijvoorbeeld kabouters"!

Intussen staat ze te popelen om aan
nieuw boek te beginnen. "Het buiten-
leven geeft mij meer energie en fan-
tasie. Ik schrijf altijd alles op, als ik
ergens kom of er valt mij iets op, dan
noteer ik het. Mijn notitieboekjes
puilen uit. De meest productieve tijd
is de morgen. Ik ben ook een echt
ochtendmens, eerst een wandeling
met de hond maken, waarbij ik altijd
veel inspiratie op doe en dan achter
het bureau gaan zitten en "gewoon"
beginnen. Het geheim van het schrij-
ven? Dat is 20 procent inspiratie en 80
procent transpiratie! Mijn kinderen
zeiden altijd, als ma begint te schrij-
ven, is ze slecht bereikbaar. Klopt ook
wel, maar ik vertelde hen wel over
alles wat ik schreef!

Weetje wat zo grappig is, een poos ge
leden kwam ik er achter dat ik vroeger
als meisje van twaalf ook al schreef. Ik
vond allerlei aantekeningen, ik wist
het niet eens meer. Wel dat ik op de
lagere school voor het maken van een
opstel mijn hand niet omdraaide", zo
zegt Jennine Staring. Behalve verder
gaan met het schrijven van (kinder)
boeken ziet Jennine nog graag een
wens in vervulling gaan. Zegt ze: "Ik
heb ongeveer 15 jaren lang, één dag in
de week kinderen geholpen die met
leesproblemen kampten. Het was fijn
voor de school, fijn voor het kind en
fijn voor mijzelf. Ik kon er intens van
genieten wanneer ik bemerkte dat het
kind vorderingen maakte. Als zich de
gelegenheid voordoet zou ik dat werk
nog best willen doen", zo zegt Jennine
Staring.

"Groene kaart voor de caravan" juli 2005
Groene kaart voor caravan en vouwwagen
soms verplicht in buitenland
Binnenkort vertrekt de karavaan
vakantiegangers naar hun vakan-
tiebestemming. Aan caravan- en
vouwwagenbezitters, die door
Spanje, Polen en Duitsland reizen,
kan gevraagd worden een aparte
groene kaart voor de caravan te
tonen.

In Nederland is de aansprakelijkheid
voor caravans, vouwwagens en aan-
hangers via het trekkende voertuig
(de auto) geregeld. Dit betekent dat er
door de verzekeraar geen groene kaart
wordt afgegeven voor de caravan. In
Duitsland, Polen en Spanje is een groe
ne kaart echter wel verplicht.

APART KENTEKEN
Vooral nu in Nederland een apart ken-
teken is ingevoerd voor de caravan,
krijgen toeristen in het buitenland

vaker te maken met lastige situaties.
Dit komt omdat er combinaties rond-
rijden met twee verschillende kente
kens, terwijl er maar één groene kaart
getoond kan worden voor de auto.
Hierdoor kan bij schade in het buiten-
land een onduidelijke en soms proble
matische situatie voor de autobezitter
ontstaan.

WAT MOET U DOEN?
De heer E.G.J. ter Beest, kantoor-
beheerder van het Univé kantoor in
Ruurlo en Lochem, raadt reizigers
daarom aan om bij de verzekeraar
van de auto een extra groene kaart
aan te vragen voor de caravan. Dit
geldt binnen de EU overigens alleen
voor vakantiereizen in Spanje, Polen
en Duitsland. 'De papieren vooraf
goed regelen, voorkomt extra proble
men ter plekke', aldus E.G.J. ter Beest.

Reeënbronstexcursies
in de Graafschap
De 10O-jarigeVereniging Natuur-
monumenten organiseert op de
zaterdagen 23 en 30 juli en op
woensdag 3 augustus reeën-
bronstexcursies in de Graafschap.

De excursies op 23 en 30 juli worden
op landgoed Hackfort gehouden en
starten respectievelijk om 21.00 uur
en 20.30 uur. Op 3 augustus vindt de
excursie plaats op landgoed de Vel-
horst. Deze excursie start om 20.30
uur. De excursies duren allemaal
ongeveer twee uur.

In verband met het beperkte aantal
plaatsen en de te verwachten grote

belangstelling is reservering ver-
plicht, bel hiervoor de Ledenservice,
tel. (035) 655 99 55 of bezoekerscen-
trum Veluwezoom (026) 497 91 00.

DE BESTE PLEKJES
De excursieleider neemt u mee op
een wandeling over een prachtig
landgoed en weet op boeiende wijze
te vertellen over de reeën die er leven.
Het zijn schuwe dieren, die vaak pas
tegen de avond tevoorschijn komen.

Hoewel geen garantie gegeven kan
worden dat deze dieren zich tijdens
de wandeling zullen laten zien, weet
de excursieleider wel de beste plek-

ken om op zoek te gaan naar sporen.

BRONSTGELUIDEN
Wie tijdens de excursie zijn oren
goed goed de kost geeft, heeft de
kans bronstgeluiden op te vangen.
Tijdens de bronst, die in juli en au-
gustus valt, kunnen de reebokken
klaaglijke schreeuwen en schor pie
pen.

Soms stoten ze ook korte hese blafjes
uit. Een bijzondere ervaring om dit
eens te horen!

MEER AcnvrrErrEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl



FAMILIE
DRUKWERK
Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten

Jubileumkaarten

Keuze uit een

grote collectie.

d r u k k e r i j Weevers

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

Donderdag in Warnsveld:

GRATIS* RUIT REPAREREN
U kunt terecht:

Donderdag 14 juli / *

kunt u terecht op de parkeerplaats *+>

van Winkelcentrum Dreiumme ^

in Warnsveld en wel van

09.00 tot 17.30 uur.

RUiTfe

LET OP DE GELE TENT VAN AUTOMARK
Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. N.B.: Kenteken Graveren kost € 15,- per auto. Voor € 5,- extra kunt u een
speciale reflectielaag over de gravures laten aanbrengen, waardoor de gravures 's avonds en bij regen goed zichtbaar blijven:
betere preventie. Graveren helpt tegen diefstal: wil een dief een gestolen auto verkopen, dan moet hij alle ruiten met het
oude nummer vervangen!

STER IN VOORRUIT: MEER DAN 50% DOORSCHEURKANS,
OOK OP VAKANTIE!

Vakantiehitte enerzijds en vrieskou anderzijds
zorgen voor grote spanningen in voorruiten: uitzet-
ting en inkrimping doen kleine barstjes / sterretjes
doorscheuren tot een grote barst. Volgens technisch
onderzoek is de doorscheurkans zelfs meer dan
50%! Dit doorscheuren kan onveiligheid en afkeu-
ring bij de APK tot gevolg hebben. U kunt dit voor-
komen door de voorruit door middel van harsinjec-
tie te laten repareren. Tijdige reparatie voorkomt
een dure (eigen risico!) en tijdrovende vervanging
* 'Reflectielaag', 'Automark', het 'STOP' logo, <fe kleur 'geel', de 'vorm tent' en 'Safe Sight

van uw voorruit. Een voorruit op vakantie laten
vervangen is lastig en de afwikkeling met verzeke-
raars (buitenland!) ingewikkelder. Laat geen barst in
uw vakantie ontstaan!
*Reparatie van een sterretje / breukje in de voorruit
door middel van harsreparatie is daarom voor bijna
alle WA-Plus, Casco en All-Risk verzekerden zonder
kosten. Reparatie is namelijk veel goedkoper dan
vervangen! De rekening gaat rechtstreeks naar uw
verzekeraar. U heeft geen eigen risico en u heeft
' zijn gedeponeerde merken van Automark-Röst,

geen no-claim verlies'. U moet voor de juiste
verzekeringsgegevens bij reparatie wel uw laatste
groene kaart meenemen. Let op: deze aanbieding
geldt niet voor particulier verzekerden van Centraal
Beheer. Bent u verzekerd bij een van de andere
verzekeraars dan bent u welkom bij de Mobiele Ser-
vice van Automark, specialist in hars reparaties.
Meldt u zich bij aankomst direct voor een gratis
voorruitinspectie: u krijgt ter plekke een vrijblijvend
en deskundig advies.

VAN IJ 31! MVAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

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

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Spuiterij
Vos Vorden

voor:
/ uw meubels, keukens, etc.

Handelsweg n"

7251JG Vorden

Tel. 0575-476600
Fax. 0575-476601

E-mail: info@vos-vorden.com

Wat heeft een slager, bakker, groenteman
uit Zelhem er aan om in Vorden te adverteren?

Hij laat dit graag aan zijn collega's over.

Daarom komt weekblad Contact met verschillende edities,
wat betaalbaar is.

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!

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

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

www. streekbouwmaterialen.nl

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

ivebso/ufons S compute/s

Decorsign websolutions & computers
Groenloseweg 48
7261 RN Ruurlo
Postbus 32
7260 AA Ruurlo
Tel: (0573) 45 41 09
E-mail: into(o>decorsign.nl

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

Computers
Losse Componenten
Onderhoud en Reparatie
Netwerken
Internetoplossingen

Nieuw computer?
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

In Ruurlo gratis geïnstalleerd!
info(o)decorsign.nl

I\HI Schoonmaakbedrijf

GLI O
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14



Donderdag in Warnsveld:

GRATIS* RUIT REPAREREN

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

DOORSCHEURKANS STERRETJES
MINSTENS 50%:
GA VEILIG OP VAKANTIE!
Op gelijmde voorruiten staan enorme
spanningen, mede door intense zon-
nestraling veroorzaakt. De stijfheid en
daarmee de sterkte van de carrosserie
wordt voor 40% bepaald door een goe-
de, verlij mde voorruit. Een zwakkere
voorruit betekent dus een zwakkere
auto. Breuken in het glas verzwakken
de voorruit. Door hitte (zon!) of kou (af-
koeling door plotselinge regenbuien)
ontstaan er extra spanningen in het
glas. Ook het dichtgooien van een
deur (luchtdruk) veroorzaakt extra

spanning. Door al die spanningen is
de kans op doorscheuren van een
barstje of ster ruim 50%, zo blijkt uit
technisch onderzoek! De ruit op va-
kantie laten vervangen is lastig en de
afwikkeling met verzekeraars (buiten-
land!) is ingewikkelder! Tijdige repara-
tie van een ster is daarom zeer aan te
raden. Bent u voor ruitschade verze-
kerd en wordt u doorverwezen naar
een ruitschadespecialist, dan kunt u
bij Automark terecht. Automark werkt
in principe voor iedereen die voor
ruitschade verzekerd is en stuurt de
rekening rechtstreeks naar de verzeke-
raar. Voor de klant zijn er geen kosten

of moeite verbonden aan ruitrepara-
tie. De klant betaalt geen eigen risico
en heeft geen no-claim verlies (behalve
particulier verzekerden bij Centraal
Beheer). Automark gebruikt voor repa-
ratie de meest moderne harsinjectie
methode. Bij ruitreparatie moet de
laatste groene kaart worden meege-
bracht voor de juiste verzekeringsge-
gevens.

GOEDKOOP KENTEKEN
GRAVEREN
Graveren van het kenteken met NL in
alle ruiten kost tegenwoordig slechts
€ 15,- per auto, inclusief twee waar-
schuwingsstickers. Voor € 5,- extra
wordt een speciale reflectielaag over
de gravures aangebracht, waardoor de
gravures bij regen en 's avonds goed
zichtbaar blijven. Graveren helpt te
gen diefstal: wil een dief een gestolen
auto verkopen, dan moet hij alle rui-
ten met het oorspronkelijke kenteken-
nummer vervangen!

GRATIS VOORRUITINSPECTIE OP
DE PARKEERPLAATS VAN
WINKELCENTRUM DREIUMME
Deze week komt de Mobiele Service
van Automark in Warnsveld voor een
actie Ruit Repareren / Kenteken Grave-
ren. Op verzoek van de klant wordt de
voorruit ter plekke gratis geïnspec-
teerd en krijgt men een deskundig en
vrijblijvend advies m.b.t. eventuele be-
schadigingen. Men hoeft niet van te
voren een afspraak te maken: voor
Voorruitinspectie of Ruitreparatie
meldt men zich direct bij de repara-
teur. Reparatie van de voorruit is voor
WA-Plus, Casco en All-Risk verzeker-
den geheel zonder kosten. Voor de
juiste verzekeringsgegevens moet bij
reparatie wel de laatste groene kaart
worden meegenomen. Klaar terwijl u
wacht/winkelt! Let op: deze aanbieding
geldt niet voor particulier verzekerden
van Centraal Beheer. Donderdag 14
juli kunt u terecht van 9.00 tot 1730
uur op de parkeerplaats van Win-
kelcentrum Dreiumme. Bij regen
kunt u rustig in de auto blijven zitten.
Let op de gele tent van Automark.

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
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 Dorpskerk,
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 Dorpskerk.
28 Klootschietgroep de Vordense Pan.
28 WVViswedstrijd.
30 ANBO/PCOB rijbewijskeuring 70+

in de Wehme.

EXCITYNG: DJ José en guest DJ La Nina
Zaterdag 16 juli komt DJ José naar
EXCITYNG in City lido. Door de ja-
ren heen draaide DJ José in diverse
clubs en op party's binnen- en
buiten de Nederlandse grenzen.
Hij draaide o.a. in Alanya (Turkije),
Oslo (Noorwegen), Ibiza (Spanje),
Korfu, Mykonos, Kreta (Grieken-
land) en Israël.

Naast zijn werk als DJ produceerde
José house en clubplaten in samen-
werking met G-Spott. Wrong=Right,
House of Justice, II Symbols, ACCESS

en Hecitate zijn stuk voor stuk het
succesvolle resultaat van deze samen-
werking.

Guest DJ in de Main area is de vrouwe
lijke DJ La Nina. Resident is Milo.nl
Naast de Main area voor de house
komen in alle andere afdelingen nog
diverse muziekstijlen aan bod: Urban
en Latin in Club de Reau met Daniël,
de beste 80s en 90s in the Soulkitchen
met Michel en in het Feestcafé Hol-
landse hits, Top 40 en feestmuziek
met Mark.

Achtkastelenfietstocht
De WV organiseert woensdagmiddag
13 juli een fietstocht langs de kastelen
in Vorden. De start van deze tocht met
een lengte van circa 30 kilometer is
om 13.30 uur vanaf het WV kantoor
aan de Kerkstraat.

Vanaf 13.00 uur begint hier ook de
kaartverkoop. Onderweg wordt kof-
fie/thee of een frisdrankje verstrekt.

Expositiebieb
In de vitrine op de benedenverdie-
ping van de bibliotheek in Vorden
wordt momenteel een expositie ge-
houden van Antoon Scheffer uit
Vorden. Hij exposeert daar met zijn
verzameling houtsnijwerk. Het
zijn o.a. voorstellingen van dieren
die uit één stuk hout zijn vervaar-
digd.

De expositie is vanaf heden tot eind
augustus aanstaande tijdens de ope
ningsuren van de bibliotheek te be
wonderen. Mensen die thuis een leuke
verzameling van zelf gemaakte of bij
elkaar gespaarde spullen hebben kun-
nen, indien ze dat willen, de verzame
ling in de bibliotheek tentoon stellen.
De bibliotheek stelt daarvoor één of
twee gesloten vitrines beschikbaar.

Men kan zich daarvoor aanmelden
aan de balie van de bibliotheek met
opgave van naam en telefoonnummer
en gegevens over de verzameling.

Voor nadere informatie kan men bel-
len met Dorine Reinders, (hoofd van
de bibliotheek), tel. (0575) 55 15 00.

Feestavond
Donderdag 25 augustus a.s. in het
Sint Ludgerasgebouw in Vierakker
is er weer de feestavond voor alle
senioren/65+'ers uit Wichmond/
Vierakker en omstreken, tijdens
het bekende grote Oranjefeest van
Wichmond/Vierakker.

We hebben op die avond een geweldig
mannenkoor uit Bathmen: Goedge
stemd is de naam die ze zeker eer aan
zullen doen en u ook absoluut goedge
stemd zullen maken.

Mis deze avond dus niet, zet het ook
alvast in uw agenda en vertel het aan
uw buren, vrienden en familieleden.

Zoals u van ons gewend bent zorgen
we ook voor de grote verloting met
voor elk lot een prijs. Als entree zullen
we een kleine bijdrage van u vragen,
de deur is om 19.00 uur open.

Namens het Bestuur van de Senioren-
soos Wichmond/Vierakker "tot 25 au-
gustus a.s. in Vierakker".

Opbrengst collecte
De Maag Lever Darm Stichting
heeft in de collecteweek van 19 tot
en met 25 juni in Vorden € 761,38
opgehaald. De campagne rond de
collecteweek stond in het teken
van leverziekten.

Er zijn naar schatting 200.000 mensen
in Nederland die aan één of andere
leverziekte lijden. Een groot deel van
deze mensen weet niet dat ze lever-
ziekte hebben, waardoor behandeling

onnodig lang uitblijft en de ziekte kan
verergeren en zelfs fataal kan worden.

De Maag Lever Darm Stichting wil dit
onder de aandacht brengen en heeft
daarom voor 2005 leverziekten als
hoofdthema gekozen.

Mocht u de collectant gemist hebben,
dan kan men uw bijdrage storten op
giro 2737 t.n.v. Maag Lever Darm
Stichting te Nieuwegein.

Goed weekend RTV-er Makkink
Peter Makkink uit Hengelo, rij-
dend voor RTV Vierakker-Wich-
mond, heeft het afgelopen week-
end goede resultaten behaald in
een tweetal zware wedstrijden. Vrij-
dag in Gramsbergen werd Mak-
kink 14e.

Op deze omloop van 5 kilometer re-
den in het begin van de wedstrijd 3
man weg. Onder inpuls van onder an-
dere Makkink werd de achtervolging
ingezet en werden de drie vluchters
weer achterhaald. Anderhalve ronde
voor het einde ontsnapten alsnog 4
renners uit het peleton. Deze werden
niet neer terug gehaald.

Het was Wouter Ditters uit Enschede
die als eerste over de streep kwam.

Zaterdag werd er een koers verreden
in Enter. Het werd wederom een zwa-
re wedstrijd. Er ontsnapten 13 renners
uit het peleton. Het was wederom
Makkink die probeerde het gat dicht
te rijden met nog 4 andere renners.

Alles kwam weer bij elkaar, maar een
paar ronden voor het einde reden
weer een paar man weg. Ditmaal was
het Joost Lichtenberg die met de over-
winning aan de haal ging. Makkink
werd ondanks zijn zware inspannin-
gen in de koers toch nog 16e.

Komt er een museum
Enige tijd geleden hebben wij aan-
dacht gevraagd voor ons initiatief
om te komen tot een Cultuur-His-
torisch Museum in Warnsveld.
Daarbij hadden we een samenwer-
king op het oog met het reeds in
Warnsveld bestaande Museum Het
Groot Graffel.

De vele hartverwarmende reacties
die we destijds van u ontvingen, zowel
schriftelijk, telefonisch, via email als
mondeling, waren voor ons zeer sti-
mulerend en motiverend om op de
ingeslagen weg verder te gaan.

Nog voor de samenvoeging van de ge-
meenten Warnsveld en Zutphen tot
stand kwam hebben we, bij brief d.d.'
9 juli 2004, aan de Stuurgroep herin-
deling dan ook onze wens kenbaar
gemaakt om het vrijkomende oude
gedeelte van het gemeentehuis van
Warnsveld, ook wel de Villa genoemd,
te mogen gaan bestemmen voor onze
museumactiviteiten.

Als reactie vernamen we, bij brief d.d.
27 augustus 2004, dat e.e.a afhankelijk
was van de behoefte aan huisvesting.
Wel werden we geattendeerd op moge
lijke samenwerking met de musea te
Zutphen.

Maar tijdens de besprekingen hebben
we juist steeds beklemtoond dat we
een Warnsvelds museum in Warns-
veld de enige juiste optie vonden!

Daarna is er veel overleg geweest en
zijn er talrijke besprekingen gevoerd
met wethouders, fractieleiders uit de
gemeenteraden en de gemeenteraads-
leden.
Diverse brieven zijn er geschreven en
dank zij de plaatselijke pers hebben we
zoveel mogelijk via publicaties onze
plannen kunnen ontvouwen.

Eind december ontvingen we bericht
dat zeker tot l januari 2007 het ge
meentehuis van Warnsveld tot huis-
vesting van de medewerkers van de ge
meentelijke organisatie zou moeten
dienen. In een brief van eind maart
2005 adviseerde het gemeentebestuur
van de nieuwe gemeente Zutphen dat
onderbrenging van de Warnsveldse
collectie in de reeds bestaande musea
van Zutphen hun de enige juiste optie
leek.

Ook daarop hebben we via schrifte
lijke en mondelinge contacten met
diverse fractieleiders van de gemeen-
teraad weer geprobeerd om een voor
ons gunstige wending te forceren.

Tijdens een gesprek met de wethou-
der van o.a. Cultuur, op 27 mei j.l.
werd ons echter te verstaan gegeven
dat, vooral wegens de financieel on-
gunstige positie van de nieuwe ge-
meente Zutphen, het gemeentehuis
van Warnsveld t.z.t. geheel verkocht of
verhuurd zal worden, waardoor de
gemeente geen mogelijkheden heeft
om de "Villa" beschikbaar te stellen
voor de realisatie van onze museum-
plannen.

Ondanks deze teleurstellende ontwik-
kelingen geven wij de moed niet op!
Gesterkt door uw medeleven, de steun
van de Stichting Waardevol Warnsveld
en vele anderen blijven wij zoeken
naar mogelijkheden om ons plan in
Warnsveld te kunnen realiseren. Dit is
ons dorp en zijn bewoners zijn het
waard!

Mocht u ons kunnen helpen of ons
van advies kunnen dienen, schroom
dan niet, en laat het ons weten!

De initiatiefnemers Wouter Derksen,
tel. 52 51 65 en Henk Mulder, 52 09 62.
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gratis
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70 JAAR

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
CERTIFICAATHOUDER

ISO «001

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

F A M I L I E
DRUKWERK

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten
Jubileumkaarten

Keuze uit een
grote collectie.

d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86

•IffiDilSI
Electronics

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
«7251 DG Vorden
Tel: 0575-551224

Het vertrouwde adres voor:
* wasmachines, drogers en afwasmachiff
* televisie, radio, dvd en schotel
* klein huishoudelijk
* computer en randapparatuur
* ADSL en netwerkomgevingen

o°v

;anaK d a e r

ASTP

•|jDutchPC Electronics
Brummen-Vorden

Vanaf heden:
Elke Zondag in de Zomermaan-

den
Uitgebreid

Chinees Buffet
Vanaf 17.00 uur € 13.50 p.p.

EET SMAKELIJK!!!
Chinees-Indisch Restaurant

FAA)

Dorpsstraat 28 7251 BC Vorden

Tel. (0575) 551905

Ondanks buikspierproblemen goede race
van Arjan Mombarg in Staphorst
Arjan Mombarg heeft de afgelopen
weken niet of nauwelijks op de skee-
lers kunnen trainen. "Ik heb al gerui-
me tijd last van onwillige buikspieren.

Dat geeft met name bij het afzetten pro-
blemen, veel pijn. Ik ben momenteel bij
een specialist in Nijmegen onder behan-
deling en beperkt het trainen zich tot
fietsen. Dat gaat best wel goed, alleen
boet ik daardoor wel aan kracht in", zo
zegt Arjan Mombarg die desondanks za-
terdagavond in Staphorst een "dijk van
een wedstrijd" reed! Een wedstrijd mee
tellend voor de "Univé World on Wheels
competitie". Arjan: "De specialist had na=
melijk geen bezwaar dat ik in Staphorst
zou gaan rijden. En ik moet zeggen, on-
danks de pijn, toch heel goed gereden.
Voor mij zelf een wedstrijd gelijk aan het
NK in Steenwijk.

De gehele wedstrijd hebben Cedric Mi-
chaud en ik (beiden van de Nefitploeg,
red) beurtelings gedemarreerd. Dit met
de bedoeling om het tempo hoog te hou-
den, want het was al heel snel duidelijk
dat de wedstrijd op een massasprint zou

uitlopen en daarvoor hebben wij nu een-
maal als taak om Arjan Smit in stelling te
brengen. In deze race over 30 ronden,
kwam Cedric acht keer als-eerste over de
streep, terwijl ik zelf elf maal op kop van
het peloton door kwam.

Dat leverde mij uiteindelijk de leidersprijs
op, waarmee ik zeer content was", zo zegt
de Vordenaar. Zoals gezegd er werd in een
zeer hoog tempo gereden. Een gemiddel-
de snelheid van 39,8 kilometer spreekt
wat dat betreft boekdelen. Met nog vier
ronden te gaan bleven Michaud en Mom-
barg beurtelings op kop rijden om te voor-
komen dat er concurrenten kunden ont-
snappen.' Arjan: "Dat lukte voortreffelijk,
niemand kwam weg.

Cedric trok in de laatste bocht voor de
finish de sprint aan, waarna Arjan Smit het
karwei in de massasprint kon afmaken. He-
laas kwam Cedric in de laatste meters nog
ten val. Zelf werd ik dertiende, maar dat is
onbelangrijk. Wat telt is de ploegtactiek
en die is met de overwinning van Arjan
Smit wederom voor honderd procent ge
slaagd", aldus Arjan Mombarg.



Steppen en Stoppen

V.l.n.r.: Jopie Wullink (VW), Annet Zeper (Theetuin de Peppel), Focko de Zee (VW), Diny van Ark (Wüdenborcherhof) en Dagmar van
Rossum (Free-wheel)

Free-wheel, sportorganisatiebureau
in Vorden, heeft in samenwerking
met de plaatselijke VW een vijftal
routes gemaakt speciaal voor de
step.

De eerste steproutes werden afgelopen
maandag officieel door Focko de Zee
(VW) overhandigd aan Annet Zeper,

eigenaressse van Theetuin de Peppel,
en Diny van Ark van de Wildenborcher-
hof.

De steproutes gaan door vijf mooie
gebieden aan de rand van Vorden. Ver-
harde en onverharde wegen wisselen
elkaar af en onderweg zijn verschil-
lende stopplaatsen bij horecagelegen-

heden om even uit te rusten. De steps
met route zijn te reserveren via de VVV
of rechtstreeks bij Free-wheel. Volgens
Focko de Zee een prima ontwikkeling
om op deze manier de prachtige om-
geving van Vorden onder de aandacht
te brengen. Hij feliciteerde Free-wheel
en de VW met dit initiatief dat navol-
ging verdient.

Fietsvierdaagse Jong Gelre
goed verlopen
Ondanks de niet altijd gunstige
weersomstandigheden is de avond-
fietsvierdaagse die de afgelopen
dagen in Vorden werd gehouden
goed verlopen.

In totaal gingen er elke avond bij Het
dorpscentrum circa 125 personen van
start. De organisatie was in handen
van Jong Gelre afdeling Vorden/Warns-
veld. De beker voor de grootste groep,
beschikbaar gesteld door 'Bloemendaal

en Wiegerink' ging naar d t- 'Vrouwen
van Nu', beter bekend als de platte
landsvrouwen. Zij fietsten met 31 per-
sonen! De afstand per avond bedroeg
25 kilometer. Er was door de organisa-
tie voor aantrekkelijke routes gezorgd.

Zo werd er maandagavond richting
Baak/Wichmond gefietst, dinsdag
richting Barchem, woensdag richting
Hengelo en op de slotdag een route
richting Almen/Leesten.

Zomertocht VRTC 'De Achtkastelenrijders'
De Vordense Rijwiel en Tourclub
"De Achtkastelenrijders" organi-
seert zondag 17 juli haar jaarlijkse
zomertocht over een afstand van
circa 40 kilometer. Deze tocht is be-
doeld voor de recreatiefietser en de
vakantiegangers die in en rondom
Vorden en Ruurlo vertoeven.

De route wordt door pijlen aangege-
ven en voert de fietsers langs rustige
wegen door een mooi stukje natuur-
schoon. Men kan zowel in Vorden als
Ruurlo tussen 10.00 en 13.30 uur star-
ten. Het vertrekpunt in Ruurlo is bij
café- restaurant "De Luifel" en in Vor-
den bij café- restaurant "De Herberg".

Drukkerij Weevers 55 1010
* NB. Heeft u een nee/nee sticker ontvangt u geen Contact,

bij een ja/nee sticker ontvangt u Contact «rel.
In de bibliotheek ligt Contact ook ter inzage of om mee te nemen.

Theater Onder de Molen
opent zomerseizoen

VARIETE-PROGRAMMA VOL VERRASSINGEN

Wassinlc, Smees en Appelo scoren tijdens EK races

Het gezellige theater Onder de
Lindesche Molen te Vorden komt
met een variëtëprogramma en een
variëteit van artisten. Op alle
woensdagavonden van 20 juli tot
en met 24 augustus Aanvang 8 uur.

Diny Hiddink, de Anny M.G. Schmidt
van de Achterhoek, is steeds van de
partij met haar humoristische voor-
drachten en Achterhoekse onthullin-
gen en verhalen. Peter Hoefnagels zal
een verhaal uit een van zijn romans
vertellen. Het fraaie orkest The Mills
Fathers, bestaande uit Kees de Bruine
en Albert Buitenhuis (piano), Jan Gro-
tenhuis (bas-gitaar), Jos Driever en Pe-
ter van de Bremen (clarinet en saxo-
foon) en Boris Tomas (zang), laat ho-
ren wat de bijzondere acoustiek onder

de molen waard is. Kees de Bruine zal
bij enkele nummers vertonen dat hij
het liefst van alles op zijn viool speelt.
Bij wijze van uitzondering zal op 20
juli de hilarische dialoog DOM LULL'N
te horen zijn, vertolkt door mr. Ben
Rogmans en Prof. Peter Hoefnagels. De
titel van dit optreden is spontaan ver-
zonnen door een van de vrijwilligsters
die de beide heren had beluisterd.
Tot het variëtéprogramma behoren
als vanouds de goochelaar Wim Hoog-
hiemstra en het cabaretnummer van
Henk Döll met zijn Lied van de Pharao.
Alle gelden dienen tot instandhouding
van het monument De Lindesche Molen.
Reserveren aanbevolen: info@theater-
onderdemolen.nl of telefoon: (0575)
55 69 87. Zaal open om half acht. De
koffie is klaar.

Monuta stelt inventaris aan
Vordense gemeenschap beschikbaar
Ongeveer 30 jaar geleden heeft de
Monuta in Vorden een aula laten
bouwen. Een aula met een bezoe-
kerscapaciteit tot ± 110 personen.
Tussen twee haakjes, het totale ge-
bied van Monuta Zutphen/Vbrden
beschikt over twee aula's (Zutphen
en Vorden) en is niet alleen in deze
twee plaatsen actief, maar heeft
ook Eefde, Empe, Vierakker en
Wichmond als haar werkterrein.

Er werken in totaal acht professionele
krachten. Boy Puister is de teamleider
in dit gebied. Zegt hij: " Wij vinden het
na zovele jaren tijd worden dat de aula
in Vorden een facelift ondergaat, dus
hoog tijd voor nieuw interieur. Direct
na de bouwvakvakantie wordt in de au-
la begonnen met het verven. Ik ver-

wacht dat de werkzaamheden rond
eind september klaar zijn. Verder komt
er een nieuwe vloerbedekking.
Ook wordt de complete inventaris
vernieuwd. Wij hebben gekozen voor
kleinere tafels, die gemakkelijker in el-
kaar kunnen worden geschoven en
weggezet kunnen worden. Dus beter
hanteerbaar. De huidige tafels en stoe-
len verkeren overigens nog in een zeer
goede staat en kunnen elders nog pri-
ma dienst doen. Het gaat in totaal om
91 stoelen en 16 tafels. Wij willen ze
graag gratis beschikbaar stellen aan
stichtingen en verenigingen uit de Vor-
dense gemeenschap. De stoelen en ta-
fels zijn bijvoorbeeld goed te gebrui-
ken in clubhuizen en dergelijke1', zo
zegt Boy Puister. Geïnteresseerden kun-
nen hem bellen onder (0575) 51 29 31.

Afgelopen tijd was enorm druk
voor Barry Wassink die uitkomt in
de senioren klasse B van de pocket-
bikes. Hij doet momenteel goede
zaken in het Nederlands kampi-
oenschap.

Een aantal weken geleden reed hij in
Texel en twee maal in Stadskanaal. In

Texel was er een verrassing voor hem
omdat er veel supporters uit de regio
op het eiland waren die hem aanmoe
digden.Helaas ging het voor hem daar
niet naar wens want hij scoorde daar
niet optimaal. In Stadskanaal ging het
voor Barry echter enorm goed. De Bla-
ta fabrieks motor ging vanaf de eerste
wedstrijd als een speer. De wedstrijd

werd over drie manches verreden en
er was spanning volop. In race l en 2
moest hij Jeffrey v.d. Velden uit Noord
Holland nog voor laten gaan na twee
spannende wedstrijden. In race drie
werd er telkens van positie gewisseld
met uiteindelijke winnaar van deze
manche Barry Wassink. In het ONK
staat Barry met 61 punten tweede ach-
ter v.d. Velden met 70 punten. In de va-
kantie tijd zijn er races voor het EK
waaraan hij meedoet. Een aantal re
gionale sponsors maakten dat moge
lijk. Afgelopen weekend reed hij zijn
eerste EK van dit seizoen in Italie.Op
vrijdag waren er vrije trainingen in
San Mauro a Mare in Italië waar
Grand-Prix rijders als Marco Melandri
en Manuel Poggiali groot zijn gewor-
den. Barry reed snelle en goede ronde
tijden tijdens de ochtend. In de mid-
dag begon het te regenen en kon men
de tijden niet meer verbeteren.
De kwalificatie training op zaterdag
was vrij moeilijk.Het was er Hollands
weer met regen. Voor Wassink maakte
het niks uit en hij behaalde een vierde
tij d.Het verschil bedroeg maar twee
tiende van een seconde op de pole.
De pocketbike wedstrijd werd afgelo-
pen zondag onder wisselende weers-
omstandigheden verreden. Wassink
kwam niet zo goed weg bij de start
maar naar mate de wedstrijd volgde
kwam hij uitstekend in zijn ritme. De
vijfde werd zijn deel en was er zeer te
vreden mee. Hans Smees en Bram Ap
pelo deden het goed tijdens het EK
wegracen op het circuit van Most in
Tjechie. Hans reed een zeer goede race
naar een mindere start en vocht zich
helemaal naar voren. Hij behaalde
achter de Nederlander Patrick Laker-
veld maar voor de Italiaan Molina win-
naar van de wedstrijd in Assen de
tweede plaats. Op het laatst werd het
nog vrij spannend en naderde Laker-
veld op zo'n twee seconden.
Bram die voor ook voor het Kingma
Racing uitkomt werd in deze race der-
tiende. De twee heren gingen net als
Wassink dan ook met een goed gevoel
terug naar Nederland.
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TE HUUR
feest- en partytenten

en geluid

Kijk op

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Mededeling praktijk B.A.M. Eijkelkamp

Per l januari 2006 ben ik van plan met vervroegd pensioen
te gaan en mijn praktijk te beëindigen.

Omdat ik graag wil dat iedereen gelijktijdig geïnformeerd
wordt over deze beslissing, gebruik ik deze advertentie om
u hiervan op de hoogte te brengen.

In overleg met de collega's Eyck en Koning hebben wij
gezocht naar een geschikte opvolger. Deze hebben wij
gevonden in de persoon van Henric ter Horst, huisarts.

De heer ter Horst zal per l september aanstaande op
donderdag en vrijdag in de praktijk werkzaam zijn, als
voorbereiding op de overname.

Mijn patiënten zullen in het najaar een brief ontvangen
met nadere details.

Signeert met vriendelijke groeten,

B.A.M. E i j k e l k a m p , huisarts

KUIJKS Meubelbeurs en Handelsonderneming

Van de kelder tot de zolder
Voor al uw kantoormeubelen

Alles low-budgetprijzen
Slaapkamers
Tienerkamers
Slaapbankjes
Opbergmeubelen
Computerburo's
Linnenkasten

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

Zowel nieuw als
gebruikt:

Kantoormeubilair
Kantinemeubilair
Burostoelen

Mercatorstraat 12- Industrieterrein "Kamp Zuid'
Lichtenvoorde Tel.: 0544-371256

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

TEGELHANDEL
mullcf-vofdcn bv

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

www.mullervordenbv.nl

In buurtschap Linde
gelegen goed ontsloten

perceel landbouwgrond
groot ca. 1.20.05 ha.

Informatie via tel. num-

mer: 0575-555733.

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek
van vele merken wand- en vloertegels

Tijdens de vakantie <ie juii t/m so juii)

Spetterende

op al onze voorraad tegels*
Bovendien bij besteding van

€1500,- en meer
een natuurstenen waterbol

ïncl, bak en pomp
(t.w.v. € 250,-) cadeau

('geidt niet voor aktie's en aanbiedingen)

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811

info@bettingressing.ni • www.bettingressing.nl

Openingstijden: ma. t/m vr: 8.00 - 18.00 uur. zat.: 9.00 - 16.00 uur.

zelfs niet over de gre
Alles op voorraad:

40.000 m

LO Lichtenvoorde
Doetincnem

l* HYPOTHEEK desk
Overal een goede bekende de REGT

.Ihy

^^

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
Nicuwstad 44, 7241 DR Lochem, info@deregt.nl, www.dercgt.nl

Te koop
Nieuwe aardappelen en diverse groenten

Biologisch geteeld

M. Abbink
Heideweversweg 8

7255 LV HENGELO (GLD)1 /255 LV HENÜbLÜ (GLD)
telefoon 0575-460059 l

OOK VOOR STRAAT WERK
MASSELINK B.V,

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

AAASSE LINK

Opruiming

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

%

utfi/er
murray mode

zutphen

Troelstralcmn 39-43, Zutphen, tel. (0575) 526 080
www.duthlerzutphen.nl, into@duthlerzutphen.nl

Ziekenhuis richting de Stoven / rotonde rechts / 2e straat links.

Maandagmorgen gesloten / vrijdag koopavond tot 20.30 uur
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Marktpop Heezen 2005:

Mix van muzieldnvloeden
GP zijspancross te Letland

Zondag 24 juli 2005 wordt op het Marktplein bij Café Hotel Heezen
in Steenderen, het jaarlijkse Marktpop Festival gehouden. Aanvang
13.00 uur, entree vrij.

THE GRIT
The Grit bijt het spits af. Deze groove-
rockband uit Gelderland is in 1997 op-
gericht en hiermee is de basis gelegd
voor de energieke rockband die het
vandaag de dag is. The Grit staat be-
kend als een melodieuze rockband
met een uitgebreid repetoir van aan-
stekelijke nummers, variërend van
Herman Brood tot ZZ Top.

Vorig jaar heeft The Grit een demo op-
genomen met de bekende nederland-
se producer Cordon Groothedde, die
ook verantwoordelijk was voor het
werk van Rich Wyman, Lemon Crush,
Spitball en recentelijk nog Intwine. Be-
gin 2005 tekende The Grit een deal om
2 singles uit te brengen. Deze singles
zullen worden opgenomen in de Hol-
landspoorstudio in Den Haag. In sep-
tember zal naar verwachting het de-
buutalbum uitkomen.

JPR STRINXBAND
Hierna volgt de JPR Strinxband, zeker
geen onbekende in deze regio. Deze
band bestaat uit vijf muzikanten die
een frisse kijk hebben op bluesrock,
rock & roll en gevoel voor show. Op
Marktpop zullen zij een spetterende
tribute brengen aan The Rolling Sto-
nes. De zanger is een entertainer in
hart en nieren. Het lukt hem samen
met zijn band elke keer weer om een
zaal of tent zodanig te bespelen, dat
men nog lang na zal praten over deze
act. Door de vele ervaring binnen deze
band zijn ze vooral niet voorspelbaar
of het moet telkens weer de tomeloze
inzet zijn. Door hun aanpak en uitstra-
ling wordt het publiek altijd volledig
betrokken bij de show.

SHAMUS O'BLIVION
Vanuit Engeland komt Shamus O'Bli-
vion and the Megadeath Morrismen,

al eerder te gast bij Heezen. Deze erva-
ren muzikanten brengen rock met
een stevige vleug Keltische (traditio-
neel Ierse en Schotse) invloeden in een
snelle stijl. Met een amuserende show,
die toegankelijk is voor jong en oud,
weten zij het publiek te boeien tot de
laatste toon. Daarbij gebruiken zij tra-
ditionele instrumenten, zoals een
tamboerijn en viool en gaan de voetjes
van de vloer met een tapdance-act.

THE UNFORGIVEN
Afsluiter op Marktpop is The Unforgi-
ven. Deze Metallica-tributeband be-
staat inmiddels al enkele jaren uit een
hechte vriendenkring. Elk van de Ie
den draagt Metallica een warm hart
toe. Kenmerkend is het strakke samen-
spel en de energieke performance. In
binnen- en buitenland hebben zij al
vele optredens gehad. Deze echte rock
spreekt niet alleen de Metallica-fan
aan, elke ware muziekliefhebber zal
genieten van dit optreden. Tijdens
hun show nemen zij iedereen mee in
de 24-jarige geschiedenis van Metalli-
ca en komen de mooiste ballads en
hardste songs aan bod.

Weekend Dagkaart: goedkoop reisalternatief voor
de Veluwe, Rivierenland, Achterhoek en West Twente!

In het weekend is reizen een stuk
aantrekkelijker geworden. Gezel-
schappen van maximaal 2 volwas-
senen en 3 kinderen kunnen voor
€ 10,- een zaterdag of zondag met
de bussen van Arriva (Rivierenland),

BBA (Veluwe) en Syntus (Achterhoek
en West Twente, ook trein) reizen.

De Weekend Dagkaart is verkrijgbaar
in de bus bij de chauffeur en bij de
loketten van Syntus.

Op www.weekenddagkaart.nl is alle
informatie te vinden over de kaart,
prijsvragen en reistips.
Ook worden leuke prijzen verloot op
het nummer dat op de Weekend Dag-
kaart staat.

Afgelopen weekend werd, na een
zomerstop van 4 weken, de GP van
Letland in Cesis verreden.

De mooie thuisbaan van Sergis/Stupe-
lis waren zaterdag de kwalificaties als
volgt gereden: Groep A Ie tijd D Wil-
lemsen/Verbrugge, 2e Scherbinin/ So-
snovskikh, 3e Wittmann/Novotny, 4e v
d Boomen/v d Wiel, 5e Schrijver/Verha-
gen, 6e MARCEL WILLEMSEN/BART
NOTTEN, 13e Wim Janssen/Henk
Roenhorst.

In groep B waren het Sergis/Stupelis
die de snelste tijd neer wisten te zet-
ten. De 2e tijd was voor Rupeiks/Kurp-
nieks, Joris Hendrickx/Piccart 3, en 4e
Jan Hendrickx/Smeuninx.

Zondag werd vlak voor de eerste man-
che nog flink gesproeid, omdat het al
weken niet had geregend en de baan
dus erg stoffig was. Hierdoor ontstond
slechts één spoor en zou inhalen erg
lastig kunnen worden. Daniël Willem-
sen had hier echter weinig last van
want hij won de eerste manche (met
Sven Verbrugge in het 'bakkie') opper-
machtig, onder het toeziend oog van
vele duizenden toeschouwers. Als
tweede kwamen de Letten Sergis/ Stu-
pelis over de streep. Marcel en Bart re
den steeds op een goede 6e plaats, tot-
dat Marcel een steen op zijn oog kreeg
en verder rijden onmogelijk was om-
dat hij bloed in zijn oog had. Na een
korte stop reden de jongens toch ver-
der en werd hun gedrevenheid be-
loond met een 16e plek.

De tweede manche verliep voor broer
Daniël minder goed dan de eerste,

want deze bleef staan toen het starthek
viel! Als laatste begonnen, kwamen
Daniël en Sven na ruim 45 minuten
toch weer als eerste onder de finish-
vlag door. Bij Sergis/ Stupelis begaf
hun motorblok het in de 2e ronde
toen zij op de tweede plaats reden.
Marcel en Bart lieten zien goed mee te
kunnen komen met de toppers. Na
een mindere start begonnen zij als 18e
aan de tweede manche. En ondanks
dat Marcel met zijn ene oog niets kon
zien, kwamen zij keurig als 9e over de
finish. Bart vertelde wel dat hij " kats
kapot" was, maar ook erg tevreden
was met de behaalde punten.

Uitslag Ie manche GP Letland: l Dani-
ël Willemsen/ Sven Verbrugge NL/ B, 2
Klisters Sergis/ Kaspars Stupelis LV, 3
Evgeny Scherbinin/ Sergei So-
snovskikh RUS, 4 Maris Rupeiks/ Ha-
ralds Kurpnieks LV, 15 Wim Janssen/
Henk Roenhorst NL, 16 MARCEL WIL-
LEMSEN/ BART NOTTEN.

Uitslag 2e manche GP Letland: l D
Willemsen/ Verbrugge, 2 Scherbinin/
Sosnovskikh, 3 Jarno van de Boomen/
Henri van de Wiel NL, 4 Vaclav en Ma-
rek Rozehnal CZ, 9 MARCEL WILLEM-
SEN/ BART NOTTEN.

Tussenstand GP zijspancross: l Wil-
lemsen/ Verbrugge 288 punten, 2 Ser-
gis/ Stupelis 232 punten, MARCEL WIL-
LEMSEN/ BART NOTTEN 66 punten.

Zaterdag 16 juli reist het hele 'cross-
circus' af naar de prachtige baan in
het Belgische Neeroeteren voor de
volgende wedstrijd om het Wereld
Kampioenschap.

Mark Jansen weer terug
op oude nest bij „De Kruisberg1

Sinds kort fungeert Mark Jansen
weer in Hotel-Restaurant-Zalen-
centrum De Kruisberg. Samen
met de koks wordt het culinaire
en partijenpeil naar een ouderwets
niveau getild.

Met regelmatig nieuwe menu's en
wisselende mooie warme en koude
buffetten loopt het weer storm in de
Kruisberg.

Bij vrijblijvende afspraken voor uw
feesten en partijen wordt u ontvangen
met een heerlijk bakje koffie, en wor-
den alle mogelijkheden en wensen be

sproken en eventueel bruikbare tips
en idieeën aangedragen.

Gratis gebruik van de Rolls-Royce en
prijsopgaaf vooraf zorgen ervoor dat u
nooit voor verrassingen komt te staan.
In een van de gezellige zalen zult u
een onvergetelijke dag/avond hebben.
Ook het restaurant is uw bezoek meer
dan waard. Voor ieder wat wils en te-
gen normale prijzen.

Informeer eens vrijblijvend naar onze
all-in prijzen voor uw verjaardag,
huwelijk of andere feestelijke gebeur-
tenissen. Zie de advertentie.
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AUDIO - VIDEO - WASSEN - DROGEN - KOELEN - VRIEZEN - KLHUISH,

TOM TOM NAVIGATIESYSTEEM
's werelds eenvoudigste, slimste en meest complete

autonavigatieoplossing. Alles-in-één navigatiesysteem

met software, kaarten, GPS en automontage. Werkt
direct uit de doos - zet 'm aan en GO. Duidelijk

gesproken instructies in uw eigen taal. Kristalheldere
dag- of nachtweergave in 3D of 2D. Duizenden

nuttige plaatsen

NOKIA GSM
Compacte telefoon met eer
stand-by tijd van 100-400
uur en een spreektijd van
2-4,5 uur. Weegt slechts

86 gr. en heeft een inge-
bouwde zaklantaarn.

499;

MIO NAVIGATIESYSTEEM
De Mio 268 van Mio Tech is het nieuwe mobiele ƒ ;

navigatie systeem van 2005. Met een geïnte- /
greerde GPS antenne en ingebouwde accu kunt
u tot vijf uur grenzeloos navigeren naar elke straat in
de Benelux en tegelijkertijd MP3's luisteren met uw Personal
Navigation Assistent (PNA). Met de additionele bike holder kunt

uw Mio 268 ook overal naar toe meenemen op uw fiets.

j VOOR:

399,-

PHILIPS TV-DVD-COMBINATIE
Handige en compacte 37 cm draagbare DVD
/ KTV-Combi met o.a. Black HiBri beeldbuis,
ingebouwde CD/DVD/MP3-speler, Teletekst,

100 Voorkeurzenders en een camcorder- en
hoofdtelefoonaansluiting aan de voorzijde.

DAEWOO
KOELKAST

Tafelmodel koelkast uitgevoerd in zil-
ver kleur met modieus deur-design.

Inhoud 140 liter, energieklasse B en
CFK-vrij. Uitgerust met o.a.: bewaar

(vries) vak, groentela, draad pla-
teau's en verstelbare poten.

BOSCH STOFZUIGER
Stofzakloze stofzuiger met een

vermogen van 1800 Watt.
Elektronische zuigkrachtregeling,
telescoopbuis met kliksysteem en

voorzien van Air Clean II

hygienefiltering.

NOOIT MEER STOF
ZAKKEN KOPEN!

^ • *VOOR:
NUVOOR:

[• 139;

ELECTRO
ZUTPHEN EMMERIKSEWEG 46 - BAAK - 0575-441264

pri jzen zijn exclusief verwi jder ingsbi jdrage / druk en zet fouten voorbehouder

Bedrijfsbezoek Westhoff Automaten

Op 14 juni jl. heeft het College
van B&W een bedrijfsbezoek ge-
bracht aan Westhoff Automaten
teDrempt.

Westhoff Automaten, bij monde
van Henk-Jan Westhoff was zeer

verheugd met dit bedrijfsbezoek
mede omdat Westhoff, net als bij
vele gemeentes, ook o.a. bij de
Gemeente Bronckhorst de koffie
verzorgd. Na een korte uitleg over
onze werkzaamheden werd er een
rondleiding gegeven. Aansluitend

vond een napraat sessie/discussie
plaats waar onder andere de relatie
tussen bedrijfsleven en B&W ter
sprake kwam en evtueel verbeterd
kon worden.

Bedrijvenbezoek Polycomp B.V.

Op 28/6 is Polycomp bezocht door de Wethouders van de Gemeente
Brockhorst in het kader van de kennismaking van het nieuwe College
met het bedrijfsleven. Polycomp B.V. ontwikkelt en produceert spe-
cialistische rubbermengsels als grondstof voor de rubberverwerkende
industrie. Belangrijkste toepassingen zijn rubberproducten voor
de automobielindustrie, voor de o-ring industrie en de elektronica
industrie. Ook worden rubbermengsels in de juwelen- en horloge-
industrie toegepast. +/- 40% van de omzet wordt geëxporteerd.

Er wordt veelal met zeer hoogwaar-
dige grondstoffen gewerkt, omdat
in de toepassingen de omgeving o.a.
kan bestaan uit agressieve oliën en
benzine, en verder moeten de pro-
ducten goed blijven werken bij zo-
wel hoge als lage temperaturen.
Polycomp is gespecialiseerd in klei-
ne hoeveelheden (vanaf 5 kg per or-
der) en maakt de mengsels in elke
gewenste kleur en in elke gewenst
voorvorm. Verder zijn de levertijden
kort, waarbij het vaak voorkomt dat

een mengsel binnen l week ontwik-
keld en geleverd wordt. Polycomp is
al vele jaren ISO 9000 gecertificeerd,
en zal in september het certificaat
volgens ISO/TS16949-2002 ontvan-
gen. Dit is een certifikaat ten behoe
ve van de automobielindustrie. De
eisen hiervoor gaan verder dan voor
de ISO 9000 normering, waarbij met
name aantoonbaar moet zijn dat al-
le bedrijfsprocessen gemeten wor-
den via indicatoren. Polycomp zal in
Nederland het eerste compounde-

ringsbedrijfzijn met dit certifikaat.
Bij Polycomp zijn op dit moment 23
medewerkers werkzaam. Tijdens
het bezoek is er van gedachten ge
wisseld over de infrastructuur en
mogelijke verbeteringen voor de in-
dustrie op het Werkveld.

Het aanstellen van l aanspreekpunt
voor de bedrijven in de persoon van
Dhr. J. Tiecken, beleidsmedewerker
Economische Zaken, wordt als erg
positief gezien door de Directie van
Polycomp B.V.

Aanwezig: Wethouders Baars,
Boers, Glasbergen, Nas, Gemeente-
secretaris van Gog en Beleidsme-
dewerker Economische Zaken en
Toerisme Tiecken. Van Polycomp:
Joke van Kranenburg-Cribbelier
(voormalig Directeur/Eigenaar), Kees
Scherer (Directeur/Eigenaar) en Jo-
han Greving (Directeur/ Eigenaar).



Vanaf de eerste klanken van de accordeons van de muzikanten van Wi'j eren 't Olde tot
aan de afsluitende klanken was het één groot feest in sporthal de Pol, de locatie waar
het Internationale Folkloristische Dansfestival Zelhem werd gehouden. De duizenden
bezoekers (vier avonden Volle bak' met ongeveer 1000 bezoekers, de vele belangstellen-
den tijdens de buitenoptredens, de optocht en het speciale optreden van de Russische
groep) kwamen natuurlijk niet in eerste instantie voor de dansen van de plaatselijke (en
jubilerende - 50 jaar) dansgroep, maar voor de culturen die hen middels groepen uit
Portugal, Griekenland, Zwitserland (Europa), Rusland, India en Ghana werden
voorgeschoteld, maar het warme applaus na afloop maakte duidelijk dat ze het initiatief
van festivalorganisator Wi'j eren 't Olde zeer wisten te waarderen. Die waardering werd
tijdens de officiële opening van het festival onderstreept door burgemeester van der
Wende, die de voorzitter van de vereniging en groot animator van de dansfestivals, dhr.
Bennie Bannink, de versierselen behorende bij de Koninklijke onderscheiding 'lid in de
Orde van Oranje Nassau' mocht opspelden.
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Bijgaande foto-rapportage geeft u een sfeerim-
pressie van het festival, maar we zouden de hele
krant met foto's kunnen vullen om alle impressies
weer te geven. Wat niet aan bod komt is bijvoor-
beeld het contact van de gastgezinnen met de
buitenlandse gasten. Alle 250 dansers, zangers en
begeleiders waren ondergebracht bij Zelhemse
gezinnen en de contacten die dat opleverde waren
ontroerend. Zondagmiddag werd menig
Zelhemmer aangesproken met 'mama' of 'papa',
terwijl duidelijk te zien was dat het daarbij ging
om een tijdelijk ouderschap. De huilende gezicht-
en bij het afscheid, het uitwisselen van (e-mail)
adressen, etc.
Wat ook niet aan bod komt is het kleine leed. De
kapotte versnellingsbak van de Russische bus en
de spontane collecte, die op zaterdag € 813,—
bijeenbracht om het leed ietwat te ledigen en de
blaren van de Portugese dansers na de optocht,
omdat hun slippers, behorend bij de kostuums,
toch niet zo geschikt waren om lange afstanden
op te lopen. Aan het dansen was het zaterda-
gavond niet te merken, want na behandeling door
de Zelhemse EHBO, werd er voluit gedanst.
Het dansen zit de Portugezen, maar ook de
Zwitsers, de Grieken en ook de Nederlanders in
het bloed, want ook buiten het podium (bij gast-
gezinnen, tijdens feestjes, in de kroeg) trof je
steeds dansende mensen aan, zelfs tot diep in de
nacht en op een onbewaakt ogenblik, net voor een
optreden, moest er nog even gezellig geoefend
worden.

Bij de groep uit Ghana straalde het plezier van het -
ritme af. De Afrikaanse klanken en ritmes werden
vervolmaakt met een prachtige choreo-grafie, dit
in tegenstelling tot eerdere Afrikaanse groepen,
die een veel lossere dansvorm hanteerden.
De Russische groep uit Varonesj, enkele honder-
den kilometers ten zuidoosten van Moskou,
straalde door perfectie en acrobatiek. De groep
wist een afwisselende show neer te zetten, die de
harten van de aanwezigen sneller deed kloppen.
Alle facetten van de bij ons bekende facetten van
de Russische cultuur werden, tot in de puntjes
verzorgd, uitgevoerd en het geheel werd onders-
teund door een professioneel klinkend orkest met
origineel Russische instrumenten.
Belangstellenden die de sfeer van het festival
thuis willen hebben kunnen bij het festivalbestuur
een DVD of videoband bestellen. Binnen-kort
kunt u in deze krant een advertentie ver-wachten,
waarin staat hoe u zich daarvoor kunt inschrijven.
Foto's van het festival kunt u bekijken op de web-
site www.ifdzelhem.nl.
Het geheel was een bont spektakel, dat bij menige
bezoeker tot de gedachte leidde "Waarom doen ze
dit niet elk jaar?", maar de organisatie weet wat er
allemaal bij komt kijken en hoe moeilijk het is in
de periode voorafgaande aan het festival om alles
voor elkaar te krijgen. Voorlopig is volgend jaar
Steenderen aan de beurt. U kunt dan tussen 9 en
11 juni een festival bijwonen, georganiseerd door
de plaatselijke folkloristische dansgroep 'de
lesselschotsers'.
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20. 7255 BN Hengelo
(Griff ie/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:2851 04497

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kandidaten 'ruiken' aan brandweer-
posten Bronckhorst
Op 28 juni, hielden de brandweerposten Hengelo Gld., Vonden, Steenderen
en Zelhem een open avond voor belangstellenden om nieuwe vrijwilligers
warm te maken voor het beroep van parttime brandweerman. De brand-
weer van de gemeente Bronckhorst heeft vier brandweerposten, in
Hengelo, Steenderen, Vorden en Zelhem. In totaal werken hier 104 vrijwilli-
gers. Onder meer door leeftijdsverloop en verandering van werkkring heeft
de brandweer van Bronckhorst voor alle posten nieuwe vrijwilligers nodig.

BRANDWEER
tsop zoek naar ;>#,/
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Bij alle vier posten bleek belangstel-
ling. De informatieavond was in
tweeën geknipt. Eerst een informa-
tief gedeelte over wat je kunt
verwachten als je parttime in dienst
treedt bij de brandweer Bronck-
horst. Daarna konden belangstel-
lenden even 'ruiken' aan de wagens
en gaven ervaren brandweermen-
sen meer informatie over het vak. In
totaal gaf een tiental serieuze be-
langstellenden aan wel in dienst te
willen treden bij de brandweer. He-
laas zijn dit wel allemaal mannen.
Kennelijk voelen vrouwen zich nog
niet geroepen om dit boeiende be-
roep uit te oefenen.

Ondanks het feit dat de teams nu
zeer waarschijnlijk aangevuld
kunnen worden met een aantal kan-
didaten, is er nog steeds plaats voor
andere belangstellenden. Daarom
hieronder nog een keer op een rij,
wie wij zoeken en waar je aan moet
voldoen,

Wie zoeken wij?
Wij zoeken mannen en vrouwen
tussen de 18 en 40 jaar die van een
uitdaging houden en willen werken
in een team dat altijd paraat staat
om de helpende hand te bieden. Het
blussen van branden is een belang-
rijke taak, maar de brandweer biedt
ook hulp bij wateroverlast, storm-
schade, verkeersongevallen en mi-
lieucalamiteiten. Hiervoor bieden we
goede opleidingen en oefeningen

aan. Kandidaten moeten beschikken
over een goede lichamelijke en
geestelijke conditie, kunnen impro-
viseren en beschikken overeen
behoorlijke dosis doorzettingsver-
mogen en verantwoordelijkheids-
gevoel. Een parttimer kan in actieve
dienst blijven tot de leeftijd van 55
jaar.

Hoe vrijwillig is de brandweer?
De kwaliteit van de diensten die de
brandweer verleent, is sterk afhan-
kelijk van de paraatheid van de orga-
nisatie. Met het oog op de openbare
veiligheid is de opkomsttijd van de
brandweer aan genormeerde tijdsli-
mieten gebonden. De brandweer
moet op tijd op de plaats van een in-
cident zijn. De woon en/of werkaf-
stand van parttime personeel tot de
brandweerkazerne moet daarom
beperkt blijven. Het is handig als
kandidaten wonen en/of werken in
het verzorgingsgebied van één van
de vier brandweerposten van de
gemeente Bronckhorst. Werken als
parttimer voor de brandweer bete-
kent dat je in principe 24 uur per
dag, 7 dagen in de week, beschik-
baar wilt zijn. Naast de wekelijkse
oefenavond bestaat de verplichting
om de opleiding brandwacht (1 win-
terseizoen) te volgen en brandwacht
1 e klas (1 winterseizoen). Vrijwel
alle brandweermensen volgen ook
de opleiding hoofdbrandwacht (1
winterseizoen). De meeste vrijwilli-
gers/parttimers hebben een baan,

Gemeentedag op 10 september
De deuren gaan open van zowel het
gemeentehuis als van het gemeen-
tekantoor op zaterdagmorgen 10
september. Al rond de ingebruikna-
me begin januari was toegezegd,
dat wij zouden laten zien hoe we
werken. Gezien de financiële situ-
atie van de gemeente Bronckhorst
wordt het een bescheiden presen-

tatie. Tussen 10 en 13 uur laten me-
dewerkers van iedere afdeling zien
wat ze daar doen en vertellen over
de eigen producten en diensten.
Belangstellenden kunnen nu een
kijkje nemen in onze keuken, en dat
is een leuke bezigheid, zeker gezien
vanuit het oogpunt van een overheid
die openheid propageert.

het is daarom belangrijk dat ook de
partner en directe omgeving voor
honderd procent achter de keuze
staan. Ook de werkgever moet op de
hoogte zijn en toestemming willen
geven om direct uit te rukken tijdens
werktijd. De werkgever heeft ook
voordeel van een brandweerpartti-
mer. Bedrijven zijn verplicht be-
drijfshulpverleners op te leiden. Als
je brandwacht bent, is een cursus
bedrijfshulpverlener en herhalingen
overbodig.

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

Wat zijn de arbeidsvoorwaarden?
ledere brandweerman of -vrouw
volgt de basisopleiding brandwacht
en daarna de vervolgopleiding
brandwacht 1e klas. Dit alles op
kosten van de gemeente. Ook voor
de benodigde cursustijd ontvang je
een vergoeding. De brandweer
(avond)opleidingen zijn in heel Ne-
derland gelijk en worden afgesloten
met een rijksexamen. Er is geen on-
derscheid tussen parttime en be-
roepspersoneel voor wat betreft de
opleidingen. Een specifieke voorop-
leiding heb je niet nodig. Technisch
inzicht komt wel van pas. Brand-
weermensen ontvangen een vaste
jaarvergoeding. Daarnaast zijn er
vergoedingen voor oefenuren,
opleidingsuren en de uren waarin
wordt uitgerukt. De kleding en de
verzekeringen worden ook door de
gemeente Bronckhorst verzorgd.

Aanmelden
Wilje meer informatie of je aanmel-
den als vrijwilliger bij de brandweer
Bronckhorst, bel dan naar (0575)
75 02 28 of kijk op
www.bronckhorst.nl.

Wie komt volgens u
in aanmerking voor
de Achterhoek
Promotieprijs 2005?
Op 28 oktober a.s. vindt de 8e editie
van het Achterhoek Gala plaats,
waarbij zoals gebruikelijk de
Achterhoek Promotieprijs wordt
uitgereikt. De winnaar van de
laatste editie van het gala was Guus
Hiddink, maar ook de Achterhoekse
Paardendagen hebben eerder de
prijs ontvangen. De prijs wordt toe-
gekend aan een persoon, bedrijf of
instelling, die in de periode mei 2003
tot en met mei 2005, een bijzondere
en aansprekende prestatie heeft
geleverd, waardoor de Achterhoek
op de kaart is gezet. De aandacht die
de activiteit in de regionale en bij
voorkeur landelijke media heeft
gehad, speelt een belangrijke rol.
Kent u mensen, bedrijven, vereni-
gingen of instellingen die volgens
in aanmerking komen voor de
Achterhoek Promotieprijs? Meld uw
kandidaat dan aan! Het kan tot 15
augustus a.s. Aanmeldingsformulie-
ren kunt u afhalen bij de heer
J. Tiecken van de afdeling Ruimtelij-
ke en economische ontwikkeling in
het gemeentekantoor. Voor meer
informatie kunt u terecht bij Stich-
ting Achterhoek Promotieprijs.
tel. (03U) 32 13 97.

Rioolreiniging
Van 13 juni t/m 19 augustus 2005
reinigt en inspecteert de firma van
der Velden delen van de riolering in
de gemeente Bronckhorst. Dit jaar
wordt de riolering gereinigd en geïn-
specteerd in de volgende kernen:
• Steenderen week 28
• Wichmond week 29
• Kranenburg week 30
• Medler week 30
• Hengelo Gld. week 31
• Keijenborg week 32
• Zelhem week 33

Bij deze reiniging kan enige riool-
stank vrijkomen. Het is raadzaam
om wasbakken, schrobputjes en
dergelijke af te dekken met een
natte doek en de bril van de wc
dicht te doen.



Inwonersonderzoek verkiezingen levert 30 % respons op
Afgelopen april heeft de gemeente
1.000 vragenlijsten verstuurd aan
inwoners om meer inzicht te krijgen
in de gemeenteraadsverkiezingen
van 17 november 2004. Van de 1.000
verstuurde vragenlijsten zijn er 300
teruggekomen, dit is voldoende om
betrouwbare analyses uit te voeren.
Het onderzoek had twee doelen, aan
de ene kant de motieven achterha-
len waarom mensen wel of niet zijn
gaan stemmen en aan de andere
kant het effect van de gevoerde
campagne bepalen. Op deze manier
komt de gemeente meer te weten
over hoe ze haar burgers in de toe-
komst het best kan benaderen en in-
formeren bij gemeenteraadsverkie-
zingen.

Opkomst
De opkomstpercentages bij tussen-
tijdse herindelingsverkiezingen in de
Achterhoek lagen gemiddeld 10%
lager dan de opkomstpercentages
bij de reguliere gemeenteraadsver-
kiezingen. Ook in Bronckhorst was

de opkomst 8,4% lager dan bij de vo-
rige verkiezingen. Tot nu toe is
steeds aangenomen, dat de oorzaak
van de lage opkomst ligt in het ont-
breken van landelijke media-aan-
dacht. Er is echter gebleken dat ook
de motieven van de kiezers om wel
of niet te gaan stemmen anders zijn
bij herindelingsverkiezingen.
De motieven van niet-stemmers
wijken af van de motieven van niet-
stemmers bij reguliere verkiezin-
gen. Slechts 22.8% geeft aan niet te
zijn gaan stemmen om praktische
redenen, terwijl dit percentage bij
reguliere verkiezingen rond de 40%
ligt. Uit eerder onderzoek bij regu-

liere verkiezingen blijkt ook dat
gemiddeld 20% niet stemt vanwege
gevoelens van protest. Bij deze ver-
kiezingen lag dit percentage op
maar liefst 65%. Bij herindelingen
zijn de motieven om wel of niet te
gaan stemmen dus vooral van poli-
tieke aard, in plaats van praktische
aard.

Interesse
Uit dit onderzoek is gebleken dat de
keuze om wel of niet te gaan stem-
men vooral afhangt van de mate van
interesse, de mate dat men invloed
denkt uit te kunnen oefenen en de
mate waarin men zich verplicht voelt
om te stemmen. Verder zijn nog
twee verbanden gevonden met het
stemgedrag die er bij reguliere ver-
kiezingen niet of nauwelijks zijn. De
mate van vertrouwen en zich onder-
deel voelen van de gemeenschap
hebben beiden een negatieve in-
vloed op het stemmen. Hieruit kan
dus geconcludeerd worden, dat het
ontbreken van media-aandacht, niet

de enige oorzaak is van de opkomst-
daling bij tussentijdse herindelings-
verkiezingen, maar dat het ook
komt, omdat burgers zich nog geen
onderdeel voelen van de nieuwe ge-
meente. In november 2004 konden
mensen zich nog weinig voorstellen
bij het 'nieuwe Bronckhorst'. Ook
hadden inwoners weinig vertrouwen
in de nieuwe gemeente.

Evaluatie
Een tweede doel van dit onderzoek
was het evalueren van de opkomst-
bevorderende campagne die voor de
verkiezingen is ingezet. Deze cam-
pagne bestond uit de volgende
activiteiten: Lijsttrekkersdebatten,
reclame en publiciteit, politieke
karavaan met informatiemarkten en
een belronde onder de inwoners van
Bronckhorst. Het bereik van deze
campagne was redelijk. Vooral de
lokale bladen, Contact en de
Bronckhorster, hadden een goed
bereik. Echter de invloed van de
campagne op de keuze om wel of

niet te gaan stemmen was erg klein.
De campagne heeft de opkomst dus
nauwelijks verhoogd, maar heeft
vooral de geïnteresseerde mensen
die al van plan waren om te stem-
men, goed geïnformeerd. De re-
spondenten hebben ook aangeven
wat zij liever anders hadden gezien
in de verkiezingscampagne. Wat hier
duidelijk naar voren kwam, is dat
mensen behoefte hebben aan duide-
lijke, overzichtelijke en compacte in-
formatie en een betere financiële
onderbouwing van de standpunten.

Dank!
Wij bedanken de 300 mensen die de
vragenlijst hebben ingevuld voor
hun medewerking. Het onderzoek
heeft veel nuttige informatie opgele-
verd waar in de toekomst wat mee
gedaan kan worden. De rapportage,
inclusief resultaten en aanbevelin-
gen worden in augustus 2005 aan de
gemeenteraad aangeboden.

Proef: Landbouwverkeer wel op rondweg, niet meer door kom Zelhem

Vanaf half september willen de pro-
vincie Gelderland en de gemeente
Bronckhorst bij wijze van proef de
rondweg (N 315) openstellen voor
landbouwverkeer. Landbouwver-
keer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer, mag dan niet langer
door de bebouwde kom (met uitzon-
dering van het industriegebied). Na
een jaar kijken gemeente en provin-
cie of de proef wordt omgezet in een
definitieve aanpassing. Nu geldt nog
een verbod voor landbouwverkeer
op het deel van de N 315 tussen km

9,0 en km 12,0 (rotonde Doetin-
chemse weg - rotonde Ruurlose-
weg). Ter hoogte van de kern van
Zelhem betekent dit dat het land-
bouwverkeer gebruik moet maken
van wegen binnen de kern. Het ge-
bruik van deze wegen door zowel
fietsers, voetgangers als landbouw-
verkeer en de nieuwe verkeersluwe
inrichting van de kern vormen ech-
ter een risico voor de verkeersvei-
ligheid en leefbaarheid. Voor de
provincie en de gemeente is het dui-
delijk dat daarom maatregelen ge-

wenst zijn. Bij het ontwerp van de
rondweg is rekening gehouden met
een 'geslotenverklaring voor land-
bouwverkeer'. Dat is te zien aan bij-
voorbeeld de krappe bochten in
combinatie met geluidswallen. Die
zorgen ervoor dat de rondweg over
grote delen onoverzichtelijk is, wat
verantwoord inhalen van landbouw-
verkeer onmogelijk maakt en een
inhaalverbod noodzakelijk. Het in-
stellen van een inhaalverbod zonder
aanvullende maatregelen wordt
naar alle waarschijnlijkheid door
automobilisten overtreden. Hier-
door zou een onaanvaardbaar risico
voor frontale inhaalongevallen ont-
staan. De verwachting is echter dat
dit risico beperkt blijft doordat aan
weerszijden van de N 315 parkeer-
havens worden aangelegd, gelijk
verdeeld over het totale traject. Bij
filevorming achter de landbouw-
voertuigen kunnen de bestuurders
hiervan naar deze parkeerhavens
uitwijken om de achteropkomende
auto's te laten passeren. Door de
snelheidsverschillen tussen gemo-
toriseerd verkeer en landbouwver-
keer wordt dit vergezeld gegaan van
een adviessnelheid van 60 km/u en
een waarschuwingsbord: Let op:
landbouwverkeer op de rijbaan.
Omdat er ondanks een dergelijk
maatregelenpakket risico's zijn, is
gekozen om voor een proef van één
jaar het landbouwverkeer te weren

uit de kom van Zelhem en toe te
staan op de N 315. Na dat jaar wordt
aan de hand van het weggedrag van
de bestuurders van landbouw- en
personenvoertuigen op deze weg
geëvalueerd of de maatregel
definitief van kracht wordt of wordt
teruggekeerd naar de huidige
situatie.

Zienswijze indienen?
Voor de maatregelen moeten de
provincie en de gemeente verkeers-
besluiten nemen, waarop u een re-
actie kunt indienen:
Bij de provincie Gelderland voor:
• het opheffen van het verbod op

landbouwverkeer tussen km 9,0
(rotonde Doetinchemseweg) en
km 12,1 (rotonde Ruurloseweg) in
beide rijrichtingen

• het instellen van een adviessnel-
heid van 60 km/u tussen km 9,0
(rotonde Doetinchemseweg) en
km 12,1 (rotonde Ruurloseweg)

• het instellen van het inhaalverbod
op het gedeelte tussen km 9,0
(rotonde Doetinchemseweg) en
km 11,3 (rotonde Hengeloseweg)

Bij de gemeente Bronckhorst voor:
• het afsluiten van de bebouwde

kom (met uitzondering van het in-
dustrieterrein) van Zelhem voor
landbouwverkeer, met uitzonde-
ring van bestemmingsverkeer,
door het instellen van een zone

Het inhaalverbod op de N 315 tus-

sen km 9,0 en km 11,3 is bij de aan-
leg van de rondweg al aangegeven
met markering op het wegdek. Het
hiervoor benodigde verkeersbesluit
is echter nog niet genomen en
wordt daarom opgenomen in dit be-
sluit.

• Belanghebbenden kunnen
ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen zes weken
na de datum van de bekendma-
king van het voornemen van de
provincie Gelderland de voor-
noemde maatregelen te nemen
een schriftelijke zienswijze indie-
nen bij:
Gedeputeerde Staten van Gelder-
land van de Provincie Gelderland
Dienst Wegen Verkeer en Vervoer
Afdeling Verkeer en Vervoer,
t.a.v. dhr. M.G.C. Pauls
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

• Belanghebbenden kunnen bij b en
w van Bronckhorst een zienswijze
indienen over het afsluiten van de
bebouwde kom Zelhem voor
landbouwverkeer.

U kunt de stukken die horen bij de
voorgenomen besluiten van 13 juli
t/m 24 augustus, tijdens de ope-
ningsuren van de gemeente, inzien
op de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling in het
gemeentekantoor.

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
Evenementenvergunningen
• Zelhem, 13 augustus 2005, straatbarbecue, Goudsbloemstraat
• Zelhem, 13 augustus 2005, feest, weide Heisterboomsdijk 1-1A
• Toldijk, 27 augustus 2005, buurtfeest, Weth. Campermatstraat
• Vorden e.o., 15 oktober 2005, Oost-Gelderlandrit VAMC, diverse wegen
• Zelhem, 5 november 2005, 27ste Jan van Beekrit, start bij clubgebouw ZAMC
• Vorden, 19 november 2005, intocht Sinterklaas, diverse straten in het dorp Vorden

Heeft u bedenkingen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen dan kunt u dit
binnen twee weken schriftelijk kenbaar maken aan de burgemeester c.q. ben 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.

Monumentenvergunningen
• Vorden, De Horsterkamp 8, voor de realisatie van de woning, dependance VW, trouwzaal en

een bed & breakfast-voorziening in kasteel Vorden (rijksmonument)

• Steenderen, Dr. A. Ariensstraat 58, voor de restauratie van de schuur (gemeentelijk
monument)

Van 14 t/m 27 juli liggen de aanvragen 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 burgemeester en wethouders van Bronckhorst.
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 telefoon (0575) 75 03 53/52.

Bouwvergunningen
• Baak, Dollemansstraat 12, tijdelijk plaatsen woonunit (voor max. 3 maanden)
• Baak, Helmichstraat 15, gedeeltelijk veranderen/vergroten aanbouw (Wvg-Regeling)
• Halle, Zanddijk 6, vervangen en verkleinen van garage-berging/hobbyruimte
• Hengelo Gld., Gompertsdijk 11, plaatsen dakkapel
• Hengelo Gld., Lankhorsterstraat 10, verbouw woning
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 5, interne verbouwing winkel/woning
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 70, gedeeltelijk vergroten loopstal
• Keijenborg, Geltinkweg 1, veranderen dakkapel
• Steenderen, Bronkhorsterweg 36, verbouw woonboerderij
• Toldijk, Lamstraat 6, gedeeltelijk vernieuwen overkapping wintertuin
• Toldijk, Zutphen Emmerikseweg 4. realiseren mestopslag
• Veldhoek. Veldhoekseweg bouwnr. 1 en 2, bouw 1 dubbele woning
• Vorden, Margrietlaan 20, gedeeltelijk vergroten woning
• Zelhem, Halseweg 9, bouw garage
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• Zelhem, Stephanotisweg 1, gedeeltelijk vergroten woning
• Zelhem, Wolfersveenweg 25, plaatsen dakkapel
• Zelhem. Zuivelweg k, bouw woning met garage
• Zelhem, Zuivelweg 17, gedeeltelijk vergroten woning

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

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Aaltenseweg 4, voor het tijdelijk plaatsen van een GSM mast (geldend bestemmings-

plan 'Buitengebied herziening 2-1988')

De aanvraag ligt van 14 t/m 27 juli 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeente-
kantoor 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
medewerkersvan deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.
Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze tegen het verlenen van de
vrijstelling indienen bij b en w.

• Baak, Dollemansstraat 12, voorhet tijdelijk plaatsen van een woonunit (geldend bestemmings-
plan 'Buitengebied 1993/2000')

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 14 juli t/m 24 augustus
2005 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor 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 medewerkers van deze
afdeling, tel. (0575)750250.
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbesluit
naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Kostedeweg 10, voor het wijzigen van de agrarische activiteiten in opslag van partyten-

ten met bijbehorende inrichting (in de wagenloods) (bestemmingsplan 'Buitengebied 1982').

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, nabij Kostedeweg 7 kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie B, nummers 466,481,

482,2169, 1252, 1253 en sectie D, nummer 1930 voor natuurontwikkeling (bestemmingsplan
'Buitengebied 1982')

• Vorden, het Schapenmeer 1 voor het vergroten van een recreatiewoning (bestemmingsplan
'het Schapenmeer 1976')

• Vorden, Reeoordweg 2, voor een afwijkende hoogte van een te realiseren woning (bestem-
mingsplan 'Buitengebied, de Vijfsprong')

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Pluirne£afïijk 8a, voor de bouw van een schuur, het betreft een vrijstelling van het

bepaalde in net geldende bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988 Zelhem'
(artikel 50 (overgangsbepaling))

De stukken liggen van 14 juli t/m 10 augustus 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling of Bouwen en milieu.
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdelingen, tel. (0575) 75 02 50.
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze tegen het verlenen van de
vrijstellingen indienen bij b en w.

Verleende vergunningen en vrijstellingen
Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 6 juli 2005
• Vorden, het Elshof 14, plaatsen carport
Verzonden op 7 juli 2005
• Drempt, Kerkstraat 83, plaatsen tuinmuur met overdekte zithoek

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 5 juli 2005
• Baak, Bakermarksedijk 1 a, vernieuwen en vergroten van een bijgebouw, verleend met vrijstel-

ling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Schuttestraat 20, verbouwen van een varkensstal tot meubelwerkplaats, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 6 juli 2005
• Toldijk, Lamstraat 6, vernieuwen paardenstal
Verzonden op 7 juli 2005
• Hengelo Gld., Sterreweg 2 t/m 6, Banninkstraat 2-4. Raadhuisstraat 11 t/m 19, Scjioenmakers-

plein 2 t/m 66, het geheel oprichten van 36 appartementen en winkels
• Hummelo, J.D. Pennekampweg 21, bouwen dakserre
• Toldijk, Hoogstraat ong., bouwen 2e bedrijfswoning, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, De Leuke 1, gedeeltelijk veranderen van een woning
• Vorden, Veldslagweg 3, vernieuwen, verplaatsen en vergroten van een bijgebouw, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 15 en 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Michelstraat 17, gedeeltelijk vergroten van een woning
• Zelhem, Nijverheidsweg 16, bouwen garage/schuur
Verzonden 8 juli 2005
• Zelhem, Velswijkweg 46, het geheel oprichten van een openbare basisschool, verleend met

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

Reguliere bouwvergunning 1e fase
Verzonden op 6 juli 2005
• Drempt, Rijksweg 28 en 30, vergroten dubbele woning

Monumentenvergunning
Verzonden op 7 juli 2005
• Laag-Keppel. Eldrikseweg 29, voor de restauratie en verbouw van het woonhuis.

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 30 juni 2005
• Halle, Halseweg 54-21. voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning (geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988')

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
openingstijden 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 30 juni 2005, de historische buitenplaatsen:
• Hackfort, Baakseweg 8 in Vorden,
• Keppel, Dorpsstraat 41 in Laag-Keppel
• Het Zelle. Ruurloseweg 92 in Hengelo heeft aangewezen als beschermde complexen als

bedoeld in de Monumentenwet 1988.
De besluiten liggen van 14 juli t/m 24 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
Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken
daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt (30 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
• Achter-Drempt. in verband met de aanleg van een verkeersdrempel is de Zomerweg op 13 juli

afgesloten voor alle verkeer
• Halle, in verband met de Zwarte Cross in Halle zijn tussen 15 en 17 juli 2005 de volgende ver-

keersmaatregelen van kracht:
1. afsluiting van de Halseweg (N330) tussen rotonde Halseweg en Stikkenweg en de kruising

Halle-Nijmanweg/Halle Heideweg, de Wolfersveenweg tussen de Bielemansdijk en de Kui-
perstraat, de Kuiperstraat tussen de Halseweg en de Dwarsdijk, de Aaltenseweg tussen de
Priesterinkdijk en de Kuiperstraat, de Priesterinkdijk tussen de Aaltenseweg en de Wolfers-
veenweg op 15 juli van 8.00 tot 17 juli 0.00 uur alle verkeer

2. op de Zieuwentweg, de Zanddijk tussen de Zieuwentweg en de Landeweerweg, de Lande-
weerweg, de Halseweg tussen de Landeweerweg en de Halleheideweg, de Halleheideweg
tussen de Halseweg (N330)en de Heurneweg, de Kuiperstraat, de Dwarsdijk tussen de Kui-
perstraat en de Heisterboomsdijk, de Wolfersveenweg tussen de Ruurloseweg (N315) en de
Kuiperstraat, het verharde gedeelte van de Bielemansdijk tot aan de Halleheideweg, de
Priesterinkdijk tussen de Halseweg en de Aaltenseweg, de Lankerdijk, de Westendorpseweg
en de Halle Nijmanweg geldt van 15 tot 17 juli aan beide zijden van de weg een parkeerverbod

3. op de Halseweg (N330) binnen de bebouwde kom van Halle geldt op 17juli de gehele dag aan
beide zijden van de weg een parkeerverbod

4. op de Halseweg (N330) tussen de Jolinkdijk en de Halle-Nijmanweg geldt van 15 t/m 17 juli
een maximum snelheid van 50 km/u

5. op de Halseweg (N330) tussen de Jolinkdijk en de Halle-Nijmanweg geldt van 15 tot 16 juli
een inhaalverbod voor motorvoertuigen

6. op de Aaltenseweg tussen de Halle-Heideweg en de Kuiperstraat geldt van 15 tot 16 juli in
de richting van de Kuiperstraat éénrichtingsverkeer

Het doorgaande verkeer vanaf de kruising Halseweg/Halle-Nijmanweg naar de rotonde Hals
weg en vice versa zal gedurende deze dagen worden omgeleid via de de Halle-Nijmanweg en
de Nijmansedijk naar de Stikkenweg in Zelhem.

• Hengelo Gld., in verband met de Hengelose kermis zijn tussen 11 en 18 juli 2005 de volgende
verkeersmaatregelen van kracht:
1. afsluiting van de Synagogestraat, de Kerkstraat vanaf de Ruurloseweg tot de inrit van het

Marktplein, de Marktstraat vanaf de Kerktstraat tot de inrit van het Marktplein, de Spalstraat
tussen de Raadhuisstraat en de Ruurloseweg, de Bleekstraat tussen de Spalstraat en de
Asterstraat, de verbindingsweg tussen de Beukenlaan en de Bleekstraat, de Veemarktstraat
en de verbindingsweg tussen de Synagogestraat en de Kerkstraat van 11 t/m 18 juli voor alle
verkeer

2. op de Kastanjelaan, de Banninkstraat vanaf de Kastanjelaan tot aan de parkeerverbodszone,
de Hummeloseweg vanaf de Berkanlaan tot aan de Kastanjelaan, de Berkenlaan vanaf de
Zelhemseweg tot aan de Lelistraat, de Lelistraat, het lekink vanaf de Brandweerkazerne tot
de Spalstraat, de Bleekstreaat vanaf de Leliestraat tot aan de parkeerverbodszone, de
Steintjesweide vanaf de Bleekstraat tot aan de Beukenlaan, de Beukenlaan, de Heurne vanaf
de Vordenseweg tot aan Het Karspel (aan één zijde) en Het Karspel vanaf de Heurne tot aan de
Ruurloseweg (aan één zijde) geldt van 11 t/m 18 juli, een parkeerverbod

3. de Spalstraat vanaf de Raadhuisstraat tot aan de Kastanjelaan, de Raadhuisstraat vanaf de
Banninkstraat tot aan de Spalstraat, de Asterstraat, de Rozenstraat, de Bleekstraat vanaf de
Asterstraat tot aan de Steintjesweide, de Tramstraat, de Korenbloemstraat tussen de
Rozenstraat en de Leliestraat, de Kampstraat, de Zuivelweg, de St. Michielstraat vanaf de
Spalstraat tot aan de Rozenhoflaan zijn op 13 juli van 16.00 tot 21.30 uur afgesloten voor alle
verkeer

4.de Dijenborgsestraat is op 17 juli van 12.00 tot 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer
5. op de Westerstraat tussen de Kervelseweg en de Banninkstraat en de Rozenstraat (aan bei-

de zijden) geldt op 17 juli een parkeerverbod
6. de Spalstraat vanaf de Raadhuisstraat tot aan de Kastanjelaan, de Tramstraat vanaf de

Spalstraat tot aan de Rozenstraat, de St. Michielstraat vanaf de Spalstraat tot aan de
Rozenhof laan en de Raadhuisstraat zijn op 13 juli van 21.30 tot 02.00 uur de volgende dag,
14 juli van 20.00 tot 02.30 uur de volgende dag, 15 juli van 20.00 tot 02.30 uur de volgende dag
en op 16 juli tussen 20.00 en 02.00 uur de volgende dag afgesloten voor alle verkeer.
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Vooral deze maatregelen geldt dat de kruisingen lekink-Spalstraat-Sint Michielstraat. Kastanje-
laan-Spalstraat-Zuivelweg te allen tijde dienen te worden vrijgehouden.
Vorden, in verband met het aansluiten van de Jongstraat (weg in het voormalige Sorbo-terrein)
op de Nieuwstad is de Nieuwstad ter hoogte van deze aansluiting van 8 t/m 30 augustus 2005 of
afgesloten voor alle verkeer.
Wichmond, in verband met de braderie zijn de Dorpsstraat tussen mechanisatiebedrijf Arends en
de Baakseweg, de Hackforterweg van de Dorpsstraat tot aan de kruising met de Beeklaan en de
Vogelzang van 16juli 18.00 uur tot 17juli 0.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Tevens geldt op
de Beeklaan op 17juli een stopverbod.
Voor alle verkeersmaatregelen gelden de aangegeven tijden of zoveel langer of korter als wense-
lijk is.

Wet milieubeheer
Meldingen (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 14 juli t/m 24 augustus 2005
tijdens de openingstijden, ter inzage de verklaringen tot acceptatie van een melding op grond van
artikelS.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheervan:
• Baak, Toverstraat 3, het vervangen van een loods.
• Halle, Halseweg 53, de bouw werktuigenberging met opslag voor ruwvoer en strooisel.

Deze verklaringen zijn op 5 juli 2005 verzonden.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan ver-
bonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.
De veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en

geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22. 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

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

Wet geluidhinder
Inspraak verzoek vaststelling hogere grenswaarde
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 14 juli t/m 10 augustus 2005
tijdens de openingstijden, ter inzage
• Veldhoek, Veldhoekseweg tussen nrs. 10 en 12, een ontwerpverzoek met bijlage(n), gericht aan

Gedeputeerde Staten van Gelderland tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond var
artikel 83 van de Wet geluidhinder voor de nieuwbouw van een woning

Gedurende deze termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld schriftelijk opmerkingen
over het ontwerp aan b en w kenbaar te maken. Ook vindt op 21 juli 2005, om 10.30 uur in het
gemeentekantoor, een openbare zitting plaats waarbij iedereen in de gelegenheid wordt gesteld
opmerkingen over het ontwerpverzoek te maken. Wanneer u van de openbare zitting gebruik
wenst te maken, verzoeken wij u dit telefonisch kenbaar te maken aan de heer M. Withagen van
de afdeling Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 03 15.

Schriftelijke reacties dienen te worden gericht aan b en w van Bronckhorst.

EEN OCCASION A AISJ BOD VAN AUTOBEDRIJV DE RE£5IO

•bedrijf

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 4619 77

Seat Arosa Tattoo 1 .Os wit

Opel Astra TDS1.7 zwart met.

VW Passat 1.8 sedan rood met.

Toyota Avensis 1.6 4-drs. groen met.

Opel Astra 1.6 16V blauw

2002

1997

1992

1998

2002

AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28,7234 ST Wichmond (0575) 44 16 21

Daewoo Kalo Style 1.4i 5-drs. benzine 24.000 km 2003

Ford Focus Station 1.6 16V 5-drs. benzine 84.200 km 2002

Ford MPV Fusion First Ed. 1.616V 5-drs. benzine 20.900 km 2002

Mazda 626 Hatchback 1.8 5-drs. benzine 62.000 km 1996

Mitsubishi MPV Space Star 1.6 16V 5-drs. 74.000 km 2001

Nissan Almera Sport+ 1.8 5-drs. benzine 40.000 km 2002

\ j\ f APK Keuringsstation

I/I/OLVETANG
Dambroek 11 - Baak

Golf 1600 benzine bj. 1992 wit

Subaru Legacy antraciet bj. 1994

VW Golf TDI station groen bj. 1995

Subaru mini Jumbo bj. 1991 groen

Diverse goedkope auto's vanaf 400 euro

i mi ' A^ V A Autobedrijf Robert Wisselink

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48

Opel Astra 1600 Stw. 2001
Mercedes C180 sport 1998
Opel Astra 1600 2001
Volvo V40 2.0 turbo 1998
Opel Agila N-Joy 2003

| KEUZE UIT 40 VOORRAAD AUTO'S

• IN ALLE PRIJSKLASSES

11.950
12.500
10.950
8.950

10.950

X

(0575) 44 11 14 • Hoge Wesselink 2 - Steenderen

Autobedrijf
Meleers
- <;toonHoron C-J (^7*(0575)451974

Opel Agila 1.2
Njoy 1.2 grijs

bj. maart 2003
€10.250,-

www.autobedrijfmelgers.nl

Ford focus 1.8 trend. 5-drs groen juni 2000 € 10.750

Nissan Almera Tmo 1.8 comf. blauw nov. 2001 € 13.950

Renault Scenic 1.8 16v RX\ grijs jan.2001 € 14.950

Volkswagen Golf 1.4 16vLMV rood okt. 1998 € 7.950

Seat Cordoba vario LMV blauw okt. 1998 € 7.950

tölein Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575)551256

Peugeot Partner 2.0 HDI grijs kent, 9-2003, Rood met., airco, 35.000 km

Peugeot Partner 1.6 XI, 6-2004, geel met, airco, 13.500 km

Peugeot 206 1.4 16v Quicksilver, 01-2005, Zilver, Airco, 8.000 km

Peugeot 206 1.4 XR, 10-1999, Groen met, 60.000 km

Mazda 323 1.5 GIX, 1995, Blauw met, Lm-velgen 160.000 km

Daihatsu Cuore, 1994, Grijs met., 106.000 km



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

Heeft u teksten, ideetjes of gebeurtenissen, wilt u iets veranderd
zien in onze gemeenschap, is er iets grappigs gebeurd waarvan u
zegt "ik heb nu iets meegemaakt..." etc. etc. Neem dan contact op
met de redactie van weekblad Contact, schrijf een briefte of geef
een tip. Het is tenslotte altijd wee moeilijk om geschikte onderwer-
pen aan te kaarten. Wij beoordelen of het geplaatst kan worden
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

f nut Vroticlifjorft
Riek zit heel secuur de krante te spellen. Ze verzucht
dat ze tied te kort kump. D'r is zovulle te done. Ho in
vredesnaam, kregen wiej dat vrogger toch op de riege?
Ton was er het wark, no bunt wie vriej van wark en
nog drukker? D'r is Oranje feest in elke buurte, toneel
uutvoeringen, wandeltochten. Er gingen 1100 wande-
laars op stap en die wilt wel veertig km lopen.
Zich al vast oefenen, warm lopen, veur de vierdaagse
in Nijmegen of Apeldoorn. Of fietstochten, allicht hon-
derden achter mekaar. Koetsen tochten met allerhan-
de mooie pearde d'r veur en volk op de bok in olde kle-
derdracht. Olde motors uut groot vader zien tied. Of
met oewn olden tractor uut de karloze de schure. 150
olde knalputte die rookt en knapt achter mekaar an.
Ho older ho mooier. En later nog ne keare allenig
vrouwleu op zonnen olden trekker. Ja, zeg Hendrik, ai
n'n auto verkoopen wilt dan zet ze d'r ne mooie meid
naost, dat trekt, maor zonnen olden trekker zet ze da-
or vrouwleu op 't zadel met weinig kleare an? Want
klederdracht dat was iets veur die olde koetsen.
Ton die trekkers jonk waarn, ton was het de tied van
de korte rukke. En vrouwleu hadden ton heel wat min-
der in de melk te brokkelen. Die zag iej zelden op 'n
tractor." Gert in een kear wakker: "Ja ton waarn de
vrouwleu nog te vreane achter 't fnuus. En op 'n boer
gingen ze mee naor 't rogge land. En smorgens hen
melken een end van huus.
Al dat gedoe van wandelen en fietsen, tochten maken
naor dit en dat en verzamelen van old spul dat is alle
maols puur weelde. Het mensdom verveeld zik en mot
dan wat umme hande hebben.
En vuls te vuile lekker smikkeln, ysjes en gebak en
koekjes, dat maakt te rond umme 't middel. En dan
maakt ze zik zelf wies dat fors lopen en fietsen een
paar kear in 't jaor hen van de kielo's af zal helpen? En
natuurlijk, iej hebt stof tut opscheppen ..ja ik heb zo-
wiet gelopen., en zovulle km per dag fletse wiej.... ziet
mien is!"
Genie: "Ja maor Gert wanneer ze oew argens warm
veur weet te kriegen dan mot er een compleet wonder
gebeurn. Biej Gert mot alles nut hebben en wat op-
brengen. Gert lup gin trat mear as datte neudig hef.
Sport, dat is in zien oogne goeie tied verknooien.
Dan zegge, wanneer de mensen biej de baas zo zweten
mosten as dat ze vriejwillig met het sporten doet, dan
gingen ze staken, ze gooiden het wark d'r biej near.
Het probleem zal wel wean dat ze met het sporten
denkt vuile eer te behalen en dat te vuile leu het wark
ziet as een noodzakelijk kwaod. Gin eer meer met te
behalen. Dat ze rijkhalzend uutziet naor de vakantie
en de V.U.T. of het pensjoen. En vandaor dat het wark
vake vervangen is deur de sport. Trots op ne foto of ne
naam in de krante en ego strelend vanwege de eigen
of de groeps prestatie."
Hendrik: "En dan is het te probearn in de politiek.
Meest ok mensen met een groot ego. Ne foto in de
krante, ze gingen samen op pad de gemeenteraod van
Bronckhorst, heel Bronckhorst deur met ne bus. Knel-
punten bekieken. D'r is met gemak een paar miljoen
euro an leuke dinge veur de mensen weg te geven.
Net as met sport, een getouwtrek wie het meeste kan
bereiken. Het liekt mien um d'r moedeloos van te wor-
den. Van te veurn wetend dat er gin geld veur is. In
plaatse van een niej zwembad of sportterrein met me
kaar openen, besluuten ze dichte te gooien. Nee ok in
de politiek is gin eer mear te behalen biej ons in
Bronckhorst.

De Baron van Bronckhorst

C2 Attraction
Nu vanaf: € 13.850"

Totaal voordeel: € TOD

De C2 is al verkrijgbaar vanaf € 10.990*.

Standaard uitgerust met vele extra's, zoals:

radio/CDspeler, elektrische ramen vóór en airco.

Pack Mobilité voor de

C2 en C3: Vanaf € 25

per maand 1 jaar extra

garantie, 3 jaar onder-

houd en 3 jaar Citroen

Assistance.**

C3 Attraction

Nu vanaf: €

Totaal voordeel: €1.755

De C3 is al verkrijgbaar vanaf € 11.990*.

Standaard uitgerust met vele extra's, zoals: radio/

CDspeler, armsteunen vóór en airco.

Eurocasion

Xsara Picasso Attraction

Nu vanaf: € 20

Totaal voordeel: €

De Xsara Picasso is al verkrijgbaar vanaf

€17.990*. Standaard uitgerust met vele

extra's, zoals: radio/CDspeler, parkeersen-

soren achteren automatische airco.

merk

NISSAN
CITROEN
RAT
CITROEN
OPEL
FORD
CITROEN

CITROEN

CITROEN

Citroen

Citroen

Citroen
CITROEN
CITROEN

OPEL
FORD
Citroen

CITROEN
OPEL
CITROEN

model

ALMERA
Picasso
BRAVA
PICASSO
COMBO
Mondeo
C3

SAXO

C2

Xsara

Xantia

Picasso
C2
C5

VECTRA
FIESTA
Xantia

BERLINGO
ASTRA
C5

type

TINO 1.81
1.6ICHRYSTAL
1.61 16V
1.81 16V
1.7DTI
2.0D
1.61 16V
EXCLUSIVE
1.4ISX.
AUTOMAAT 5D
1.11
SEDUCTION
1.61 16V
PRESTIGE BREAK
1.81 16V
PLUS
1.61
1.61 16VVTRSD
2.0I 16V

KM Stand

146000
26215
92000
115000
23381
116000
62000

25000

23000

45000

70000

129000
46000
22883

DIFFERENCE BREAK

CITROEN C2

C5 Biarritz
Normaal vanaf: fe
Extra inruil boven
ANWB/BOVAGf: € 3.500

Nu vanaf: € 23.395'"

Totaal voordeel: € 4.000

Standaard met o.a. radio/CDspeler, metallic

lak en automatische airco.

Plus gratis TomTom GO navigatiesysteem.

Ruesink's
zomercheck
voor alle
merken.

LAAT VOOR SLECHTS € 19 INCL. BTW EEN

ZOMERCHECK UITVOEREN. WIJ CONTROLEREN

UW AUTO OP MEER DAN 20 VITALE PUNTEN.

€19

Citroen
CITROEN

CITROEN
CITROEN

CITROEN

CITROEN

CITROEN

CITROEN
CITROEN

CITROEN
OPEL
CITROEN
CITROEN
CITROEN
CITROEN

Xsara
BERLINGO

C2
XSARA

C5

C5

C3

PICASSO
XSARA

C3
ASTRA
ZX
XANTIA
SAXO
ZX

CITROEN XSARA

CITROEN
CITROEN
CITROEN

XSARA
SAXO
XANTIA

1.61 PEARL
1,3
1.81 16V
MILLESIME
2.0 HDI 600
1.61 50.
2.01 16V
PRESTIGE

1.11
PRESTIGE
2.01 16V VTS
1 81
MULTISPACE
1.41 VTR
1.61
PRESTIGE AUT. 3D
2.0HDI 16V
VTR BREAK
1.81 16V
PRESTIGE
1.41
EXCLUSIVE AUT.
2.0HDI
1.61 16V
BONHEUR 5D.
1.41 EXCLUSIVE
1.41 TAILGATE
AVORIAZ1.6I3P.
1.61
1.1 SX 5D.
1.90
REFLEX BREAK
1.41
PRESTIGE 5D.
1.61 PREST C
1.01 538
2.0I 16V AUT.

41000
61000
92000

148000
60000
90000

5500

84000
70000

33000
73000

10000

45635

36000

139000
50000

30000
93000
119000
125000
71207
111000

75000

110000
73000
98000

datum
deel 1A
04-05-2001
24-09-2003
26-06-2000
03-08-2000
27-09-2003
20-08-2001
08-12-2002

20-02-2001

23-06-2004

03-09-2001

05-12-2001

30-03-2001
23-01-2004
08-01-2004

19-05-2000
01-01-2002
14-04-2000

01-11-2001
01-01-2000
13-04-2001

kleur

Groen
Zilvergrijs
Blauw
Donkergrijs
Blauw
Blauw
Blauw

Zilvergrijs

Zwart

Zilvergrijs

Zilvergrijs

Zilvergrijs
Zwart
Zilvergrijs

Groen
Blauw
Blauw

Blauw
Zilvergrijs
Zilvergrijs

16-08-2004 Rood

24-11-2000
24-09-1999

22-04-2004
04-12-2000

14-01-2005

28-06-2002

09-05-2003

02-08-2001
22-05-2002

20-03-2003
06-02-1995
26-01-1996
01-01-1996
24-01-1997
03-05-1997

Rood
Groen

Zwart
Zilvergrijs

Donkergrijs

Zwart

Zilvergrijs

Blauw
Zilvergrijs

Blauw
Blauw
Blauw
Blauw
Rood
Groen

27-09-1997 Blauw

09-04-1998
21-06-1999
25-06-1999

Rood
Rood
Donkergrijs

vraagprijs

13250,00
18950,00
6950,00
12950,00
8950,00
14950,00
12950,00

8950,00

10750,00

10750,00

9950,00

12950,00
15250,00
22750,00

8750,00
5950,00
8950,00

7750,00
7950,00
14950,00

12950,00

12450,00
9950,00

14950,00
8750,00

35950,00

18950,00

14950,00

15950,00
11750,00

14750,00
2950,00
4750,00
3950,00
5750,00
6950,00

6750,00

6950,00
5950,00
9950,00

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

BRUESINK
UW GARANTIE VOOR TOPPRESTATIES

Grutbroek 6, Doetinchem, tel. 0314-323500.

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

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

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

Laarstraat 33, Goor, tel. 0547-274018.

CITROEN
•Bedragen na aftrek van de kortingen. "Pack Mobilité: prijs incl. BTW voor 36 maanden met een maximum van 40.000 km. **• Genoemde vanafprijs is na aftrek van genoemde extra inruilwaarde van uw huidige auto. Afgebeelde modellen kunnen
in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. Prijzen zijn incl. BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Elke nieuwe Citroen heeft 2 jaar fabrieksgarantie. 3 jaar Citroen Assistance en 12 jaar garantie tegen corrosie van
binnenuit. Gecombineerd brandstofverbruik varieert van 4,1 L/100km (24,4 km/L) tot 10,0 L/100km (10,0 km/L). CO2-uitstoot varieert van 108 tot 238 gr/km. Financieringen worden verstrekt door Citroen Financiering, toetsing en registratie bij het
BKR in Tiel. De Biarritz-acties zijn geldig t/m 31 augustus 2005. Uiterste registratiedatum is 31 augustus 2005. De ovenge acties zijn geldig t/m 31 juli 2005, Uiterste registratiedatum is 30 september 2005. Alle aanbiedingen en prijzen zijn geldig bij de aan de actie
deelnemende Citroen verkooppunten. Fleetklanten zijn uitgesloten van deze aanbiedingen. Vraag uw dealer naar de actievoorwaarden. Zolang de voorraad strekt Wijzigingen voorbehouden. Citroen prefereert Total. Bel voor informatie gratis
0800 - 022 60 90 of kijk op www.citroen.nl

Dansgroep naar Europiade
In oktober jl. werd op een district
bijeenkomt voor bestuursleden me-
degedeeld, dat de folklorischtische
dansgroep 'De Knupduukskes' uit
Vorden wel idee hadden om de
Europiade in Quimpet (Frankrijk)
bij te wonen.

Leden van andere groepen van het dis-
trict konden zich dan melden bij het
secretariaat van de Knupduukskes.
Hieruit is een groep van 19 paren + 5
muzikanten ontstaan. Deze mensen
komen van de Knupduukskes, Wiej
Schotst, Vedar uit Barchem, de Meulen-
velders uit Doesburg, de Speelladen
uit Westervoort en 't Olde Getrouw
uit Varsseveld. Onder die laatste naam
wordt ook opgetreden op het vierda-

gen festival dat plaats vindt van 21 t/m
25 juli as. in Noord-West Frankrijk. Ie-
dere vereniging heeft natuurlijk zijn
eigen interpretatie van de dansen,
daarom is er dan ook vele malen geoe-
fend om deze gelijk te krijgen.

Volgens onze laatste informatie die
wij van het Internationaal Comité uit
Antwerpen ontvingen komen tijdens
het festival ongeveer 4.000 folkloris-
ten uit o.a. Finland, Estland, Groen-
land, Letland, Schotland, België, enz.
Ze worden allemaal ondergebracht in
scholen, e.d. Hopenlijk is dit een sug-
gestie voor deelname aan zulke grote
evenementen en zodoende de folklore
van onze streek ook in het bv. Buiten-
land uit te dragen.
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HYPOTHEEK
Sv D V l t! S C t N l R U M

www.hansrijntjes.nl
KOOPHUIS

m a k e l a a r s
REGIO.^BANK

Venster Techniek B.V. is een vernieuwende toeleverancier
voor de kozijnenindustrie die zich bezig houdt met import en
export van handelsgoederen en een eigen produktielijn op
het gebied van aluminium en kunststof heeft.

l.v.m. gestage groei die Venster Techniek B.V. ondergaat
zijn wij op zoek naar collega's voor de onderstaande functies:

Machinale Houtbewerker
met enige jaren ervaring

Administratief/financieel medewerker
die de administratie zelfstandig kan afhandelen

Werkvoorbereider
met ervaring op AutoCad gebied

Wij vragen voor alle drie functies mensen die het als een
uitdaging zien om samen met 20 collega's de volgende
groeifase van Venster Techniek B.V. succesvol te maken.

Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar:
Venster Techniek B.V.
Afd. Personeelszaken
Postbus 98
7020 AA Zelhem

Tel. 0314625933
E-mail info@venstertechniek.nl
www.venstertechniek.nl

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

Licht- en Krachtinstallaties, Computernetwerken,
Brandbeveiliging en Telecommunicatie.

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

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

Gecertificeerde beveiliging
voor al uw feesten en evenementen

GLOBE
SECURITY

Ons oog, uw veiligheid

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

Slangenburgweg 2
7021 JK Zelhem

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

Internet www.globegroup.nl

organisatiebureau

'TRASINKvo,

Wij organiseren:
*tuinfeesten
*themafeesten
* bedrijfsfeesten
* buurtfeesten

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

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

www.het-rasink.nl

Vrachtwagen ramt viaduct
Kennelijk was de bestuurder van een vrachtwagen,
geladen met bedden en matrassen vrijdagmorgen
8 juli onvoldoende uitgeslapen. Rond 9.25 uur ver-
giste de 22-jarige Udense vrachtwagenchauffeur zich
in de hoogte van het viaduct van de Rondweg in
Zelhem en ramde dit.
Door het ongeluk scheurde de hele laadbak van de
vachtwagen en belandden bedden en matrassen op
de rijbaan van de Haitinkweg. Gelukkig raakten de
bestuurder en bijrijder niet gewond. De weg moest
enige uren worden afgezet om de ravage op te
ruimen.
Het viaduct liep ogenschijnlijk geen schade op.

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

djtierijke onderneming met 125 jaar ervaring in de

bouw. Tradïtierijk, maar zeker niet ouderwets.

Want de kennis van generaties heeft ons een grote

voorsprong gegeven. Ervaring en vakmanschap ver-

ruimen de mogelijkheden, zonder daarbij groei

en ontwikkeling in te perken. Kennis en kunde

over zowel oude als nieuwe technieken in

nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud

sluiten soepel aan bij de specifieke wensen van

de opdrachtgever.

Het beste bewijs daarvan is ons werk.

"iimmtr- tn aai

VRIES
Het vakmanschap dat past bij uw wensen.

Zeihemseweg t4, 1234 AB Hummeio Tel, (0314) 38 12 48 info@devrieshummelo.nl www.devrieshummelo.nl

Productlijn van Leovet o.a,
Manenliquid
Bevordert gezonde
haargroei van manen en staart,
vermindert zomerjeuk en voor-
komt schuurneigingen.

€ 10,80

Leovet Power
Phaser
De nieuwe
generatie in
vliegenafweer.

€ 14,99

Silcare
Anti klit
Geeft veel
volume en een
zijdeachtige glans.

€11,50
ftettersport ft Computer borduren

de Smidse

Dorpsstraat 33 7025 AB Halle
Tel.: 0314-631613

www.ruitersportdesmidse.nl

DO CO

Bedrijf

Rembrancitstraat 48 7021 DB /clhem
WWW.doco-klus.nl docoklusrgkiscali.nl

0314-623185

10 % korting
op alle offertes welke xi jn aangevraagd

in jul i 2005
En worden uitgevoerd in 2005.

Deco-Chips wand en vloerafwerking
Keu/e uit meer dan een miljoen

kleurcombinaties.

Schilderwerk
Keukens
Dakramen

Timmerwerk
Badkamers
Dakkapellen

Metselwerk
Serres
Sierpleister

NIEUW IN ZELHEM;
ttutasnelseruice

Onderhoud alle merken
•APK

• Banden en Velgen
• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu's

• Remmen

ACTIE JULI
APK vanaf € 29,=

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

Gratis vakantie controlebeurt

Autosnelservice Lucri
Gildenweg 13 - Zelhem

Tel. 0314620871
(in het pand van autowascentrum

De Hoge Voort)

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur
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d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30,
7251 AH Vorden

Postbus 22,
7250 AA Vorden

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

E-mail: info@contact.nl

agentschappen

Weevers druk

Halseweg 3c
7021 CX Zelhem

Tel. (0314) 62 50 53

SUETERS
Raadhuisstraat 9a,

Hengelo (Gkf)
Telefoon (O575) 46 11 89

Acquisiteur:
FELJX TAKKENKAMP, Tele-

foon O6-4S 794 212

MEVR VAN VELDHUIZEN-
ON STEN K

Begonlastraat 3, Steenderen
Telefoon (O575) 45 23 98

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

giro 404040

tel 0570-611899
www.kinderhulp.nl

(CBF|

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) 47 25 76

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

Tonny Jurjwtls
rrzni>
[/D

AUTOSCHADE
'STELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagen*
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 «FAX (0573) 45 41 80

HI;RFST&

Onze winkel is gesloten
van 25 juli t/m 6 augustus.

antoon snelder
glas verf behang
speciaalzaak

Zomerweg 37C Drempt

Tel 0313 472 107

info@antoonsnelder.nl

Vakantie-
rooster en
zomeractie
bij H Cl

Bij besteding van

minimaal € 500,- aan

tegels, keukens of badkamers

bij onze showroom

in Hengelo (Gld)

maakt u kans op een

Skyworth LCD

TV!

BouwCenter HCI in Hengelo (Gld) is in de

bouwvakvakantie van zaterdag 16 juli t/m

zaterdag 6 augustus geopend van:

Showroom
Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

Zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur

AfhaalCenter
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur

en van 13.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 12.30 uur

Vrijdagmiddag 15 juli zijn wij vanaf 16.00 uur
gesloten.

HCI. Helemaal mijn idee.

Ook
in de vakantie

kunt u
op ons bouwen!

BouwCenter.HCI
Hengelo Gld, Kruisbergseweg 13, tel. 0575 46 81 81

Bezoek nu onze showroom
of kijk alvast op

www.bouwcenterhci.nl

Inname van:

• schoon puin

• puin/zand

• bouw- en sloopafval

Tevens verkoop van:

• ophoogzand

• zwarte grond

• gebroken puin

asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

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

Ho ven iersbed rijf

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

* TUINAANLEG (RENOVATIE) *
* TUINONDERHOUD *

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

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

r1 r1 r j \
l l

HOEKBANK FLORIDA
Leverbaar in stof en teder. In stof zoals afgebeeld van 1.849.- Nu 1.499.-

bij Helmink Meubelen... in Vorden!

€599.-
€469:

€1.499.-
LEREN ZITCOMBINATIE CALIFORNIA
Verkrijgbaar in vele actuele trendy kleuren.
2-zitter. Van 739,- Nu 599,- LEREN FAUTEUIL SPIRIT & COLORS
2,5-zitter. Van 859,- Nu 699,- Verkrijgbaar in vele actuele trendy kleuren.
3-zitter. Van 1.049,- N" 849,- Van 549,- Nu 469,-

VO R D E IM
Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

_ HELMINK
meubelen

WEERGALOZE KORTINGEN OP KASTEN • BANKSTELLEN • FAUTEUILS • EETHOEKEN • DRESSOIRS • SALONTAFELS • SLAAPKAMERS • TAPIJT • GORDIJNEN ETC.
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e^vBeeld/

Wansink, schildersbedrijf

'Toch zonde dat zo'n prachtige
zo weinig gebruikt wordt

Links op de foto staat jan, rechts vooraan Henne tijdens een karwei bij de O.L. school aan de Ruurloseweg, samen met moeder en dochters
Ordelman, die het schoonhouden van het interieur van de school verzorgden (ca. 1946)

Rond 1885 werd door de heer
Frits Wansink, samen met zijn
vrouw, aan de Ruurloseweg een
schildersbedrijfje gestart. Daar-
naast runden ze ook een drogis-
terij. Na een voorzichtige start
groeide het bedrijfje gestaag.

De eerste jaren werkte Wansink gro-
tendeels alleen, maar op een gegeven
moment werd het een probleem om
het alleen te klaren. Vanaf omstreeks
1907 werd er een beroep op de oudste
zoon Johan (geb. 1887) gedaan om het
bedrijf te komen versterken. Na enige
tijd hadden vader en zoon Wansink,
qua vakbekwaamheid, al zo'n goede
naam opgebouwd en werden de
opdrachten zo talrijk, dat weer werd
besloten om uit te breiden. Zo kwamen
geleidelijk de zonen Jan, Henne en
Antoon op het toneel. Zelfs na enige
tijd bleek dit nog niet voldoende en
werd er nog een personeelslid bij aan-
getrokken. Dit was de heer Onstenk
uit Steenderen.

De drogisterij, die door moeder Wan-
sink vele jaren draaiende gehouden
werd, kon later door dochter Trui
worden voortgezet. Dochter Hanna
hielp veel mee in de huishouding. Van
de 11 kinderen uit het gezin bleven de
zusters Trui en Hanna en de broers
Henne en Antoon allen ongehuwd.
De fa. Wansink had veel klanten onder
de boeren alsook in het dorp, waar-

onder zeer gegoede burgers. Ook grotere
karweien schuwden ze niet, waar-
onder bijvoorbeeld de nieuw gebouwde
fietsenfabriek Empo in Vorden. Dat
vroeger het geld niet zo gemakkelijk
verdiend werd, mag wel blijken uit het
volgende: nadat de fa. Wansink eens
een karwei had aangenomen in Baak,
ging op een gegeven moment Jan
's morgens in alle vroegte met een
ladder op de schouder te voet naar het
bewuste adres. Enkele weken nadien,
toen het karwei geklaard was, werd
dezelfde handeling weer herhaald:
de ladder werd weer aan de schouder
gehangen en zo toog Jan weer te voet
huiswaarts.

Oudste broer Johan, die met zijn gezin
op villa Louise (Ouweleen) aan de
Aaltenseweg woonde, begon in de jaren
'30 van de vorige eeuw ook een winkel
in rookartikelen. Deze winkel was
gelegen naast garage en rijwielzaak
Wolsink in de Spalstraat (nu video-
theek). Vanwege de werkzaamheden
bij het schildersbedrijf aan de Ruurlo-
seweg, waar Johan ook nog actief was,
werd de winkel grotendeels gerund
door zijn vrouw. Na enige jaren had de
fam. Wolsink deze ruimte zelf nodig
en ging de fam. Wansink verkassen
naar een winkel met bovenwoning
verderop in de Spalstraat. Deze winkel
was gevestigd in de tegenwoordige
bloemenafdeling van groente, fruit-,
en bloemenzaak Kuipers.
Dit heeft nog vele jaren voortgeduurd,
totdat deze mensen bejaard werden
en de winkel werd voortgezet door de
fam. H.D. Rietman.

Geleidelijk werden de activiteiten in
het schildersbedrijf ook minder, zodat
Henne als postbesteller in loondienst
bij de P.T.T. ging werken. Jan en
Antoon hebben de schilderskwast nog
een aantal jaren gehanteerd, totdat
Jan de pensioengerechtigde leeftijd
bereikte. Daarna heeft Antoon nog

Het oude winkeltje met de werkplaats

Links Trui Wansink met buurvrouw Stien
Lubbers-Walgemoet in de deuropening van
de winkel

een flink aantal jaren, tot aan zijn
pensioen, bij een bedrijf in Doetin-
chem gewerkt. Helaas was opvolging
niet voorhanden.

Het winkeltje aan de Ruurloseweg
bleef nog wel bestaan, en had ook nog
een redelijke klandizie. Naast drogiste-
rijartikelen verkocht Trui tabakswaar,
ansichtkaarten, snoep en vooral niet
te vergeten, zoethout over de toon-
bank, waarvan de kinderen uit het
dorp gretig gebruik maakten. In 1972
werd het pand verkocht aan Felix en
Marianne Takkenkamp, die er na een
verbouwing een nieuwe drogisterij
startten onder de naam drogisterij
Marianne.
Naast zakelijke kwaliteiten hadden
enkele familieleden ook muzikale
kwaliteiten. Zowel Johan, Henne en
Antoon hebben zeer lang meegespeeld
binnen muziekvereniging Concordia.
Terugkijkend naar vroeger, toen zelf-
standig ondernemen zeker niet een-
voudig was, mag wel gezegd worden
dat schildersbedrijf Wansink zeer
goed uit de verf kwam.

Foto's uit de collectie van Wim Luimes
Tekst: Wim Luimes

In de jaren zestig van de vorige eeuw werd de Ned. Herv. Kerk van
Drempt landelijk bekend door de tien wandkleden, die er sindsdien
hangen om de óver-akoestiek wat te dempen. De kleden, geknoopt in
de Noorse rye-techniek door inwoonsters van Drempt, naar ontwerp
van Gunhild Kristensen, kregen grote bekendheid en menige bus vol
toeristen stopte in het dorp Voor-Drempt om de kerk te bezichtigen.
Nu, zo'n veertig jaar later, hoopt het stichtingsbestuur van 'Toonbeeld
Drempt" dat opnieuw velen de weg naar dit 13de eeuwse kerkgebouw
zullen (gaan) vinden. De serie evenementen, die dit bestuur organiseert,
is zeker opmerkelijk te noemen. Een gesprek met de initiatiefnemers.

Vier enthousiaste mensen staan aan
de basis van de nieuwe stichting Voor-
zitter daarvan is Theo Koele die overi-
gens alle eer geeft aan zijn secretaris
Jan Hessels Mulder.
"Het komt allemaal uit zijn koker en
wij werden er alleen maar steeds en-
thousiaster voor, toen bleek waaraan
hij allemaal dacht. Inzet is de prachti-
ge kerk die we in Drempt bezitten. Een
vooral in akoestisch opzicht uniek ge-
bouw.

Het is een goede zaak geweest dat die
kleden er ooit zijn neergehangen
want nu beschikt de ruimte over een
voor concerten, schitterende akoes-
tiek. Het is van de initiatiefnemer een
heel goede zet geweest om die ruimte,
die vaak alleen maar voor kerkdien-
sten wordt gebruikt, beter te gaan ex-
ploiteren".

Theo Koele is voor deze omgeving
geen onbekende. Hij is de man achter
allerlei Engels getinte concerten en
evenementen in de Martinikerk te
Doesburg, zoals de bijvoorbeeld de
druk bezochte Evensongs.

Ook het Anerio-kwartet, dat sinds eni-
ge jaren medewerking verleent aan de
vespers in de Advent- en 40-dagentijd
in de Ned.Herv.kerk in Drempt en
Hoog-Keppel, is een initiatief van hem.
De kennismaking tussen hem en Jan
Hessels Mulder kon niet anders uitlo-
pen dan op een hechte samenwerking
op een nieuw terrein.

Hessels Mulder kwam vlak voor Kerst
2003 over uit Veenendaal, waar hij on-
der meer aan de basis stond van het
theater "De Lampegiet" en jarenlang
de Muziekmarathons in de Brugkerk
aldaar organiseerde, waarin zowel
professionele als amateur-musici 24
uur achtereen actief waren.

In de Brugkerk (eveneens een gebouw
met een schitterende akoestiek en een
origineel Lindsen-orgel uit 1848) was
Hessels Mulder 36 jaar cantor-organist
en organiseerde hij talloze concerten
en evenementen.

Hessels Mulder heeft, nadat hij tot ou-
derling-kerkrentmeester werd be-
noemd van de Dremptse gemeente,
plannen ontvouwd om wat met de
kerk 'te doen'.

"Het is een markant, prachtig gebouw,
mooi gerestaureerd en wordt in feite
maar één keer in de veertien dagen ge-
bruikt voor de eredienst, omdat deze
om en om in Drempt en Hoog-Keppel
worden gehouden.

De kerk in Drempt met zo'n schitte-
rende akoestiek én de kleden, die be-
langwekkend zijn, verdient gewoon
meer aandacht. Wat is er dan mooier
om de ruimte vaker te gebruiken?",
vindt Hessels Mulder.

Hij voegt er aan toe dat ook hem be-
kend is dat er enorm veel wordt geor-
ganiseerd in de Achterhoek. Ook in
Doesburg, Doetinchem en noem maar
op. "Maar het één behoeft het ander
niet te bijten. Ik denk datje elkaar al-
leen maar scherp houdt en het werkt
'bevruchtend', je brengt elkaar op
ideeën.

Misschien een apart voorbeeld, maar
wel waar: een Marktplein met vier ca-
fé's en terrassen trekt nou eenmaal
méér mensen dan een enkele gelegen-
heid waar je wat kunt drinken.

De eigen bevolking en toeristen kun-
nen zo kiezen", zo merkt hij verder op.

VEELSOORTIG
Er is gekozen voor de naam TOON-
BEELD DREMPT, omdat deze nieuwe
organisatie niet alleen muziek maar
ook exposities, lezingen, toneel en al-
lerlei veelsoortige concerten wil gaan
brengen Alles uiteraard wat mogelijk
is binnen de muren van de kerk. Daar-
toe is alle medewerking van zowel de
kerkenraad als de kerkrentmeesters
gekregen. Toon en beeld, muziek,
zang en spraak hebben ons gebracht
tot de ondertitel 'moment voor cul-
tuur en bezinning'.

Naast voorzitter Koele, woonachtig in
Hoog-Keppel en secretaris Jan Hessels
Mulder hebben ook Barbara Ponstij n
uit Drempt als penningmeester en
Dick Scheffer uit Drempt, organist van
beide genoemde protestantse kerkge-
bouwen, zitting in het bestuur. Schef-
fer is adjunct-directeur van de Doetin-
chemse Muziekschool en heeft, net als
Koele en Hessels Mulder, lijnen lopen
in de muziekwereld.

Ieder met eigen specialiteiten en con-
tacten en dat biedt de organisatie al-
leen maar voordelen. Barbara regelt
de financiën en de catering rond de
concerten en als expositieadviseur
heeft Ad van de Brink uit Doesburg
zich beschikbaar gesteld. Zo vormt
men samen een veelzijdig team dat al-
lerlei mogelijkheden in zich draagt.

Toonbeeld zou, net als andere culture-
le initiatieven elders, graag wat steun
van sponsors willen hebben. Men
denkt er over om een "Vrienden- of
maatjeskring" op te richten, maar ook
bedrijven uit Drempt en omgeving
kunnen de stichting misschien terzij-
de staan, om dit initiatief een stevige
bodem te geven. En natuurlijk zou
veel belangstelling uit eigen omgeving
een geweldige stimulans betekenen.
U bent dan ook van harte welkom bij
de concerten in de Dremptse kerk!

PROGRAMMA 2005
Het programma 2005 is een boeiend
en fascinerend geheel. In de afgelopen
maanden zijn er al schitterende con-
certen geweest, die veel belangstelling
trokken.

Op zondagmiddag 24 juli (aanvang
15.30 uur) volgt een uiterst bijzonder
optreden van wat het grootste jazz-pi-
ano-talent van Nederland genoemd
wordt: Peter Beets, winnaar van het
Prinses Christina Concours en interna-
tionaal geen onbekende meer. Hij
speelt de avond vóór dat hij naar
Drempt komt, nog in het Concertge-
bouw te Amsterdam.

In augustus alweer een Christina-con-
courswinnares: de harpiste Lavinia
Meijer uit Bennekom, één van de veel-
belovende harpistes uit ons land. Zij
wordt deels begeleid door Jan Hessels
Mulder.

In september worden drie Bach-canta-
tes met solisten, uitgevoerd door het
Anghiari Ensemble, terwijl in oktober
dichter/predikant Hans Bouma voor-
draagt uit eigen werk, onder de titel
"Dichter bij muziek", improviserend
op de vleugel begeleid door Jan Hes-
sels Mulder.

November zal waarschijnlijk een kin-
derconcert bieden en in december
komt er geëngageerd toneel over het
integratieprobleem van allochtonen
en autochtonen, compleet met discus-
sie tussen publiek en toneelspelers.
Intussen is het bestuur ook al weer
ver gevorderd met het programma
voor 2006.
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10 jaar!!!!!

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

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

SCHEL
sierbestratingen
grondwerken*
terrasreiniging*

Schel b.v.
Hemstede l
7021 LT Zelhem
Tel.: 0623211020
Fax. 0314641816
K.v.k. 08050482
Email: schelbv@hotmail.com

**tevens verkoop van oude gebakken stenen**

AUTORIJDEN ZONDER RIJBEWIJS
^Officieel Mini
Cruiser Dealer*

* Reparatie en onder-
houd alle merken
minicars.

*Diverse gebruikte
minicars op voor-
raad.

f| mini

Vergroot je wereld.

REINDSEN V.O.F. Automobiel en Taxibedrijf

X*5«

APK-keunngsstation
Achter de Hoven 8 - 7021 AG Zelhem

Telefoon 0314 - 62 1533

www.Reindsen.com

Bestel via www.unicefshop.nl
Of bel 070 333 93 00 (tijdens kantooruren)

Kruiden
wat kun je er mee?

Donderdagavond 14 juli is ieder-
een tussen 19.00 en 21.00 uur van
harte welkom in kruidentuin 't
Zunnehöfken in Zelhem. Tijdens
deze open avond kunt u zien en
proeven hoe kruiden verwerkt
worden. Natuurlijk met een gratis
aangeboden kruidenhapje.

Deze open avond is er een presen-
tatie van verschillende soorten
kruidenkaas, zoals brandnetel,
mosterd en andere kaas.
Ook zal de informatie over de vele
kruiden, bijbelse planten, oude
landbouwgewassen, bij- en vlin-
dervriendelijke planten niet ont-
breken.
De werkgroep van de tuin stelt
zich ten doel het promoten van het
kruidengebruik uit lang vervlogen
tijden.Geniet op een zomerse
avond van geur, rust en kleur in 't
Zunnehöfken. De tuin is dagelijks
vrij toegankelijk en ook geschikt
voor rolstoelgebruikers. U vindt de
tuin aan de Piersonstraat naast het
NPB-gebouw en nabij de Rabobank
te Zelhem

Noodhulp, actiefin
de zomer

Wat doet de Stichting Noodhulp
Zelhem deze zo-mer? Noodhulp
Zelhem telefoneert! U ook? Dan
weet u hoe belangrijk contacten
zijn, hoe prettig het is iemand te
spreken. Voor u misschien heel
gewoon. Voor veel mensen zijn
echter zoveel contacten
weggevallen, dat ze steeds eenza-
mer worden. Noodhulp Zelhem
doet hier wat aan. Elke morgen om
9.00 uur start een vrijwilliger de
telefooncirkel. Dan wordt een
rondje gebeld naar zo'n 16
mensen. Ieder gesprekje mag ca. 5
minuten duren. Rond 10.30 uur is
de cirkel rond. Wordt de telefoon
ergens niet opgenomen, dan wordt
de vrijwilliger hiervan in kennis
gesteld. Die neemt contact op met
het hoofd van dienst, die vervol-
gens op onderzoek uitgaat. Wil
iemand een extra gesprekje, dan
kan dat altijd buiten de telefoon-
cirkel om. Een kort praatje 's mor-
gens vroeg kan zorgen dat de dag
net iets vrolijker begint. Het werk
als vrijwilliger inspireerde Roely
Nimberg tot het volgende gedicht:

Hallo, met mij.
Elke morgen draait u: zes, twee en
vier cijfers erbij
Ja, hallo met mij!
Goeie morgen bu'j d'r al uut?
Klinkt aan de andere kant van de
lijn het geluud
Good e'sloapen? Goeie zin?
Ofkruup ie er straks weer lekker
in?
Fijn toch iedere dag die telefoont-
jes,
Dankzij de Noodhulp is het al zo
gewoontjes,
U heeft dan de hele dag nog
"tijd "voor andere dingen,
Bijvoorbeeld om terug te blikken
in al uw herinneringen
Och wat is tijd?
Bij ziekte en verdriet duurt het
lang,
Bij vreugde en plezier is het te
kort.
De tijd hebben, de tijd krijgen,
Is "Genieten van een gezond leven"
Iets waar men hopelijk, zoals u,
oud bij wordt.

Nadere informatie over de tele-
fooncirkel kunt u verkrijgen bij
mevr. Francis Boogman en mevr.
Saskia Eggink, tel. 06-51765315.

Onthaald als een koning
Het feit dat Addie Brus tijdens het vogelschieten op de zaterdag van het School- en Volksfeest van Halle het kon-
ingsschot gelost had was voor de vriendenkring reden om bij de woning van het nieuwe Koningspaar de boel
te versieren. Op bijgaande foto het Koningspaar te midden van hun vrienden.

K
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Evers in top 20 NK mountainbike

Tijdens de NK mountainbike in Zoetermeer op zondag 26 juni wist de Bejan biker Riek Evers goed te presteren.
De deelnemers kregen een afwisselend en zwaar parkoers voorgeschoteld met de start bij de indoor-skibaan
'Snowworld'.

Vooraan was het de inmiddels 36-jarige Bart Brentjens
die aantoonde nog steeds de beste biker van
Nederland te zijn. Vanuit de start vertrok hij om niet
meer achterhaald te worden. Riek Evers kende een
minder voortvarende start. Al na een kilometer

voelde Riek dat de benen blokkeerden en door de
warmte werd er veel van de mountainbikers gevraagd.
Uiteindelijk wist Riek Evers na een wedstrijd van ruim
twee uur als dertiende de eindstreep te passeren.
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Hengelo gaat weer kermis vieren
, van 13 juli tot en met 17 juli

Dit jaar zijn opnieuw weer enkele veranderingen aan het programma
toegevoegd. Op woensdag gaat het van start met de paarden- en waren-
markt waarbij van alle kanten de Hengeloërs en oud Hengeloërs elkaar
ontmoeten. Het is elk jaar weer één grote reünie. De HOV gaat voor het
eerst de kermismarkt organiseren en gaat hierbij voortvarend te werk
en onze voorspelling is dat de markt weer gaat groeien. De oude moto-
ren zijn opnieuw weer van de partij met de regelmatigheidsrace. De
start is bij Hotel Leemreis en café De Egelantier. De vrijdagmiddag is
weer voor de jeugd op de Steintjesweide met als thema "piraterij". Voor
de 50 plussers is in zaal Wolbrink het "dubbeltiesdansen".

Na het palingroken is het ringsteken
bij Wolbrink voor café Marktzicht. De
zaterdag wordt als de dag van de tradi-

tionele schutterij gezien want dan is
er het vogelschieten waarbij de nieu-
we koning bekend zal worden. Nieuw

is dit jaar dat er een jeugdafdeling in
de planning is en deze zijn officiële
start zal hebben met het jeugdvogel-
schieten. De reeds vele belangstelling
hiervoor geeft alle hoop op succes. Er
wordt opnieuw met zwaar kaliber ge
schoten.

De afsluitende ceremonieën zoals de
huldiging van de nieuwe koning is
weer in de schiettent na afloop waar
ook de jeugdkoning en de winnares
bij het vogelknuppelen zullen worden
gehuldigd. De vendeliers die vorig jaar
debuteerden gaan dit jaar niet alleen
bij de koning op zaterdag vendelen

maar mogen op zondagmiddag voor
het eerst bij de optocht in actie komen
bij de vaandelhulde voor de nieuwe
schutterskoningen van Hengelo voor
Hotel Leemreis. Deze is altijd net voor-
dat de optocht begint. Hier zal weer
het commentaar door Bart Wolters ge
geven worden vanaf het balkon.

De kermis wordt zondag afgesloten
met de grote optocht waarbij de wa-
gens zich opstellen op de oude plek bij
en rondom De Welkoop. Vanaf 11.00
uur is bij Grand Café De Egelantier de
receptie voor het koningspaar en de
jeugdkoning. Tevens is hier de ont-
vangst van alle koningen van de
buurtschappen, koningvan St.Jan, ko-
ning der Toeristen Sieb Zwolle en de
Duitse gasten uit Neunkirchen. Te
vens is hier het frühshoppen en zal
hier een gezellig begin van de dag wor-

den gemaakt. De optocht wordt weer
groter van opzet dan voorgaande ja-
ren. De prijsuitreiking is op het grote
terras voor Leemreis en de Egelantk-i
in de Spalstraat Er zal muziek zijn om
de kermissfeer te verhogen middels
het kermishuisorkest "Olden Keppel".
Als het weer dit niet toelaat zal de
prijsuitreiking in zaal Leemreis plaats-
vinden.
Tijdens de hele kermis is er een at t rac-
tief lunapark rondom de NH kerk. Een
grote attractie is de Funfactory. De ho-
reca zal zeker weer goede zaken gaan
doen want deze doen er alles aan om
de kermis in Hengelo opnieuw tot een
groot en gezellig volksfeest te maken.
Voor meer informatie kijk op de web
site www.emmhengelo.nl. Op deze
nieuwe site is tevens de mogelijkheid
om uw reacties/suggesties en uw links
te deponeren.

KERMISPROGRAMMA
DINSDAG 12 JULI:

19.00 - 20.00 uur: TREKKING VOLGORDE VOGELSCHIETEN VOOR DE JEUGD.
Hier kan men zich aanmelden voor deelname.

20.00 - 22.00 uur: TREKKING VOLGORDE VOGELSCHIETEN, in cafE Wolbrink, Bleekstraat 3.
Leden van de schutterij EMM, komt u zoveel mogelijk voor uw nummer, dit voor-
komt onnodige vertraging tijdens het vogelschieten.
TEVENS DE LAATSTE MOGELIJKHEID OM ZICH OP TE GEVEN ALS LID VAN
DE EMM VOOR HET JAAR 2005.
Tevens gelegenheid voor de jeugd

21.00 uur: BEKENDMAKING VAN DE GEHOUDEN VERLOTING VAN DE DRUMBAND
van de EMM.

WOENSDAG 13 JULI:
9.00 uur: GROTE KERMISMARKT IN DE SPALSTRAAT, met vele activiteiten.

10.00 uur: OPENING VAN HET LUNAPARKTERREIN ROND DE N .H. KERK.
Nieuwe attractie dit jaar "Deca-Dance".

19.00 uur: VETERANEN REGELMATIGHEIDSRACE met oude motoren van voor 1970.
PROGRAMMA:
16.00 uur: afsluiting van het parcours.
18.00 uur: afsluiting Spalstraat.
19.00 uur: aanvang race.
21.00 uur: einde race.
PRIJSUITREIKING IN HOTEL LEEMREIS.

PARCOURS: start Welkoop-Spalstraat-Zuivelweg-Leliestraat-Tramstraat.

De toegangswegen zijn afgesloten voor alle verkeer vanaf 16.00 uur. Er geldt ook
een parkeerverbod.
AAN ALLE: AAN- EN OMWONENDEN VAN HET PARCOURS: wilt u uw auto of
ander vervoermiddel niet op voornoemd tijdstip op het parcours plaatsen dit
voorkomt ongelukken en/of schade.

ORG: Schutterij EMM, onder auspiciën van de Historische Motorsportver. Ned.
De technische organisatie is in handen van de Hamove.

ZATERDAG 16 JULI:
09.30 uur: VERZAMELEN GEHELE SCHUTTERIJ EN MUZIEK bij café Wolbrink.

9.45 uur: Vertrek Schutterij en muziek voor het afhalen van het Koningspaar aan huis.

10.15 uur: Vaandelhulde door de Vendeliers van de Schutterij EMM, aan het Koningspaar.
Daarna afmars naar het vogelschietterrein.

11.00 -14.00 uur: AANVANG VOGELSCHIETEN op het terrein Steintjesweide.
Uitsluitend voor leden van de Schutterij EMM, Hengelo Gld.

11.00 -14.00 uur: AANVANG VOGELKNUPPELEN VOOR DAMES op het terrein Steintjesweide.

11.00 -14.00 uur: AANVANG VOGELSCHIETEN VOOR DE JEUGD op het terrein Steintjesweide.

15.00 uur: PRIJSUITREIKING IN DE FEESTTENT OP HET TERREIN STEINTJESWEIDE.

NIET AFGESCHOTEN DELEN VAN DE VOGEL WORDEN VERLOOT ONDER DE
LEDEN DIE AANWEZIG ZIJN TIJDENS DE PRIJSUITREIKING, EN DIE MEE
GESCHOTEN HEBBEN.

13.00-16.00 uur: KERMISVISWEDSTRIJDEN VOOR DE SENIOREN VAN DE H.H.V.
Na afloop prijsuitreiking in café Wolbrink.

20.00 uur: Afsluiting Spalstraat.

ZONDAG 17 JULI:
11.00 uur: AFSLUITING TERREIN ROND DE WELKOOP.

11.00 uur: ONTVANGST RECEPTIE VOOR HET KONINGSPAAR 2005, in Grand Café
de Egelantier.

13.15 uur: Verzamelen van de optochtwagens in de Tramstraat alwaar de wagens een num-
mer krijgen. Hierna kunnen de wagens zich opstellen op het terrein van de Wel-
koop, daarna keuring.

KINDEREN MET VERSIERDE FIETSEN EN KARRETJES ZIJN ALTIJD WELKOM EN
ALTIJD PRIJS.
Aanmelden om 13.30 uur bij de organisatie.

13.30 uur: VAANDELHULDE VOOR HET KEIZERS- EN KONINGSPAAR VAN DE EMM,
en de Koningsparen van de buurtschappen. Tevens voor genodigden.
De vaandelhulde zal gebracht worden door de Vendeliers van schutterij
EMM Hengelo Gld.

DONDERDAG 14 JULI:
13.00 -15.30 uur: KERMISVISWEDSTRIJDEN VOOR DE 55+ van de H.H.V.

Na afloop prijsuitreiking in café Wolbrink.

18.00 - 20.00 uur KERMISVISWEDSTRIJDEN VOOR DE JEUGD.
Na afloop prijsuitreiking in café Wolbrink.
Voor inschrijving kan men zich wenden tot Dhr. G. Wentink, Kervelseweg 9.
Aanmelden tot 13 juli.

VRIJDAG 15 JULI:
13.30 -15.30 uur: KINDERSPELEN op het terrein Steintjesweide voor de leeftijdsgroep van

4 t/m 12 jaar. Ook dit jaar weer met diverse spelletjes, het thema is "Piraten".

14.00 uur: GEZELLIGE MIDDAG VOOR DE 55 plussers in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3.

15.00 uur: AMBACHTELIJKE PALINGROKERIJ IN DE BLEEKSTRAAT. U kunt hier ook dit
jaar weer genieten van vers gerookte paling.

16.30 uur: Ballonnen wedstrijd voor de Hengelose jeugd. Kaartafgifté via de scholen, en de
ballonnen worden uitgereikt op het kennisterrein bij de auto-scooter.

18.00 - 20.00 uur: KINDERDISCO IN "DE ZWAAN".
Frisdrankparty voor jongens en meisjes tot en met 17 jaar.

19.30 - 21.00 uur: RINGRIJDEN IN DE BLEEKSTRAAT vóór dames en heren.
Inschrijving is om 19.00 uur in café Wolbrink. Voor het ringrijden maakt U

> gebruik van Uw eigen fiets, (voor deelname en reglementen zie de website of de
kenniskrant).
Ook dit jaar onder het genot van de vrolijke tonen van de blaaskapel "Olden Keppel".
Prijsuitreiking na afloop bij Wolbrink.

21.09 uur LOKALE HELDEN BIJ PARTYCENTRUM LANGELER.
Talenten uit Hengelo treden op samen met de Hengelose band DOGZ.

14.00 uur: AANVANG KERMISOPTOCHT 2005.
De kermisoptocht zal muzikaal worden begeleid door: Schutterij EMM, Hengelo
Gld., Kon. Harm. Concordia Hengelo Gld., Schuttersgilde St. Jan Keijenborg,
De Eendracht Hummelo, Schutzenverein Neunkirchen Duitsland.

OPTOCHTROUTE:
Spalstraat, Raadhuisstraat, Schoolstraat, Sarinkkamp, Karspel, Beukenlaan,
Bleekstraat, Rozenstraat, tramstraat, Spalstraat, Raadhuisstraat, Kervelseweg,
Westerstraat, Kastanjelaan, Spalstraat EINDE.

GELIEVE TIJDENS DE OPTOCHT DE ZICH BEVINDENDE VOERTUIGEN VAN DE OP-
TOCHTROUTE VERWIJDEREN, i.v.m. ongelukken en/of schade. Overal zal een
parkeer verbod gelden.

17.00 uur: PRIJSUITREIKING TUSSEN DE EGELANTIER EN HOTEL LEEMREIS.
(bij slechte weersomstandigheden is de prijsuitreiking in de zaal van
Hotel Leemreis).

OPENINGSTIJDEN VAN DE KERMIS:
Woensdag 13 juli:. 10.00 - 00.45 uur.
Vrijdag 15 juli: 14.00 - 00.45 uur.
Zaterdag 16 juli: 12.00 - 00.45 uur.
Zondag 17 juli: 14.00 - 00.45 uur.

HET BESTUUR EN ORGANISATIE DER SCHUTTERIJ EMM HENGELO GLD., STELT
ZICH NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE/ONGEVALLEN INDIEN DEZE
ZICH VOORDOEN, VOOR- TIJDENS, EN NA DE KERMIS ACnvrrEITEN.
TIJDENS DE KERMISDAGEN VOLOP DANS- EN STEMMINGSMUZIEK IN ALLE
HORECABEDRIJVEN.

HET KEIZERSPAAR, KONINGSPAAR EN BESTUUR SCHUTTERIJ EMM WENST
IEDEREEN PRETTIGE KERMISDAGEN.

Voor meer informatie kijk op de website: www.emmhengelo.nl
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Gezelligheid tijdens de Hengelose Kermis
café-bar-discotheek

'DE ZWAAN'Ov

gelegen nabij het
lunapark
Spalstraat 3,
Hengelo (Gld.)

„Net effe gezelliger"

Ja, het is weer zover,

HENGELOSE
KERMIS
en wij gooien de beuk er weer in, voor de 33e maal
met ons gezellige tuinfeest.

UIT: GOED VOOR U!

Tijdens de kermis is onze discotheek
elke dag 's avonds geopend

en dit al weer 27'Jaar.

Woensdag 13 juli een daverend gezellig feest in ons bruine café met

„BAKKERIJ MANSCHOT
Vrijdag 15 juli in ons bruine café

BAKKERIJ MANSCHOT

a

a
il

Zaterdag 16 juli

de topband HIKEU

voor het 33e jaar het grandioze

TUI N FEEST
MET BARBECUE
Zondag17 juli middag en avond

de succesvolle formatie

UREAL TIMEn

Wij wensen u veel plezier, mooi weer en tot ziens

Fam. Waenink en medewerkers

IBBIBIBIBIBIBiaBraiBMBMBJBlB^

Kermis Hengelo 2005

Caft- ^ar -Zaal
Tel. (0575) 46 13 40

Dinsdag 12 juli Trekking Maj. Loten en loten voor
vogelschieten

Woensdag 13 juli Stemmingsmuziek "Zie Zoo"
Vanaf 10.00 tot 15.00 uur

Vrijdag 15 juli D ubbeltj esdansen
Van 14.00 tot 17.00 uur

Volksspelen
Voor het café met muzikale omlijsting
van dweilorkest "De Olde Keppel"
Aanvang 19.00 uur

Zaterdag 16 juli Dansavond met "De Sleppers"
Aanvang 20.00 uur
Vorig jaar geweldig succes!
Entree vrij en airco in de zaal.

Zondag 17 juli Na optocht gezellig samenzijn

Verder ivensen wij iedereen een
prettige (permis toe!

Jan, Leny en medezuerfgrs

Hengelose Kermis 2005

Hotel-slijterij Leemreis is woensdag 13 juli het

trefpunt van ouderwetse gezelligheid aan de

paardemarkt gelegen. Voor een borrel en een

heerlijke hap.

15, 16, 17 juli ook zeer gezellige kermissfeer.

Raymond en medewerkers wensen

iedereen fijne kermisdagen toe.

HOTEL LEEMREIS
Spalstraat 40, 7255 AD Hengelo(Gld.), Telefoon (0575) 46 12

Kermis Hengelo
volop vertier en gezelligheid
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HARMSEN
Zelhemseweg 21 (bedrijventerrein Winkelskamp)
7255 PS Hengelo • Tel.: 0575 - 464000
www.harmsen-vakschilders.nl
Onze openingstijden zijn:
ma t/m do 8.3O-17.30 / vrijdag 8.30-20.00
zaterdag 8.30-16.0O uur

GRIFFIN
23 juli

CRYSTAL
DREAAA
30 juli

DJ JEAN
De Radstake

Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg
Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

sale opruiming sale
50 % KORTING

HALVE PRIJZEN
Jacks, blazers, colbertjes,
pullovers, vesten, gilets.

Hcrenmcrken

McGregor,

Camel Active

Damesmcrkcn
Rosner,Basler,

Gerry Weber,

Brax,

Trafic, TEUNISSEN
New Bondstreet,

Mobil Elasto,

Ledüb e.v.a.

M O D E
Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo

telefoon (0573) 45 14 38

Gardeur,

Mezzo,

Articles,

Olsen e.v.a.

wie blind is
redt z ich vaak pr ima

met een steuntje In de rug

Help mee via giro 400 40 40

bartiméus
V E R E N I G I N G

'De NSGK is al 55 jaar begaan met
het lot van gehandicapte kinderen
Ik steun die club, u toch ook?'

C D \X/ nederlandse stichting voor het

gehandicapte kind

P R I N T E N
C O P I Ë R E N
Naast offset-drukwerk verzorgen wij kwalitatief
hoog print- en copieerwerk, digitaal aangestuurd.
Snel en uitermate geschikt voor eenvoudig druk-
werk, in kleine oplagen en met een korte doorloop-
tijd. Uitstekende presentatie van b.v. uw rapporten,
verslagen, manuals, e.d.

drukker i j Weevers

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

AGENTSCHAPPEN

Weevers druk

Halseweg 3C, 7021 CX Zelhem

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0314) 62 50 53

Fax (0314) 65 06 43

SUETERS

Raadhuisstraat 9a, Hengelo (Gld)
Telefoon (0575) 46 11 89

Acquisiteur:

FELIX TAKKENKAMP,
Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98



Kinderkamers

Themakamers met veel accessoires

L Halfhoogslapers vanaf 430,-

ZOMER
opruiming

Showroom Boxsprings
20% KORTING

+ 2 Gratis Pullman Pocketveringmatrassen

Life Time Basic programma in
white wash met o.a. hoogslapers,
stapelbedden en accessoires.
basicbed van 190,- voor 160,-
stapelbed van 505,- voor 430,-
halfhoogslaper van 285,- voor 240,-
hoogslaper + buro van 495,- voor 430,-

' i

Pullman Saturnus
Pocketvering matras

25% korting

bij aankoop van
2 x éénpersoonsmatrassen

SENIOREN LEDIKANT

Eiken ledikant 90/200 cm.
Incl. lattenbodem en matras

Nachtkast nu 219,-
nu 499,-

Boxspring
in verschillende stoffen mogelijk

maten 70, 80, 90 en 100 breed

190 of 200 lang ïlLl ±^^j

evt. ook andere maten mogelijk!

Onderschuifcombinatie
Zwart of wit stalen divanbed met
onderschuifbed, versterkte spiralen.
Compleet met 2 polyethermatrassen.
Dikte: 16 cm. 5 jaar garantie.
80/190 van 635,- voor549,-
80/200 of 90/200 van 695,- voor599,-

- Luxe Beukenhouten vouwbed

80/200 van 399,- HU 299»"

auping
Auronde 1000 in vele kleuren

bedomranding 160/200 inclusief
2 dwarsgespannen spiralen en
2 matrassen. s\s~\r-

nu 995,
met verstelbare bodems

nu 1150,-

Bedbank
Trendy Bedbank met chroom frame
en zwart beklede matras

meeneemprijs DU

Romantisch ledikant Seatlle
160/200 van 679,- HU 549»"
excl. bodems en matrassen
Ook leverbaar in 180/200 cm.

Nachttafels 169,- per stuk.

S U P E R V O O R D E L I G E M A T R A S S E N

Polyethermatras*
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik met
aan beide zijden een anti-allergische
afdeklaag. 5 jaar garantie.
80/190
80/200
90/200
90/210
140/200
160/200
180/200

van
van
van
van
van
van
van

127,-
135,-
144,-
164,-
217,-
253,-
290,-

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

99.-
109,-
«9.-
129,-
179.-
199.-
229,-

Koudschuimmatras*
Anti-allergie matras met schouder-
comfortzone voorzien van dubbeldoeks
stretch hoes.
80/200 van 199,- voor 159,-
90/200 van 219,- voor 179,-
90/210 van 259,- voor 199,-
140/200 van 329,- voor 269,-
160/200 van 379,- voor 319,-

Pocketvermgmatras
Matras met comfortzones en dubbel-
doeks stretchhoes met rits aan 3 zijden.
Verkrijgbaar in 2 hardheden. Dikte: 20
cm.
80/200 van 385,- voor 279,-
90/200 van 417,- voor 299,-
90/210 van 458,- voor 349,-
140/200 van 635,- voor 449,-
160/200 van 712,- voor 499,-

Pocketveringmatras de luxe*
Zeer luxe matras met 5 zones.
Afdeklagen: talalay latex + 500 gr. wol
p/m2, (dikte: 22 cm). In 3 hardheden
verkrijgbaar.
80/200 van 589,- voor 449,-
90/200 van 629,- voor 479,-
90/210 van 679,- voor 529,-
140/200 van 969,- voor 749,-
160/200 van 1109,- voor 859,-

ScnuimruDDermatras
Latexmatras met comfortzones en dub-
beldoeks stretchhoes met rits aan 3 zij-
den.
Verkrijgbaar in 2 hardheden. Dikte: 16
cm.
80/200 van 362,- voor 279,-
90/200 van 407,- voor 299,-
90/210 van 452,- voor 349,-
140/200 van 679,- voor 449,-
160/200 van 770,- voor 499,-

Pocketveringmatras Super de luxe*
Zeer luxe matras met 7 zones.
Afdeklagen: Talalay Latex, paardenhaar
+ 500 gr wol p/m2.
In 3 hardheden verkrijgbaar.

Ergo Slow matras
(NAS

80/200 nu slechts 395,-

90/200 nu slechts 469,-
in alle standaard maten leverbaar!

80/200
90/200
90/210
140/200
160/200

van
van
van
van
van

760,-
795,-
880,-
1125,-
1384,-

voor
voor
voor
voor
voor

599.-
649,-
699,-
999,-
"49.-

* Matrassen zijn in vele maten lever-
baar en kunnen ook in een anti-allergie
uitvoering geleverd worden.

Ons gehele assortiment bestaat uit
50 verschillende matrassen.
Leverbaar in alle maten. 5 jaar garantie.

onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

BEDSHOP DE DUIF
PARKEREN VOOR DE DEUR

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

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

N^h/i/Hijfc, ak 'f OIN slapen



Old-Hengel
Jos. Besselink
Een beroemde operazanger uit Hengelo

Slechts weinig Hengeloërs slaag-
den er in het verleden in om natio-
nale of zelfs internationale furore
te maken. Toch lukte het de gebo-
ren Hengeloër Jos. Besselink (1894-
1975) om met zijn zangkwaliteiten
grote bekendheid tot ver over de
grenzen te krijgen. Deze week deel
UI van zijn biografie.

Besselink terug
naar de Achterhoek
Het waren zware economische jaren
(eind jaren twintig), ook voor de opera
en zijn stem werd toch wat minder,
hoewel zoon Wim verklaarde dat zijn
vader bijna tot zijn dood de hoge C
moeiteloos haalde. Maar voor de inter-
nationale top was het niet meer ge
noeg. Voor Jos was het geen probleem,
hij begon met een andere voorliefde in
de muziek, nl. het dirigeren. Dat had
hem altijd al geboeid en hij had na-
tuurlijk al de kunst afgekeken bij hele
goede dirigenten. Hij begon daarmee
in zijn geboorteplaats Hengelo om
daar samen met zijn jeugdvriend Jan
Tijdink de R.K. Zangvereniging Sancta
Caecilia op te richten. Jos nam daartoe
begin 1927 het initiatief. Tijdink was
niet enthousiast, omdat een eerdere
poging mislukte. Met Wim Groot
Bruinderink, dirigent van het kerk-
zangkoor toog het drietal naar pastoor
Verheuvel. Deze adviseerde het toch
nog eens proberen. Hij deed vanaf de
kansel een oproep en binnen een week
meldde zich 80 leden. Na een test werd
met 55 dames en heren gestart onder
de naam Sancta Caecilia. Jos. Besselink
werd als dirigent benoemd. Het eerste
bestuur bestond uit voorzitter Jan Tijd-
ink, penningmeester L. Geurts (hoofd
R.K.-school) en secretaresse Annie van
Langen, onderwijzeres aan de R.K.-
school. Een jaar later werd in Hoog-
Keppel eveneens een zangvereniging
opgericht. Ook van 'Olden-Keppel'
werd Jos. Besselink tot directeur be-
noemd, tegen een honorarium van vijf
gulden per repetitie en tien gulden
per uitvoering. Hij zou dit 25 jaar blij-
ven doen. Onder Besselink behaalden
beide koren veel successen. Bij con-
coursen werden veel Ie plaatsen wég-
gesleept.

Annie van Langen
In deze tijd kwam de liefde in beeld. In
Hengelo kwam Jos Annie van Langen
tegen en tussen hen bloeide een ro-
mance op, ze trouwden in 1930 met el-
kaar.

Annie van Langen werd op 4 april 1901
in Zutphen geboren, als dochter van
Willem (1873-1949) en Maria Fontein
(1878-1959). Ze had één broer: Theo
(1903-1957), inderdaad de cellist waar
Jos in de jaren twintig veel concerten
mee gaf. De familie Van Langen was
ook zeer muzikaal, vooral van vaders
kant. Zij bespeelde meerdere instru-
menten, vader de fagot en trombone
in het Zutphens Symphonie Orkest,
waar Theo later dirigent van werd. In
1920 werd Annie aangesteld als onder-
wijzeres (met akte vak K) aan de katho-
lieke school in Hengelo, die sinds 1914
bestond. Annie gaf ook muzieklessen
(piano). Ze logeerde tijdelijk bij de fa-
milie Michels in hotel 't Averenck (te-
genover het ouderlijk huis van
Jos). Ze gaven hun
bruiloft in sep-
tember
1930
in

Vanaf 1936 was Jos 23 jaar lang diri-
gentvan het Doesborghs Mannenkoor.
Toen hij begon nam hij genoegen met
een heel bescheiden vergoeding, om-
dat er geen cent in kas was en het koor
maar enkele leden telde. Onder Besse-
link vierde het koor grote triomfen en
behaalde vele prijzen. Het hoogtepunt
was het concours in Enschede in 1939
waar het 7 van de 10 ereprijzen won.
Hiervoor werd het mannenkoor in
Doesburg uitgebreid gehuldigd.
In de oorlogstijd zong hij op bijeen-
komsten van de ondergrondse om de
vergaderingen te camoufleren. Toen
de Duitsers eens een inval deden, kon-
den ze niets vinden en om toch maar
iets te doen namen ze als buit de mu-
ziek mee uit de opera La Juive van Ha-
levy (een joodse componist) en van een
lied van Rimsky Korsakoff, dat Besse
link daar net had gezongen. In 1944
volgde hij bij het Dierense Harmonie
Corps zijn vriend H. van Voorst uit
Apeldoorn op, nadat deze in het Huis
van Bewaring in Arnhem was gestor-
ven. Na de oorlog werd de draad met
het Doesborghs Mannenkoor en Die-
rense Harmonie snel weer opgepakt.
Met het Dierense Harmoniecorps won

hij zelfs het vaandel met zes
wimpels. Overigens
y»,,. werkte Jos

overdag
als

Het gezin Van Langen

'De
Laat-
ste Stui-
ver' in
Warnsveld.
Hierna stopte Annie als
onderwijzeres, want ze gingen in Arn-
hem wonen. Na een jaar verhuisden ze
naar Dieren, waar ze ook bleven wo-
nen (op twee adressen). Ze kregen in
zeven jaar acht kinderen, waarvan
twee tweelingen: Hans, Amy, Mya,
Wim en Jos, Cecilia, Theo en Hanny. Al
deze kinderen werden gezegend met
muzikale gaven, daarover later.

Besselink als diligent
Jos Besselink deed na zijn huwelijk
vooral in de Achterhoek van zich spre-
ken. Met Olden-Keppel werden in de ja-
ren dertig en in de oorlogsjaren open-
lucht-operettes gespeeld, die op de
Ulenpas duizenden bezoekers trok-
ken. Bekend was bv. de operette Cau-
ber Elsje en Marion de Marketentster.
Zijn rijke ervaring in de theaterwereld
kwam hem hierbij goed van pas. Hij
leidde niet alleen de solisten, koor en
orkest, maar verzorgde ook de grime
en de regie. Een enkele maal liet hij
zich nog horen en dan verbaasde hij

zijn toehoorders met het
gemak waarmee hij een
hoge C tevoorschijn tover-
de. Wanneer een operette
of uitvoering van Olden-
Keppel op het program-
ma stond, was Keppel en
omstreken wekenlang in
de ban hiervan.

Tientallen jaren was Jos
Besselink koor-, harmo-
nie- en fanfaredirigent
van de Dierense Harmo-
nie en het Koninklijk
Doesborghs Mannenkoor.
Met beiden haalde hij
zeer aansprekende resul-
taten. De uitvoeringen
onder zijn leiding ken-
merkten zich steeds door
een uiterst correct optre-
den van de betrokken ver-
enigingen. Grote discipli-
ne tijdens het zingen, in
de pauze werd niet ge-
dronken, de leden kwa-
men netjes het podium
opmarcheren.

Op kooravonden liet hij
het ensemble op de voor-
grond treden; zelf zong

hij alleen nog op verzoek.

direc-
V?* teur van

de Zutphen-
se wijnimport-

zaak Ketjen & Cavadino
(opgericht in 1828). Hiervoor reisde hij
ook het hele land af en zijn vele con-
tacten en bekendheid waren hierbij
een groot voordeel! In deze zaak had
hij zijn schoonvader Van Langen opge-
volgd. Hiervan bestaat nog een prach-
tig adresboek met alle 'Clientèle',
handgeschreven.
In 1959 nam Jos Besselink afscheid van
de muziekwereld. Hij had meerdere
hoge onderscheidingen en erelidmaat-
schappen gekregen voor zijn werk. In
1964 ontving Besselink vanwege zijn
grote verdiensten de pauselijke onder-
scheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Jos
Besselink overleed in 1975 op 80-jarige
leeftijd, zijn echtgenote Annie in 1985.

Talentvol nageslacht
In zijn acht kinderen leeft de muzika-
liteit van Jos en Annie voort. Annie
voedde de kinderen met muziek op. Ze
goot het bijna letterlijk met de paple-
pel in, er stonden meerdere piano's in
huis. Piano en viool spelen, noten le-
ren, mee naar concoursen. Op zondag-
middag luisteren naar opera's op de
Belgische radiozender.
Een aantal kinderen kwam in Lim-
burg terecht. Van de resultaten heeft
vooral Maastricht kunnen profiteren,
waar drie Besselinks docenten waren
aan het Maastrichts Conservatorium.

Het gezin Jos Besselink in 1942

tricht. Hij bleek een briljante leerling.
Na zijn afstuderen werd hij leraar, ver-
volgens 10 jaar adjunct-directeur en
daarna 10 jaar directeur van het Maas-
trichts Conservatorium. Tegen zijn 60e
jaar kreeg hij eervol ontslag, waarna
hij zich verdienstelijk maakte als com-
ponist. In 1992 werd hij benoemd tot
bisschoppelijk inspecteur van de oplei-
ding tot kerkmusicus.

- Amy (1932) was onderwijzeres. Ze
volgde een zangopleiding aan het Bra-
bants Conservatorium en maakte als
Annemarie Oolders deel uit van het
NCRV-Vocaal Ensemble en het Groot
Omroepkoor. Ook trad zij solistisch op
in oratoriums, cantates en passionen,
voornamelijk in het westen van het
land. Ze was een begaafde zangeres
met een fraaie alt en speelde uitste-
kend piano.

- Mya (1934) was lyrisch sopraan, maar
maakte vooral furore als lerares en
coach van begaafde operatalenten. Ze
genoot een zang- en operaopleiding
aan de Academie en vervolgens aan
het Conservatorium van Maastricht.
Ze maakte haar debuut als operasop-
raan aan het Stadstheater van Aachen,
een fameus starttheater waar ook diri-
gent Herbert von Karajan zijn carrière
begon. Daar heeft ze partijen vertolkt
met grote zangers als Rudolf Schock,
Walter Berry en Helga Dernosch. Tege-
lijk volgde ze een vervolmakingscur-
sus bij Jeanine Micheau in Parijs en bij
Luigi Ricci in Rome. Na meer dan 10
jaar als opera- en concertzangeres
sloeg het noodlot toe: een motorgras-
maaier sloeg met zijn messen door
haar tenen, waardoor ze gehinderd
was in haar beweeglijkheid op de büh-
ne.

Mya Besselink besloot haar beste
krachten aan de zangpedagogie te wij-
den en velen in de muziekwereld zijn
haar inmiddels zeer dankbaar voor de-
ze keuze. Ze is nog steeds verbonden
aan het Conservatorium van Maas-
tricht en was gastprofessor aan diverse
muziekinstituten in het buitenland.
Als pedagoge geniet ze wereldwijde
faam. Haar leerlingen werden in wed-
strijden vaak bekroond en kennen een
mooie carrière als kunstenaar. Mya
Besselink is dikwijls een zeer gewaar-
deerd jurylid bij examens, wedstrijden
en concours, zoals het beste concours
van de wereld het Koningin Elisabeth-
concours in Brussel, het Vocalistencon-
cours in Den Bosch en de Music Award
Maastricht. Daarnaast was ze jaren lid
van verschillende adviescomités aan-
gaande Kunst en Cultuur in Neder-
land.

Jos Besselink als dirigent

- Hans (1931) viel als jongen al op als
een goed pianist op de concerten van
het Doesborghs Mannenkoor. Hij was
dirigent in Doesburg en Steenderen
(Sanclust) en organist in Dieren. Na
zijn rechtenstudie volgde hij een oplei-
ding aan het Conservatorium in Maas-

gottist bij de Philips Harmonie, later
ook nog bij het Philips Symphonie-Or-
kest. Na zijn militaire dienst ging hij
medicijnen studeren en speelde in het
studentenorkest van Nijmegen (fagot,
hobo en viool). Ook als huisarts in
Doesburg bleef hij muziek spelen door
als eerste fagottist in het Oost-Gelders
Symfonie-Orkest te Doetinchem. Met
collega H.G.M, van de Velde regelde hij
dat ze diensten van elkaar overnamen
(behalve de bevallingen), wat toen nog
bijzonder was. Bij optredens nam hij
de verlostas mee.

- Jos j r., de tweelingbroer van Wim,
werd beroepsmusicus, eerst in Deven-
ter en vervolgens in Arnhem. Na zijn
opleiding aan het Conservatorium in
Utrecht en Maastricht begon hij op 21-
jarige leeftijd als jonge organist diri-
gent. Zijn muzikale kwaliteiten leid-
den uiteindelijk in 1970 tot zijn benoe-
ming tot hoofdvakdocent voor theo-
rie, koordirectie en kerkmuziek aan
het Maastrichtse Conservatorium. Ook
was hij de leider van alle koren binnen
het instituut en leidde hij vele uitvoe-
ringen met begeleiding van o.a. het
Limburgs Symphonie-Orkest, waarvan
vele opnames zijn gemaakt en be-
waard. Tal van studenten leidde hij op
tot koordirigent, een beroep dat hij
zelf ook bijna 50 jaar uitoefent. Hij was

- Wim (1935) leerde piano spelen en
noten lezen van moeder en kreeg fa-
gotles van zijn grootvader Willem van
Langen. Hij speelde als fagottist bij de
Dierense Harmonie o.l.v. zijn vader. Na
de middelbare school ging hij bij Phi-
lips werken en ging meespelen als fa-

Het nageslacht von Jos Besselink in 2004

dirigent van diverse koren, volgde zijn
vader op als dirigent van het Does-
borghs mannenkoor. In Limburg diri-
geerde hij o.a. het Koepelkerkkoor te
Maastricht en het Sittards Mannen-
koor. Voor zijn koren componeerde hij
vele koorwerken. Net als zijn vader
kreeg hij een pauselijke onderschei-
ding.

- Cecilia (1937) was mezzo-sopraan met
een bijzondere natuurstem en studeer-
de aan het Arnhems Conservatorium.

- Theo (1937) was wel muzikaal, maar
op ander gebied: hij speelde piano en
gitaar. Hij was meer technisch aange-
legd en werd stedebouwkundige.

- Hanny (1939) zorgde lang voor vader
en moeder. Ze was kleuteronderwijze-
res, speelt piano en zingt zeer verdien-
stelijk met een mooie sopraanstem in
het kerkkoor.

Zo leeft het muzikaal talent, dat zo op-
vallend gestalte kreeg in de carrière
van Jos Besselink sr., voort in zijn nage-
slacht en ook in andere takken van de
familie. En mogen we concluderen dat
een gewone jongen uit Hengelo erin
slaagde een fantastische internationa-
le carrière op te bouwen, hetgeen
maar weinigen lukte. Moge dit verhaal
een eerbetoon zijn aan deze zanger en
dirigent, zodat ook de jongere genera-
ties hiervan op de hoogte zijn. Mis-
schien kunnen we zijn naam laten
voortleven door een straat naar Jos.
Besselink te vernoemen!

WJ.M. Hermans
(zie ook www.hengelogld.tkj



Langer genieten van alle attracties waterpret m slagharen
tijdens de zomermaanden in Slagharen
Gedurende het hoogseizoen is het
Attractiepark geopend van 10.00 uur
tot en met 20.00 uur.
Dat betekent langer genieten van alle
attracties, zwembaden, voorstellingen,
shows en optredens!

Een echte aanrader in de avonden is
de Magie Show van Oscar, Mara en
Renzo Kazan, ook wel bekend als
Magie Unlimited. Zet het in je agenda
en kom ook in het hoogseizoen naar
Slagharen!

Slagharen is meer dan alleen een attractiepark, je kunt er ook volop
genieten van de zwembaden. En dat alles voor dezelfde prijs! Want
wanneer je eenmaal de entreeprijs betaald hebt kun je van alle attrac-
ties, voorstellingen, optredens en zwembaden onbeperkt genieten.

Lastminutes op www.slagharen.com
Sinds kort kun je via de site www.slagharen.com met flinke korting
lastminutes boeken. Van een weekendje in een van de vakantiehuisjes
tot een midweek in een wigwam, elke keer biedt de website een nieuwe
aanbieding.

Voor de mensen die het liefst overdekt
zwemmen is er het Bergbad. Breng
uren door in een fantasiewereld van
water, bergen, sneeuw en ijs. Wees
gerust, het water heeft geen ijzige
temperatuur, maar is heerlijk ver-
warmd !
Dan is er ook nog Sunny Beach, het
zonnige strand van Slagharen. Een
waar speelparadijs in het water!
Terwijl de kinderen zich vermaken in

het speelparadijs, kunnen de ouders
lekker uitrusten in een strandstoel.
Genieten voor het hele gezin!

Natuurlijk kun je ook een paar uurtjes
zwemmen en daarna genieten van alle
attracties op het park. Berg je zwem-
spullen op in een van de bagagekluis-
jes, en je kunt weer verder genieten
van al het moois.

Internet blijkt steeds meer een belang-
rijke bron van informatieverschaffing.
Zo ook voor de attractieparken. Mede
om deze reden heeft Attractiepark
Slagharen ervoor gekozen zijn gasten
nog beter te bedienen door het aanbod
op de website te verbreden.
Door een enkele muisklik kom je op
de Lastminute pagina, waar overzich-

t e l i j k wordt weergegeven voor welke
data de aanbieding geldt en wat de
kosten hiervan zijn. Én uiteraard het
kortingsbedrag dat bij de Lastminute
geldt. Surf naar www.slagharen.com
en ervaar zelf hoe gemakkelijk en
voordelig het is een Lastminute boe-
king te maken, voor een paar onverge-
telijke dagen in Slagharen.

Een nieuw seizoen, boordevol vernieuwing!
De entree van Attractiepark Slagharen
heeft een nieuw en oogverblindend
uiterlijk gekregen en nodigt uit voor
een dag volop genieten in het
Attractiepark.

In het totaal vernieuwde en vergrote
Circus- en Showtheater is er plezier
voor jong en oud. Met diverse muzi-

kale, maar ook humoristische shows,
is er vermaak voor iedereen!

Het muziekaanbod is dit jaar uitge-
breid met optredens van Shantykoren.
Deze muziek is te omschrijven als een
bonte verzameling shanty's en zee-
mansliederen, die door hun ritme,
vrolijkheid en soms melancholie vaak

en graag gezongen worden. Ook aan
vermaak op het attractiepark is
gedacht! Met trots verwelkomt
Attractiepark Slagharen twee mascot-
tes, genaamd American Bunny en
Buttons Bear. Hoe ze eruit zien is een
verrassing. Kom naar Attractie-park
Slagharen en ontmoet je nieuwe
vriendjes . . .

Na optredens in Las Vegas, London en Parijs,
nu eindelijk in Slagharen, Magie Unlimited
Gedurende de zomermaanden
zijn Oscar, Renzo en Mara
Kazan, beter bekend als Magie
Unlimited, te bewonderen in
het Circus-Showtheater van
Attractiepark Slagharen. En
na de show is er zelfs de
mogelijkheid om kennis te
maken met dit spectaculaire
trio!

I l lus ion is ten Oscar, Renzo en Mara
waren respectievelijk 15, 13 en 14
jaar jong toen zij in 1996 besloten
om met z i j n drieën de groep Magie
Unlimited te vormen. Zij wilden
toen al spectaculaire illusies en
magie combineren met eigentijdse
muziek, dans, dynamiek en roman-
tiek. Dit was een schot in de roos en
binnen enkele jaren groeiden zij uit
tot Europa's meest gevraagde illusi-
onisten.

Over de hele wereld zijn Oscar,
Mara en Renzo inmiddels geliefde
illusionisten. In 2006 hoopt Magie
Unlimited een eigen magie theater
in Zuid-Spanje te openen. Tot die
tijd is Magie Unlimited ook in
Slagharen te aanschouwen met hun .
fantastische magie show.

De show van Magie Unlimited start
om 19.00 uur en duurt tot 19.45 uur.
Direct daarna is de mogelijkheid
hen te ontmoeten tijdens het 'Meet
en Greet' kwartier. Wees niet bang
om weggetoverd te worden en kom
samen met familie of vrienden
Magie Unlimited een hand geven in
Slagharen.

Ontcijfer de rebus en win gratis entree!
Attract iepark Slagharen houdt in
samenwerking met deze krant een
rebus voor kinderen tot en met 12
jaar Kr zijn maar liefst tien speciale
toegangskaarten te winnen! De win-
naars kunnen , samen met drie famil ie-
leden of vrienden, een hele dag gratis
gebruik maken van alle attracties,
voorstell ingen, optredens en zwemba-
den welke Attractiepark Slagharen te
bieden heeft. Zelfs de Circusvoorstel-
lingen en de Magie Shows /i jn inge-
grepen!
Wat moetje doen om te kunnen win-
nen? Heel simpel, je bekijkt de rebus

eerst heel goed. Probeer van de plaat-
jes en de aanwijzingen een tekst te
maken. Weet je de tekst, schrijf het
dan op een mooie kaart of tekening
voorzien van je naam, adres en leef-
tijd en zend jouw antwoord b innen
twee weken naar de redactie van deze
kran t .
De prijswinnaars worden binnenkort
bekend gemaakt. Attractiepark
Slagharen heet de gelukkige winnaars
alvast van harte welkom en wenst
iedereen heel veel succes met de
rebus!
Doe goedje best . . .

ma

Slagharen wint prijzen op wereldniveau
In november 2004 ontving
Attractiepark Slagharen een Brass
Ring voor de brochure van het
seizoen 2004. Voor de televisie-
commercial van dat jaar ontving
Slagharen de tweede prijs.

De Brass Ring is een internationale
marketing prijs die jaarlijks wordt uit-
gereikt aan attractieparken met de

beste uitingen op het gebied van pro-
motie en reclame. De prijzen zijn door
de IAAPA (International Association of
Amuse-ment Parks and Attractions) uit-
gereikt. Daarnaast mocht Attractiepark
Slagharen afgelopen januari met trots
de 'Warme Douche' in ontvangst
nemen van het TROS-programma
Radar. De 'Warme Douche' werd het
attractiepark aangeboden door een

familie die in 2004 met Pinksteren met
het hele gezin naar de camping van
Attractiepark Slagharen is geweest.
Tijdens dat weekend ontstond er een
enorme wolkbreuk boven Slagharen,
welke er voor zorgde dat een groot
gedeelte van het terrein onder water is
gelopen. Attractiepark Slagharen heeft
deze familie en alle andere gedupeer-
den aangeboden een weekend terug te

komen op kosten van het Attractiepark.
Naar aanleiding hiervan mocht
Attractiepark Slagharen afgelopen
januari een door de TROS geformuleer-
de 'Welverdiende Warme Douche'
ontvangen. Afgelopen mei werd door
Tros Radar de nominatie gehouden van
'de Warmste Douche 2005'. Attractie-
park Slagharen werd van de 5 genomi-
neerden met de 3e prijs bekroond.



PLUS Weekendvoordeel
G e l d i g v a n d o n d e r d a g 1 4 t / m z a t e r d a g 1 6 j u l i 2 0 0 5

Kogel-
biefstuk
100 gram
ELDERS
1.99

»

Lendebiefstuk
(entrecote)
100 gram
ELDERS
1.95

79

Daily Chef
Pannenkoeken

Naturel of gezoet.
Pak 8 stuks

ELDERS 1.99 \
149 PLUS

Schepijs
Diverse smaken.
Ovale bak 875 ml.
NORMAAL 2.49

Perziken
Doos 2,3 kilo

Brand
Pils pijpje

2 kratten
a 12 flesjes a 30 cl.
ELDERS 11.98

Nu 2 kratten
99

Roomboterf lappen
Appel, kersen of abrikozen.
Vers uit eigen oven.
4 stuks
ELDERS 3.4O 2?" 2 halen

1 betalen

Kaapse Roos
Zuid-Afrikaanse

Wijnen
Rood, wit, rosé.

3 flessen a 75 cl.
ELDERS

13.47-14.07

3 flessen naar keuze

Wij verkopen , personen vanaf 16 jaar.

PLUS Kogelman Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
Borculoseweg 1 maandag t/m donderdag 8.00>20.00 Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00
7261 BG Ruurlo vriJda9 8.00-21.00 7242 EC tochem vriJda9 8.00-21.00

ril Ac-r* 4K*«9 zaterdag 8.00-20.00 ' *«* "r! ™ zaterdag 8.00-20.00Tel. 0573 - 453552 Tel. 0573 - 251056
www.plussupermarkt.nl

28/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd vc ?rkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden



kil*
extra bijlage contact
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iUKK
Namens de Vordense Ondernemers Vereniging en de VW nodigen wij u van harte uit om ook dit jaar een bezoek te brengen aan

de Vordense Zomerfeesten. We zijn trots op het gevarieerde programma dat tot stand is gekomen dankzij de financiële onder-
steuning van diverse plaatselijke ondernemers.

De Vordense Zomerfeesten trekken jaarlijks veel bezoekers, niet alleen uit Vorden, maar ook in omliggende plaatsen is het een
bekend gegeven dat Vorden altijd veel te bieden heeft. Daarnaast zijn er veel toeristen waarvan bekend is dat zij hun vakantie

bewust plannen in de periode wanneer in Vorden de Zomerfeesten worden gehouden.
Op donderdag 21 juli en zaterdag 23 juli zijn er veel activiteiten in het dorp. Nieuw op donderdag is onder andere het standwerkers
concours. Vrijdag 22 juli is er de traditionele weekmarkt. Vrijdagmiddag en avond is een bezoek aan de kermis extra interessant van-
wege veel aanbiedingen die uitsluitend deze dag geldig zijn.
Voor de invulling van het programma wordt samengewerkt met JaVo promotions uit Enschede.

We wensen u heel veel plezier.
Loke Bakker
Dinie Velhorst
Annet Barendsen
Reinier Klein Brinke.

De Vordense Zomerfeesten worden mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

AMON Grillroom Pizzeria
ASYA Restaurant Pizza & Shoarma

BAKKER Hotel Restaurant
BARENDSEN Staal constructie, Fixet, Etos
FAN SHENG Chinees Indisch Restaurant

DE HERBERG Café-Restaurant
KERKEPAD IJssalon

T OLDE LETTINK Restaurant, cafetaria en catering
Plaza Food for all

RABOBANK GRAAFSCHAP-WEST
DE ROTONDE Bistro

VORDENSE ONDERNEMERS VERENIGING
VW VORDEN

•
Ook dit weer volop sfeer en gezelligheid in de plaatselijke horeca met natuurlijk live muziek op donderdag, vrijdag en zaterdag.
Naar huis om te eten is echt niet nodig, blijf gezellig in het dorp en geniet van een heerlijke maaltijd. Vorden heeft een ruim assortiment aan eetgelegenheden
waar het goed vertoeven is.

Donderdag 21 juli

's middags en 's avonds

15.00 uur - 22.00 uur

's avonds

kermis

jaarmarkt
curiosamarkt
standwerkers concours
clown Henkie
stierenvechter met
de gekke koe

feesttent Bakker: Back4More
de Herberg: Laaierlichters

Vrijdag 22 juli

's morgens

's middags en 's avonds

's avonds

weekmarkt

kermis met speciale
aanbiedingen

de Herberg:
Buddy van Zutphen
feesttent Bakker: Grote Prijs
van Vorden; diverse bands uit
de regio

Zaterdag 23 juli

's middags en 's avonds

14.00 - 17.00 uur

's avonds

kermis

kinderbraderie
dweilorkest ff Anders
het orgelmannetje
brokkenpiloot op stelten
clown Flapje
goochelaar Jack
springkussen
Annie de schoonmaakster
dartskampioenschappen
bij de Herberg

feesttent Bakker:
Vordens Songfestival
de Herberg:
Carribean Swing-party
met Tropische verrassing



GLINNO
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers
sieraden

uurwerken
reparaties

taxaties
Zutphenseweg 7, 7251 DG Vorden, Tel. 0575 55 15 05

Siebelink Vorden
was-en textielverzorging b.v.

industrieweg3 / 7251 jt vorden / telefoon (0575) 551465

Tuinontwerp, tuinaanleg en tuinonderhoud

Hoveniersbedrijf
Kettelerij v.o.f.
Addinkhof 16 • 7251 VG Vorden • Tel. (0575) 55 20 54
b.g.g. 55 11 64 • Fax (0575) 55 19 92

Vakantie?

Wij verzorgen uw tuin,

maak tijdig een afspraak.

in Brinke
Zutphenseweg 85, Vorden, tel. (0575) 55 12 56

verkoop, reparatie en onderhoud APK-keuring

RIJWIELEN: verkoop, reparatie, onderhoud en verhuur

TAXI: ook voor groepsvervoer

BENZINE: Total tankstation

PEN a?'/SCHOENMODE Sportsohken

Beatrixptein 6, Wehl(0314)6fi1378
Dorp«8t»Bat4,Vorien{0576)653006

www.GJdsen.Shoes.nl 06i688n@Shoe8.nl

WENTINK
ELEKTRO

De Bongerd 36
7251 CD Vorden - Tel. (0575) 55 35 92

Opruiming
en...

enorme
zomeraanbiedingen

the

CORNER

o be

Zutphenseweg 8 • Vorden • Telefoon (0575) 55 24 26
Markt 21 • Zelhem • Telefoon (0314) 62 37 06

Di-Woe-Do-Vrij Kinderkleding en

9.30-12.00 / 13.30-17.30
2at Burgemeester Galleestraat 6a

10.00-16.00 Vorden tel. (0575) 55 38 87

Salon Marianne verzorgt uw haar,

make-up en huid met de grootste zorg.

Een nieuw model kapsel of er weer

lekker verzorgd uitzien, kom dan eens

langs en vertel ons uw wensen.

ananne
Haar- en Huidverzorging

Dorpsstraat 30, Vorden

Telefoon (0575 5 5 1 4 2 3

PLAZA JAARMARKT AKTIE!
Tegen inlevering van onderstaande advertentiebonnen:

GRATIS • 1 persoon

OP = O P OP DE JAARMARKTDAG

broodje hamburger speciaal

2 halen 1 betdleH
De echte

Deutsche Curry Wurst

for all
Dorpsstraat 8 • Vorden • Telefoon (0575) 55 43 55

jaarmarkt 21 juli

grandioze restantenverkoop.

Kom langs voor een
zomerse make-up.

Vanaf 15.00 uur is onze
visagiste Vera aanwezig
om uw make-up
te verzorgen. flï
Dit is geheel gratis

Doe uw voordeel!
-i

1 *»«»,;a
T

^tOSBARGNDSGN
Zutphenseweg 3 - Vorden - Tel. (0575) 55 40 82
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Jaarmarkt en standwerkers concours
VAN 15.00 TOT 22.00 UUR

Grote jaarmarkt in centrum van Vorden.
Een apart deel wordt ingericht voor antiek en curiosa. Zonder iemand tekort te doen,
willen we toch vermelden, dat mevrouw Wolters ook dit jaar weer aanwezig is met
haar artikelen ten bate van het gehandicapte kind. Ieder jaar lukt het haar om geheel
belangeloos veel geld bijeen te brengen voor lichamelijk- en geestelijk gehandicapte
kinderen

mevrouw Wolters

Vanaf 15.00 uur standwerkers concours rond het grasveld voor de
N.H. Kerk Rap van tong brengen de deelnemers die uit alle wind-
richtingen komen hun koopwaar aan de man en strijden natuurlijk
om de prijzen. Rond 21.00 uur zal de jury de winnaar van dit con-
cours bekend maken. Een heel gevarieerd aanbod en natuurlijk veel
koopjes. Voor iedereen is er wel iets passends te vinden.

Clown Henkie ontbreekt ook dit jaar niet tijdens de jaarmarkt. In de draaimolen

VANAF 19.00 UUR:

De Stierenvechter en de gekke Koe

Tijdens deze komische straattheateract ziet een Spaanse stierentemmer op stelten
een gekke koe aan voor een woeste stier die hij uitdaagt om met hem te vechten. Het
publiek wordt hierbij actief betrokken om een handje te helpen terwijl de gekke koe
blijft beweren dat hij echt geen stier is.

En natuurlijk draait's middags en 's avonds op het marktplein de kermis volop.



Open een RaboTopKid Rekening
en krijg een te gek cadeau!

Rabobank

LUCHTDRUKBUKS WEIHRAUNCH HW 85

Mondingssnelheid
4,5 mm-295 m/sec.
5,5 mm-235 m/sec.

Deze zware Duitse kwaliteitsbuks is
sinds enige tijd weer vrij te koop.

Slechts eenvoudige registratieplicht.
Enorme doorslagkracht op grote
afstand. Stabiele en robuuste construc-
tie zorgen voor een lange levensduur.

Richtkijker 4x32, met zware montage,
€65.-

Vrij te koop
€ 298,-

steeds doeltreffend!

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

HET IS NU OF NOOIT!!!

Grandioze opruiming

Per artikel ^O/O korting
J '*

Bij aankoop vanaf 3 stuks A.O /O korting

Bij aankoop vanaf 5 stuks korting

Op alle basisdenim 20% korting.

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

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

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

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

WEULEN KRANEMBARG

* sierbestrating

* tuinhout

* bielzen

* blokhutten

* tankstation

* brandstoffenhandel

Ruurloseweg 45a Enkweg 1a

Vorden Vorden
Tel. (0575) 55 12 17 Tel. (0575) 55 18 11
internet: weulenkranenbarg.nl e-mail: weulen-kranenbarg@planet.nl

/ SPARTA BULLIT
va € 529,-
MET GRATIS WAARDECHEQUE € 75,-

DE FIETSSPECIALIST

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

Restaurant 't Olde Lettink

Almenseweg 35a, 7251 HN Vorden

Tel. (0575) 55 40 01, www.oldelettink.nl

Tijdens de jaarmarkt, bier en frisdrank voor fe l/OU

Kom ook langs in de Barbecue tuin bij Shoezz aan de
Dorpsstraat 9, voor maar € 7/50 kunt u mee doen aan de
BBQ, diverse soorten vlees, sausen, salades en stokbrood.

Bij 't Olde Lettink kunt u tijdens de kermisdagen ook heel lekker eten,

Vanaf 17.00 uur:

Donderdag; Warm en koud buffet voor € 10,00 p.p.

Vrijdag ; Onbeperkt spare ribs eten voor € 10/00 p.p

Zaterdag; Onbeperkt schnitzels eten voor € 10/00 p.p
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's Morgens is er de traditionele weekmarkt. Deze wordt gehou-
den in de Dorpsstraat.

Kermis: veel vermaak voor fnoud

Doe op vrijdag meer met uw euro. Heel veel interessante aanbie-
dingen bij diverse attracties maken vandaag een bezoek aan de
kermis extra de moeite waard. Let op: De speciale aanbiedingen
op de kermis zijn alleen op vrijdag geldig.

P R O G R A M M A Z A T E R D A G 2 3 J U L I

GROTE KINDERBRADERIE EN STRAATTHEATER

Van 14.00 uur tot 17.00 uur: Grote kinderbraderie
Vanwege het enorme succes van de afgelopen jaren, organiseren wij ook dit
jaar op zaterdagmiddag een kinderbraderie in de Dorpsstraat. De kinderbra-
derie is steeds weer een mooie gelegenheid om je overtollige speelgoed van de
hand te doen en het weer een nuttige bestemming te geven. En zo kan jij een
extra zakcentje verdienen waarmee je op koopjesjacht kunt bij andere kraam-
pjes of een extra bezoekje aan de kermis is natuurlijk ook nooit weg.
Voor de kinderbraderie gelden een aantal regels waaraan iedereen zich moet
houden. Het lijkt misschien een beetje streng, maar zo kunnen we met z'n al-
len nog meer genieten van de kinderbraderie.

zaterdag

Personen die

,

*

r je aan de hierbove ^
, Werkje



Vorden

Schildersbedrijf Mullink,
voor als u zuinig bent op uw huis.

Tel. O6 - 12 15 65 76
Of kijk op www.mullink-schilders.nl
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Op het grasveld voor de kerk wordt een groot springkussen geplaatst van maar liefst 42 m
Hier kunnen de kinderen tussen 14.00 en 17.00 uur gratis en onder begeleiding naar
hartelust genieten.

Het Orgelmannetje.
Menneke Pirenneke loopt met zijn prachtig uitziende buikorgeltje en zijn reu-
ze aap over het evenement. Helaas werkt zijn aap die het centenbakje beheert
niet echt mee.

Brokkenpiloot op stelten
Gewapend met een windshooter torent de komisch uit-
ziende brokkenpiloot boven het publiek uit en blaast hij
wind naar niets vermoedende voorbijgangers. Een humo-
ristische act vol directe interactie met het publiek.

Annie de schoonmaakster
Alhoewel het evenement nog in volle gang is loopt Annie al achter haar schoon-
maakkar om alles schoon te houden. De confrontatie met het publiek blijft dan ook
niet uit als zij haar moederlijke instincten laat botvieren en iedereen probeert op te
voeden.

Clown Flapje
Clown l lapje is de liefste, leukste en slimste domme clown die
er bestaat. Flapje modelleert de prachtigste figuren van ballon-
nen die klein en groot zullen verbazen.

Dweilorkest ff Anders
ff Anders is een dweilorkest van
een stel dwaze en toch enthousi-
aste mensen die graag een lek-
ker stuk muziek maken en daar-
mee hun publiek verrast. Zij
zorgen voor een bijzonder sfeer-
tje, ff Anders won onlangs nog
een prijs tijdens een festival in
Ugchelen.

Wie wordt dartskampioen van Vorden?

Zaterdag 23 juli vanaf 14.00 uur bij 'De Herberg'

De Herberg organiseert op zaterdag 23 juli een speciale wedstrijd om het kampioenschap van Vorden.

Het darten geniet een grote populariteit, zeker sinds Van Barneveld de ene na de andere 'onehundred and
eighty' scoort. Ook in Vorden zijn veel mensen actiefin de dartsport. Door mee te doen aan deze wedstrijd maak
je kans een mooie prijs te winnen.

Er kan ingeschreven worden in twee categorieën:
Geoefend en niet geoefend speler. Hierdoor is het voor iedereen aantrekkelijk om deel te nemen.

Vooraf aanmelden bij 'De Herberg" met opgave van wel of niet geoefende darter.

Zo ziet u, ook op zaterdag 23 juli is er heel veel te beleven in ons mooie dorp.
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Aanvang: 20.00 uur. Tent open: 19.30 uur.
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Grote Prij s van Vorden
Wie wordt de opvolger van de Vordense band Avalanche die vorig jaar de Grote Prijs van won?
Er staan weer zes nieuwe bands te trappelen om het podium te bestormen. Evenals vorig jaar
is de organisatie van de avond in handen van de Vordense dialectband Kas Bendjen. Het
bandjesfestival vindt plaats in de feesttent van Hotel Bakker en de winnaar speelt op vrijdag
12 augustus in het voorprogramma van het BabyBiggenMealBal van Kas Bendjen in Kranen-
burg. Alle bands spelen ongeveer een halfuur waaronder een verplicht nummer van de Rol-
ling Stones. De volgorde van de optredens wordt pas aan het begin van de avond door mid-
del van loting bekend gemaakt. Dus kom op tijd!

DEELNEMERS

Black Out The Grit Schot DeuftPleeraam

Bacon and Beans Heibel juustum

Black Out
De basis werd gelegd toen Michael Derksen en Erik Be-
rendsen elkaar vierenhalf jaar geleden voor het eerst ont-
moetten bij hun gitaarleraar. De band Black Out was ge-
boren. Vervolgens werd John Boerakker aangetrokken als
bassist en Jeffrey Siemes kwam daar later bij voor de
drums. Zelf nemen de twee oprichters zowel de gitaar-
als de zangpartijen voor hun rekening. Black Out brengt
een combinatie van stevige rocknummers uit de goede
oude tijd en hedendaagse rock. Rockmuziek voor jong en
oud dus!

Bacon and Beans
De band begon als een geintje. Zeg
maar voor spek en bonen. Oftewel Ba-
con and Beans. Inmiddels is de hobby
aardig uit de hand gelopen. Na wat wis-
selingen heeft de band sinds januari
2004 een vaste samenstelling: Chris
Lenderink (gitaar-zang), Henk Braak-
hekke (bas-zang), Dennis Luccassen
(drums), Anton Tuhuteru (gitaar-zang),
Ina Overbeek (leadzang) en Tonnie
Kool (gitaar). Bacon and Beans speelt
covers maar gestoken in een eigen jas-
je in combinatie met eigen nummers
waarvan een aantal ook op cd staan.

The Grit Heibel
De Gelderse band The Grit bestaat al
eenjaar of acht. Michel van de Krabben
en Jeroen Settels zijn de twee muzikale
breinen achter de band en Serge Maris-
sink en Martin Loman maken het vier-
tal compleet. The Grit staat bekend als
een melodieuze rockband met eigen re-
pertoire waarvan de teksten doorgaans
worden geschreven door Michel van de
Krabben. Live wordt The Grit vaak om-
schreven als een energieke, spetterende
en zelfverzekerde band die het publiek
van het begin af aan pakt en tot het ein-
de vasthoudt. Begin dit jaar tekende de
band een contract bij een platenlabel
en dit najaar komt het debuutalbum uit.

Schot Deur't Pleeraam
Schot Deur't Pleeraam uit Aalten-Varsseveld staat garant
voor een stevig potje blues en rock, met een knipoog
naar de hardrock. Anders dan de bandnaam doet ver-
moeden spelen ze vrijwel uitsluitend Engelstalige co-
vers. Deze worden door de 5 jonge heren (vlotte derti-
gers) op geheel eigen, enthousiaste, wijze ten gehore ge-
bracht. Inpluggen, versterkers open en gaan. Waarbij ver-
meld mag worden dat het " fun-gehalte' uiteraard be-
langrijker is dan virtuositeit. Schot Deur't Pleeraam
timmert al een flink aantal jaren aan de weg en heeft

(op diverse festivals) door de jaren heen een keur van grote namen in het naprogramma gehad. En is
er geen naprogramma? Geen probleem, dan spelen ze zelf.

Ferdinand Baakman (gitarist), Arne Wichers (gita-
rist), Bram Kloosterboer (drums) en Bjorn Litjes (zan-
ger/bassist). Samen vormen ze sinds drie jaar de
band Heibel. Naast covers van onder andere Nor-
maal en Jovink and the Voederbietels spelen ze En-
gelstalige rock & roll en een hoop eigen materiaal.
De plannen zijn om begin 2006 hun eerste album
met eigen nummers uit te brengen Zij omschrijven
zichzelf als een band die gezelligheid op de eerste
plaats heeft staan. In 2003 wonnen zij de publieks-
prijs op het Battle of the bands te Oosterbeek. Dus
dat belooft wat tijdens de Grote Prijs van Vorden!

Juustum
De band begon tweeënhalf
jaar geleden als een Kranen-
burgs onderonsje. Voeg daar
de zangtalenten Peter en Els
Hummelink aan toe en je hebt
de band Juustum. Nadat het
repeteren een half jaar stil
heeft gestaan hebben de band-
leden de draad opgepakt en
komen ze weer een keer in de
week bij elkaar om er samen
op 22 juli wat moois van te
maken. Juustum bestaat uit
Martij n Dimmendaal (drums),
Niels Groot Jebbink (bas), Erik
Dimmendaal (gitaar), Frank
ten Holder (gitaar) en Els en
Peter Hummelink (zang).



MULTIMATE
Ruim 55 Mult imate
Service Bouwmarkten
in Nederland

voer routebeschrijvingen,

openingstijden «t meer info

www.multimate.nl

Fa. Heijink
Leestenseweg 10 - Zutphen -Tel. (0575) 52 17 96

Multimate, niet voor niets de snelst groeiende bouwmarktketen van Nederland

Met 999 Gaines de zomer door
999 Games gaat, in navol-
ging op het succes van Rou-
te 999 2004, deze zomer
wederom op tournee door
heel Nederland om haar
spellen te promoten. Tij-
dens deze tournee worden
de leukste spellen van 999
Games gedemonstreerd op
evenementen en plaatselij-
ke campings door een en-
thousiast team van spellei-
ders. De spellen, waaron-
der De Kolonisten van Ca-
tan en Carcassonne, zijn
uitgebreid te bekijken en
vooral te spelen! Op 21 juli
a.s. tijdens de zomerfees-
ten, doet Route 999 ook

Vorden aan. In samenwerking met Speelgoed-kadozaak Sueters wordt er voor de winkel een grote 999 Games promo-
tietent en een spellenterras opgebouwd en de spellen klaargezet om te spelen. U hoeft alleen maar aan te schuiven.
De speeltent is weer en wind dicht dus zelfs bij slecht weer kan er volop gespeeld worden!
Wilt u weten op welke dag de bus bij u in de buurt is? Bent u benieuwd geworden naar de spellen die tijdens de Rou-
te999 Gedemonstreerd gaan worden? Bent u nieuwsgierig geworden naar onze promotietent of wilt u misschien fo-
to's bekijken van de Route999 2004? Surf dan naarwww.route999.nl.

EOMI ESI

Herberg

^Zomerfeest b/

Donderdag 21 juli 20.00 uur:

Back 4 more
maken er een gezellige boel van

gratis entree - vol *» vol.

Vrijdag 22 juli 20.00 uur:

Grote Prijs van Vorden
Zaterdag 23 juli 20.30 uur:

Vordens
Songfestival

gratis eataee - vol = vol.

Hotel-Café-Restaurant

Bakker
in Vorden

Dorpsstraat 24 - Telefoon (0575) 55 13 12

Do. 21 juli 20.00 uur L33l6nlCllt6rS

Vrij. 22 juli 21.00 uur Blltlfly V3H

terras

terras

Zat. 23 juli 14.00 uur Zomerfeest darttOernOOi vooraf aanmelden

21.00 uw Carribean-Swing party
23.00 uur Tropische verrassing

aan de paal

proef de zomer!

gezellige cocktailbar

Donderdag 21 juli

Groot spellenspektakel met 999 games
spellen tijdens de zomerfeesten

Op een spellenterras, VOOR ONZE WINKEL, in een
waterdichte tent,met 32 zitplaatsen en 3 spelleiders

worden o.a. de volgende spellen gespeeld:

Kolonisten van Catan

Carcassonne
Blue moon enz.

Je kunt meedoen, informatie vragen enz.enz.

Op deze middag zijn er verschillende

acties, dus...

DE MOEITE WAARD OM TE KOMEN KIJKEN !!!

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
HOBBY ART.

SUETERS
TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VOROEN

Midden in het hart van Vorden

Bistro de Rotonde

Jaarmarkt 2005

Vlooien - markt in de Rotonde-kraam:
Diverse aantrekkelijke lekker
"versnaperingen" voor thuis:

€1,00
€ 1,50 of
€2,50

In de Bistro is onze menu-kaart helemaal in
Europese zomerse sfeer!!

O.a. Originele Spaanse Tapas hapjes en
nog veel meer...

Voor iedereen een mooie zomer gewenst!
Bistro de Rotonde-team

p.s. Wij zij weer 7 dagen geopend!!! Q oe ,^ro

liistro de Rotonde

Kcrkstrtuit 3
tclcfoonnr. 55 /5 /9
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Aanvang: 20.30 uur. Tent open: 19.30 uur. VOL = VOL.'

Vordens Songfestival
Wie wordt de opvolger van Renske Zenhorst die vorig jaar het Vordens Songfestival won? Vijf-
tien nieuwe deelnemers staan te trappelen om zich voor te stellen aan het grote publiek. Het
songfestival heeft plaats in de feesttent op de parkeerplaats van Hotel Bakker en alle talen-
ten worden muzikaal begeleid door de boerenrockers van Kas Bendjen. Drie artiesten gaan
op herhaling. Voor de rest zijn het allemaal nieuwe gezichten. De volgorde van de artiesten
zal pas op de avond /.elf bekend worden gemaakt. Dus kom op tijd!

Peter Olthuis
Deze automonteur mag tijdens zijn werk graag meezingen met de radio. En ook
achter de bar van sporthal 't Jebbink weet hij de sfeer er altijd goed in te bren-
gen. Zaterdag pakt Peter Olthuis zelfde microfoon en zingt hij een supersnelle
versie van Country Roads van John Denver. Hij is klaar voordat u het weet!

Nicolien Klein Brinke
Ze was al te bewonderen tijdens het eerste Vordens Songfestival. Toen als
Anouk met Sacrifice. Dit keer heeft Nicolien Klein Brinke gekozen voor een wat
steviger nummer: Ready to go van Republica. U bent gewaarschuwd!

Miranda Jansen
Miranda Jansen is sinds kort de leadzangeres van de Vordense band The Va-
cuümcleaners. Zingen kan ze dus wel. Zaterdag kruipt ze met 'River deep moun-
tain high' in de huid van Tina Turner. Inclusief hoge hakken, wild kapsel en Ie
ren jurkje!

René van Kuijk
Deze Utrechter woont sinds vijfjaar in Vorden. Zingen hoeven we hem niet
meer te leren. Als zanger heeft hij meer dan 20 jaar podiumervaring. Een echt
podiumbeest dus! Of om met Steppenwolf te spreken: Born to be wild!

Timmy & Monique
Hij deed twee jaar geleden mee, zij vorig jaar. Hij als Jamai, zij als Di-
do. Dit keer worden Timmy van Lingen en Monique Sleumer omgeto-
verd tot Jennifer Warnes en Bill Medley met het romantische 'Time of
my life'.

Johan Stapper
Wereldberoemd in Vorden en omstreken: Johan
Stapper. Regelmatig staat deze 70-jarige schnabbelaar met Kas Bendjen op de
planken. Zijn deelname aan het songfestival kon dan ook niet uitblijven. Dit-
maal geen 'Manna' maar 'Paloma Blanca' van George Baker. Dat wordt feest bij
Bakker in de tent!

De Lindezangers
Zijn deelname vorig jaar aan het Vordens Songfestival beviel 'm
zo goed, dat Wim Lenselink de buurt mobiliseerde. Samen met
nog 30 andere mannen uit linde vormt hij sinds kort De linde
zangers - ook te boeken voor bruiloften en partijen - en zaterdag
zingen ze maar liefst vierstemmig 'Het kleine café aan de haven.'

Willem Paul Bakker
Hij zegt dat hij het met name van z'n act moet hebben. Maar als voormalige zan-
ger van de punkband Earwax heeft hij natuurlijk wel de nodige podiumerva-
ring. We hebben het over Willem Paul Bakker. Jawel, de zoon van Klaas en Loke.
Met 'It's allright mama' blaast hij zaterdag Elvis Presley nieuw leven in!

FredDuyn
Bekend van het Hanska Duo en nu deeluitmakend van Duo Duyn. Vanaf z'n 16c
is Fred Duyn al muzikant op bruiloften en partijen. Aan de ene kant doet hij
puur mee voor de lol maar als hij wint vindt hij dat ook niet erg. Zaterdagavond
kiest hij met 'Du' van Peter Maffay voor het oude jeugdsentiment.

Damesvoetbalelftal Ratt i
Gekleed in vrome nonnengewaden doet dit damesvoetbalelftal van
Ratti mee aan het Songfestival. Uit de film Sister Act - met Whoopi
Golberg - zingen Annemie, Rachel, Carlien, Micky, Wenke, Anne
miek, Evelien, Petra, Ciske, Hanneke, Wieteke, Mariëlle, Marijn en lei-
der Christiaan het hemelse 'l will follow him'.

Pointer Sisters
De Pointer Sisters traden altijd op met z'n drieën, maar wat veel
mensen niet weten is dat ze ook nog een vierde zusje hadden. Re
den voor Anita Pierik, Marion Horstman, Mieke Polman en Gracia
Rouwen om niet z'n vieren mee te doen. Of ze er in zin in hebben,
hoeven we ze niet te vragen: 'We are so excited!'

Marieke van Rooijen
Tijdens een benefietconcert voor Azië zagen de leden van Kas Bendjen haar op-
treden. En ze wisten het direct: deze 'natural women' mag niet ontbreken op
het songfestival. De 15-jarige Marieke van Rooijen uit Bentelo zei gelijk 'ja' toen
ze haar vroegen. De echte Aretha Franklin kan wat haar betreft met pensioen!

Manon Braakhekke
Als zangeres van de band The Daltons is ze nog elke keer bloednerveus als ze het
podium op moet. En dat zal tijdens het songfestival wel niet anders zijn. Toch
heeft Manon Braakhekke geen enkele reden om zich zorgen te maken. Met een
dijk van een stem doet ze met 'Go like Elijah' Chi Coltrane verbleken.

Gerrit en Jan Borgman
De broers Gerrit en Jan Borgman zijn echte podiumbeesten. Jarenlang
hebben ze bij Jong Gelre meegedaan aan diverse revues. Zaterdag tonen
ze hun talenten als de Wichmondse Blues Brothers. Want uiteraard gaan
ze samen het podium op. Hun lijflied heet niet voor niets 'Everybody
need somebody.'

Arjan Siemerink
Deze Vordense chef-kok zingt niet alleen in de badkamer maar ook in de keu-
ken. Zaterdagavond zijn we er getuige van dat er een ongekend talent schuil
gaat in Arjan Siemerink. Zelfheeft hij nog z'n twijfels maar dat is absoluut niet
nodig met deze uitvoering van 'Under the bridge' van de Red Hot Chili Pepers!

v v -ürfK v *ZéL\
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Woensdag 13 juli 2005

• Bezichtiging Pinetum Landgoed De Belten, meer dan 1500 soorten coniferen en
naaldbomen tm 30 aug. Pinetum Landgoed De Belten, Wildenborchseweg 15.
Tijd: 19-21 uur. Openingsuren: iedere dinsdagavond in juli en augustus Prijs:
Volw € 2.50 Kind € 1.50. Info: bewoners De Belten - 0575-556262.

• Rondleidingen, door de vlindertuin voor groepen op aanvraag, met gidsen of
zoektochten met opdrachten tm 15 aug. Vlindertuin Vorden, Maandagweg 2.
Tijd: 11 uur.

• Openstelling NH kerk. tm 10 sep. Nh Kerk, Kerkstraat Tijd: 14-16 uur. Openings-
uren: ma-di-wo-do-vr 14:00-16:00u.

• Opening Zwembad In de Dennen, tm 3 sep. Zwembad In De Dennen, Oude Zut-
phenseweg 7. Tijd: ma 13-20 uur, di- vr 07-20 uur, za, zo 12-17 uurJnfo: 0575-
551205.

• Bezichtiging bloementuin. tm 31 jul. Mevrouw Rexwinkel, Wilmerinkweg 4.
Tijd: 12-17 uur. Openingsuren: Groepen ook op afspraak. Prijs: Volw € 2.50 Info:
VW Vorden - 0575-553222.

Donderdag 14 juli 2005

• Openstelling. Sint Willibrorduskerk in Vierakker tm 15 sep. R.K. Willibrordus-
kerk, Vierakkersestraatweg Tijd: di, do 13:30-16 uur.Openingsuren: en tevens op
aanvraag Gratis toegang. Info: 0575-441261.

• Orgelconcert, door IJsbrand ter Haar op het Lohman orgel 14 jul. Dorpskerk Vor-
den, Marktplein Tijd: 15:30-16 uur. Gratis toegang.

• Bezichtiging Het Heelal, een hedendaags heiligdom voor herintredende godin-
nen, tm 11 sep. Dwaaltuin Het Heelal, Almenseweg 63. Tijd: do- zo 12-18 uur.
Openingsuren: do t/m zo Prijs: Volw € 4.00 Kind € 3.00.

• Rondleiding door de tuinen van Kasteel de Wiersse. onder deskundig leiding
van ca. VA uur. Honden zijn niet toegestaan, tm 15 sep. Kasteel De Wiersse,
Wiersserallee 9. Tijd: do 10:30-12 uur. Openingsuren: iedere donderdagmorgen
Prijs: Volw € 6,50 Info: De Wiersse - 0573-451409.

• Bezoek stoelenmatter. 14 jul. Dhr. G. Terpstra, Galgengoorweg 11. Tijd: 13-17 uur.
Openingsuren: iedere donderdag t/m 11-08-2005

Vrijdag 15 juli 2005

• Bezichtiging Het Heelal, een hedendaags heiligdom voor herintredende godin-
nen, tm 11 sep. Dwaaltuin Het Heelal, Almenseweg 63. Tijd: do- zo 12-18 uur.Ope-
ningsuren: do t/m zo Prijs: Volw € 4.00 Kind € 3.00.

Zondag 17 juli 2005

• Zomertocht. gezinsfietstocht van ongeveer 40 km. 17 jul. Café Restaurant De
Herberg, Dorpsstraat 10. Tijd: 10 uur. Openingsuren: start tussen 10-12.30u. Info:
0575-553586.

• Bezichtiging Het Heelal,, een hedendaags heiligdom voor herintredende godin-
nen, tm 11 sep. Dwaaltuin Het Heelal, Almenseweg 63. Tijd: do- zo 12-18 uur.Ope-
ningsuren: do t/m zo Prijs: Volw € 4.00 Kind € 3.00.

• Openstelling van de tuinen van de Wiersse. 17 jul. Buitenplaats De Wiersse,
Wiersserallee 9. Tijd: 10-17 uur. Prijs: Volw € 5.50 Info: Kaartverkoop ook bij het
VW Vorden - 0573^51409.

Dinsdag 19 juli 2005
Vienil
• Openstelling. Sint Willibrorduskerk in Vicrakker tm 15 sep. R.K. Willibrordus-

kerk, Vierakkersestraatweg Tijd: di, do 13:30-16 uur. Openingsuren: en tevens op
aanvraag Gratis toegang. Info: 0575-441261.

• Reeënspeurtocht per fiets. 19 jul. Infobord Bij Kasteel Vorden, Tijd: 19:30 uur.
Prijs: Volw € 4 Info: Kaartverkoop bij de VW Vorden maximaal 15 deelnemers -
0575-553222.

• Boerentuin bezoeken. 17 jul tm 28 aug. Boerderij Rouwenhorst, Tijd: 10 uur.
Info: Alleen op afspraak - 0575-553867.

• Open Tuin. 19 jul. Wiersserbroekweg 10, Tijd: 11-17 uur.

Woensdag 20 juli 2005
Vorden
• Muziek en Verhalen in Theater onder de Molen. Een afwisselend programma Ver-

halen en muziek m.m.v. Diny Hiddink, Peter Hoefnagels, enz. 20 jul tm 24 aug. Un-
dese Molen, ündeseweg 29. Tijd: wo 20-23 uur.Prijs: Volw € 10.00 Kind € 5.00. Info:
Stichting Ündese Molen - 0575-556987.

Donderdag 21 juli 2005

• Bezoek stoelenmatter. 21 jul. Dhr. G. Terpstra, Galgengoorweg 11. Tijd: 13-17 uur.
Openingsuren: iedere donderdag t/m 11-08-2005

• Zomerfeest Vorden. (Kermis) 21 jul. In Het Centrum, Tijd: 15 uur. Info: 0575-
553222.

Vrijdag 22 juli 2005
Vorck'ii
• Zomerfeest Vorden. 22 jul. In De Feesttent Op Het Parkeerterrein Van Vorden,

Tijd: 20 uur.

Zaterdag 23 juli 2005

• Reeën ontdekken, met de boswachter 23 jul. Kasteel Hackfort, Baakseweg Tijd:
21-23 uur. Prijs: Volw € 4.00 Kind € 2.00. Info: bij de boswachter - 0654-280655.
Reserveren: Natuurmonumenten - 026-4979100.

• Zomerfeest Vorden. 23 ju l . In Een Grote l;eesttent Bij Hotel Bakker, Tijd: 19 uur.
Info: Kas Bendjen - 0575-556320.

Zondag 24 juli 2005

Openstelling van de tuinen van de Wiersse. 24 jul. Buitenplaats De Wiersse,
Wiersserallee 9. Tijd: 10-17 uur. Prijs: Volw € 5.50 Info: Kaartverkoop ook bij het
VW Vorden - 0573-451409.

Woensdag 27 juli 2005
Vorden
• Muziek en Verhalen in Theater onder de Molen. Een afwisselend programma

Verhalen en muziek m.m.v. Diny Hiddink, Peter Hoefnagels, enz. 20 jul tm 24
aug. Lindese Molen, Lindeseweg 29. Tijd: wo 20-23 uur.Prijs: Volw € 10.00 Kind
€ 5.00. Info: Stichting Ündese Molen - 0575-556987.

Donderdag 28 juli 2005
i en

• Rondleiding door de tuinen van Kasteel de Wiersse. onder deskundig leiding
van ca. \Vi uur. Honden zijn niet toegestaan, tm 15 sep. Kasteel De Wiersse,
Wiersserallee 9. Tijd: do 10:30-12 uur.Openingsuren: iedere donderdagmorgen
Prijs: Volw € 6,50 Info: De Wiersse - 0573-151409.

• Open viswedstrijden. door HSV de Snoekbaars. 28 jul. Viswater, Viswater Tijd: 18
uur. Openingsuren: Vertrek IS.OOu v.a. het Marktplein. Prijs: Vblw € 2,50 Info:
aanmelden bij de WV Vorden - 0575-553222.

• Bezoek stoelenmatter. 28 jul. Dhr. G. Terpstra, Galgengoorweg 11. Tijd: 13-17 uur.
• Staringavond. 28 jul. Kapel De Wildenborch, Kapelweg 1. Tijd: 19:30 uur. Ope-

ningsuren: zaal open 19.00 Prijs: Volw € 5 Kind € 2.50. Info: Res. en kaartverkoop
bij de VW Vorden - 0575-553222.

Zaterdag 30 juli 2005

• Reeën ontdekken, mét de boswachter 30 jul. Kasteel Hackfort, Baakseweg Tijd:
20:30-22:30 uur. Prijs: Volw € 4.00 Kind € 2.00. Info: bij de boswachter - 0654-
280655. Reserveren: Natuurmonumenten - 026-4979100.

Dinsdag 02 augustus 2005

• Reeënspeurtocht per fiets. 2 aug. Infobord Bij Kasteel Vorden, Tijd: 19:30 uur.
Prijs: Volw € 4 Info: Kaartverkoop bij de WV Vorden maximaal 15 deelnemers -
0575-553222.

Woensdag 03 augustus 2005

• Muziek en Verhalen in Theater onder de Molen. Een afwisselend programma
Verhalen en muziek m.m.v. Diny Hiddink, Peter Hoefnagels, enz. tm 24 aug. Lin-
dese Molen, ündeseweg 29. Tijd: wo 20-23 uur.Prijs: Volw € 10.00 Kind € 5.00. In-
fo: Stichting Lindese Molen - 0575-556987.

Donderdag 04 augustus 2005
Vorden
• Open viswedstrijden. door HSV de Snoekbaars. 4 aug. Viswater, Viswater Tijd: 18

uur. Openingsuren: Vertrek IS.OOu v.a. het Marktplein. Prijs: Volw € 2,50 Info:
aanmelden bij de VW Vorden - 0575-553222.

• Bezoek stoelenmatter. 4 aug. Dhr. G. Terpstra, Galgengoorweg 11. Tijd: 13-17 uur.
Openingsuren: iedere donderdag t/m 11-08-05

• Staringavond. 4 aug. Kapel De Wildenborch, Kapelweg 1. Tijd: 19:30 uur. Ope-
ningsuren: zaal open 19.00 Prijs: Volw € 5 Kind € 2.50. Info: Res. en kaartverkoop
bij de VW Vorden - 0575-553222.

Dinsdag 09 augustus 2005
Vord<
• Rondleiding door de tuinen bij Kasteel De Wildenborch. voor het eerste is het

mogelijk de tuinen bij Kasteel De Wildenborch o.l.v. een gids te bezoeken 9 aug.
Het Kasteel de Wildenborch, Wildenborchseweg Tijd: 10:30 uur. Prijs: Volw € 7,-
Infb: maximaal 20 personen per rondleiding - 0575-553222. Reserveren: WV Vor-
den - 0575-553222.

• Reeënspeurtocht per fiets. 9 aug. Infobord Bij Kasteel Vorden, Tijd: 19:30 uur.
Prijs: Volw € 4 Info: Kaartverkoop bij de WV Vorden maximaal 15 deelnemers -
0575-553222.

Woensdag 10 augustus 2005

Muziek en Verhalen in Theater onder de Molen. Een afwisselend programma
Verhalen en muziek m.m.v. Diny Hiddink, Peter Hoefnagels, enz. tm 24 aug. Lin-
dese Molen, Lindeseweg 29. Tijd: wo 20-23 uur.Prijs: Volw € 10.00 Kind € 5.00. In-
fo: Stichting Lindese Molen - 0575-556987.
Berend dag. speciale dag voor kinderen 10 aug. Vw Kantoor, Kerkstraat l b. Tijd:
09:30-17 uur. Openingsuren: De start is van 9.30-11.00 uur vanaf de WV, waar het
routepakket kan worden aangeschaft. Prijs: Volw € 9,75 Info: aanmelden VW
Vorden - 0575-553222.

Donderdag 11 augustus 2005
^^

• Orgelconcert, door Wilbert Berendsen op het Lohman orgel 11 aug. Dorpskerk
Vorden, Marktplein Tijd: 15:30-16 uur. Gratis toegang.

• Bezoek stoelenmatter. 11 aug. Dhr. G. Terpstra, Galgengoorweg 11. Tijd: 13-17
uur. Openingsuren: iedere donderdag t/m 12-08-2004

Vrijdag 12 augustus 2005
Kranenburg
• BabyBiggenMealBal. 12 aug. Boer Wesseünk, Eikenlaan Tijd: 20 uur.

Zaterdag 13 augustus 2005
en

• Kleurenpalet van de Achterhoek, een schilderwedstrijd in etappes 13 aug. Hotel
Bakker, Dorpsstraat Tijd: 09-15 uur. Prijs: Volw € 10,- Info: alleen voor inlichtin-
gen - 06-13484427.

• Kunstmarkt,. 13 aug. Marktplein, Tijd: 10-17 uur. Info: Inf. WV Vorden - 0575-
553222.

Zondag 14 augustus 2005

• Kastelentocht. (Corso/Optocht) voor de 29e maal een kastelenrit voor traditio-
neel gerij. 14 aug. Op De Weide Bij Kasteel Vorden, Horsterkamp Tijd: 08:30 uur.
Gratis toegang. Info: 0575-552554.

• Natuurwandeling,. (Wandelen) 14 aug. Kapel Wildenborch, Kapelweg 1. Tijd:
14 uur. Prijs: Volw € l Info: bij Job Teeuwen - 0575-431198 na 18.00 uur.

Dinsdag 16 augustus 2005
ten

• Reeënspeurtocht per fiets. 16 aug. Infobord Bij Kasteel Vorden, Tijd: 19:30 uur.
Prijs: Volw € 4 Info: Kaartverkoop bij de VW Vorden maximaal 15 deelnemers -
0575-553222.

Woensdag 17 augustus 2005
Vorden
• Muziek en Verhalen in Theater onder de Molen. Hen afwisselend programma

Verhalen en muziek m.m.v. Diny Hiddink, Peter Hoefnagels, enz. tm 24 aug. l . in-
dese Molen, Lindeseweg 29. Tijd: wo 20-23 uur.Prijs: Volw € 10.00 Kind € 5.00. In-
fo: Stichting Lindese Molen - 0575-556987.

Zaterdag 20 augustus 2005

• Boedeldag. (Rommelmarkt) verkoop van 2e hands meubels, an andere spullen
t.b.v de dorpskerk 20 aug. Schuttestraat 20, Schuttestraat 20. Tijd: 09 uur. Gratis
toegang. Info: mw. Ina Bargeman - 0575-553442.

• Internationaal D-jeugdvoetbaltoernooi. op de sportvelden van Vorden 20 aug tm
21 aug. Vv Vorden, Oude Zutphenseweg Tijd: 10 uur. Prijs: Volw € 5,-.

nd
• Vogelschieten. op het feestterrein 20 aug. Feestterrein Wichmond, Feestterrein

Wichmond Tijd: 19:45 uur. Info: 0575-441477.

Zondag 21 augustus 2005

• Internationaal D-jeugdvoetbaltoernooi. op de sportvelden van Vorden 20 aug tm
21 aug. Vv Vorden, Oude Zutphenseweg Tijd: 10 uur. Prijs: Volw € 5,-

• Fietsorienteringsrit. van ongeveer 30 km 21 aug. Feestterrein In Wichmond,
Feestterrein Wichmond Tijd: 12:30 uur. Info: opgave van 12.00-13.30 uur.

Dinsdag 23 augustus 2005

• Spel en spektakel avond, hieraan doen 16 teams uit Wichmond en Vierakker
mee 23 aug. Evenemententerrein Wichmond, Feestterrein Wichmond Tijd: 19
uur. Gratis toegang. Info: 057S441477.

Woensdag 24 augustus 2005

• Muziek en Verhalen in Theater onder de Molen. Een afwisselend programma
Verhalen en muziek m.m.v. Diny Hiddink, Peter Hoefnagels, enz. tm 24 aug. Lin-
dese Molen, Lindeseweg 29. Tijd: wo 20-23 uur.Prijs: Volw € 10.00 Kind € 5.00. In-
fo: Stichting Lindese Molen - 0575-556987.

• Country Living Fair. Een gezellig buitenevenement 24 aug tm 28 aug. Kasteel
Vorden, Horsterkamp 8. Tijd: wo, za, zo 10-18 uur, do, vr 10-21 uur.Prijs: Volw
€ 10.00 Info: Kaartverkoop ook bij de VW Vorden - 0575-553222.

Donderdag 25 augustus 2005

• Orgelconcert, door Gerrit Hoving op het Lohman orgel 25 aug. Dorpskerk Vor-
den, Marktplein Tijd: 15:30-16 uur. Gratis toegang.

• Country Living Fair. Hen gezellig buitenevenement 24 aug tm 28 aug. Kasteel
Vorden, Horsterkamp 8. Tijd: wo, za, zo 10-18 uur, do, vr 10-21 uur.Prijs: Volw
€ 10.00 Info: Kaartverkoop ook bij de VW Vorden - 0575-553222.

Vrijdag 26 augustus 2005
en

• Country Living Fair. Hen gezellig buitenevenement 24 aug tm 28 'aug. Kasteel
Vorden, Horsterkamp 8. Tijd: wo, za, zo 10-18 uur . do. vr 10-21 uur.Prijs: Volw
€ 10.00 Info: Kaartverkoop ook bij de VW Vorden - 0575-553222.

i mond
• Oranjefeest Vierakker/Wichmond. met kinder en volksspelen en 's avonds Oran-

jebal 26 aug. Evenemententerrein Wichmond, Feestterrein Wichmond Tijd: 13
uur. Prijs afhankelijk van deelname. Info: 0575-441477.

Zaterdag 27 augustus 2005
en

• Country Living I'air. Hen gezellig buitenevenement 24 aug tm 28 aug. Kasteel
Vorden, Horsterkamp 8. Tijd: wo, za, zo 10-18 uur, do, vr 10-21 uur.Prijs: Volw
€ 10.00 Info: Kaartverkoop ook bij de WV Vorden - 057S553222.

Wichmond
• Optocht. (Corso/Optocht) praalwagens optocht samen met diverse muziekcorp-

sen uit de buurtgemeenten 27 aug. Dorp Wichmond, Dorp Wii I n n m u l Tijd: 14
uur. Gratis toegang. Info: 0575-141477.

Zondag 28 augustus 2005
Vorden
• Country Living Fair. Een gezellig buitenevenement 24 aug tm 28 aug. Kasteel

Vorden, Horsterkamp 8. Tijd: wo, za, zo 10-18 uur, do, vr 10-21 uur.Prijs: Volw
€ 10.00 Info: Kaartverkoop ook bij de WV Vorden - 0575-553222.

• Vorden zingt, zangdienst in de NH Kerk 28 aug. N.H. Kerk, Marktplein Tijd: 19
uur. Gratis toegang.

Dinsdag 30 augustus 2005
•n

• Reeënspeurtocht per fiets. 30 aug. Infobord Bij Kasteel Vorden, Tijd: 19:30 uur.
Prijs: Volw € 4 Info: Kaartverkoop bij de VW Vorden maximaa l 15 deelnemers -
0575-553222.

Woensdag 31 augustus 2005
Vorden
• Openstelling NH kerk. tm 10 sep. Nh Kerk, Kerks t raa t Tijd: 14-16 uur. Openings-

uren: ma-di-wo-do-vr 14:00-16:()()u.
• Opening Zwembad In de Dennen, tm 3 sep. Zwembad In De Dennen, Oude /ut-

phenseweg 7. Tijd: ma 13-20 uur, di- vr 07-20 uur, za, zo 12-17 uur.Info: 0575-
551205.
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7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl
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NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVO DRUK, TEL (0575) 51 23 06

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

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

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

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

VORDEN: WEEVERS NET, TEL (0575) 55 73 10
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