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Amateur weerman Harry Jansen:

"Wat is mooier dan zélf kunnen
zien wat er gaande is met het weer?

"Ik ben iemand die er vaste ritue-
len op na houdt en dat begint 's
morgens om 630 uur. Dan loop ik
naar buiten en kijk ik naar het
weer, naar bepaalde kenmerken.
Aan de wolkenpartijen kan ik zien
of er regen aan zit te komen. Ook
kan ik aan de bomen en planten
zien of er veel of weinig regen in
aantocht is. Neem bijvoorbeeld het
blad van de lindeboom. Als het
blad met de punt naar beneden
trekt, dan is het duidelijk: er komt
veel regen. Bij de dennennaalden
van b.v. de spar, hetzelfde ken-
merk. Trekken de naalden ver uit
elkaar, dan valt er veel regen".
Woorden gesproken door amateur
weerman Harry Jansen die zich
nauwelijks mooiere dingen kan
voorstellen dan het weer in al zijn
facetten.

Zegt hij: "Er gaan in ons leven geen da-
gen voorbij dat er niet over politiek,
werk of familie wordt gesproken.
Daarentegen gaat er geen dag voorbij,
waarbij er niet over het weer wordt ge-
rept. Zelf ben ik al sinds 1967 in de
greep van het weer. Ik werkte toen nog
bij Bennie Rondeel. Dat was mijn eer-
ste baas. Wat was ik trots toen ik mijn
eerste salaris ontving. Ik heb het loon-
zakje met daarin 41 gulden en 78 cent
op weg naar huis in de hand gehou-
den. Ik was zo trots als een pauw. Maar
hoe ging het in de wintermaanden,
wanneer je in de bouw werkte ging je
bij extreme kou met "vorstverlet".
Dan ging ik altijd naar mijn oom Her-
manjansen, die was in de Kranenburg
koster van de kerk. Oom Herman
hield bijen en dat had ook mijn inte-

resse. In die tijd werd ik ook besmet
met het virus het "weer". Oom Her-
man keek altijd naar de maan. Als er
een das (waas) om de maan hing, dan
betekende dat er vocht in de atmos-
feer zat. Honderd procent zeker dat
het dan ging dooien. Ook kon je het
zien aan een hartstenen drempel in
het achterhuis. Wil de vloer niet dro-
gen, dan zit er waterdamp in de lucht
en dat betekent "dooi", aldus Harry
Jansen die nog enkele voorbeelden uit
het kan "vriezen of dooien" aanhaalt
om weer terug te keren bij zijn och-
tend- ritueel.

STORMGLAZEN
Harry: "Ik ga naar de regenmeter in de
wei, daar meet ik de regen vanaf. Weer
terug naar huis, naar binnen om naar
de stand van de barometer te kijken.
In deze barometer zit een stormglas
met vloeistof (in een afgesloten buis-
je). Vroeger werden deze stormglazen
voor de schepen gebruikt. Daar kon
men uit aflezen of er bijvoorbeeld
storm of onweer op komst was. Vervol-
gens maak ik mijn eigen weerbericht,
die ik op de site http://members.chel-
lo.nl zet. Om kwart voor zeven geef ik
per e-mail aan Jan Versteegt en om-
roep Gelderland de gevallen neerslag
en temperatuur door ("alles pro-deo,
jazeker ik ben een echte amateur") .
Jan Versteegt ken ik al vanaf 1992", zo
zegt Harry Jansen die sinds 2000 is
aangesloten bij de VWK (Vereniging
Weerkundige Kümatologen) "Vroeger
leerden de oudere mensen van nu, op
de landbouw winterschool dat er in
Vorden gemiddeld 700 millimeter
neerslag per jaar valt. Dat gemiddelde
is, gemeten over de afgelopen 25 jaar

(ik heb alles bij gehouden) 800 milli-
meter", zo vult Harry aan.

Natuurlijk een overbodige vraag of
Harry Jansen zich door slecht weer
zijn humeur laat beïnvloeden? "Ben je
gek man, als het begint te regenen ben
ik altijd erg benieuwd hoeveel water
er gaat vallen. Nog sterker, als het be-
gint te onweren ga ik naar buiten. Dat
deed ik vroeger al als kleine jongen.
Dan kroop ik bij mijn vader op het
platte dak van het huis om goed naar
het onweer te kunnen kijken. Zo zou
ik dolgraag een keer een orkaan van
dichtbij willen zien. Nee hoor, abso-
luut geen obsessie, ik geniet met volle
teugen van het weer. Met name van de
herfst, een prachtig jaargetijde met in
de natuur schitterende kleuren. Rem-
brandt zou hier in deze omgeving ze-
ker twee jaren kunnen schilderen", zo
grapt Harry Jansen.

De amateur weerman geniet in de gro-
te wijde wereld (Vorden en omgeving)
niet alleen bekendheid vanwege zijn
belangstelling voor het weer, ook
heeft hij door het weer en de natuur
inspiratie opgedaan bij het bedenken
van spreuken. Harry: "Mijn moeder
Annie had vroeger ook een "spreuken-
tik". Dat heb ik waarschijnlijk van
haar overgenomen. Toen ik als jongen
naar kapper Wiekart senior ging, hing
daar in de kapsalon een blauw Delfts
bordje met de tekst: "Een proper
hoofd en een gladde kin, daar steekt
de man zijn schoonheid in". Die
spreuk is mij altijd bij gebleven", zo
zegt hij.

Het inspireerde Harry tot het maken

Achtkastelen-
fietstocht
Woensdagmiddag 27 juli organi-
seert de VW een fietstocht langs
de Vordense kastelen. Het vertrek,
onder deskundige leiding, is om
13.30 uur vanaf het VW kantoor
aan de Kerkstraat. Hier kan men
zich vanaf 13.00 uur al inschrij-
ven. De kosten bedragen voor vol-
wassenen 4,50 euro per persoon.
Schoolkinderen (basisscholen) be
taleri 3,75 euro. Alles inclusief een
kop koffie/ thee of een frisdrankje
tijdens de pauze onderweg.
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van de volgende weerspreuken:" Wan-
neer 't reagent in mei, is april voorbij
en as 't sneeuwt in september, volt de
kerst in december".
Verder bijvoorbeeld "De bladeren valt,
de beume wordt kaal. De westenwind
geet d'r met an de haal. Ik kan niet
treuren dat 't blif guren, zo kump 't
meeste blad toch bie- je de buren".
"Hagelstene zo groot as kruu-jwagens,
sneeuwvlokken as bergkappen, de
kniens valt dood in de wei, dan pas
sprekk-n wie-j oaver zwoar weer in
mei" en tot slot "Onweer dreigt, wie
verwacht 'n donder. De vogels vliegt
laeg, de muggen d'r onder. De ramen
goat los en smiet af den dekken. En
raps begint o-w de muggen te stek-
ken"!

TWEEDE HARDE SCHIJF
• Het bedenken van al deze spreuken
houdt automatisch in dat Harry Jan-
sen maar al te graag gevraagd wordt
voor het schrijven van komische tek-
sten voor bruiloften en partijen. En
niet te vergeten de Sinterklaas gedich-
ten. Harry: "Als mij ergens iets opvalt
zet ik een kruisje (vergelijkbaar met
een knoop in de zakdoek) in mijn
hand. Als ik dan thuis kom schrijf ik
het voorval direct op. Zo' n kruisje in
mijn hand is zeg maar "mijn tweede
harde schijf'. Harry Jansen is in hart
en nieren Vordenaar en steekt dat niet
onder stoelen of banken. Zegt hij: " Na
Vorden komt er heel lang niks. Vorden
is voor mij alles, gemoedelijkheid, het
buitengebied. Nee ik heb absoluut
geen problemen met de nieuwe ge-
meente Bronckhorst als ze de borden
"Vorden" maar laten staan. Als ik op
vakantie ga ben ik hooguit na een
week al weer terug in Vorden. Trou-
wens ik niet alleen, mijn vrouw Riet
vindt een week buiten Vorden ook
lang genoeg", zo zegt Harry Jansen.

Het liefst brengt hij zijn vakantie door
naobie-j De Kanarische Weilanden an
't meer van Mieneave en dat alles ligt
an de Reu'lseweg. Natuurlijk hoort on-
ze weerman ook op de foto. Harry
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weet een prima plekje en neemt ons
daar mee naar toe. Het vertrekpunt is
het achterhuis van de familie Jansen.
"Kijk zegt Harry, hier begint de alter-
natieve VW route, zonder muziek na-
tuurlijk, anders geeft dat teveel kabaal
voor de buren. We lopen achter hem
aan, via de Vordenscheweg, linksaf
naar het Willy Dobbeplein. In het mid-
den van het plein staat een windwij-
zer. Onderweg passeren we ook nog
een tuinhuisje. In dit huisje hangt een
spreuk aan de muur: "Aj 't geld der
veur hebt, kö'j rustig dom blieven"!

Tussen de braamstruiken door ontwa-
ren we plotsklaps het bordje P (parke-
ren). Daarna komen we in de Everhar-
dinkweg, een straatnaam die in Zel-
hem voorkomt. In mijn voornaam
komt Everhardus voor, vandaar deze
link", zo legt Harry uit. Onderweg in
het struikgewas staat een fiets. "Een
oude discofiets die mijn zoon vroeger
gebruikte toen hij naar de disco ging"!
We passeren een nest met stenen ei-
eren. "Die zijn van de steenuil", zegt
Harry. Vervolgens passeren we een al-
ternatief weerstation met het volgen-
de onderschrift:" Als de steen heen en
weer gaat, waait het. Als de steen
warm wordt, schijnt de zon. Als de
steen nat wordt, regent het. Als de
steen nat wordt en heen en weer gaat,
stormt het". We naderen de plek waar
de fotograaf haar werk kan doen "De
Kanarische Weilanden an 't meer van
Mieneave"!!
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 31 juli 10.00 uur ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 31 juli 10.00 uur ds. A.H. Loonen-Graaskamp,
Geldermalsen

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 31 juli ds. C. Gros, Aalten;
19.00 uur ds. R.H. Bollen, Dieren.

R.K. kerk Vorden
Zondag 31 juli 10.00 uur Woord- en communieviering
m.m.v. rouw- en trouwkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 30 juli 17.00 uur Eucharistieviering herenkoor.
Zondag 31 juli 10.00 uur Woord- en Communiedienst
m.m.v. dameskoor

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

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

Tandarts
3 0 - 3 1 juli: D. Stolk, Ruurlo, telefoon 0573 452400.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30- 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Wooncorporatie Pro Wonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen.
Woonwinkel Borculo/Ruurlo/Vorden,
Tel. (0545) 46 34 70.
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur
borculo@prowonen.com
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel.(0314)626140
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.com

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

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

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

Organic Move
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Marlies
Aartsen, Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575)
5562 17.

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,5ü 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.

• Trouwring veranderen?
Verkoop oude-nieuwe siera-
den. Bronzen beelden. Atelier
Henk Eggersman. Burg. Gal-
leestr. 8 Vorden tel. 55 07 25.

• 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.

• Aankomen, afslanken
moe, niet lekker in je vel
of een gratis huidverzor-
gingstest? Ruime ervaring,
persoonlijke begeleiding. Bij
Jerna Bruggink slaag je best,
tel. (0575) 46 32 05.

• Te koop: Pups van boer-
derij moeder Bordercollie X
Heidewachtel Vader Fox,
geboren 15-6-05 ingeënt en
ontwormd met paspoort, tel.
(0575) 55 67 52.

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

• LEER (BETER) BRIDGEN.
Beginnerscursus start 20
september opfriscursus 21
september gevorderdencur-
sus 22 september. Nicolette
Loven & Harry Garsen gedi-
plomeerde bridgedocenten.
Aanmelden: 0575-52 22 75.

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

• Abraham of Sara ge-
zien..? Vier het samen in on-
ze ballonmand voor € 175,-
p.p. Bel ballonvaarder Paul
Kok 06 51 58 41 45.

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

• Te koop: 3 1,5 jarige Blau-
we Texelaars rammen ARR-
ARR. en BI. Texelaar ooi-lam-
meren (febr.) Tel. 06-10 71
8388.

• Onverwachts te huur:
6-pers. vakantiewoning op
Texel (De Koog) periode van
12 aug. t/m 26 aug. 2005 - 3
slaapkamers (1 x beg. grond) -
badkamer met wirhl-pool en
stoom douchekabine op beg.
grond.- extra douche-wastafel
en toilet boven - zonnebank -
sauna - Tv-video en Dvd -
wasmachine en wasdroger -
moderne inrichting. Inf. bij J.W.
Polman. Insulindelaan 5, 7251
EJ Vorden Tel. 0575 - 551201.

50% KORTING
'

op bijna de totale zomermode voor dames en heren

HERENMERKEN

McGregor,

Camel Active,
Brax,

Trafic,
New Bondstreet,

Mobil Elasto,
Ledüb e.v.a.

DAMESMERKEN

Rosner, Basler,
Gerry Webpr,

Delmod,
Frankenwalder,

Gardeur, Mezzo,

Articles,
Olsen e.v.a.

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon (0573) 45 14 38

De kleine adverteerder
blijft belangrijk!

Daarom wordt een
weekblad 'edif gelezen.

Dagmenu's
27 juli t/m 2 aug. 2O05

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

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen
Vorden • Zutphenseweg 24

Tel.(0575)551514

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 kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur.
U mag uw dagmenu aankleden met extra gamituren of een extra gang dan zijn dit onze

afhaal prijzen: Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsalade € 1.25 p.p.
Prijs voor soep € 2.25 p.p.

Prijs voor ijs met slagroom € 1,75 p.p.
Woensdag 27 juli
tomatensoep / varkenshaassaté met pindasaus, nasi
en rauwkostsalade

Donderdag 28 juli
wokki wokki van kip en roerbakgroente, rijst en salade /
bavarois met slagroom

Vrijdag 29 juli
champignoncrémesoep / wiener zwiebelrostbraten met uien,
aardappelen en groente

Zaterdag 3O juli
Italiaanse cordon bleu met ham en kaas overbakken, frieten,
salade / ijs met slagroom

Maandag 1 augustus
runderbouillon met vermicelli / Karbonade de rotonde
met aardappelen en groente

Dinsdag 2 augustus
wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade /
ijs met slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (O575) 55 15 19
Ook è 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



Het geluk dat groeit,
een stukje dat bloeit
is waar wij, al is het nog zo klein
ontzettend gelukkig mee zijn.

Wij zijn blij en gelukkig met de geboorte van
onze zoon en broertje

Sjoerd

Holtmaet 9
7251 W Vorden
Tel. (0575) 55 52 24

Hij is geboren op 24 juli 2005 om 11.43 uur,
weegt 3920 gram en is 55 cm lang.

l
Eric en Mirjan Besselink-Gerritsen ($\

Dominique en Brigitte

Voor uw belangstelling en deelneming na het
overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma en omi

Willemina
Eggink-Bargeman

betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, juli 2005

Na een kort ziekbed is toch nog plotseling overle-
den ons trouwe lid

Gerrit Wolter Plijter

Wij wensen Henny, de kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte toe.

Vordens Mannenkoor

Vorden, juli 2005

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

M. Weevers

Electronics

,v DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
«7251 DG Vorden

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

ia\**T A
00*"° ASTR4,

flDutchPC Electronics
Brummen-Vorden

RIJSCHOOL

HORSTMAN
1980-2005

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

aanhanger of in een automaat wilt leren
rijden, bij ons ben je verzekerd van een

gedegen rijopleiding!

Wij leiden op voor de examenplaatsen
Doetmchem en Zutphen

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

Wilhelminalaan 3, 7251 EN Vorden, tel. (0575) 55 10 12 of (06) 51 911 855

Appel-
flappen400

4 voor €

Echte Bakker
VAN ASSELT

Rozijnen-
bollen

6 voor

25

De Echte Bakker Dat proefje!

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

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

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

FONS JANSEN

installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke korting!

Inlichtingen:

B. Enzer/nk
-a (0575) 46 15 34

www.ballonvoor2.nl

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

Onze spiesen: goedgekeurd
voor alle leeftijden"

Variatie doet eten, dat geldt zeker voor kinderen. U zorgt dan ook voor
blije gezichtjes met onze speciale kinderspiesen. Net als onze Volwassen'

spiesen in variaties met kip, varkens- of rundvlees, naturel of gemarineerd,
De prijs? Ook die kan rekenen op uw goedkeuring.

Keurslagerkoopje

4 grillworstjes +
4 barbecue hamburgers €

Special

Solomio spies Per stuk €
Salade van de week

Rauwkostsalade 100 gram €
(voor op toast)

weekaanbieding

Spiesen

2.50

O?8

diverse soorten vanaf per stuk € 0°:98

Vleeswarentrio

100 gram Coburger rauwe ham +
100 gram Boterhamworst +

^ 100 gram Leverkaas «-j 93
| samen voor de prijs van : €

^ weekaanbieding

J4 Priklapjes €

29

450
Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(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 7251 HN Vorden
tel. 0575-554001
www.oldelettink.nl
e-mail: info@oldelettink.nl

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

van ai. 19 juli t/m vr. 22 juli

• Bal gehakt

Gebakken aardappelen

• Rauwkost

• Dessert

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

Tot ziens bij 't Olde Lettink

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens u\v vertrouwde adres voor:

onderhoud aan bestaande monumenten
/< tak: • schoonmaken

• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: (ierritsenweg 6
(liulustrk-UTivin ' IK- Mars' t.o. Woonboulevard lüjerkamp)

7202 Hl» /utphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581
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Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

d rukke r i j

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen
Weevers
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVO DRUK, TEL (0575) 5123 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



Goede
begint met

gratis
advies

Hebt u regelmatig zorgen over

zorg? Weet u onderhand echt

niet meer waar u aan moet

kloppen? Misschien twijfelt u

of u wel zelfstandig kunt

blijven wonen. Bel dan

vandaag nog met Sensire:

0900 - 88 56 (lokaal tarief).

Wij geven u in alle rust per-

soonlijk advies en brengen

daarvoor graag vrijblijvend

een bezoek bij u thuis.

Gratis uiteraard. Ons

advies wordt volledig afge-

stemd op uw persoonlijke

behoeften. Dat geeft een

goed gevoel. Wilt u weten

wat in uw situatie mogelijk

is? Bel dan gerust met

Sensire. Wij staan graag

voor u klaar. Doe het maar:

0900 - 88 56.

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens

• Borduurpakketten

en -stoffen

• Beiersbont
• Grote collectie haak- en

handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten

"De Witte Engel"
• Foumituren

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, De

Ploeg, Ado of Gardisette

zijn onze garantie voor

een modieus en kleur-

rijk interieur-

Kwaliteit en vakmanschap
onder één dak

Sensire
een goed gevoel

nTEUIM HET AS-TIVIA FOIMD:

ISI LEX/EINI
;. «GilRO

wie
blind
is redt z i ch

v a a k p r i m a m e t

een s t e u n t j e in de rug

De Vereniging Bartiméus steunt

blinden en slechtzienden, jong en oud.

Met projecten voor onderwijs, zorg en

dienstverlening. Al negentig jaar.

Help mee via giro 400 40 40

bartiméus
V E R E N I G I N G

Hengelsport

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. Vóór info/opgave voor
deelname vanaf september bij Wel-
zijn Ouderen Vorden, tel. 55 34 05.

JULI
26 Avondrondleidingen Pinet in de

Belten.
27 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
28 WV Staringavond.
28 Orgelconcert in de Dorpskerk.
28 Klootschietgroep de Vordense Pan.
28 WVViswedstrijd.
30 ANBO/PCOB rijbewijskeuring 70+

in de Wehme.

AUGUSTUS
2 Avondrondleiding Pinet in de Bel-

ten.
3 Handwerkmiddag in de Wehme,

Welfare Rode Kruis.
3 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
4 WV Staringavond.
4 Klootschietgroep de Vordense Pan.
7 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijd.

9 Avondrondleiding Pinet in de Bel-
ten.

9 ANBO fietsend in beweging (dag-
tocht); info tel. 55 20 38

10 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege.

10 WVBerenddag.
11 Orgelconcert Dorpskerk Vorden.
11 Klootschietgroep de Vordense Pan.
12 Babybiggenmealbal Kranenburg.
13 VW Kunstmarkt.
16 Avondrondleiding Pinet in de Bel-

ten.
17 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
18 Klootschietgroep de Vordense Pan.
20 t/m 27 Oranjefeesten Wichmond-

Vierakker.
21 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijd.
23 Avondrondleidingen Pinet in de

Belten.
24 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
24 t/m 28 Country Living Fair.
25 Orgelconcert Dorpskerk Vorden.
25 Klootschietgroep de Vordense Pan.
27 ANBO/PCOB r ij bewijs keu ring 70-

plussers in 'de Wehme'; info tel. 55
2003

30 Avondrondleidingen Pinet in de
Belten.

31 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege.

In het licht van de schaduw
Beeldende kunst op kasteel de Kieftskamp
Van 13 augustus t/m 11 september
zijn beeldende kunst installaties te
zien in de voormalige paarden-
boxen van kasteel de Kieftskamp.
Naast de kunstenaar Wendelmoet
Langerak zijn tijdens het weekend
ook andere kunstenaars actief. En-
tree: 5 euro (kinderen 2.50).

Openingstijd: uitsluitend van donder-
dag t/m zondag, van 11.00 -17.00 uur.
Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus
kunt u, onder begeleiding van Wen-
delmoet, zelf tekenen of schilderen.

Adres: De Kieftskamp, Lindeseweg 6,
Vorden.

De Snoekbaars
De hengelaarsvereniging "De Snoek-
baars" hield vorige week in de Berkel
bij Zwiep de 6e onderlinge wedstrijd
waarbij de 18 deelnemers in totaal
4170 gram vis vingen. De uitslag was
als volgt: 1) J. Besselink 870 gram. 2)
J.W. Golstein 860 gram. 3) R. Golstein
520 gram.

Duivensport

RV. Vorden
Uitslagen-wedvlucht vanaf Haasrode
over een afstand van circa 170 kilome
ter: C. Bruinsma l, 11, 20; TJ. Berent-
sen 2, 3, 15; H.A. Eykelkamp 4, 8;
Comb. A en A Winkels 5,6, 7,10,14,17;
M.M. Tiemessen 9, 12, 13, 16, 19; F. T.
Hummelink 18.

Politie

AANRIJDING MET BEKNELLING
Vond maandagmiddag 18 juli jl. op de
Zutphenseweg een aanrijding met
beknelling plaats. Een 78-jarige inwoner
uit Vorden kwam met z'n auto om-
streeks 12.15 uur uit de richting Zut-
phen aanrijden. Kennelijk is hij onwel
geworden en op de verkeerde weghelft
beland.
Hier kwam hij in botsing met een
vrachtwagen (gegeven nog niet be
kend). Het slachtoffer raakte bekneld
en is door de brandweer en ambulan-
cepersoneel uit z'n auto bevrijd. Hij is
opgenomen in het ziekenhuis. Door
de weggeslingerde brokstukken raak-
te de auto van een 45-jarige plaats-
genote ook beschadigd.

De weg is geruime tijd afgesloten
geweest voor het politieonderzoek.

Bereikbaarheid WegWijZer
tijdens zomervakantie
De vakantietijd breekt aan. Zo ook
voor WegWijZer. De consulente
mevr. I. Bos is 3 weken afwezig van-
af maandag 25 juli t/m 12 augustus.

Gedurende haar afwezigheid is, tijdens
de spreekuren (dagelijks van 9.00-11.00

uur), Welzijn Ouderen bereid uw vra-
gen te beantwoorden. Telefonisch be-
reikbaar (0575) 55 34 05, zelfde locatie
(begane grond De Wehme). Maandag
15 augustus is de consulente I. Bos er
weer, om u de weg te wijzen op het ge-
bied van wonen, welzijn en zorg.

Free-wheel gaat naar Zweden
Alsjiet natuurijs niet naar Nederland komt, brengen wij u er naartoe!

Het Vordense Buitensportbedrijf
free-wheel organiseert in januari
en februari 2006 een aantal
schaatsreizen naar Zweden. Een
reis gaat naar Orsa/Mora; een ande-
re naar Grangarde. Beide bestem-
mingen liggen in de provincie Da-
larna in Midden Zweden.

Speciaal voor deze schaatsreizen en
een aantal andere sportieve reizen
heeft freewheel een nieuwe bedrijfs-
onderdeel opgezet, dat onder de naam
Free-wheel Travel zal gaan opereren.
Binnen free-wheel zijn Martien Pater
en Dagmar van Rossum verantwoorde
lijk voor de reisorganisatie.

Het nieuwe initiatiefsluit goed aan bij
de andere activiteiten van freewheel,
die onder meer bestaan uit een sport-
organisatiebureau en een schaats-,
skeeler- en skispeciaalzaak. Verder
produceert het bedrijf de freeskate,
een schaats die uitermate geschikt is
voor het Zweedse natuurijs en op de
Weissensee al zijn waarde heeft bewe
zen.

Al vanaf 1999 is freewheel actief op de
Zweedse markt. Nu op verschillende
plaatsen het ijs goed wordt bijgehou-

den en de zaken goed zijn georgani-
seerd, is het volgens Martien Pater een
zeer geschikt moment om naar Zwe
den te gaan. Tijdens zijn orilntatiereis
in februari van dit jaar was hij onder
de indruk van de verschillende moge
lijkheden.

Natuurlijk speelt het gebrek aan na-
tuurijs in Nederland hierbij een be-
langrijke rol. Hoewel schaatsen het
hoofddoel is van de reizen, worden er
verschillende andere activiteiten aan-
geboden zoals langlaufen, tochten
met sledehonden en ijsvissen.
De natuurbeleving staat voorop, maar
prestatiegerichte schaatsers zullen ze-
ker ook aan hun trekken komen door
de mogelijkheid van deelname aan
georganiseerde toertochten.
Meer informatie is binnenkort op
www.freewheel.com/travel en in een
later stadium bij de verkooppunten
van de freeskate. Op een aantal plaat-
sen in het land (waaronder vestigin-
gen van Bever Zwerfsport) zullen in
het najaar informatieavonden wor-
den georganiseerd.

Voor meer informatie:
Martien Pater of Dagmar van Rossum
(0575) 55 42 28.

Iedere week kijkt men uit naar wat de slager, de bakker en de groenteman te bieden hebben.

Contact wordt niet gelezen, maar gespeld.



Waar let je op bij de keuze van kinderopvang?
Zoek je als ouder/verzorger een plaats voor je kind op een kinder-
dagverblijf (kdv), of op de buitenschoolse of naschoolse opvang
(bso, nso), dan kijk je meestal eerst of er een dichtbij je huis of je
werk is. Daarnaast zijn er nog enkele punten om op te letten, ook
als je al wat langer klant bent bij een bepaald kindercentrum.

Veiligheid en hygiëne
Sinds 1 januari 2005 hoeven kin-

dercentra geen vergunning meer

te hebben, maar ze moeten zich

wel laten registreren bij de

gemeente. Samen met de GGD en

de brandweer zorgt de gemeente

dan voor periodieke controles. De

exploitant van het kindercentrum

moet zelf regelmatig risico-inven-

tarisaties uitvoeren en preventieve

maatregelen nemen. Als ouder/

verzorger kun je o.a. aan de volgen-

de punten zien of het in orde is:

• de groepsruimte ziet er ver-

zorgd en gezellig uit, en heeft

een aangename temperatuur;

• u ziet altijd minimaal 2 leid-

sters in de nabijheid van de

kinderen;

• de overdracht van de kinderen

bij het halen en brengen is

goed geregeld; jonge kinderen

moeten niet kunnen "ontsnap-

pen";
• de slaapkamers worden geven-

tileerd en zijn niet te warm

(ca. 18° C);
• medicijnen worden zodanig

bewaard dat kinderen er niet bij

kunnen;

• er liggen geen gebruikte was-

handjes/doekjes op tafels,

grond of aanrecht;

• u krijgt voorlichting over het

hygiënisch meenemen van

afgekolfde borstvoeding of

andere etenswaren.

Meer tips over veiligheid en hygië-

ne vindt u in de kaders over kin-

derbedden en speeltoestellen, en

op www.keurmerk.nl, kijk bij "Veel

gestelde vragen over kinderop-

vang'.'

HKZ-keurmerk, ISO 9001
Meer dan 100 organisaties voor

kinderopvang beschikken over

het vrijwillige HKZ-keurmerk. Dit is

een variant van het bekende ISO

9001-keurmerk voor de interne

organisatie van bedrijven.

De HKZ-eisen gaan echter verder:

zo moet de organisatie ook een

goed pedagogisch beleid hebben

en toepassen, goed contact

onderhouden met de ouders/ver-

zorgers, aantoonbaar aan de gel-

dende wetten en normen vol-

doen, etc. Een onafhankelijke keu-

ringsinstelling controleert dit alles

minstens een keer per jaar.

Gratis consumententips per email
Stelt u prijs op meer onafhankelijke consumenteninformatie?
Het Keurmerkinstituut verspreidt elke maand per email drie
gratis consumententips. De tips verwijzen naar betrouwbare
informatie op internet over de kwaliteit van producten, dien-
sten en accommodaties voor consumenten. Meld u aan op
www.keurmerk.nl (klik op "Consumententips"). Uw emailadres
wordt nergens anders voor gebruikt, en u kunt heel gemakke-
lijk zelf weer opzeggen.

U vindt de organisaties met een

HKZ-keurmerk van het Keurmerk-

instituut op www.keurmerk.nl, kijk

bij "Wat is goedgekeurd?"

Kinderbedden
Enkele aspecten van de veiligheid
van bedjes die u zelf kunt toetsen
zijn:

• er mogen geen koorden van
de zonwering in de bedjes
hangen;

• bedjes mogen niet te dicht bij
een hete verwarming(sbuis)
staan;

• de afstand tussen de spijlen
ligt tussen 45 en 65 mm. Om
van buitenaf gemakkelijk bij
het kind te kunnen is een
minimale afstand van 60 mm
wenselijk;

• de zijkanten mogen voor kin-
deren vanaf 1,5 jaar niet over-
klimbaar zijn, en hebben bij
voorkeur een hoogte van
minimaal 70 cm;

• de matras moet goed aan-
sluiten, zodat het kind er niet
onder kan raken;

• kinderen beneden 2 jaar
mogen niet onder een dek-
bed slapen.

De laatste maatregel beperkt de
kans op wiegendood.
Op www.keurmerk.nl vindt u de
bedjes die het keurmerk "Goed-
gekeurd Keurmerkinstituut" mogen
voeren; de hiervoor geldende eisen
zijn opgesteld in samenwerking met
de Stichting Consument en
Veiligheid.

Veilige speeltoestellen
Voor een veiligheidsinspectie van de speeltoestellen zijn gespe-
cialiseerde bureaus actief. Het kindercentrum moet van elk
speeltoestel een veiligheidlogboek bijhouden. Wat niet ieder-
een weet is dat binnen geplaatste toestellen (incl. speelhuisjes)
aan dezelfde eisen moeten voldoen als buitentoestellen. Elk
toestel dat na 26 maart 1997 is geplaatst moet beschikken over
een wettelijk verplicht certificaat van typekeuring; de leveran-
cier moet dat kunnen tonen. Op www.keurmerk.nl vindt u tien-
tallen gecertificeerde speeltoestellen. Ook staan hier veilige
bodemmaterialen vermeld, geordend naar de maximale val-
hoogte waarvoor ze geschikt zijn.

Onafhankelijke consumenteninformatie op internet

De website van het Keurmerkinstituut (www.keurmerk.nl)
bevat een schat aan informatie over de kwaliteit van producten,
diensten en accommodaties voor consumenten (alleen niet-
levensmiddelen). Vooral de lijsten met goedgekeurde objecten
bieden praktische hulp bij aankoop. U vindt hier onder andere
goedgekeurde:

• rookmelders en brandblussers;
• kinderbedden, traphekjes, bedkruiken;
• maneges en zwembaden;
• speeltoestellen en waterglijbanen;
• organisaties voor kinderopvang en welzijn.

Alle hierin genoemde producten en organisaties zijn uitgebreid
onderzocht, en ze voldoen aan de strenge eisen die het
Keurmerkinstituut toepast.

Voor de onderwerpen die niet aan bod komen op www.keur-
merk.nl bevat de website tientallen links naar andere plaatsen
op internet met nog meer onafhankelijke informatie.
Raadpleeg bijvoorbeeld de zeer uitgebreide catalogus van
keurmerken, of de catalogus van etiketteringssystemen.
Kortom, de website van het Keurmerkinstituut is dé toegangs-
poort voor onafhankelijke informatie over de kwaliteit van pro-
ducten, diensten en accommodaties voor de consument.

Keurmerkinstituut

Stichting Consument en Veiligheid

Het Keurmerkinstituut is een onafhankelijke organisatie
gericht op verbetering van de kwaliteit en veiligheid van pro-
ducten, diensten en accommodaties voor consumenten.
Postbus 45,2700 AA Zoetermeer.
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10e Internationale
Combinerace Mariënvelde

Boetes voor naaktlopers

In het weekeinde van zaterdag 6 en zondag 7 augustus 2005 organiseert de
M.C.M. wederom een spektakelweekend rondom racende combines. Sinds
1996 organiseert de Motor dub Mariënvelde jaarlijks een internationale
combinerace. Begonnen werd destijds met zo'n 20 deelnemers, maar dit
jaar zullen er maar liefst 50 combines deelnemen aan de races. Om het
publiek te blijven amuseren wordt er gewerkt aan een gevarieerd pro-
gramma.

Combinerace
Er wordt geracet in drie klassen, te
weten: de standaardklasse, de speci-
alklasse en de vrije klasse. Bij de
standaardklasse dienen de motor en
de riemaandrijving 'origineel' te blij-
ven. De motor mag opgevoerd wor-
den en wat goochelen met de poelies
is ook toegestaan. De grote gevaar-
ten bereiken inmiddels snelheden
van meer dan 50 km/u. Er wordt met
12 combines tegelijk gestart, wat op
de snel smaller wordende baan leidt
tot spectaculair trek- en duwwerk.
Bij de specialklasse is de deelnemer
vrij in de keuze van motoren, trans-
missies en assen. Deze machines
met brullende V-8 motoren halen

met gemak snelheden tot boven de
100 km/u.
In de vrije klasse rijdt men met rond-
om geveerde machines die nog hoge-
re snelheden halen.
De deelnemers zijn afkomstig uit
Nederland, ^Duitsland en
Luxemburg.
Er wordt ook een race gehouden met
alleen da-mes op de combines.
Spektakel
Tussen de combineraces wordt het
publiek op ludieke wijze vermaakt.
Zo is er dit jaar een demonstratie
van het 'Banger-Racing'. Een ge-
traind stuntteam laat het publiek
zien wat je zoal met oude auto's
kunt doen. Deze vorm van volksver-

maak is momenteel enorm populair
in Engeland. Dit is dan ook een zeer
spectaculair onderdeel van de dag,
gezien de reacties van vorig jaar.
Alebussenrace

tln 2002 hadden we met de
'Alebussen-Race' een spectaculaire
nieuwe attractie. Dit jaar zal dit
onderdeel zijn vervolg krijgen waar-
bij >nog meer deelnemers aan de
start zullen verschijnen. De ingredi-
ënten zijn eenvoudig. Men neme een
trekker (met veiligheidsbeugel,
maar zonder cabine) met daarachter
een met water gevulde giertank en
gaan!! Men mag de concurrenten
hinderen door flink te sproeien
||
De presentatie wordt verzorgd door
het spraakzame en prettig gestoorde
duo Huub en Barry.
Voor de kinderen is er een kermis
met o.a. gratis draaimolen, lucht-
kussen, schminken
Feesten
Voor de feestliefhebbers is er een
gevarieerd programma in de grote
feesttent. Zaterdagavond is er vanaf
20.30 uur een dors(t)feest met in het
voorprogramma de plaatselijke
'rock & lol' band 'Kiek now us' en als
knallende afsluiter de bekende rock-
cover band 'Purple Haze'.
Zondagmiddag na de combinerace
vanaf onge-veer 16.30 uur zal de for-
matie 'Eddy And The Casemakers'
het spektakelweekend met een gran-
dioos feest afsluiten!
Locatie
Het evenement vindt plaats aan de
Zanddijk tussen Mariënvelde en
Halle. De entree bedraagt voor deza-
terdagavond € 5,-. Zondag bedraagt
de entree € 8,-. Kinderen tot 12 jaar
hebben gratis entree en parkeren
kost ook niets!
Voor nadere informatie en actueel
nieuws kunt u de website
www.combinerace.nl bezoeken.

Woninginbraak of insluiping?
Doe altijd aangifte!

Mira Beuk (57) en Karel van Weesel (34) kregen onlangs de schrik van hun leven. Karel ging naar de schuur van z'n
huis en wilde deze en vervolgens de poortdeur van de tuin op slot doen om naar bed te gaan. In de schuur trof hij
een rommeltje aan. Hij krabde zich even adhter z'n oren. Hadden de kinderen iets gezocht of. ? Toen hij goed
keek bleken zijn visspullen te zijn gestolen. Niet zo bijzonder zal menigeen denken. Maar er waren wel hengels
bij, die hij van z'n overleden vader had geërfd ! Spullen met voor hem emotionele waarde l Hij bedacht zich geen
moment en deed aangifte bij de politie. De dieven werden enige tijd later aangehouden, niet alle hengels zijn
terug maar toch

De politie heeft zondagmorgen 17
juli een 21-jarige Harderwijker en
een 21-jarige man uit Oijen een
boete van € 50,- gegeven voor naakt-
lopen. De mannen werden rond half
tien naar de politie gebracht, nadat

zij naakt over de 'Zwarte Cross
camping' aan de Wolfersveenweg
hadden gelopen. De politie gaf bei-
den een boete en zond hen na ver-
hoor heen.

Diefstal tractor
Een bezoeker van de Zwarte Cross
deed aangifte van diefstal van een
tractor. De man parkeerde de tractor
op vrijdag 15 juli op een daarvoor
bestemde parkeerplaats aan de
Aaltenseweg. Toen de man op
maandag 18 juli zijn tractor wilde

ophalen, bleek dat deze was
weggenomen. Het betreft een
blauwe tractor van het merk New
Holland. Achter op de tractor was
een plaat geschroefd met daarop de
tekst 'Jovink'.

Na een weekend op de camping keerden Mira en haar echtgenoot uit-
gerust terug in hun huis in Arnhem. Maar wat bleek? Er was ingebroken
en een zeer dierbaar schilderij, een errstuk, bleek te zijn verdwenen.
Geëmotioneerd deed Mira aangifte. Zij liet de politie ver-schillende foto's
zien waar zij als trotse bezitter met het schilderij op stond. De politie was
blij met die informatie. Daardoor kon er een duidelijke omschrijving van
het schilderij ge-maakt worden en dat zou enorm helpen bij de opsporing.
Mira heeft geluk gehad. Na vier maanden werd het gestolen schilderij
teruggevonden in België. De dader is helaas nooit opgepakt...

"Kennissen zeiden, dat aangifte
doen geen zin had, maar ik heb het
bewust wel gedaan. Ik was toch wel
enigszins onzeker geworden door
die diefstal, want wie zijn de daders
en komen ze misschien nog terug.
Dat blijft kriebelen, zolang de poli-
tie ze niet te pakken heeft", aldus
Mira, die blij is dat ze niet geluisterd
heeft naar opmerkingen als: "Mira,
bespaar je een teleurstelling, de
politie doet toch niks"
Beter beeld
Samen met burgers en het bedrijf-
sleven wil de overheid Nederland
nog veiliger maken. Om de vei-
ligheid te vergroten worden overlast
en geweld op straat en criminaliteit
aangepakt. U kunt ook een bijdrage
leveren. Bijvoorbeeld door altijd
aangifte te doen. Meer aangiftes en
meldingen geven de politie een
beter beeld van de criminaliteit in
Nederland waardoor ze doel-
gerichter en efficiënter te werk kan
gaan. Zo weet de politie bijvoor-
beeld dat er een inbreker actiefis in
uw wijk en kan ze de dader actief en
gericht opsporen. Bijvoorbeeld met
behulp van DNA- of ander sporen-
materiaal. Doe dus altijd aangifte!
Dan kunnen criminele activiteiten
beter worden voorkomen, wordt de
pakkans van daders groter en
maken we Nederland samen
veiliger.
Vakantietips
Laat uw woning als u op reis gaat
veilig achter om de kans dat er in
uw woning ingebroken wordt te
verkleinen. De volgende tips helpen
u daarbij.
- 57 uit ramen en deuren goed af
(denk ook aan het wc-raampje en
ramen of deuren van garages).
- Laat geen sleutels aan de binnen-
zijde van sloten zitten.
- Controleer hang- en sluitwerk op
gebreken
- Sluit binnendeuren en kostbaar
meubilair niet af. Daarmee wordt
extra schade voorkomen.
- Laat geen geld, waardevolle
papieren en sieraden thuis achter.
Bewaar ze bijvoorbeeld in de kluis
bij de bank.
- Doe tijdschakelaars op lampen
en/of op de radio. Zo lijkt het net of
er iemand thuis is.
- Laat nooit duidelijk merken dat u
weg bent. Dus geen briefjes op de
deur en touwtjes uit de brievenbus
- Laat de overgordijnen open en laat
de planten gewoon voor de ramen
staan.
- Laat ook niet via uw antwoordap-
paraat merken dat u op vakantie
bent l
- Laat de brievenbus regelmatig
legen en de post op een plek neer-
leggen die van buitenaf niet zicht-
baar is.

- Zet ladders, vuilcontainers en
andere dingen waar op kan worden
geklommen weg.
- Registreer en merk uw eigendom-
men (vermeld postcode en huis-
nummer).
- Vraag buren, kennissen of familie
een oogje in het zeil te houden.
- Parkeer eventueel de (2e) auto van
de buren op uw oprit.
- Als u bij u in de buurt iets ver-
dachts ziet, bel dan de politie.
Noteer als het kan kentekens en
andere bijzondere kenmerken.
U kunt inbrekers vóór zijn door uw
woning aan te (laten) passen aan de
eisen van het Politiekeurmerk Veilig
Wonen".
Voor meer informatie bezoekt u de
website www.politiekeurmerk.nl.
U kunt ook contact opnemen met
de politie of een erkend Politie-
keurmerk Veilig Wonen" bedrijf in
uw buurt.
En mocht u onverhoopt toch het
slachtoffer worden van woningin-
braak of insluiping, doe dan a l t i j d
aangifte!
Dat kan persoonlijk
U kunt de politie bellen via 0900-
8844 voor een afspraak om aangifte
te doen op een politiebureau bij u in
de buurt, op een tijdstip dat u dit
het beste uitkomt.
Of via internet
Een nieuwe en snelle manier om
aangifte te doen is aangifte via
internet (www.politie.nl). Dit kunt u
doen bij kleine misdrijven waarbij
het niet waarschijnlijk is dat de
dader kan worden opgespoord maar
waarbij wél een proces-verbaal
nodig is (bv. een verzekeringsclaim).
Denk aan diefstal (uit/vanaf een
auto, van een fiets), win-keldiefstal
of vernieling (bijvoorbeeld van een
auto of een goed).
Melden
U kunt verdachte zaken of mis-
drijven altijd melden, ook zaken
waar u zelf niet bij betrokken bent.
Bel dan 0900-8844 of anoniem via
0800-7000.
Nadere informatie
Het telefoonnummer 0900 - 8844
kunt u gebruiken voor het verkrij-
gen van alle informatie. Bij enkele
korpsen is het nu al mogelijk om
telefonisch aangifte te doen. Vanaf
2006 zal dat mogelijk zijn in alle
politieregio's.
Kijk voor meer informatie over
veilig wonen, woninginbraak en
aangifte doen op www.politie.nl.
Over het belang van aangifte doen
en maatregelen die de overheid
neemt om Nederland veiliger te
maken:
www.nederlandveilig.nl
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De organisatie van de damestoertocht Esther Dijkema (l) en Suzanne Nijenhuis (r) op de Massey Ferguson 65 van Esther

Dit jaar organiseren de dames van
Trekker Evenementen Commissie
(TEC) De Graafschap voor de derde
maal een tractortoertocht speciaal
voor dames. Vorig jaar reden er 30
enthousiaste dames mee met hun
eigen of geleende tractor.

Deze 3e damestoertocht wordt gere
den op zaterdag 20 augustus. Op zater-
dagochtend vanaf 9.30 uur is de aan-
vang en inschrijving van de tocht op
boerderij en SVR camping De Prinsen-
hoeve aan de Mosselseweg 3 te Vorden.
De lunchpauze wordt gehouden bij

Klompenmaker en -museum Sueters
aan de Uilenesterstraat 41 te Keijen-
borg. De tocht is circa 40 kilometer
lang en gaat door de nieuwe gemeen-
te Bronckhorst.

Opgeven kan telefonisch vanaf heden
bij: Esther Dijkema, tel. (0575) 55 67 68.
De opgave voor de toertocht kan ook
per email. Stuur dan een email naar:
TECdeGraafschap@chello.nl o.v.v. 3e
Damestoertocht De Graafschap 20 au-
gustus, met daarin de volgende gege
vens: naam, adres en woonplaats van
de deelnemer en het merk, type, en

bouwjaar van uw tractor. Deelname
aan de toertocht is geheel op eigen ri-
sico en uw tractor dient verzekerd te
zijn.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Suzanne Nijenhuis en
Esther Dijkema, bereikbaar op tel.
(0575) 55 67 68 of via de email:
TECdeGraafschap@chello.nl

Deze toertocht wordt onder auspiciën'
van de Oude Tractor en Motoren Ver-
eniging (OTMV) afdeling Gelderland
gereden.

Open dag nieuwe locatie
De Graafschap Dierenartsen

Erikek pnjswinnaars met dierenarts Simon Schuurman, assistente Elze Vleemingh en Ferry ten Brinke van VetXX BV (Specific)

Sinds drie maanden heeft De Graafschap Dierenartsen een nieuwe
dependance geopend aan de Spittaalstraat 52 te Zutphen. In de winkel
zijn ondermeer diervoeders, dieetvoeding, diergeneesmiddelen en
speciale producten voor dierverzorging verkrijgbaar. Tevens kan men
hier op werkdagen tijdens het spreekuur van half 2 tot 2 uur en op
afspraak terecht met uw gezelschapdieren.

Tijdens Koninginnedag was er een
open dag in de nieuwe praktijk. Ge
durende de hele dag bestond er voor
geïnteresseerden de mogelijkheid om
een kijkje achter de schermen te
nemen. Vele mensen uit de omge
ving hebben van de gelegenheid ge

bruik gemaakt om de nieuwe winkel
te bezoeken. Tevens bestond er de
mogelijkheid om deel te nemen aan
enkele wedstrijden. Er was onder
meer een mogelijkheid om het aantal
hondenbrokjes te raden welke in een
groot glas zaten.

DE PRIJSWINNAARS ZIJN
Ie prijs: SPECIFIC® voeding t.w.v. € 50
gewonnen door fam. Volkers uit Zut-
phen; 2e prijs: SPECIFIC" voeding t.w.v.
€ 30 gewonnen door fam. Zomerdijk
uit Ruurlo; 3e prijs: SPECIFIC" voeding

t.w.v. € 10 gewonnen door fam. Van
der Molen uit Zutphen.

Mevr. Minjon mocht een digitale ca-
mera in ontvangst nemen. Door het
insturen van een kortingscoupon op
de SPECIFICK voeding voor haar hond
was ze kanshebber hiervoor.
Alle medewerkers van De Graafschap
Dierenartsen in Zutphen heten u van
harte welkom in de nieuwe depen-
dance of op één van de overige locaties
in Hengelo (Gld.), Ruurlo, Steenderen,
Vorden, Leesten.

Trekkertrek in Toldijk:
vertier voor het hele gezin
Op zondag 31 juli a.s. vindt bij Vleesboerderij Ganitsen in Toldijk een
spectaculair evenement plaats. Stichting Humstee organiseert dan
haarTrekkertrekwedstijden. Op en rond de baan is er vertier voor jong
en oud.

Centraal op het evenement staat de
Trekkertrek. Hierbij proberen de
trekkers een sleepwagen zover moge
lijk voort te slepen over een 100 me-
ter lange baan. Zo'n 150 deelnemers
uit de regio binden de strijd met el-
kaar aan. De wedstrijd is ingedeeld
in verschillende klassen, variërend
van een klasse voor tractoren tot
2.000 kg tot een klasse vanaf 7.500
kg. Naast deze 'boerenklassen' zijn er
twee Sportklassen met tractoren die,
in tegenstelling tot de overige deel-
nemers, speciaal voor dit soort wed-
strijden zijn geprepareerd. Toeschou-
wers krijgen hier gegarandeerd spec-
taculaire beelden te zien.
Tussen de bedrijven door zullen di-
verse acts de revue passeren. Zo heeft
de organisatie de 'Burning Madness'
weten te strikken. Dit is een trekker
voorzien van 3 helicopterturbines,
samen goed voor maar liefst 4.500
pk. Voor deze machine is het voort-
trekken van de sleepwagen een peu-
leschilletje. Dit ligt waarschijnlijk an-
ders voor de mannen van touwtrek-
vereniging Bekveld uit Hengelo.
Zij zullen hun eigen brute kracht
aanwenden om de sleepwagen voor-
uit te krijgen. Tevens is er een de
monstratie van 'gardenpullers'. Deze
kleine, maar pittige zelfbouwtrek-
kers zullen voor een speciale sleep-

wagen laten zien wat ze waard zijn.
Spanning en sensatie dus, niet al-
leen op de baan, maar ook elders op
het terrein. Voor de kinderen is er
een speciaal kinderdorp, een lucht-
kussen en een skelterbaan. Ook kun-
nen de jongere aanwezigen hun
kunsten vertonen op de behendig-
heidsbaan voor gazonmaaiers en op
de quadbaan.
Na afloop van de wedstrijden vindt
in de tent het speciale Trekkertrek-
feest met livemuziek plaats. Het
feest begint om ongeveer 18.00 uur.
De Hummelose band HIK opent dan
het bal. De tweede groep die aan-
treedt is Silhouette. Onder het genot
van goede muziek en een drankje
kan worden nagepraat over een nu al
legendarisch gebeuren.
De Trekkertrek in Toldijk is een twee
jaarlijks evenement. De organisatie
is in handen van een enthousiast
team van de Plattelandsjongeren af-
deling Steenderen en Jong Gelre
Hummelo & Keppel. Met ondersteu-
ning van verschillende bedrijven or-
ganiseren zij de wedstrijd reeds voor
de vierde keer. Het evenement start
om 9.30 en vindt plaats bij Vleesboer-
derij Garritsen aan de Wolfstraat in
Toldijk. Voor bewegwijzering is ge
zorgd en op het terrein is ruime par-
keermogelijkheid.

Verscherpt toezicht op IJsseldijk
van Doesburg tot Olburgen
Waterschap Rijn en IJssel en de po-
litie houden met directe ingang
specifiek in de weekends extra toe-
zicht op het IJsseldijk traject van
Doesburg tot Olburgen.

Herhaalde klachten van aanliggende
eigenaren en recreanten over loslo-
pende honden die vee opjagen en cros-
sende brommers zijn de reden van ex-
tra toezicht hier. De surveillance vindt
vooral in de weekends plaats tot aan
het einde van het recreatieseizoen, zo-
wel overdag als 's avonds. Tegen over-
treders wordt proces verbaal opge-
maakt. Ook beslaglegging van scooter,
brommer, of zelfs hond, behoort tot
de mogelijkheden.

OVERLAST
Het is verboden om met brommers
over de dijk te rijden en honden daar

los te laten lopen. Verbodsborden met
die strekking staan er ook. Niettemin
klagen omwonenden en recreanten
herhaaldelijk over overtreding van de
ze verboden. De brommers en loslo-
pende honden geven overlast en het
vee op de dijk wordt opgejaagd. Over-
leg dat gevoerd is met de campings
Zwarte Schaar, Dorado Beach en IJssel-
strand, de politie en het waterschap,
heeft geleid tot meer toezicht op de
dijk door de politie en waarschuwin-
gen van de campinghouders aan hun
gasten. Dat mocht echter niet baten.
Nu is in goed overleg met de politie
een nieuwe rolverdeling tot stand ge
komen, er wordt samen en intensiever
toezicht gehouden en bij overtreding
geverbaliseerd. Na een periode van in-
tensieve handhaving van de verbods-
bepalingen wordt opnieuw, bezien of
één en ander effect heeft gehad.

Open Tuin 'Hof te Ruurlo'
In Ruurlo is de tuin "Hof te Ruurlo"
op de Borculoseweg 40 (naast de
molen 'Agneta', op de hoek van de
Molenlaan) weer geopend; het is
een tuin van ±1100 m2 rondom het
huis.

Vanaf de straat merk je niet dat er zo-
veel is te zien. Via allerlei paadjes
komt u door de zij tuin langs het huis
in de voortuin vanwaar u via de ande

re kant weer terug kunt naar achteren
waar zich een aantal terrassen en een
vijver bevindt. Een tuin met meer dan
2500 verschillende soorten planten
waaronder meer dan 80 soorten Hos-
ta's (grotendeels in pot), veel Phlox-en
en diverse kuipplanten. Het is een vol-
le tuin, waar elke week wel weer iets
nieuws te zien is. De tuin is openge
steld op zaterdag 30 juli en op maan-
dagavond l augustus a.s.



Gibo Groep sponsort de Stroet Levenreddende cursussen voor Lochem, Gorssel, Vorden en wijde omgeving

Nieuwe stichting breidt reanimatie uit met AED

f GIBO Groep

internationaal
Jeugdyoetbal

De Gibo Groep sponsort de buurtvereniging van de Stroet. Bijna overal waar er wat te doen is, zijn de leden er van deze buurtvereniging
bij. Of het nu volleybal, boogschieten of voetbal is, ze kunnen nu deelnemen in eigen shirtjes. De buurtvereniging van de Stroet is de Gibo
Groep hiervoor zeer erkentelijk.

VBV de Graafschap
speelt oefenwed-
strijd op terrein
W Vorden
Op zaterdag avond 30 juli speelt een
geheel vernieuwde selectie van VBV de
Graafschap uit Doetinchem een oefen-
wedstrijd tegen een nieuwkomer in
het betaalde voetbal Omniworld uit
Almere op het terrein van de W Vor-
den om 19.00 uur.

In voorbereiding op het nieuwe sei-
zoen zullen de twee BVO's met hun
sterkste selectie aantreden, het is im-
mers een van de laatste gelegenheden
om tegen een team te voetballen die
op hetzelfde niveau speelt Bij de Graaf-
schap zullen o.a. Joep van den Nieuwe-
land, Joost Volmer en John van Loen-
hout aantreden, allen zijn dit seizoen
nieuw bij de Achterhoekse club.
De organisatie van deze avond is in
handen van de W Vorden en het is
voor de vereniging gelijk de aftrap
voor het nieuwe seizoen want drie we
ken later staat immers het 15e Inter-
nationale Wim Kuijpertoernooi al-
weer op het programma!
Meer informatie is te vinden via
www.vworden.nl of www.kuijpertoer-
nooi.nl
Op zaterdag 30 juli zullen de kassa's
vanaf 17.30 geopend zijn.
Velden van de W Vorden zijn gelegen
aan de Oude Zutphenseweg 11 te Vor-
den.

Gezien de te verwachten drukte ver-
zoekt de organisatie zoveel mogelijk
per fiets te komen.

Orgelconcert in de
Hervormde
dorpskerk
Donderdag 28 juli wordt in de Her-
vormde Dorpskerk het vierde orgel-
concert (in een serie van in totaal ze-
ven) gehouden. Dan concerteert Elske
te Lindert uit Winterswijk op het
Lohman- orgel met een bijzonder
werk van Johann Sebastian Bach, na-
melijk de "Acht kleine Praeludien und
Fugen" BWV 553-560 ook wel in de
volksmond "de acht kleintjes" ge-
noemd. De meningen over het hoe en
waarom van dit stuk zijn echter nogal
verdeeld: Bach zou deze "kleintjes" als

oefenstukken voor zijn leerlingen ge
schreven hebben, maar de meest
gangbare lezing is dat de leerlingen
van Bach deze "kleintjes" zelf hebben
geschreven nadat Bach zelfde contou-
ren had neergezet!

Het is trouwens wel bijzonder dat Els-
ke te Lindert deze "kleintjes" speelt op
de sterfdag van Johann Sebastian
Bach. Elske te Lindert is als cantor-or-
ganist verbonden aan de Protestantse
kerk in Dinxperlo. Verder is ze werk-
zaam als koordirigent en orgeldocent.
Zij begon op 9 jarige leeftijd haar or-
gelstudie. In 2004 studeerde zij af voor
het Tweede Fase examen. Zij studeer-
de onder meer bij Gij s van Schoonho-
ven en Cor Ardesch. Het concert be
gint donderdag om 15.30 uur en
duurt een half uur. De toegang is gra-
tis. Na afloop wordt er ter bestrijding
van de kosten een collecte gehouden.

Geslaagde
zomervoorstelling
in theater
Onder de molen
Er valt veel te genieten voor het pu-
bliek in de komende woensdagavond-
voorstellingen vanaf 27 juli. We kre
gen een voorproef op 20 juli van goede
acteurs, verhalenvertellers en muzi-
kanten.
De grote conférencier Diny Hiddink
blonk uit met haar warme en hilari-
sche verhalen. Het publiek hing aan
haar lippen. Ze vertelde verhalen uit
de oude tijd alsof het gisteren gebeur-
de. Er zijn maar weinig conferenciers
in Nederland die zo intens en humo-
ristisch kunnen vertellen als Diny Hid-
dink. Ze wordt de Anny M.G.Schmidt
van de Achterhoek genoemd, maar ze
kan ook over de oude tijd vertellen zo-
als Toon Hermans deed. Haar reper-
toire lijkt onuitputtelijk. Voor de pau-
ze was haar grootmoe aan de beurt,
na de pauze kregen we te horen hoe in
de jaren vijftig een meisje verliefd en
verloofd kon raken.
Reeds in de pauze werden kaarten be
steld voor de volgende voorstelling op
27 juli, in de wetenschap dat Diny dan
weer nieuwe smeuiïge verhalen ver-
telt.
De muzikanten van het Theaterorkest
"The Mills Fathers"zorgden voor ver-
rassend mooie muziek tussen de be
drijven door. Van 'A Wonderful World'

kikkerden de mensen op en het 'We'll
meet again' riep de tijd van Vera Lynn
terug. Een mooie regievondst was de
viool die eenzaam uit het donker
kwam en Thanks to the Memory speel-
de, in overeenstemming met de sfeer
van met mooie programma, waaraan
professionele aandacht was besteed.
De muziek werd doorgegeven van vi-
ool naar piano, naar bas en saxofoon.
Ook aan de cabaretliederen werd vol-
op aandacht besteed. Het publiek
zong uit volle borst de refreinen mee.
Verhalenverteller Peter Hoefnagels
paste goed in de sfeer van dit variété
programma, dat zeer de moeite waard
is om te bezoeken.
Plaats: Lindeseweg 29 te Vorden, on-
der de Lindesche Molen.
Aanvang : 8 uur. Zaal open om half
acht. Reserveren aanbevolen. Tele
foon: 0575.55.6987. info@theateron-
derdemolen.nl

Fietsen de boer op,
ook in Vorden
Zaterdag 6 augustus organiseert de
plaatselijke LTO en de afdeling Vorden
van "Vrouwen van Nu" een fietstocht,
waarbij de deelnemers tussen 10.00 en
10.30 uur bij de Hervormde dorpskerk
kunnen vertrekken. Deze "Fiets de
boer op" wordt geheel in de omgeving
van Vorden verreden. Onderweg kun-
nen de deelnemers het aangename
met het nuttige verenigen, want er
wordt bij een zestal bedrijven, van
zeer uiteenlopende aard, een kijkje in
de keuken genomen. Zo wordt er een
bosbouwbedrij f bezocht, een paarden-
houderij, een rundveebedrijf, een
tuin-'en bosbouwbedrij f, een mechani-
satiebedrijf. Ook staat er een bezoek
aan een radiozender op het program-
ma.

De organisatie heeft "ergens" onder-
weg een pauze ingelast waarbij de fiet-
sers de benen kunnen strekkenen en
indien ze dat willen, een folkloristisch
dansje kunnen maken. Een dansgroep
geeft dan namelijk een demonstratie
van dansen zoals die vroeger in de
Achterhoek op bruiloften en partijen
gedanst werden. De "Vrouwen van
Nu" hebben andere dingen aan hun
hoofd. Zij zorgen ervoor dat er vers ge
bakken pannenkoeken geserveerd
kunnen worden. Vorig jaar trok de
fietstocht "Fiets de boer op" ruim 500
deelnemers.

De nieuwe Stichting Reanimatie
en AED-training Gelre zal vanaf
l augustus de vertrouwde reanima-
tietrainingen uitbreiden met AED-
cursussen. De nieuwe stichting
komt voort uit bestaande vrijwil-
ligersinitiatieven die al ruim 30
jaar actief zijn vanuit Lochem en
Ruurlo/Borculo.

Door bundeling van de krachten is
laagdrempelig en hoogkwalitatief rea-
nimatie en AED- onderwijs gegaran-
deerd voor inwoners, bedrijven, instel-
lingen, scholen en verenigingen uit
Gorssel, Almen, Harfsen, Eefde, Epse,
Lochem, Barchem, Laren, Ruurlo, Bor-
culo en Vorden. Al ruim 30 jaar zorgen
vrijwilligers uit deze regio, samen met
de Nederlandse Hartstichting, voor
het reanimatieonderwijs aan de bevol-
king. In die periode is door gezamen-
lijke inspanning veel bereikt. Uit TNS-
NlPO-onderzoek blijkt dat 35% van de
bevolking kan reanimeren. Jaarlijks
worden meer dan 15.000 mensen bui-
ten het ziekenhuis getroffen door een
plotselinge hartstilstand (ruim 300
per week!). 80% van de hartstilstanden
gebeurt bij de 55-plusser in de thuissi-
tuatie. Maximaal 10% overleeft een
hartstilstand. De kans op overleven
kan drastisch verbeteren als het
slachtoffer binnen 6 minuten gereani-
meerd en gedefïbrilleerd wordt. Direc-
te basale reanimatie verdubbelt de
overlevingskans ten opzichte van de
genen die niet gereanimeerd worden.
Toepassing van de AED binnen 5 mi-
nuten na ontstaan van de hartstil-
stand geeft een overlevingkans van
maar liefst 72%.

STICHTING REANIMATIE
EN AED-TRAINING GELRE
ledere inwoner van onze regio kan
thuis, op straat, tijdens werk en in
vrije tijd worden geconfronteerd met
een hartstilstand. Niemand wil in- zo'n
situatie een hulpeloos toeschouwer
zijn. Iedereen wil hulp verlenen en ie
dereen kan hulp verlenen en daarmee
levens redden. Daarom biedt de Stich-
ting Reanimatie en AED-training Gel-

re reanimatie, AED- en herhalingscur-
sussen aan voor alle inwoners, bedrij-
ven, instellingen, scholen en vereni-
gingen uit Gorssel, Almen, Harfsen,
Eefde, Epse, Lochem, Barchem, Laren,
Ruurlo, Borculo en Vorden. Alle trai-
ningen worden verzorgd door ver-
pleegkundige instructeurs die door de
Nederlandse Reanimatie Raad zijn ge
certificeerd. Er wordt gebruik ge
maakt van lesmateriaal van de Hart-
stichting. Voor aanmelding of infor-
matie kan men contact opnemen met
wervingsconsulente Marty Dolle-
kamp, tel. (0573) 25 45 65 of email:
johandollekamp@hetnet.nl of Rommy
te Vaarwerk, tel. (0575) 55 26 18 of e
mail: sratgelre@yahoo.co.uk
De nieuwe Stichting heeft momenteel
circa 1.500 cursisten uit de regio in het
bestand. Alle cursisten zullen in de
loop van 2006 worden opgeroepen
voor herhalingscursussen en krijgen
tegelijkertijd de gelegenheid deel te
nemen aan een AED-cursus.

EERSTE ZELFSTANDIGE
RECHTSPERSOON
De Stichting Reanimatie en AED-trai-
ning Gelre komt voort uit de Werk-
groep Reanimatie Lochem en het Co-
mité Ruurlo/Bordulo. Beide initiatie
ven behoren tot het netwerk van de
Hartstichting. Dit landelijk dekkende
netwerk, bestaande uit zo'n 300 reani-
matieorganisatoren, organiseert rea-
nimatieonderwijs zonder winstoog-
merk en op vrijwillige basis.

De Hartstichting heeft, ingegeven
door toenemende wet- en regelgeving,
een proces gestart dat gericht is op ver-
betering en continuering van het net-
werk. In de loop van 2005 worden de
vrijwilligersorganisaties omgezet in
zelfstandige rechtspersonen: stichtin-
gen of verenigingen. De Stichting Rea-
nimatie en AED-training Gelre is één
van de eerste die deze omvorming
heeft gerealiseerd. Het bestuur van de
Stichting wordt gevormd door:
Johan Dollekamp, voorzitter en PR
Anke Krajenbrink, penningmeester
Rommy te Vaarwerk, secretaris.

Gezinsspeurtocht 'Kruip in de huid'
op landgoed Hackfort
Op landgoed Hackfort organiseert
Vereniging Natuur-monumenten
op zondag 4 september een gezins-
speurtocht. (Groot-)ouders met
(klein-)kinderen in de leeftijd van
4 t/m 12 jaar kunnen tussen 10.00
en 15.00 uur starten met de tocht
'Kruip in de huid'. Aanmelden is
niet nodig!

Het startpunt van de speurroute is bij
de watermolen van Kasteel Hackfort,
aan de Baakseweg 8 te Vorden.Voor
meer informatie kunt u contact opne
men met Bezoekerscentrum Veluwe
zoom, tel. (026) 497 91 00.

KRUIP IN DE HUID
Zoals de naam al zegt, kruip je tijdens
deze tocht telkens in de huid van een
ander dier. Hoe voelt het om een mol
te zijn? Of een spin? Of een ....?

Wie zijn je vrienden en voor wie ben je
bang? Na afloop krijg je een masker
mee om thuis te knutselen.

En? Is er een dier waarmee je zou wil-
len ruilen? Of kruip je toch het liefst
weer terug in je mensenhuid?

MEER ACITVTrEITEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl

Exdtyng Kinky: Milo.nl vs DJ Art
Een speciale editie van Excityng
met in de niaiii area een Kinky par-
ty. Het City theater in City Lido te
Groenlo zal zaterdagavond 30 juli
a.s. omgetoverd worden tot één
Kinky room met een exclusief he-
melbed en danskooien.

In het hemelbed zullen meerdere acts
plaatsvinden met o.a. Kinky Super Ba-
bes en een Kinky Toy Boy. In de kooien
doen de babes dansacts met kettingen
en boeien. Ook hier zullen mensen uit
het publiek geboeid de kooi ingaan en
met de act kunnen meedoen. Verder
zullen de Kinky Super Babes en de Kin-

ky Toy Boy diverse interaktieve games
en acts met het publiek doen en geven
ze diverse Kinky gadgets weg. Guest DJ
deze avond is DJ Art. Deze geboren
Achterhoeker won in 2002 de Music
Awards Gelderland en staat te popelen
om, na optredens in o.a. Brazilië, weer
eens in City Lido te kunnen draaien.
Resident deze avond is Milo.nl

In Club de Reau laat Jeroen de beste
Urban en Latin horen, het feestcafé
Barrio Basso gaat uit zijn dak met het
feest van Mark, herkenbare en dans-
bare 70s/80s en 90s ervaar je in The
Soulkitchen gemixed door Daniël.

Weekblad Contact
ook op internet:
www.contact.nl



HOESLAKENS & LAKENS

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/200 van 14,95 voor 9»9^
90/220 van 17,95 voor 11,95
140-160/200 van 21,95 voor 15»95

180/200 van 26,95 voor 18,95

Cinderella basic katoenen
hoeslakens

100% katoen in vele kleuren
80/200 van 13,95 voor 9»9^
90/200 van 14,95 voor $,95
90/220 van 15,95 voor 11,95
140/200 van 21,50 voor 13,̂ 5
160/200 van 22,95 voor l6,95
180/200 van 27,95 voor 18,95
180/220 van 29,50 voor 21,95
2 slopen 60/70 van 9,90 nu 7,95

Cinderella lakens wit
100% katoen

160/260 van 16,95 voor 12,95
200/260 van 24,95 voor 19*^5
240/260 van 27,95 voor 21,95
Ook in diverse kleuren voorradig

Molton hoeslakens
100% katoen

80/200 van 23,95 voor 18,95
90/200 van 24,95 voor 19»^5
90/210 van 26,95 voor 2O,95
140/200 van 31,95 voor 2^,95
160/200 van 34,95 voor 26,95
180/200 van 38,95 voor 28,95
Moltonslopen nu 2 voor 13,5°

Ook andere maten hoesmoltons leverbaar.

Kneer hoe;
100% katoen dubbel gebreide )<

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

30% korting
uïtfie super kwall

ftittf isser

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

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

! van 32,95 p/st. voor 22,95 nu2voor39>*

Eendenveren kussens
van 29,95 p/st. voor 16,95 nu 2 voor 25t"

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

DEKBEDSETS
2de G R A T I S

Honderden dekbedsets
met kortingen tot 70%

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

Keukensets keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD + Jorzolino)

van 8,70 nu vanaf 5»"

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

Ovenwanten van Elias van 7,50 nu 4»95

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

TAFELGOED
tot 80% korting

B A D G O E D

Vandijck Royal
Effen en gestreepte baddoeken

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

Lin-o-lux
Effen gekleurde baddoeken.

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

Ten Cate Seahorse
60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 9»^5

washand van 2,25 nu O,95

Vandijck badmat
(Lussenmat) ioo%katoen.

60/60 Bidetmat nu 9»95

60/60 Toiletmat nu 9»95

55/90 Badmat nu 14,95
70/140 Badmat nu 27,95

Badjassen
Vandijck badstof badjas div. kleuren

Benetton velours badjas div. kleuren
met shawlkraag div. kleuren

van 59,95 HU 39,95

Vandijck Ranger
Badgoed ivoor kleur

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

Zomerdekbedden
vulling: 100% katoen 100% zijde

i pers. 140/200 nu 29,95 nu 29,95
1 pers. xl 140/220 nu 34,95 nu 34,95
2 pers. 200/200 nu 44,95 nu 44,95
litsjum. 240/200 nu 54,95 nu 54,95
litsjum. xl 240/220 nu 64,95 nu 64.95

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

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

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

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

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

voor 24,95

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

3 kamer Comfort de luxe kussen
90% dons + binnenin synthetische
bolletjes voorzien van rits

van 79,95 nu 54,95
2 voor 99»

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

Honderden strand-
lakens

Kinderstrandlakens
vanaf 9,95

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

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

Bad matten
Synthetische badmatten

bidetmatten en
toiletmatten

HALVE PRIJS

Katoenen
dekens/spreien

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

BEDSHOP DE DUIF
PARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:

ma. 13.30 -18.00 uur / din. - don. 09.30 -18.00 uur

vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 -17.00 uur

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

Pe- roofsfe- Mwwwi&sA Vm
onder voorbehoud van zet- en drukfouten.
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HET GROTE
KASTEELTUINCONCERT

V/W
GAIM

TOT

4 AUGUSTUS 2005
IN DE TUIN VAN HUIZE RUURLO

VAN 19.30 TOT 24.00 UUR

Entree € 1 8,00. Voorverkoop € 1 5,00. Leden € 1 0,00.
Kinderen tot 12 jaar, mits onder geleide, € 5,00.
Voorverkoop: VVV-kantoren Ruurlo, Vorden,
Hengelo Gld, Borculo, Eibergen, Groenlo, Lochem,
Zutphen, Doetinchem, Zelhem en Winterswijk. is»»*»» H™*..
Kassa's open om 18.00 uur op 4 augustus in de kasteeltuin.
Telefonische reserveringen: alleen bij VVV Ruurlo, 0573 - 45 39 26.
Kaartverkoop leden: mevr. E. Meijer, 0573 - 45 46 71.

KUIjKS Meubelbeurs en Handelsonderneming

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

Zowel nieuw als
gebruikt.

Kantoormeubilair
Kantinemeubilair
Burostoelen

Turf straat 33, Zutphen, Tel. (0575) 512613

Opruiming
NU TOT 70%
KORTING
Kijk nu in onze zomerkollektie!

Vinia Vera in Zutphen verrassend,
veelzijdig en vrouwelijk!

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

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

TËkELHANDEL
mullcf-vofdcn bv

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

www.mullervordenbv.nl

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
-#- TUINONTWERP *

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

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

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

Kussens
Alle Parasols

„
KORTINGEN vanaf

o.o.

OOK VOOR STRAATWERK

^capr.., atrtts, korte broeken, blouses, po.osh.rts, eet.

voor dames en heren

Tot ziens

M L '""Hl*-tfartmav,

^M|GOOSSE
| Steenderenseweg 11 - Hengelo Gld. • 0575-462139 • www.goossensatomica.nl

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.

We beschikken over een uitgebreid machine-
park en diverse transportmogelijkheden. Voor
het grondwerk hebben we ondermeer diverse
soorten kranen, hydraulische graafmachines,
bobcats, tril- en rijplaten en een mobiele puin-
breker. Onze transportmiddelen bestaan onder

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

Voor meer informatie kunt u contact met ons
opnemen (0575-451502) of kunt u terecht op
onze website (www.masselinkt

JUIASSE INK
Covikseweg 3a, 7221 CM Steenderen, Tel.: 0575 - 451502, Fax: 0575-452713,

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

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

Tijdens de vakantie (ie juii t/m 30 juii)

Spetterende
korting van 15%
op al onze voorraad tegels*
Bovendien bij besteding van

€1500,- en meer
een natuurstenen waterbol

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

(*geldt niet voor aktie's en aanbiedingen)

zelfs niet over de gre

Alles op voorraad:
40.000 m

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811

info@bettingressing.nl - www.bettingressing.nl

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

1
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Nieuws & informatie
een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Jaargang 1
Nr.30
26 juli 2005

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

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

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

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur
do 8.30 -19.30 (altéén Publiekszaken,
overige afdelingen tot 15.00 uur)
vr8.30 -12.30 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

Luide sirenetest eerste
maandag van de maand

ACH, ER
&EBEURT TOCH
NOOIT WAT ALS

DAT KREN<3 <3AAT
LOEIEN.'

Op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur worden in Nederland de
sirenes getest. Ze geven dan een luid alarm van ongeveer 1,5 minuut.
Omdat het om een test gaat, hoeft u niets te doen. Sinds enige tijd test de
brandweer de sirenes weer luid, omdat veel mensen niet erg bekend bleken
met het sirenegeluid en de boodschap: "Als de sirene gaat, ga direct naar
binnen, sluit ramen en deuren en zet de radio of TV aan".

Als de sirene gaat, is er iets aan de
hand. Het is een waarschuwing! Dat
kan zijn vanwege gevaarlijke stoffen
die vrijkomen bij een brand, het kan
gaan om een zwaar ongevat: in elk
geval vertelt de sirene u iets. "Ga
naar binnen en zet radio of tv op
Omroep Gelderland." Dat is in deze
regio de rampenzender. En alleen
die sirenes loeien die voor dit inci-
dent van belang zijn! Behalve op de
eerste maandag van de maand om
12uur.

Geluidswagen
Naast de sirenes kan de gemeente
ook geluidswagens inzetten om u te

waarschuwen. En tegenwoordig
wordt geëxperimenteerd met SMS.
Ook bij die waarschuwingen geldt
natuurlijk: "Als de sirene gaat, ga
direct naar binnen, sluit ramen en
deuren en zet de radio of TV aan".

Hoorbaar?
Heeft u klachten over het functione-
ren van de sirenetest (heeft u de
sirene bijvoorbeeld niet gehoord),
neemt u dan contact op met de heer
R. Visschers, tel. (0575)750225.
Landelijk informatie vindt u op de
websites www.postbus51 .nl,
www.crisi.nl of www.minbzk.nl

Gemeentewerf Hengelo sluit voor
brengen afval
Vanaf 1 augustus a.s. is het niet meer
mogelijk autobanden, groot glas en
oud ijzer te brengen naar de gemeen-
tewerkplaats van de voormalige ge-
meente Hengelo. Op 29 juli a.s. kunt u
voor de laatste keer deze soorten afval
op de gemeentewerf kwijt.

Groot glas en oud ijzer (tot max. 0,25
m3) kunt u vanaf augustus gratis
brengen naar:
• Vorden: Het Hoge 65 (oude zuive-

ring), elke 2e zaterdag van de

maand van 13.30-16.30 uur
• Steenderen: Dr. A. Ariënsstraat

33b (gemeentewerf), elke 4e
zaterdag van de maand van
13.30-16.30 uur

• Doetinchem: brengpunt Dussel-
dorp, Logistiekweg 14, elke
2e en 4e zaterdag van de maand
van 9.00-12.00 uur

Autobanden kunt u alleen naar het
afvalbrengpunt van Dusseldorp
brengen.

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

Aanvragen

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 Achter-
hoek 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 toegekend aan een
persoon, bedrijf of instelling, die in
de periode mei 2003 tot en met mei
2005, een bijzondere en aanspre-
kende prestatie heeft geleverd,
waardoor de Achterhoek op de kaart
is gezet. De aandacht die de activiteit
in de regionale en bij voorkeur lan-
delijke media heeft gehad, speelt
een belangrijke rol. Kent u mensen,
bedrijven, verenigingen of instellin-
gen die volgens in aanmerking
komen voor de Achterhoek Promo-

Afdelingen presenteren zich met veel plezier

tieprijs? Meldt uw kandidaat dan
aan! Het kan tot 15 augustus a.s.
Aanmeldingsformulieren kunt u
afhalen bij de heer J. Tiecken van
de afdeling Ruimtelijke en economi-
sche ontwikkeling in het gemeente-
kantoor. Voor meer informatie kunt
u terecht bij Stichting Achterhoek
Promotieprijs, tel. (03U) 32 13 97.

Gemeentedag verrassend openhartig

De Gemeentedag belooft verrassend
veel te laten zien van de diensten en
producten van al die medewerkers
op gemeentehuis en -kantoor. Al
begin januari was aan de inwoners
van Bronckhorst toegezegd, dat zij
te zijner tijd een kijkje in onze keu-
ken konden komen nemen. Dat kan
nu op 10 september.

Binnen het gemeentelijk apparaat
druppelden al vroeg enthousiaste
ideeën binnen. Zo is er een infomarkt
met kramen van de vier afdelingen
op het gemeentehuis. In het ge-
meentekantoor komt ook zoiets in de
kantine en er is een speciale 'kinder-
kamer' met bijvoorbeeld milieuedu-

catieve spelen, maar ook met infor-
matie over kinderopvang! Zo komt er
bij de ene afdeling veel uitleg met
behulpvan kaartmateriaal, bij een
andere onder meer over privacy en
persoonsgegevens en elders over
het opbergen van al die gemeentelij-
ke stukken - vroeger en nu. De raad
houdt een quiz en discussieert met
bezoekers over prikkelende stellin-
gen. Bij communicatie tonen ze bij-
voorbeeld de achtergronden van de
website en op andere afdelingen
meetopstellingen en handhavingkis-
ten. Bij de directie kan de burger
aangeven waar een nieuw gemeen-
tehuis zou moeten komen. Ziedaar
een greep uit de plannen.

Evenementen
• Steenderen, 20 augustus 2005, buurtbarbecue Kastanjelaan, De Berken

Openbare bekendmakingen

(tussen Kastanjelaan 35 en 33)
Veldhoek, 20 augustus 2005, buurtbarbecue, Kapelweg
Zelhem, 26 augustus 2005, buurtfeest, Het Weidje
Hengelo Gld, 27 augustus 2005, buurtfeest de Dunsborg, Manege
De Gompert
Hengelo Gld, 3 september 2005, heropening wereldwinkel na transforma-
tie, Spalstraat 16
Drempt, 3 september 2005, 50-jarige verjaardag, Roomstraat 10
Hoog Keppel, 4 september 2005, sportpromotiedag, parkeerterrein bij de
Hessenhal, deel van de Hessenweg, sporthal Hoog-Keppelen accomoda-



Openbare bekendmakingen •• vervolg

ties deelnemende verenigingen
• Baak, 1, 2 en 3 oktober 2005, Baakse kermis, kern van het dorp
• Keyenborg, 13 en 14 november 2005, VogeltentoonsteUing, de Horst

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

Bouwvergunningen
• Halle, Landstraat 12, particuliere woningbouw; geheel vervangen woning bouwen woning met

aanbouwen bouwen berging/carport
• Hengelo Gld., Singel 18, aanbouwen erker aan woning
• Laag-Keppel, Rijksweg 65, gedeeltelijk vergroten woning
• Steehderen. Kastanjelaan kavelnrs. 69, 70, 71 en 72, bouwen vier geschakelde twee-onder-

een-kap woningen
• Steenderen, Korenbloemstraat 14, bouwen tuinhuisje
• Toldijk, Wethouder Campermanstraat 2, gedeeltelijk vernieuwen en vergroten garage
• Toldijk, Muizengatweg 7, uitbreiden ligboxenstal
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 73, de bouwvan een kapschuur
• Vorden, De Horsterkamp 1, gedeeltelijk vergroten woning en bouwen carport
• Zelhem, Heidenhoekweg 11, wijziging op een eerder verleende bouwvergunning betreffende

het gedeeltelijk veranderen van een geitenstal
• Zelhem, Klumpersland 6 (kavel 33), veranderen woning en of berging

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

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Bielemansdijk 11a, voor het tijdelijk plaatsen van een stacaravan (geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied, herziening 2-1988', gemeente Zelhem).

Het plan en de bijbehorende stukken liggen van 28 juli t/m 10 augustus 2005 tijdens de opening-
stijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikke-
ling. 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 03 70.

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Nieuwstad 3 t/m 5b, voor herinvulling van het voormalige supermarktterrein en enkele

aanliggende percelen met 24 seniorenappartementen (geldende bestemmingsplannen
'Vorden west en zuid 1992' en 'Vorden west en zuid, partiële herziening 1998').

• Baak, Dollemansstraat 12, voor de overgang van agrarische- naar burgerwoondoeleinden.

De plannen en de bijbehorende stukken liggen van 28 juli t/m 24 augustus 2005 tijdens de
openingstijden 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) 75 03 70.

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

Verleende vergunningen, vrijstellingen en
ontheffingen
Kapvergunningen
Verzonden op 14juli 2005
• Halle, Halseweg 39, het vellen van twee grove dennen. Herplantplicht.
• Steenderen, Koningin Julianalaan 28, voor het vellen van één berk. Geen herplantplicht.
• Steenderen, Prins Bernardlaan 58, voor het vellen van één ceder. Geen herplantplicht.
• Zelhem, Ferdinand Bolstraat 5, voor het vellen van één berk, twee sparren, twee grove dennen

en drie esdoorns. Geen herplantplicht.

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 19 juli 2005
• Keijenborg, Geltinkweg 19, vergroten woonkeuken en bouwen overkapping
• Vorden, Burgemeester Vunderinkhof 16, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 21 juli 2005
• Zelhem, Wolfersveenweg 25, plaatsen dakkapel

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 18 juli 2005
• Toldijk, Zutphen Emmerikseweg 73, gedeeltelijk veranderen woonboerderij
• Vorden, het Leemgoor 12, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel

15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen 2e fase
Verzonden op 20 juli 2005
• Zelhem, Schovenweg 4, de bouwvan een woning met bijgebouw
• Zelhem, Stephanotisweg 1, gedeeltelijk vergroten woning

Sloopvergunningen
Verzonden op 18 juli 2005
• Hengelo Gld, Regelinklaan 7, gedeeltelijk slopen schuur, m.n. het asbesthoudend dakbeschot

en de dakbalken
Verzonden op 19 juli 2005
• Halle, Zanddijk 6, geheel slopen schuur/garage/hobbyruimte

Mogelijkheden voor bezwaar

Tegen de verleende vergunningen en de ontheffing kunnen rechtstreeks belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de
bekendmaking), een bezwaarschrift indienen bij b en w. De stukken liggen tijdens openings-
tijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu of Openbare werken.

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 voor-
ziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht,
Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffie-
recht verschuldigd.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Toldijk, in verband met de trekkertrek van Stichting de Humstee geldt op de Wolfstraat vanaf

de Covikseweg tot de Zutphen-Emmerikseweg van 30 juli tot 2 augustus aan weerszijden van
de weg een parkeerverbod

• Zelhem, in verband met de Kindervakantieweek is de Bielemansdijk tussen de Halseweg en de
Meeneweg van 1 t/m 5 augustus afgesloten

• Varssel, in verband met het WK 2005 van de Rotary Barchem zijn wegen die deel uit maken van
het circuit de Varsselring, namelijk de Varsselseweg vanaf de kruising met de Venneweg tot en
met de kruising met de Sarinkdijk, de Venneweg vanaf de kruising met de Varsselseweg tot en
met de kruising met de Rijnweg, de Rijnweg vanaf de kruising met de Venneweg tot en met de
kruising met de Veldermansweg, de Veldermansweg, de Antinkweg vanaf de kruising met de
Venneweg tot en met de kruisingen met de Varsselseweg, de kruising Roessinks Drijfdijk en
de Gietelinkdijk richting Hazenhutweg, het gedeelte van de Kloosterweg gelegen tussen de
Heideweg en de Venneweg. het gedeelte van de Heideweg gelegen tussen de Kloosterweg en
de Venneweg, de Roessinkweg vanaf de kruissing met de Groenendaalseweg richting de
Venneweg, op 10 september tussen 8.00 en 17.00 uur afgesloten

• Varssel, op de Varsselseweg vanaf de Sarinkdijk tot en met de Vierblokkenweg, de Vierblok-
kenweg tussen de Varsselseweg en de Rijnweg en op de Rijnweg tussen de Veldermansweg en
de Vierblokkenweg geldt op 10 september een stopverbod

• Vorden, in verband met de voetbalwedstrijd van De Graafschap tegen Omniworld is de Oude
Zutphenseweg vanaf de verkeersdrempel nabij de woning van Westerink tot aan de Wilden-
borchseweg op 30 juli van 16.30 tot 21.00 uur afgesloten.

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

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Steenderen; Zutphen-Emmerikseweg 75
Het Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Steenderen; Zutphen-Emmerikseweg 75 ligt van
28 juli t/m 24 augustus tijdens de openingstijden voor een ieder in het gemeentekantoor, afde-
ling Ruimtelijke en economische ontwikkeling, ter inzage. Indien u op genoemde tijden niet in de
gelegenheid bent de stukken in te zien, kunt u hiervoor een afspraak maken. tel.(0575) 75 03 70.

Dit plan heeft regelt de wijziging van een bedrijfswoning in burgerwoning voor het perceel
Zutphen-Emmerikseweg 75.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder zijn zienswijze op dit Ontwerpbestemmingsplan
schriftelijk kenbaar maken aan de gemeenteraad van Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo Gld.

Bestemmingsplan Buitengebied 2004 Fietspad Doesburgseweg onherroepelijk
Het bestemmingsplan Buitengebied 2004 Fietspad Doesburgseweg is onherroepelijk geworden.
Dit plan heeft betrekking op het aanleggen van een vrijliggend fietspad met tweerichtingsverkeer
langs de Doesburgseweg, globaal gelegen tussen de Prinsenmaatweg en de Olburgseweg in
Steenderen.

Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Indien u op
genoemde tijden niet in de gelegenheid bent de stukken in te zien, dan kunt u hiervoor een
afspraak maken, tel. (0575) 75 03 70.

Gehandicaptenparkeerplaats
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling ligt van 28 juli t/m 7 september, tijdens
de openingstijden, ter inzage het ontwerp-besluit tot toewijzing van'een gehandicaptenparkeer-
plaats aan de heer J.W. Gotink dicht bij de woning Kerkekamp 14 in Hengelo Gld. Indien u op
genoemde tijden niet in de gelegenheid bent de stukken in te zien, dan kunt u hiervoor een
afspraak maken, tel. (0575) 75 03 70.

Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn hun zienswijze kenbaar maken aan b en w.

Wet milieubeheer
Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 28 juli t/m 7 september 2005
tijdens de openingstijden ter inzage een verklaring tot acceptatie van een melding.op grond van
artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
• Vorden, 't Heegkén 5, ingekomen 15 juli 2005. Betreft: het oprichten van een berging/opslag-

ruimte.

De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan
verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

De verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven
geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst. De termijn van zes weken begint de
dag na de verzending van dit besluit. Bezwaarschriften worden voorgelegd aan de Commissie
van advies voor bezwaarschriften van de gemeente Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te
schorten kan om een voorlopige voorziening worden verzocht. Gelijk met indienen van een
bezwaarschrift kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage verzoeken om een voorlopige voorziening.
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Reurlse Pompdagen:
volop actie en amusement
Van zaterdag 30 juli tot en met zater-
dag 6 augustus trilt Ruurlo op zijn
grondvesten. Dan worden namelijk
weer de Reurlse Pompdagen gehou-
den, een evenement dat door plaatse-
lijke verenigingen wordt georgani-
seerd in samenwerking met de Stich-
ting Reurlse Pompdagen. De activitei-
ten worden door en voor de deelne-
mende verenigingen opgezet, want
Ruurlose verenigingen staan centraal
in het geheel. Een week lang valt er da-
gelijks veel te beleven op en rond het
Kerkplein: zeer uiteenlopende activi-
teiten voor jong en oud, deels 's mid-
dags, deels 's avonds.

De doldwaze week begint op zaterdag-
avond 30 juli met de Hotradio Drive-inn
show met als thema 80's-90's. Maar er zal
ook muziek van dit moment worden ge
draaid. Als voorprogramma is er voor de
jeugd een aparte disco die begint om
19.00 uur. Van 20.00 tot 24.00 uur zal een
Hotradio disc-jockey muziek draaien,
waarbij ook wat leuke gadgets zullen wor-
den uitgedeeld. Tevens wordt die avond
een ballonnen wedstrijd gehouden.
Zondag 31 juli vanaf 14.30 uur wordt er
een kindermiddag gehouden met als
motto: 'Muziekspetterspektakel', een
middag voor alle kinderen die maar wil-
len komen! De kinderen kunnen zich ver-
maken op twee luchtkussens en er zijn di-
verse, spannende waterspelen. Die zullen
gepaard gaan met heel veel water, als het
weer dat tenminste toelaat, 's Avonds zal
de gezellige rock 'n roll band de Daltons
optreden vanaf 20.00 uur.
Maandagavond l augustus is het Kerk-
plein omgetoverd tot een grote zandbak,
want dan wordt er een voetvolleybaltoer-
nooi gehouden. Dan zullen zich spannen-
de en spectaculaire wedstrijden afspelen.
Het voetvolleybaltoernooi zal ongetwij-
feld, evenals vorig jaar, veel belangstelling
trekken. Het toernooi begint om 19.00
uur.
Op dinsdag 2 augustus volgt de 'smartlap-
penavond', een avond die zal worden ge
vuld met nostalgische muziek, smartlap-
pen en meezingers. Er zijn optredens van
smartlappenkoor 'Gewoon Hollands' uit
Winterswijk, 'De Grösmeijers' uit Marke
lo en 'De Sleppers' uit Ruurlo. De smart-
lappenavond begint om 18.30 uur.
Op woensdag 3 augustus wordt vanaf
14.00 uur de bekende Ruurlose Braderie

gehouden, met onder meer oude ambach-
ten zoals het maken van mutsen, hoeden,
midwinterhoorns, klompen en kaarsen,
het matten van stoelen, het kantklossen,
het vlechten van bijenkorven, het breien
van kralen beursjes enzovoort. Voor de al-
lerkleinsten zijn er een draaimolen, sui-
kerspin, suikerwerkkraam, een balwerp-
en lijntrekkraam. De Oldtimershow en de
Tractorenshow waren vorig jaar een groot
succes. Deze publiekstrekkers zullen ook
dit jaar weer te bewonderen zijn. Vanaf
restaurant Avenarius tot aan het Juliana-
plein zal de gehele Dorpsstraat gevuld
staan met marktkramen met hierin voor
een ieder wat wils. Op het podium op het
Kerkplein zullen continu optredens ver-
zorgd worden, onder andere door De
Schaddenstekkers, de Monica Spelers uut
Hallerheide, De Sleppers, de East Valley
Country-dancers en de Achterhookse
Folkloredansers.
Donderdag 4 augustus zijn er geen activi-
teiten op het Kerkplein. Op vrijdag 5 au-
gustus begint om 19.00 uur de avond met
'Silly Games'. Dan strijden teams van zes
personen (gevormd uit verenigingen, be
drijven, buurten, vrienden en familie) te
gen elkaar om de felbegeerde gouden
klomp, in groepzaklopen, kratten stape
len, historische fietsenestafette en andere
onzinnige maar leuke activiteiten. Vanaf
21.00 uur speelt de coverband 'The Hei-
noos'. De band is een swingend gezel-
schap en speelt voor de pauze 60 en 70'er
jaren coversjmna de pauze 80'er jaren.
De Reurlse Pompdagen worden afgesloten
op zaterdag 6 augustus met een playback-
show en dansdemonstraties. De band Elay
opent de avond om 19.00 uur. De zes-
mahsformatie speelt muziek uit de jaren
'60 en '70 met uitstapjes naar meer recent
werk. Daarna is het de beurt aan de jeugd
van Ruurlo met een blok jeugd-playback.
Verder wordt de avond gevuld met een
soundmix- en playbackwedstrijd voor de
oudere jeugd en volwassenen, een tweetal
optredens van de RGV-streetdancegroe
pen onder leiding van Ellen Buitink en
natuurlijk met tussentijdse optredens
van Elay.

De Reurlse Pompdagen, een evenement
vol afwisseling en vol attracties voor jong
en oud. Een onderhoudende en amusante
week die terecht al bekendheid geniet tot
in de verre omtrek. Een week die zeer de
moeite waard is om bij te wonen!

30 juli t/m OCHOt CJb
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POMPDAGEN

Het geld is van u. Dus moet u er
binnen een paar minuten bij kunnen. *..
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Rabobank

HAIR
FASHION

DORPSSTRAAT 8 - RUURLO • TELEFOON (0573) 45 15 52

ledere
woensdagmiddag

Kinderknipmiddag
tot en met 12 jaar voor

€ 10,00

Trees' Woonkado's
Woonaccessoires en Kado-artikden

&
4 .'.* Goudsmid

Annenriek Heppe

broderie
kristal therapeute geeft

advies en verkoopt
mooie kristallen en

edelstenen

7261 AZRnorio
Td. 0573-450473

Goudnd T«L 0573-450118
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POMPVAGÏN
Het is vakantie

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

Vlaai v/d week

Appel-kruimelvlaai
6-8 stukken € 6,50

Dinsdag = brooddag in Wichmond
Donderdag = brooddag in Ruurlo

3 bruin bus broden
€4,00

Vakantieaanbiedingen

DonutS 4 stuks € 1,95

Foccacia-pesto broodje
ook lekker bij de Barbecue

2 stuks € 1,50

ajbbouree

• ontwerpen, aanleg en onderhoud van uw tuin
• maken van vijvers en waterpartijen
• uitdunnen van windsingels
• levering van bomen, heesters, vaste planten,

tegels en klinkers, meststoffen
• levering en plaatsing van schuttingen, hekjes,

pergola's, blokhutten, fonteinen en
waterornamenten

• bestrijding van onkruid, insectenplagen
en schimmelziektes

0573 - 45 44 94

Wij wensen iedereen veel
plezier en mooi weer tijdens

de Pompdagen

\

zu/i r<^ er (oeer c/e
7/te o//eóo//c/f

van de warme bakker van Ruurlo

Dorpsstraat 3 - Ruurlo - Telefoon (0573) 45 13 86 l,

EyD t S P A N N E V O C E L

Op de RuuHose Broderie op woensdagmiddag
3 augustus zijn wij uiteraard weer present.

En zoals van ons verwacht mag worden,
stunten wij ook dan weer geweldig!

De Spormevogei heelt voor ir

ooroMnen ,
zonwonng,
• ____ tt ._!__in onze Kiwnose

Dc»p**aal27 |0573|4531 93

DisQus
UW H U I S D I E R E N ^̂ Hĵ k̂ SPECIAALZAAK

Dierenspeciaalzaak

van Aalst
Dorpsstraat 80, Ruurlo, tel. (0573) 45 35 64

Braderie aanbieding

Blinker verlichting

voor al uw wandelingen in het donker

van 9,95 voor € 6,°°

Rinkelhamer

sla raak en U krijgt € l, korting

Gratis voermonster

Royal canin hond of kat op=op

studio Contact

Dorpsstraat 33

Decocom

Ruurlo

Pomp ze maar vol!

Spire 3,5" Externe Hardeschijf om al uw films, muziek,
foto's en andere dierbare bestanden snel en veilig opslaan
via een snelle USB2.0 verbinding!! (fitewire « ook mogelijk
riit kost C 15,- extra bovenop de onderstaande bedragen)

80gb | C 99,-
120gb|€119,-
160gb|€129,-
200gb|C139,-
250gb|€169,-
300gb|€199,-

QQ

^^ f~

Decocom
Dorpsstraat 33
7261 AA Ruurto
tel: 0573-454381
lnfo@decocom.nl
www.decocom n l

Openingstij den:
dinsdag t/m vrijdag 13.30 - 21.00 uur 's maandags en 's morgens altijd
zaterdag 10.00 -16.00 uur telefonisch bereikbaar: 0573 - 45 12 86

Berichten en advertenties kunnen ook in de brievenbus
Dorpsstraat 33, Ruurlo worden gedeponeerd. i
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Tijdens de Pompdagen
opruiming

alle CD's
nu 4 halen
1 betalen

Sanitair^/

Borculoseweg 9
Ruurlo
Tel. (0573) 45 13 64

Waarom duur
doen over design?

€499

• Sportief design frame

• 3 Shimano Nexus-versnellingen

• Veilig remmen door onderhoudsarmc rollerbrakes

• Automatische verlichting dankzij naafdynamo

FOKKINK v,o.f, T W E E W I E L E R - E N M A A I E R C E N T R U M
Garvelinkkampweg 2a - 7261 CH Ruurto - Tel. (0573) 45 3100 - www.fokkinktweewielers.nl

\ 30 juli t/m Of HOI C£
* 6 augustus l\ fc l/ l\ WiJ C

POMPDAGEN

w totaalinstallateur

"uT audio - video

home cinema - telefonie

elektr.huis. apparatuur

EGETTMn

EURONIC

Dorpsstraat 23

7261 AV Ruurlo

info@stegemanruurlo.nl

Telefoon: (0573) 45 14 14
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BHLUST1 IL: DHNCE CLASSICS

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

de AA HYPOTHEEK desk
Overal een goede bekende de R E G T

hypotheekadviseurs

Bel voor een persoonlijk hypotheekadvies: 0573 255 300
Nieuwstad 44, 7241 DR Lochem, i n l cK" : t l c r i \u ( .n l , www.dcMVtf t .n l

DANCE KELDER: HOUSE CLASSICS

ZAT, 20 AUG,
ENTREE 22,50 INCL CONSUMPTIES 21:30 - 02:00
WITKAMP DORPSSTRAAT 8 LAREN GELDERLAND
tel: 0900-948526 ( 0900-witkamp) WITKAMP.COM
voorverkoop adressen : Witkamp Laren, Haarsalon Figaro Lochem

Tonny Juriiëiïs
<< AUTOSCHADE

l /]=] ^tEQSTELBEDRI

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

TEL. (0573) 45 1 1 61 • FAX (0573) 45 41 80

KIP- EN SCHNITZELFARM
Naast ons bekende restaurant "Het Achterhuus",

waar nu dagelijks geopend vanaf 12.00 uur,
20 soorten schnitzels- en kipgerechten worden geserveerd,

waaronder Kip Piri Piri, oftewel hete kip,
het bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!
www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

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

Spuiterij
Vos Vorden

voor:
uw meubels, keukens, etc.

Handelsweg 11"
7251 JG.Vorden

Tel. 0575-476600
Fax. 0575-476601

E-mail: info@vos-vorden.com

DE RADSTAKE
30 juli

DJ JEAN
X-CESS

Koetshuisrock
QQ47&

COLORADO
SILVER

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

Wilt u het gehele verspreidingsgebied gemeente Bronckhorst
bereiken?

Het nieuws in weekblad Contact over het wel en wee binnen de gemeente komt in de gehele
gemeente Bronckhorst

ledere week kijkt men uit naar wat de slager, de bakker en
de groenteman te bieden hebben.

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

4 AUGUSTUS A.S.
tijdens de pompdagen houden wij

OPEN HUIS

AANBIEDING:
Uw huis al in de
verkoop vanaf

€ 600,- excl. BTW

RE/MAX GVM Makelaars
Ruurlo, Dorpsstraat 58

Tel: +31(0)573-461609
www.remax.nl

toon 3.*rmick!)or?t
Heeft u teksten, ideetjes of gebeurtenissen,
wilt u iets veranderd zien in onze gemeen-
schap, is er iets grappigs gebeurd waar-
van u zegt "ik heb nu iets meegemaakt..."
etc. etc.
Neem dan contact op met de redactie van
weekblad Contact, schrijf een briefte of
geef een tip. Het is tenslotte altijd weer
moeilijk om geschikte onderwerpen aan te
kaarten.

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

SWie'jf uut «roncïtftorft
Hendrik schuikt zich behaaglijk, in
de luie stool onder de groten beuke
van Gert en Gerrie. De zonne is fel en
dan geet t'r niks boaven ne groten
beuke veur 't hoes. Hendrik:"Nouw
Gert, iej hebt wel wat gemist. Het was
merakels zovulle knap volk dat er
was in Zelhem .En al die volksdansers
waarn dit kear echt neet allenig olde
uutgedreugde vrouwleu. Biej die
buutenlandse vrouwleu uut Rusland
India Ghana Portugal Griekenland
waarn echt knappe jonge grieten. En
mooie bonte kleare hadden ze d'r biej
an. Wat dat betreft kunt ze d'r nog
wat van learn biej 'Old Hengel' en
Wij Eren 't Olde' en de Knupduuks-
kes. Daor is het allemaols zwart wit
wat de klokke slut en de jonge vrouw-
leu bunt biej ons uutverkoch." Gerrie,
van op ziet, kik naor Gert zien reac-
tie? Maor Gert zeg niks, zit maor een
betjen dom te grijnzen. Ze zit zik nog
wear opniej te argern. Had ze dan
toch Hendrik en Riek motten bellen
en met hun met motten gaon? Maor
ja, dat dooi as vrouwe neet zo rap. Iej
veult oew dan al gauw het viefde rat
an de wagen. Genie tegen Riek:"Liekt
oew dat niks umme saam met Hen-
drik an zo'n spektakel met te doon?
Iej gaot met de groep op stap en ziet

nog is wat en tussendeur moi ok nog
wel is ne kear of wat optrean veur ei-
gen parochie." Riek kik bedenkelijk
en zeg:"Dat liekt mien mooi maor
Hendrik is al vuile weg veur vrijwille-
gers wark en ik heb ne keare ne nieje
heupe neudig. Wiej hebt wel an de
kante staon genieten en luustern."
Gert, umme het gedram in een ande-
re richting te stuurn:"Ik leas van een
actie in Laag Keppel. Daor wilt ze zon-
ne olde rot pompe midden op de
dorspstraote no wear weg hebben. Ne
zekern Joop hef een stel mensen biej
mekare trommeld, ze wilt as bewo-
ners van de dorpsstraote ok wat te
vertellen hebben. Dat zal hun neet
meevallen. De olde gemeente hef dat
nog efkes rap deurgedrukt en ton,
zult ze wel neet op tied gereageerd
hebben. Of die ambtenaarn heb ton
gedacht, laot ze dat zo straks in de
nieje gemeente maor opknappen.
Hendrik:"Ja dat leas ik ok en ze hebt
dat wel aardig grondig uutgewarkt.
Ne complete nota op zich. Het zal de
vraog wean of de ambtenaarn dat
waardeert. Het earste gesprek met de
wetholder was veurspelbaor, den zeg
'mien naam is haas en ik weet van
niks'. Hij zeg, Glashard of Glasbergen,
heet de goeie man, dat de olde ge-

meente dat goed hef afgewerkt. Hij
stuurt de jonges dan op zien beurt
maor no de provintie. Dat is een be-
proeft recept. Uutstellen en tied win-
nen. Ai oew zelf neet branden wilt
dan schoef iej d'n heten earpel maor
biej een ander op 't bord. Een ander
koppel hef dat stuk historische pom-
pe indertied met meuite geplaats ge
kregen. Dus de wetholder dut het
nooit goed. Op 't provintiehuus hebt
ze denkelijk wel ne grote laa waor al
zukke papiern in verdwijnt. Zonne
veranderinge van de hele straote en
het wear weghalen van zonne dom-
me olde pompe kost geld .En alles
wat allenig geld kost en niks op-
brengt daor hef een ieder een hekel
an. Die pompe zol vief parkeerplaat-
sen opleveren? As wetholder zol ik an
de praot willen blieven. Nooit hele-
maols nee zeggen, ze wilt graag beu-
me langs de straote? Een paar half
grote al forse wilde kastanjes toezeg-
gen, die al rap mooi bleuit en scha-
duuw geeft. Biej ons in Bronckhorst
zegge wiej neet'dat gebeurt nooit'. En
dus,' Nee! En ok neet graag. JA!
Graag er tussenin 'Jao jao..iej konnen
wel is geliek hebben'. Better een half
ei as ne leugen dop.

De Baron van Bronckhorst
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Het grote Kasteeltuinconcert 2005
Muzika Balkana. Van gaida tot tanibura

Het grote Kasteeltuinconcert op 4 augustus 2005 heeft een bijzonder
karakter. Het is namelijk de tiende keer dat dit openlucht muziekfesti-
val in het park van kasteel Huize Ruurlo georganiseerd wordt. De
Kunstkring wil aan dit lustrum extra glans geven door het optreden
van een internationaal folkloristisch dansensemble dat een wervelen-
de show gaat brengen met dansen uit de Balkan.

Het grote Kasteeltuin concert wordt
door de KunstKring Ruurlo georgani-
seerd als een vast onderdeel binnen
het culturele, creatieve en muzikale
jaarprogramma dat gepresenteerd
wordt aan de inwoners van Ruurlo en
de verre omgeving. Elk jaar weer is de
organisatie erin geslaagd om een mu-
ziekthema te kiezen dat duizenden
muziekliefhebbers uit het hele land
naar Ruurlo doet afreizen. Zo is er in
de loop van de jaren onder andere
jazz-, zigeuner-, klezmer- en Ierse mu-
ziek gebracht.

Vorig jaar was het muziekthema La-
tij ns-Amerikaans en dit jaar zullen op
4 augustus typische instrumenten uit
de Balkan en Oost-Europa te horen
zijn. Tegelijkertijd spelen in meerdere
orkesten musici mee die zich gespeci-
aliseerd hebben in klezmer muziek.

In het park rondom het kasteel Huize
Ruurlo worden twee buitenpodia op-
gebouwd, terwijl ook de in oude stijl
herbouwde Orangerie bij het festival
wordt betrokken. De combinatie van
het verlichte kasteel en de gloed van
de fakkels en vuurkorven in het park
geeft aan het geheel een sprookjesach-
tige sfeer. Naast de muziekprogram-
ma's is er volop gelegenheid om te ge-
nieten van de hapjes en drankjes die
er te koop zijn.

Op de twee buitenpodia en in de Oran-
gerie laten zes orkesten de beste staal-
tjes van hun kunnen horen. Het Roe-
meense Zigeuner ensemble van Vasile
Luca, neef van de beroemde panfluits-
peler Damian Luca, laat u genieten
van Roemeense, Hongaarse en Russi-
sche zigeuner muziek. Zijn zoon Dani,
cimbaal, speelt mee in dit orkest, even-
als Claire Smoorenburg, virtuoos op
de panfluit. Zij heeft les gehad van Ge-
orge Zamfir en Nicolae Pirvu en de
kenners van panfluit muziek weten
dan genoeg. Gabriel Barbalau op zijn
contrabas speelt met hen en de ge-
broeders Ion Tanase, accordeon en
Christian Tanase, viool, de sterren van
de hemel.
De in eigen land, maar ook daarbui-
ten, zeer bekende wereldvioliste, Mo-
nique Lansdorp, komt met haar en-

semble Balcan colours. Het bestaat uit
in eigen land beroemde Bulgaarse ac-
cordeonist, Petar Ralchev. Zij brengt
de Tsjechische Jan Rokyta, cimbalist
mee en uit Canada, de van oorsprong
Nederlandse Martin van de Ven, die ie
dereen gaat betoveren met zijn weer-
galoze spel op zijn klarinet. Hij is een
buitengewoon goede vertolker van
klezmer muziek. De weemoedige,
meeslepende stem van Serdjan Keka-
novic geeft aan dit vurige orkest de
diepgang en afwisseling die het oor
van de gevoelige luisteraar zal strelen.
Steven Kamperman, altsax en klari-
net, bekend in de wereld van jazz en
Balkan muziek, vertolkt met het en-
semble Carlama orkestar op originele
wijze de Balkan melodieën. Het Servi-
sche woord Carlama (spreek uit Tsjar-
lama) betekent uitbundig feest. En dat
is precies wat Carlama ervan gaat ma-
ken. De musici combineren de rijke
Servische blaasorkesttraditie met rit-
mes en melodieën uit de hele Balkan-
regio, resulterend in een dampende
mix waarin improvisatie een grote rol
speelt.Vooral bijzonder is de bezetting
van de groep, waar, naast percussie en
klarinetten, een groot deel van de
saxofoonfamilie vertegenwoordigd is.
(van sopraansaxofoon tot de zeldzame
bassax!). Jagende ritmes, duizeling-
wekkende trillers, verzengende balla-
des en een flinke dosis humor spelen
de hoofdrollen iij deze ontmoeting. U
zult verbaasd en enthousiast zijn over
de improvisaties die hierop gemaakt
worden. Ook in Carlama Orkestar ko-
men we bekende namen tegen, zoals
Akos Laki, tenorsax en klarinet, Stani-
slav Mitrovic, altsax en klarinet, Henk
Spies, bassax en percussie.

In de hele Balkan en het oosten van
Europa wordt Joodse- en Klezmermu-
ziek gespeeld. Op 4 augustus wordt dit
hoofdstuk ingevuld door zeker twee-
van de aanwezige orkesten, maar voor-
al door het Nikitov Klezmer/Oost Euro-
pese Muziek Ensemble. De gitarist
Adam Good is tevens specialist op di-
verse typische Balkan instrumenten,
zoals de tambura (soort gitaar), de ka-
val (grote herdersfluit) en de dumbek
(trommel). Zangeres Niki Jacobs, met
haar prachtige, heldere stem, vertolkt

de Jiddische liederen op een heel ei-
gen boeiende wijze. Alexander Konto-
rovic, reizende ster in de Klezmer scè-
ne in New York, speelt zo op zijn klari-
net, dat je het niet meer kunt verge-
ten. Jelle van Tongeren, viool en Jason
Sypher, bas brengen tussendoor zigeu-
ner muziek.

Het zevenkoppige Balkan orkest Zadar
speelt alle bekende en minder beken-
de Balkan melodieën. Daar kun je niet
bij blijven zitten, daar moet je wel bij
dansen. Het specialiseerde zich aan-
vankelijk in muziek uit voormalig Joe-
goslavië en Oost-Europa. Snelle kolo's
uit Servië en Kroatië, dansmuziek uit
Macedonië en sevdalinke uit Bosnië
staan op hun programma. Later werd
het repertoire uitgebreid met muziek
uit o.a. Griekenland, Bulgarije, Roeme-
nië en Hongarije. Ook spelen ze Chas-
sidische muziek; melancholieke Jiddi-
sche liederen en swingende klezmer
muziek. Tenslotte het Dragan Dau-
tovski kwartet uit Macedonië. In eigen
land zeer populair heeft het al vele
cd's op zijn naam staan. Het is opge-
richt door Dragan Dautovski, multi-iin-
strumentalist en uitmuntend speler
op de kaval, klarinet en gaida.
Dautovski stelt zich ten doel de muzi-
kale traditie van Macedonië in stand
te houden door les te geven aan jonge
musici aan het conservatorium in
Skopje. Met zijn kwartet zoekt hij naar
een synthese tussen de traditionele
volksmuziek en de moderne muziek.
Hij slaagt daar wonderwel in samen
met zijn zoon Ratko, percussie, Aleks-
andra Popovska, zang en kaval (her-
dersfluit) en Bajsa Arifoska, tambura.

Bij het luisteren naar deze muziek
krijg je kippevel en visioenen van de
bergen van Macedonië.
Het concert begint om half acht en
duurt tot twaalf uur. De toegangsprijs
is in de voorverkoop t/m 2 augustus
€ 15,-. Daarna kost een kaartje € 18,-.
De voorverkoop loopt via de WV-kan-
toren in Ruurlo en de omliggende
plaatsen en via wwwkunstkringruur-
lo.nl. De kassa's in het park zijn vanaf
18.00 uur open. Het park is goed toe-
gankelijk, ook voor minder validen en
er is voldoende parkeer gelegenheid.
Ruurlo heeft een treinstation op 5
minuten lopen van het kasteel. Er zijn
vele overnachtingsmogelijkheden in
en rondom Ruurlo. Info WV-Ruurlo
(0573) 45 39 26. De kassa's in het park
zijn vanaf 18.00 uur open.Het park is
goed toegankelijk, ook voor minder
validen en er is voldoende parkeer ge
legenheid. Ruurlo heeft een treinstati-
on op 5 minuten lopen van het kasteel
. Er zijn vele overnachtingsmogelijkhe
den in en rondom Ruurlo. Info WV-
Ruurlo 0573^53926.

Wilt u het gehele verspreidingsgebied gemeente Bronckhorst
bereiken?

Het nieuws in weekblad Contact over het wel en wee binnen de gemeente komt in de
gehele gemeente Bronckhorst.

Hartelman Yamaha-Racing-
Support maakt kampioenen

/•'oio Ik-nk Tccrink

Afgelopen vrijdag en zaterdag wer-
den er in Assen cupraces gehou-
den. Het Yamaha-Racing-Support
met hun rijders Marcel van Nieu-
wenhuizen en Gerald Perdon kwa-
men uit in de superstock 600 klas-
se.

De trainingen en wedstrijden werden
onder wisselende en daarmee moeilij-
ke omstandigheden verreden. Op vrij-
dag werd er de eerste race gereden.Bei-
de heren hadden een matige start.
Halverwege de wedstrijd ging het voor
Van Nieuwenhuizen steeds beter en
vijf ronden voor het einde ging hij een
seconde per ronde sneller dan de con-
currentie. In de laatste ronde werd het
echt spannend, Van Nieuwenhuizen
lag al tweede maar wilde de volledige
winst pakken. In de laatste bocht, de
GT, nam hij de kop over van Ronald
ten Braake en won daarmee de wed-
strijd. Gerald Perdon behaalde de 6e
plaats in deze wedstrijd.
Op zaterdag was er de tweede wed-
strijd en voor Perdon werd het een
weekend om te vergeten. Perdon viel
halverwege de wedstrijd van zijn ma-
chine en haalde daarmee geen pun-

ten. Marcel van Nieuwenhuizen ging
voorde titel en nam geen risico. De ne-
gende plaats was voldoende om Ne-
derlands kampioen te worden. Hartel-
man en het gehele team gingen na af :

loop dan ook een feestje vieren met
het behalen van deze mooie titel. De
wedstrijd werd gewonnen door Ten
Ka te rijder Ronald Ten Braake.
Barry Wassink reed afgelopen week-
end een EK pocketbike wedstrijd in
Tsjechië op het circuit van Brno. Voor
de wedstrijd kon hij bij de Blata fa-
briek een nieuw motorblok ophalen.
Helaas ging het tijdens de trainingen
en wedstrijd niet helemaal naar wens.
In de training waren er veel proble-
men met de motor zodat hij geen goe-
de afstelling kon vinden voor zijn Bla-
ta.
In de wedstrijd kon hij dit keer ook
geen potten breken. Barry reed met
een mannetje of vijf voor de eerste
plaats. Hij kon alleen maar volgen en
inhalen was er niet bij omdat de mo-
tor niet perfect was afgesteld. Zodoen-
de werd hij vijfde tijdens dit EK evene-
ment. Ondanks zijn vijfde plaats liet
hij weten dat er weer veel geleerd was
dit weekend.

Dansgroep De Foekepot
nodigt 2x uit!
Op 4 augustus staat Kasteel Ruurlo in
het teken van een Balkan-avond. Naast
diverse verenigingen en orkesten ver-
zorgt ook De Foekepot een gevarieerd
dansprogramma. Choreografieën uit
Olthenië, Macedonië en Banat worden
gedanst.

'De Foekepot' is een internationaal
folkloristisch dansensemble. De groep
bestaat uit 16 enthousiaste leden, die
met veel plezier een optreden verzor-
gen. Zij brengen een gevarieerd pro-
gramma met dansen uit o.a de Bal-
kan, Estland, Portugal, Israël en Neder-
land. Door de grote diversiteit in dans
en muziek komt het internationale
karakter sterk tot uitdrukking. Er
wordt gedanst in authentieke kos-
tuums, die ontworpen en vervaardigd
zijn in eigen atelier.

De Foekepot is regelmatig te zien tij-
dens festiviteiten in Zutphen en wijde
omgeving, bij activiteiten in gezond-
heidsinstellingen en bij uitwisselings-
programma's met partnersteden.

Ook op 6 augustus wordt er een optre
den verzorgt door De Foekepot. Dit
keer in Vorden, tijdens de Fietstocht
'Fiets de boer'. Tijdens de middagstop
komen er diverse dansen aan bod.
Voor meer informatie over deze fiets-
tocht kunt u bellen naar: 0575-552387.

Wilt u meer dan alleen kijken? Dan
bent u uitgenodigd om op een oefen-
avond mee te dansen, op maandag-
avond 20.00 - 22.30 uur, Openbare Ba-
sisschool De Waaier te Zutphen.
Meer informatie over De Foekepot:
tel.518468 en www.defoekepot.net

Al gekeken op

www.contact.n
voor het plaatselijke nieuws?



Open monumentendag Bronckhorst op
zaterdag 10 september
Ook in 2005 weer een Open Monu-
mentendag. Dit jaar staat landelijk
het religieus erfgoed centraal, dus
ook in Bronckhorst. Als inleiding
voor deze dag een korte serie arti-
kelen over religie en bouwkunst en
hiernaast enige monumenten ex-
tra in het zonnetje.
We beginnen met enige opmerkin-
gen over sporen uit de oudheid en
het Romaans

Religie en bouwkunst
in Bronckhorst en
omgeving

Deel \

Kerken en andere plaatsen die met re
ligie te maken hebben, waren eeuwen-
lang een bindend element in het soci-
ale leven en in de ruimte. De kerk to-
rende boven alles uit en de klokken
luidden de mensen naar mis of dienst.
Als je de kerk niet zag, dan hoorde je
hem wel - en andersom. Van heinde
en verre liepen mensen - al dan niet
dagelijks - voor hun geestelijke verzor-
ging naar kerk of kapel. Ze brachten
aanzienlijke offers in goederen of geld
om kerk en geestelijkheid te onder-
houden en het is geen wonder dat,
wanneer de kerk zo centraal stond, dit
ook tot bijzondere inspanningen heeft
geleid. Kerken behoorden hierdoor
eeuwenlang tot de rijkst uitgevoerde
bouwwerken en met veel ontzag kun-
nen we nu nog terugkijken op al die
geloofsijver en vaak moeten we con-
stateren: het zijn ware monumenten.
In het volgende gaan we met zeven-
mijlslaarzen door de religieuze ge
schiedenis en de historie van de kerke
lijke bouwkunst. Wie meer wil weten
kan terecht in de rijke literatuur op
dit terrein; wie al meer weet zal soms
de nuancering missen, maar de hoofd-
lijnen herkennen.

DE OUDHEID MET URNEN EN
TEMPELS
Het geloof in hogere machten en het
ontzag voor het natuurlijke en het bo-
vennatuurlijke is zo oud als de mens-

heid zelf. En in ieder geval zo oud als
de door die mensen nagelaten sporen.
Zelfs al kunnen wij tegenwoordig niet
alle betekenissen van die sporen exact
duiden, zeker is wel dat er al in de
vroegste tijden werd gevreesd, geëerd
en geofferd. Ook werden er soms wel
afbeeldingen gemaakt en is er met
symboliek gewerkt. Hiernaast beho-
ren tot de alleroudste overgeleverde
relicten ook bouwwerken met religi-
euze betekenis. We kennen allemaal
de Egyptische piramiden en vermoe-
delijk eveneens het Engelse Stonehen-
ge, maar ook in eigen land zijn zulke
gebouwde overblijfselen. Er zijn in Ne
derland ten minste 54 hunebedden en
- minder imposant, maar daarom niet
minder belangrijk - een zeer groot
aantal grafheuvels en urnenvelden.
Dergelijke grafheuvels en urnen met
as van overledenen zijn ook aangetrof-
fen in de Achterhoek, onder meer bij
Almen en Zelhem. De meeste van der-
gelijke rituele graven ontstonden ver
voor het begin van onze jaartelling. De
jaartelling is gekoppeld aan de op-
komst van het Christendom. En zo aan
de geboorte van Christus zelf, die
plaatsvond rond het 'jaar O', dat overi-
gens niet bestaat. Terwijl dat Christen-
dom al in opkomst was, heersten de
Romeinen in ons land. Zij bouwden
heel andere heiligdommen dan de in-
heemse volken. Zij bouwden in onze
streken een aantal tempels, naar voor-
beelden uit hun herkomstgebied: met
zuilengalerijen en uitgevoerd in steen.
Hiervan zijn wel sporen en resten ge-
vonden, onder meer in Eist en in de
Bijlandse Waard bij Lobith, maar in
Nederland komen geen complete Ro-
meinse tempels meer voor. Dit is mede
het gevolg van het feit dat Christenen
bestaande religieuze plaatsen (en ge-
woonten) vaak hergebruikten.

DE KERSTENING EN HET
ROMAANS
Enige eeuwen na de Romeinse Tijd be-
reikten Christelijke zendelingen ons
land en ook in de huidige Achterhoek
werd vanaf omstreeks het jaar 700 ge-
preekt en bekeerd. De bekendste zijn
Bonifacius en Willibrord; Lebuïnus en

De voet van de in
Romaanse stijl uit-
gevoerde toren van

de Nederlands-
Hervormde kerk te

Voor-Drempt.

Ludger of Liudger werkten enige tien-
tallen jaren later vooral ten oosten van
de IJssel. Onder Karel de Grote vond
een sterke kerstening plaats en de van-
uit Rome geleide kerk werd toen do-
minant. Het bestuur werd in belangrij-
ke mate bepaald aan de hand van de
kerkelijke indeling van het rijk. De
kerspelen of parochies waren hierin
minstens zo belangrijk als de wereld-
lijke ambachten. En in ieder gevel wer-
den de parochies herkenbaar: er wer-
den kleine kerkjes gebouwd die als
centrum van woon- en leefgemeen-
schappen gingen fungeren. Soms in of
bij bestaande dorpjes of gehuchten,
soms bij kastelen, maar soms ook 'in
Nergenshuizen'. Wanneer de bevol-
king toenam kon een parochie wor-
den gesplitst, maar ook kwam het veel
voor dat er een hulpkerk of kapel werd
gesticht. Daar mochten dan wel de da-
gelijkse religieuze verplichtingen wor-
den nagekomen, maar niet de weke-
lijkse. Daartoe was de parochiekerk
bestemd. Kloosters - religieuze leef- en

werkgemeenschappen - kwamen rela-
tief weinig voor op het platteland van
de Achterhoek en de Liemers; maar de
kerk op de Elterberg is toch een over-
blijfsel van een klooster.
De oudste kerkjes waren houten
bouwsels, die vermoedelijk niet prin-
cipieel afweken van de locale boerde
rijen, maar die wel al een torentje be
zaten. Er is geen enkel exemplaar be
waard gebleven, en zelfs afbeeldingen
zijn schaars. Er zijn echter wel sporen
van gevonden, onder meer onder de
huidige NH kerk van Zelhem. De be
langrijke kerken in steden werden al
gauw in steen uitgevoerd, waarbij na-
tuursteensoorten (m.n. het vulkani-
sche tufsteen en ook kalk- en zand-
steensoorten) het meest werden toege
past. De oudste wél overgeleverde
kerkjes werden gebouwd in Romaanse
stijl en dateren van ca. 1000-1300. Ken-
merkend zijn onder meer het massie
ve muurwerk met kleine, halfrond ge
sloten vensters en de zogenoemde
boogfriesjes. De oudste Christelijke

kerkjes werden meestal op hoogten
gebouwd, die bovendien vaak al in de
voor-christelijke tijd als heilige plaat- ^.
sen een rol in het leven speelden. In
die zin was er dus een duidelijke con-
tinuïteit. In Gelderland is het Ro-
maans tamelijk schaars, maar voor-
beelden zijn de torens van de kerken
van Drempt, Rheden en Groessen, de
kerk op de Elterberg en ook de kapel
van het Valkhof in Nijmegen behoort
ertoe. Kerken bevatten vaak wel Ro- ,̂
maanse resten. Zo zijn er soms sporen
van ouder metselwerk in muren en to-
rens en ook fundamenten bevatten
nogal eens Romaanse relicten. Dit is
zeker het geval in Voreien, waar het
muurwerk grotendeels van Romaanse
origine is. Ten slotte is oud bouwmate-
riaal meestal hergebruikt en werd het
in een latere opvolger van een kerkge
bouw of in een ander bouwwerk op-
nieuw benut.

Volgende aflevering over Gotiek en
Hollands Classicisme

N.H. kerk te Vorden

Reconstructietekening van een Romeinse tempel ter plaatse van de huidige Nederlands
Hervormde kerk in Eist (Betuwe). [uit: Bogaers 1955.]

De huidige Nederlandse Hervorm-
de kerk in het hart van Vorden was
tot omstreeks 1600 de Rooms- ka-
tholieke eredienst toegewijd. Toen
de Reformatie rond die tijd in deze
streken de overhand kreeg, werd
het gebouw echter door de Her-
vormden 'geconfisqueerd'. De
rooms gebleven gelovigen werden
toen gedwongen hun religie min of
meer heimelijk te belijden. In de
praktijk leidde dit voor hen tot de
inrichting van schuurkerken of
schuilkerken.

Het NH kerkgebouw werd vermoede
lijk in de 12e of de vroege 13e eeuw ge
sticht en was toen grotendeels opge
trokken uit vulkanische tufsteen. Het
in romaanse trant uitgevoerde ge
bouw kende relatief massief muur-
werk, was voorzien van kleine rond-
boogvensters en bezat vermoedelijk
een robuuste, gedrongen toren. Om-
streeks 1300 begon een vernieuwing
in gotische stijl, die in fasen is uitge
voerd, met een zwaartepunt rond
1500, toen het schip tot stand kwam.
Bij de verbouwing bleven grote delen
van de zuid- en de noordgevel intact
en daar is dan ook nog veel (lichtge
kleurde) tufsteen herkenbaar. De kerk
werd verhoogd en verruimd door uit-
bouw van het koorgedeelte, waarbij
verder ook de vensters werden ver-
groot en een spitsboogvorm kregen,
terwijl ook enige steunberen noodza-
kelijk werden. Intussen waren er op
meerdere plaatsen schilderingen, reli-
ëfs en beelden aangebracht, maar
toen de kerk rond 1600 naar de Her-
vormden overging, zijn deze totaal
overgeschilderd, weggepleisterd of ver-
nietigd. Het veel soberder karakter
van de protestantse eredienst - die
niet in het latijn, maar in de voor het
kerkvolk begrijpelijke streektaal werd
gehouden - bracht mee dat het kerk-
interieur van alle 'beeldverhalen' kon
- en ook moest - worden ontdaan. Bo-
vendien werd het liturgisch hart van
de kerk verlegd van het 'verre' koorge
deelte met het altaar naar de preek-
stoel in het centrum. De kerkgemeen-
te groeide in de volgende twee eeuwen
flink en in de eerste helft van de 19e
eeuw (ca. 1830) werd daarom een be
langrijke wijziging van de kerk uitge
voerd. Het schip werd onder leiding
van architect D. Lijsen uit Zutphen ver-
ruimd door het deels wegbreken van
de noordgevel en de verlenging hier-
van langs het koor. In lijn hiermee
vond bovendien nog een verdere ver-
lenging plaats voor de bouw van een
consistoriekamer. In het interieur leid-
de de ingreep tot een neoclassicistisch
contrapunt in de overigens gotische
kerk: een drietal dorische (halfjzuilen
en een gefixeerd, halfrond banken-
plan rond de preekstoel aan de zuidge

De Gotische Nederlands-Hervormde kerk te Vorden vanuit het noordoosten. Rechts de rond
1830 aangebouwde sacristie.

vel. In het exterieur valt onder meer
op dat de zuidgevel nog is voorzien
van relicten in tufsteen en dat pas ho-
gerop baksteen gaat domineren. De
noordgevel van het schip is zoals ge
zegd rond 1830 ten dele uitgebroken,
maar hier is het contrast met de rest
van het bouwwerk moeilijker te zien.
Terwijl architect Lijsen in het interi-
eur van de kerk het heersende neoclas-
sicisme volgde, behielden of kregen de
noord- en de westgevel duidelijk goti-
sche kenmerken. In het laatste geval
moeten we - gezien de ontstaanstijd -
hier feitelijk spreken van een vroege
uiting van neogotiek! In het oeuvre
van de weinig bekende Lijsen zou dat
op zich niet vreemd zijn, maar ook
voor hem is het een vroeg voorbeeld
van deze hervonden stijl. Opmerkelijk
is nog dat er in de westelijke gevel een

frappante asymmetrie bestaat: links
naast de toren bevindt zich een zij-
schip, terwijl rechts alleen een steun-
beer uitsteekt. En dat terwijl juist aan
de zuidzijde al van oudsher veel meer
ruimte om te bouwen bestond. Tot
slot: Het dak van de met leien gedekte
kerk werd verhoogd, wat onder meer
nog zichtbaar is aan de toren: een
voormalig galmgat voor de klok is
dichtgemetseld en raakte ten dele be
dekt door de nok van het huidige dak.
Mogelijk vond deze verbouwing in of
rond 1743 plaats; toen namelijk werd
het kerkgebouw getekend door Jan de
Beyer en was het open liggende weste
lijk deel van het dak hoger dan het
nog gesloten oostelijk deel.

De kerk domineert het dorpscentrum
en is uiteraard een rijksmonument.



REGIOPAGINA - Contact Noord, Midden en Zuid verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst.
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tet. 0314 - 62 12 04 • info@allroundbv.nl
fax. 0314 - 62 32 82 • www.allroundbv.nl

HYPOTHEEK
^ A D V I E S C E N T R U M

HansRijuijes

www.hansrijntjes.nl
AOOPHUIS

m a k e l a a r s
BANK

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

Licht- en Krachtinstallaties, Computernetwerken,
Brandbeveiliging en Telecommunicatie.

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

UNETO-VNI
Rijksweg 34a, DREMPT Tel: 0313-472911

Vet veel
vakantie
voordeel
op nieuwe en gebruikte motoren

Schaf nu een
nieuwe motor of
MotoPort Quality

Occasion aan
en profiteer van

onze unieke
Summer Special:

Kies uit
4 cadeaus

Nu halen/
2007 betalen

Vraag naar de voorwaarden van
de MotoPort Summer Special bij
de verkopers. Actie loopt van
7 juli t/m 31 augustus.

We ve got more in store

Reum
begint0

eerden
kaalhr

Boven de 35 begint reuma

vaak al. Boven de 60 heeft

bijna iedereen er mee te

maken. Steun reuma-research,

in je eigen belang. Giro 324.

t -»
i \Reumafonds

www.reumafonds.nl «

'olitiewijzer eimg

Veiligheid en welbevinden van de inwoners van onze
regio gaat de politie zeer ter harte. Daarnaast hecht
de politie aan bereikbaarheid en een transparante
organisatie. De politie verstrekt graag concrete infor-
matie waar zowel burgers als ondernemers, veel aan
hebben. Dit doen ze bijvoorbeeld door het uitgeven
van een politiewijzer.

De politiewijzer is een handig naslagwerk, waarin
alle facetten van het politiewerk aan bod komen. Ook
bevat het een compleet overzicht van alle belangrijke
telefoonnummers van de politie en hulp-verlenings-

Liefdevolle aanraking is net zo
belangrijk als voedsel en zuurstof

Cursus Babymassage
Veilig negen maanden in de baarmoeder gewiegd
en gevoed worden is een hele ervaring. Maar dan
komt het moment dat er een nieuw leven start,
alles is niet meer vanzelfsprekend aanwezig, we
zullen nu samen verder moeten. Maar hoe zal dat
gaan. Er gebeurt zoveel en verstaan we elkaar
wel voldoende?
Het gaat niet alleen om het aanleren van massage
in deze cursus. In feite leert de cursus het contact
met de baby verbeteren. Het gevoel van geborgen-
heid wordt versterkt. Rust en ontspanning bij de
baby en tussen ouder en kind wordt bevorderd. De
baby kan er vaak beter van slapen en ook op het
huilgedrag kan de cursus een gunstige invloed
hebben. Bovendien is de massage ook goed voor
de tastzin van het kindje en stimuleert het de spi-
jsvertering.
Verder wordt er in de cursus onder andere aan-
dacht besteed aan tillen en dragen, het leren
herkennen van lichaamstaai en de motorische
ontwikkeling van het jonge kind.
De cursus is bestemd voor moeders, vaders of ver-
zorgers met baby's vanaf ongeveer zes weken tot
zes maanden. Er is ruimte voor contact met
andere ouders. Ervaringen en wederzijdse
adviezen kunnen worden uitgewisseld.
Vanaf september wordt de cursus regelmatig
aangeboden fn diverse plaatsen in de regio. De
cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van twee
uur die overdag plaatsvindt. Een deskundige
docent Babymassage begeleidt de groep die
bestaat uit minimaal vier en maximaal acht deel-
nemers.
Wilt u zelf meedoen of meer informatie ontvan-
gen neem dan contact op via tel. 0900-9864 (lokaal
tarief), of via de website www.yunio.nl of via uw
docent zwangerschapsbegeleiding.

Kerk en Radio
Aan het interkerkelijke programma 'de Muzikale
Ontmoeting' bij Radio Ideaal zal op maandag l
au-gustus worden meegewerkt door het com-
missielid van Kerk en Radio Wim Boeijink uit
Zelhem. De week erop (8 augustus) is com-
missielid Annie Alberink uit Steenderen te gast en
op maandag 15 augustus werkt commissielid
Henny Peelen uit Hengelo (G) mee.
Het programma 'de Muzikale Ontmoeting' wordt
iedere maandag tussen 19.00 en 20.00 uur uitge-
zonden via Radio Ideaal. Van 20.00 tot 20.30 uur
kunnen muzikale verzoekjes voor het programma
worden aangevraagd via tel. 0314-624002.

DO CO

Klus Bedrijf
Rerobrandtstraat 48 7021 D B / d l u m
XXAXAX'.doco klus.nl docoklusC^.fiscali.nl

0314-623185

10 % korting
op alle offertes \velke xijn aangevraagd

in juli 2005
l' ,n 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

diensten. Bovendien informeert de politie de burger
over tal van andere, voor de algemene veiligheid rele-
vante en belangrijke zaken. Medio november wordt
de Politiewijzer 2005 verspreid in de regio Noord- en
Oost-Gelderland.

De politie Noord- en Oost-Gelderland heeft uitgeverij
Sypro Media uit Zutphen opdracht gegeven om de uit-
gave van deze 'Politiewijzer' te verzorgen. Voor vragen
over de Politiewijzer wordt u verwezen naar Bureau
Communicatie van de politie, te bereiken via tel.
0900-8844.

Gecertificeerde beveiliging
voor al uw feesten en evenementen

GLOBE
f SECURITV

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

Tuinplanten
Volop zomerbloeiers in voorraad.

Vaste planten 1 O stuks € ÖF"

Keuze uit meer dan 50 soorten.

Problemen
met haagjes knippen?
Bel ons, nu, wij komen snel langs.

Kamerplanten - Snijbloemen - Potterie - Potgrond

Lid van het

Tuincentrum

crt. J5. Jjloemendaal -—-
Rijksweg 14, 6996 AC Drempt, telefoon 0313 - 473033

\j 11 .UU met gerookte kuikenfilet

met champignon roomsaus

t'rz.tr



Vordeiis Songfestival trekt duizenden be/oekers:

René van Kuijk terechte winnaar
De feesttent was stampend vol. Dui-
zenden mensen waren afgelopen
zaterdagavond afgekomen op de
derde editie van het Vordens Song-
festival. Overtuigend winnaar werd
Vordenaar René van Kuijk.

Wie zaterdagavond niets wilde missen
van het Vordens Songfestival moest er
al vroeg bij zijn. Ruim een half uur
voordat het muziekspektakel begon
was de tent namelijk al afgeladen vol.
De sfeer zat er gelijk goed in met de af-
trap van Renske 'I got the music in
me' Zenhorst die vorig jaar het song-
festival won.
Eigenlijk kende het Vordens Songfesti-
val alleen maar winnaars. Stuk voor
stuk zetten de vijftien deelnemers een
puike prestatie neer. Bijvoorbeeld Pe
ter Olthuis die met zijn supersnelle
Country Roads van John Denver de
tent helemaal op z'n kop zette. Dat
gold ook voor Johan Stapper die dit-
maal niet voor zijn eigen klassieker
'Marina' maar voor 'Paloma Blanca'
van George Baker had gekozen. Verder
maakte Willem Paul Bakker er met
zijn Elvis-act een echte show van en
ook Zutphenaar Fred Duyn wist het
publiek helemaal gek te krijgen met
de bekende meezinger 'Du' van Peter
Maffay.

Er waren dit jaar ook weer enkele
groepen en duo's die aan het songfes-
tival meededen. Grote publiekstrek-
ker waren de Lindezangers. 31 man-
nen uit buurtschap Linde die maar
liefst vierstemmig 'Het kleine café aan
de haven' zongen. Ook het damesvoet-
balteam van Ratti wist de aandacht te

René van Kuijk kan het niet geloven als hij hoort dat hij het Vordens Songfestival heeft gewonnen.

trekken. Gekleed in vrome zwarte
nonnengewaden zongen zij op hemel-
se wijze 'I will follow him'. Timmy van
Lingen en Monique Sleumer hadden
wat technische geluidsproblemen bij

hun Time of my life' terwijl de gebroe-
ders Gerrit en Jan Borgman uit Wich-
mond als Blues Brothers een perfecte
afsluiter waren.

HOOGTEPUNTEN
Hoogtepunten van het Vordens Song-
festival waren de optredens van Marie-
ke van Rooijen en de Pointer Sisters.
De eerstgenoemde wist met haar 15

jaar een perfecte imitatie van Areth;
Franklin neer te zetten. Ongelooflijl
dat deze 'natural women' uit Bentek
niet in de top drie belandde. Dat gok
ook voor de Pointer Sisters. Anita Pie
rik, Marion Horstman, Mieke Polmar
en Gracia Rouwen wisten een perfect<
show neer te zetten. Inclusief pruiken
kleding en danspasjes was hun perfoi
mance helemaal af. De jury koos uit
eindelijk voor een andere top drie. Oi
de derde plaats eindigde Miranda Jan
sen uit Vierakker die met 'River dee]
mountain high' in de huid kroop vai
Tina Turner. Verrassend tweede werc
het damesvoetbalteam van Ratti. Oj
de eerste plaats viel echter niets af t«
dingen. Vordenaar René van Kuijk stal
er met kop en schouders bovenuit
Zijn uitvoering van 'Born to be wild
van Steppenwolf was in een woord g(
weldig. Zijn rauwe stem, dynamiek ei
meer dan twintig jaar podiumerva
ring zorgden ervoor dat de jury nie
om hem heen kon. René van Kuijk wa
dan ook de terechte winnaar!

GROTE PRIJS
De avond voorafgaand aan het Voi
dens Songfestival vond er in de feest
tent van Hotel Bakker de Grote Prij
van Vorden plaats. Winnaar van di
bandjesfestival werd de Zutphens»
band The Grit. Muzikaal gezien de bt
ste van de zes deelnemende bands
Toch heeft de jury het waarschijnlijl
erg moeilijk gehad want ook de bant
Heibel zette een perfecte show neei
Vooral zanger Bjorn Litjes wist me
zijn enthousiasme en goede stem d<
aandacht van het publiek te trekken
Derde werd de band Black Out.

Met veel enthousiasme zingt René van Kuijk tijdens de finale nog één keer 'Born to be wild' van Steppenwolf. Miranda Tina Turner'Jansen is erg blij met haar derde plaats op het Vordens Songfestival.

De Zutphense band The Grit won vrijdagavond de Grote Prijs van Vorden.
Zangeres Els Hummelink (links) bleek sen uitstekende aanwinst voor de Vordense bandjuustum tijdens de Grot
Prijs.



Nat begin Vordense zomerfeesten

Braderie

Het begon donderdagmiddag te-
gen de klok van drie bij de aanvang
van de Vordense zomerfeesten zo
veelbelovend, droog weer en veel
bezoekers waaronder een groot
aantal toeristen. Dus aanvankelijk
de nodige belangstelling voor de
grote verscheidenheid aan artike-
len op de "curiosamarkt" en bij de
overige standhouders. Na een uur-
tje werd bij de stand van Ina en
Maarten Bargeman al het bordje
"uitverkocht" opgehangen. In dit
geval was er sprake van een zeer
speciale stand. Ter gelegenheid van
hun zilveren huwelijksfeest op 6 ju-
ni kreeg het echtpaar Bargeman
van collega' s van Ina enkele " op-
drachten" uit te voeren waaronder
"prullaria" verkopen tijdens de
braderie. En met succes, zo bleek.

Behalve genoemde "curiosamarkt"
vond er ook een standwerkers con-

cours plaats. Middels prachtige ver-
kooppraatjes probeerden de stand-
houders de waren te promoten en aan
de man te brengen. Zo demonstreer-
den de marktlui hoe ansichtkaarten
gemaakt kunnen worden, hoe schoe-
nen ingesmeerd kunnen worden,
waarbij "poetsen" niet meer nodig is!
Een deskundige jury bestaande uit
Wim Polman, Jan Lindenschot en Lo-
ke Bakker beoordeelden de standhou-
ders die aan het concours deelnamen
onder ander op hun creativiteit en
overtuigingskracht. De eerste prijs
ging naar Hans en Ina Rigter uit
Zwartsluis; 2e Lydia v.d. Ruit uit Capel-
le a/d Yssel; 3e Martin Roelvink uit
Wormerveer.
Intussen deed clown Henkie zijn uiter-
ste best om de jeugd te vermaken en
trok met name de kermisattractie
"Kickdown" flinke belangstelling. He-
laas voor de bezoekers, standhouders
en kermisexploitanten kwam Pluvius

Kinderbraderie

geleidelijk aan roet in het eten gooien.
Het werd natter en natter. De kikkers
van het "kikkersper' vonden het wel
prachtig. Zij sprongen vrolijk in het
water rond. Wanneer de bel klonk,
grote prijs uitzoeken en springen
maar! De standhouders zagen de klan-
dizie met de minuten afnemen. "Wij
mogen blij zijn dat wij vandaag uit de
kosten komen zo spraken enkele
standhouders die er meteen optimis-
tisch aan toevoegden "wellicht wordt
het morgen beter"!
Het minder fraaie weer had ook duide-
lijk invloed op de verkoopresultaten in
de stand van mevrouw Gerda Wolters.
Zij breit het hele jaar door allerlei pop-
pen en dergelijke voor het "Gehandi-
capte Kind" (De Speeldoos in Zutphen)
"Jammer, dat de opbrengst wat tegen
valt. Op dit moment heb ik circa 150
euro gebeurd, hopelijk wordt dat in de
loop van de avond nog meer", zo sprak
Gerda Wolters.

Standwerker Ie prijs papier jury standwerkers en organisatie

Zomerfeesten: eind goed, al goed!

Sven Hendriks
dartkampioen van Vorden

Band ff anders uit Apeldoorn

Kampioen darten Sven Hendriks

Ging de opening van de zomerfees-
ten (donderdag) gepaard met veel
regen, waardoor diverse standhou-
ders al vroeg in de avond hun spul-

*letjes tijdens de braderie inpakten,
bleef het zaterdag droog en was
het prima weer voor de kinderbra-
derie. In de Dorpsstraat hielpen
nijverige ouders hun kroost bij het
uitstallen van hun waren. Leuk om
te zien met welk een enthousias-
me de jeugd probeerde de spulle-
tjes te verkopen. Het leek wel alsof
heel Vorden al het overtollige
speelgoed uit kasten en van de zol-
ders had gehaald om ze uiteinde-
lijk op de braderie veelal voor een
"habbekrats" van de hand te doen.
Niet alleen speelgoed, ook kleding,
boeken, films en huishoudelijke
artikelen, je kunt het zo gek niet
bedenken of het was deze zater-
dagmiddag wel te koop. Met in de
ze regio nog drie weken vakantie
voor de boeg, viel er voor veel kin-
deren tijdens de braderie een leuk
zakcentje te verdienen.

De kermisexploitanten deden op
deze slotdag van de zomerfeesten
ook goede zaken. Bovendien "ge

zelligheid troef' in het centrum
van het dorp. Op alle hoeken van
de straat speelde het dweilorkest
"FF Anders" uit Apeldoorn er lus-
tig op los. Clown Flappie was erg
druk met maken van allerlei bal-
lonnetjes, terwijl een brokkenpi-
loot Vorden letterlijk op stelten
zette. En hoe gaat dat tijdens een
kermis en braderie, veel rommel
op straat. "Annie de schoonmaak-
ster" probeerde zo goed en zo
kwaad als het ging, alles schoon te
houden. Dat het soms van de "wal
in de sloot" gebeurde vond het tal-
rijke publiek prachtig. Terwijl in
de feesttent bij hotel Bakker het
Vordens songfestival werd gehou-
den, was er bij "De Herberg" een
Carribean Swing Party. In dit eta-
blissement werd zaterdagmiddag-
en avond fana t iek gestreden om
het dartskampioenschap van Vor-
den. Een spannende aangelegen-
heid waarbij Sven Hendriks uit
Vorden zijn plaatsgenoot Jeroen
Tijssen in de finale versloeg.
Bij de "ongeoefende" dartsspelers
ging de titel naar Rik Bargeman.
Hij versloeg in de finale Ronald
Visschers.



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

Sorbo® na 43 jaar voor het éérst 'in vloeibaar"

Allesreiniger
Blue Wonder na bijna
60(!) jaar in nieuw jasje

Sorbo", één van de laatste oer-Hollandse merken,
gaat na 43 jaar voor het éérst in vloeibaar. Met de al-
les- én speciaalreiniger Blue Wonder. Een product
dat zich al bijna 60 jaar, in alle anonimiteit, ruim-
schoots heeft bewezen. Tot in de jaren '70 bij de pro-
fessionele gebruiker, daarna bij een select aantal en-
thousiaste consumenten.

De wonderen zijn de wereld niet uit. Producten komen
en gaan, Blue Wonder, het geesteskind van de Beverwij k-
se scheikundeleraar Jur Groenhof, bleef altijd bestaan.
Tientallen jaren zónder substantiële marketingbudget-
ten en met een zeer bescheiden distributie.
Maar Blue Wonder had en heeft een unieke eigenschap:
een schoonmaakmiddel dat zowel een alles- als speciaal-
reiniger is. En die wonderreiniger is nu door Sorbo door-
ontwikkeld. Helemaal op zeepbasis, dus 100% veilig en
biologisch afbreekbaar.

ALLE SUPERMARKTEN DOEN MEE (OP ÉÉN NA)

Het streng bewaarde geheim van Blue Wonder zijn de
verschillende reinigingsmiddelen in één fles. Deze supe-
rieure reiniger, die alles kan reinigen, is zo goed ontvan-
gen door de handel, dat in amper drie maanden tijd een
nagenoeg volledige distributie is opgebouwd. Alle rele-
vante Nederlandse retailketens (op één na) nemen Blue
Wonder op in hun schappen.

IE VLOEIBARE SCHOONMAAKPRODUCT VOOR SORBO
Voor Sorbo zelf is de introductie van Blue Wonder een
historische doorbraak. Na 43 jaar komt de oer-Hollandse
hulp in huis met een vloeibare schoonmaakoplossing.
Eveneens nieuw: voor het eerst in de geschiedenis van
Sorbo komen de schoonmaakhulpmiddelen (hardware,
zeg maar de borstels en de sponsen) en de vloeibare rei-
nigingsmiddelen (software) - naast elkaar in het schap te
staan. Logisch eigenlijk, want de schoonmaakhard- en
software zijn ook in het gebruik onverbrekelijk met el-
kaar verbonden.

SCHOONMAKEN ZONDER RISICO'S, 1.001 TOEPASSINGEN

Bijzonder aan Blue Wonder is de combinatie van alles-
en speciaalreiniger, en dat zonder alles aantastende
agressieve zuren. Blue Wonder reinigt niet alleen gladde
oppervlakken - dat kan iedere zichzelf respecterende al-
lesreiniger - maar ook ruwe oppervlakken en stoffen.
Naast de normale schoonmaakklussen is Blue Wonder
inzetbaar als wasversterker in de was- en vaatwasmachi-
ne, als Vlekkenkoning' voor alle mogelijke stoffen en rei-
niger van zachte en harde vloeren (ook buiten).
De eerlijkheid gebiedt te vertellen dat Blue Wonder net
niet alles reinigt. Zo introduceert Sorbo eind 2005 een
speciale sanitairreiniger voor het bestrijden van overma-
tige kalkaanslag.

VERBETERINGEN

Een product dat zichzelf al tientallen jaren verkoopt, is
goed. En wat goed is, moet je koesteren. Blue Wonder
blijft dus vier(!) keer geconcentreerder dan de meeste an-
dere allesreinigers. Wel nieuw zijn de fles, de toevoeging
van een frisse geur, een verbeterde verpakking met
maatbeker en duidelijke mengformules voor een opti-
maal schoonmaakresultaat.

GÉÉN KINDVRIENDELIJKE SLUITING

De wonderen zijn de wereld niet uit. Nederland, schoon-
maakland bij uitstek, maakt kennis met Blue Wonder.
Hierdoor worden de keukenkastjes aanzienlijk leger,
want allerhande speciaalreinigers voor allerhande spul-
len zijn echt onzin.
Last but not least: Blue Wonder is volledig biologisch af-
breekbaar en hartstikke veilig. De eerste alles- en spe-
ciaalreiniger zónder kindvriendelijke sluiting.

C2 Attraction
Nu vanaf: € 13.850*

Totaal voordeel: € VOO

De C2 is ai 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: € I./DD

De C3 is al verkrijgbaar vanaf € 11.990*.

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

CDspeler, armsteunen vóór en airco.

Xsara Picasso Attraction

Nu vanaf: € 20.010*

Totaal voordeel: € 2.860

De Xsara Picasso is al verkrijgbaar vanaf

€17.990*. Standaard uitgerust met vele
extra's, zoals: radio/CDspeler, parkeersen-

soren achter en automatische airco.

C5 Biarritz
Normaal vanaf: €
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

Eurocastoa
merk

NISSAN
CITROEN
FIAT
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 KM Stand

146000
26215
92000
115000
23381
116000
62000

25000

23000

45000

CITROEN C2

Citroen
CITROEN

CITROEN
CITROEN

Xsara
BERLINGO

C2
XSARA

CITROEN C5

CITROEN C5

CITROEN C3

CITROEN
CITROEN

CITROEN
OPEL
CITROEN
CITROEN
CITROEN
CITROEN

RCASSO
XSARA

C3
ASTRA
ZX
XANTIA
SAXO
ZX

TINO 1.81
1.6ICHRYSTAL
1.6116V
1.81 16V
1.7DTI
2.0D
1.61 16V
EXCLUSIVE
1.41 SX .
AUTOMAAT 5D
1.11
SEDUCTION
1.61 16V
PRESTIGE BREAK
1.81 16V 70000
PLUS
1.61 129000
1.6I16VVTRSD 46000
2.0I 16V 22883
DIFFERENCE BREAK
1.61 PEARL 41000
1,3 610DO
1.81 16V 92000
MILLESIME
2.0 HOI 600
1.61 5D.
2.01 16V
PRESTIGE

1.11
PRESTIGE
2.0116VVTS
1.81
MULTISPACE
1.4IVTR
1.61
PRESTIGE AUT. 30
2.0HDI 16V 10000
VTR BREAK
1.81 16V
PRESTIGE
1.41
EXCLUSIVE AUT
2.0HDI
1.61 16V
BONHEUR 5D.
1.41 EXCLUSIVE
1.4ITAILGATE

148000
60000
90000

5500

84000

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
HHM
Blauw
Blauw

Zilvergrijs

Zwart

Zilvergrijs

Zilvergrijs

Zilvergrijs
Zwart
Zilvergrijs

Groen
Blauw
Blauw

Blauw
Zilvergrijs
Zilvergrijs

16-08-2004 Rood

33000
73000

45635

36000

139000
50000

30000
93000

AVORIAZ1.6I3P. 119000

CITROEN XSARA

CITROEN
CITROEN
CITROEN

XSARA
SAXO
XANTIA

1.61
1.1 SX 5D.
1.9D
REFLEX BREAK
1.41
PRESTIGE 5D.
1.61 PREST C
1.01 538
2.01 16V AUT.

125000
71207
111000

75000

110000
73000
98000

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.

QRUESINK
UW GARANTIE VOOR TOPPRESTATIES

Grutbroek 6, Doetmchem, 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.

ROËN
'Bedragen na aftrek van de kortingen. "Pack Mobilité: prijs inc
in detail

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
ïtail verschillen van de werkelijke uitvoering. Prijzen zijn inc . 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
enuit. Gecombineerd brandstofverbruik varieert van 4,1 U OOkm (24,4 km/L) tot 10,0 L/IOOkm (10,0 km/L) CO2-uitstoot varieert van 108 tot 238 gr/km Financieringen worden verstrekt door Citroen Financiering, toetsing en registM

is 30 september 2005 Alle aanbiedingen en prijzen zijn geldig bij de aan d* actieBKR in Tiel. De Biarritz-acties zijn geldig t/m 31 augustus 2005, Uit<
deelnemende Citroen verkooppunten. Fleetklanten zijn uitg
0800 - 022 60 90 of kijk op www.citroen.nl

t238gr/kn
registratiedatum is 31 augustus 2005. De overige acties zi|n geldig t/m 31 juli 2005. Uiterste registratiedatun
i an deze aanbiedingen. Vraag uw dealer naar de actievoorwaarden. Zolang de voorraad strekt Wijzigingen voorbehouden Citroen prefereert Total. Bel \ atie gratis

Voorlichtingsbijeenkomsten tegen 'thuisschenken' aan automobilisten

Minstens één op de vijf alcomobilisten komt van feestje
Horeca en feestjes
Dat het merendeel van de bestuurders die on-
der invloed rijden uit een horecagelegenheid
komt is algemeen bekend. Dat een feestje in
zeker l op de 5 gevallen de oorzaak is dat ie-
mand onder invloed rijdt is minder bekend.
Feestjes komen -nog vóór drinken thuis of op
het werk- op de tweede plaats, na die horeca.

Gastvrouw/-heer medeverantwoordelijk
Rijden onder invloed is de belangrijkste oorzaak
van verkeersongevallen en zorgt alleen al in Gel-
derland voor zo'n 30 doden en 400 zwaargewon-
den per jaar. Als mensen drinken op een feestje,
is de gastheer of-vrouw op zijn minst medever-
antwoordelijk. Je kunt dus zeggen dat die mede-
verantwoordelijk zijn voor ruwweg een vijfde

van die slachtoffers, dus in Gelderland voor zo'n
6 doden en 80 zwaargewonden per jaar. Op die
medeverantwoordelijkheid mikt het project
'Wat kan ik voor je inschenken?

Voorlichtingsbijeenkomsten thuis
Wat kun je als gastvrouw of gastheer doen om
rijden onder invloed te voorkomen? Om een
antwoord te geven op die vraag verzorgt het
project 'Wat kan ik voor je inschenken?' in Gel-
derland kosteloos voorlichtingsbijeenkomsten
voor kleine groepen thuis «of bij verenigingen.
Aan de orde komen daar zaken als de ernst van
rijden onder invloed, je eigen medeverant-
woordelijkheid als gastheer/gastvrouw, alter-
natieven voor het rijden onder invloed, en hoe
je zorgt datje gasten daar gebruik van maken.

Opgeven
De voorlichting wordt verzorgd door De Grift
(Arnhem), Tactus (Deventer) en Stichting CAD
Zwolle, in opdracht van het Regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG).
Neemt u als u geïnteresseerd bent contact op
met:
• voor de regio's West-Veluwe, Arnhem, Lie-

mers, Achterhoek, Nijmegen en Rivierenland:
Renate Elfrink (026) 377 55 99, r.elfrink@de-
grift.nl

• voor de regio's Apeldoorn, Zutphen, Epe en
Noord-Oost Veluwe: Jacobine Hielkema
(0570) 66 72 00, j.hielkema@tactus.nl

• voor de regio Noordwest-Veluwe: Rien de
Kwaadsteniet (038) 456 07 60,
rdekwaadsteniet@stichtingcad.nl



Weekendvoordeel
"Bij PLUS staan er

verse mosselen op het menu.

PLUS
Stokbrood wit
Om zelf thuis af te bakken
NORMAAL O.75

59

PLUS
Mosselgroenten

Zak 200 gram

99
Maridel

Mosselen
Excellent.
Bak 2 kilo

ELDERS 5.99
Muscadet

Sèvre et Maine
De mosselwijn bij uitstek.

Fles 75 cl.
ELDERS 3.49

299
Wij verkopen alléén alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Plus:
de scherpst
actiePLUS

Patat frites
Zak r/2 kilo

NORMAAL
2.29

Aardbeien
Bak 500 gram

Rib-
karbonade
Gemarineerd
ELDERS 8.29
IUÜ 6.49
Of naturel.
Kilo
ELDERS 7.69

Saucijzen-
broodjes
Vers uit eigen oven.
4 stuks
ELDERS 3.OO

4 Stuks

Pepsi
Cola

Max, regular of light.
Fles 1,5 liter

ELDERS 2.79

PLUS
Scharreleieren
Groot.
Doos 10 stuks
NORMAAL 1.49

l Plus: \ •̂ •BnH

Bij aankoop van 3 kokers ontvangt u een
kant en klare barbecue t.w.v. 3.50 euro

OP = OP

Pringles
Chips

Diverse soorten.
3 kokers a 200 gram

ELDERS 4.77

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

www.plussupermarkt.nl
30/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederve

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

rkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of

Opgeteld de beste!
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