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"Fiets de boer op" bij Fa. A. Beeftink & Zn.

Afgelopen zaterdag 6 augustus
kwam "Fiets de boer op" ook een
kijkje nemen bij de Firma A. Beef-
tink & Zn, aan de Joostinkweg te
Vorden. Omdat het bedrijf veelal in
de bosbouw werkzaam is, werden
er bosbouwdemonstraties gegeven.

Dit alles gebeurde op het erf. De 500
bezoekers konden vier machines, twee
uur aaneen gesloten draaiend zien, en
dat onder het genot van een kopje kof-
fie of thee.

Een stobbenschaar aan een mobiele
kraan liet zien hoe de bomen en stob-
ben in stukken geknipt werden. Ver-
der was er een sorteergrijper aan de
kraan gemonteerd en liet de 320 pk
sterke trekker met bosfrees zien wat er
gebeurd en wat er overblijft, als deze
machine over groenafval, bomen,
stobben en takken gaat. De versnippe-
raar liet zien hoe bomen tot max. 60
cm doorsnede versnipperd werden. De
snippers komen o.a. ten behoeve van
de groene energie. Verder werd er

door Patrick een demonstratie boom-
verzorging gegeven, d.m.v. klimtech-
niek, liet hij zien hoe het snoeien van
dood hout uit een boom eruit ziet.
Aan de leuke reacties en het enthousi-
asme van de bezoekers bemerkte de
fa. Beeftink het unieke van de getoon-
de demonstraties. Deze machines wer-
ken door heel Nederland en een ge-
deelte van Duitsland. De eerst volgen-
de keer zal het bedrijf weer in actie ko-
men bij de jaarlijkse terugkerende
Country Living Fair.

Poppentheater Madoc komt

Op 21 augustus komt het bekende
poppentheater Madoc naar de Vijf-
sprong om een voorstelling te ge-
ven van Repelsteel. Zowel kinderen
(vanaf 4 jaar) als volwassenen ge-
nieten over het algemeen zeer van
de inspirerende voorstellingen van
dit theatergezelschap.

REPELSTEEL GEWOON BIJZONDER
'HEDEN BAK IK, MORGEN BROUW IK,
OVERMORGEN HAAL IK HET KONINGS-

KIND. WAT EEN GELUK DAT NIEMAND
WEET DAT IK REPELSTEEL HEET

Wie kent dit sprookje niet, waarin een
molenaarsmeisje de opdracht van de
Koning krijgt om stro tot goud te spin-
nen. Een klein mannetje komt haar
daarbij drie keer helpen.

Wanneer ze de derde keer niets meer
heeft in ruil voor het spinnen van het
stro, belooft ze haar eerste kindje. Om

hier onderuit te komen geeft het man-
netje haar nog één kans: ze moet zijn
naam raden...

THEATER MADOC heeft dit sprookje
op eigen wijze bewerkt en er iets 'ge-
woon bijzonders' van gemaakt.

Men kan dit sprookje bewonderen op
zondag 21 augustus a.s. in Urtica de
Vijfsprong, Reeoordweg 2a, Vorden,
tel. 55 34 59.

Drukkerij Weevers
wel bereikbaar
I.vjn. bestratingswerkzaamheden is
de Nieuwstad vanaf het dorp tot de
Jongstraat afgesloten. Drukkerij Wee-
vers is echter via de Nieuwstad vanaf
de Wehme zijde goed bereikbaar.

FEESTWEEK
WICHMOND-
VIERAKKER

Deze week in weekblad

CONTACT

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vordert
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contactnl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
LJdNNP

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
HetWiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst@planet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan
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Orgelconcert in Hervormde Dorpskerk
Donderdagmiddag 11 augustus a.s.
wordt er in de Hervormde Dorps-
kerk een orgelconcert gegeven.
Deze keer concerteert Vordenaar
Wilbert Berendsen op het Lohman-
orgel.

Hij brengt een programma van laat-
barokke en rococo- muziek zoals van
C. Ph.E Bach: sonata per il Organo solo
in a- moll; van WA Mozart: Andante in
F; van Joseph Haydn uit: "Stücke für
die Flöteuhr" en tot slot van G.F. Han-
del; Concert no.6 in Bes. Dit laatste
stuk speelt hij vierhandig samen met
zijn echtgenote Mirjam Berendsen-
van der Meulen, de vaste organist van

de Dorpskerk. Wilbert Berendsen is
cantor- organist van de Lambertikerk
in Zelhem, docent aan de muziek-
school Doetinchem en aan de Cursus
Kerkmuziek in Doesburg. Verder heeft
hij een privé praktijk en is hij dirigent
van verschillende koren.

Ook is Wilbert Berendsen werkzaam
bij het Ministerie van Justitie als kerk-
musicus binnen het gevangeniswezen.

Het concert begint donderdagmiddag
11 augustus om 15.30 uur en duurt
een half uur. De toegang is gratis. Ter
bestrijding van de kosten wordt er wel
een collecte gehouden.

Rondleiding tuinen kasteel Wildenborch
Dinsdag 9 augustus vindt er vanaf
1030 uur een rondleiding door de
tuinen bij kasteel de Wildenborch
plaats. Deze rondleiding onder lei-
ding van een gids duurt ongeveer
1,5 uur.

De deelnemers komen tijdens de wan-
deling langs zeer bijzondere bomen

zoals bijvoorbeeld een moerascypres,
een Libanon ceder, een catalpa en één
van de eerste Amerikaanse eiken in
Nederland. Daarnaast treft men diver-
se waterpartijen die ooit door de dich-
ter A.C.W. Staring zijn aangelegd. De
kosten voor deze rondleiding bedra-
gen 7 euro per persoon. Reserveren bij
de VW in Vorden tel. (0575) 55 32 22.

Inleveren advertentie's en berichten

De drukker van weekblad Contact sluit, in verband met reparatie aan de
pers, in week 33 haar deuren. Hierdoor gelden gewijzigde inlevert ijden.

Copy voor Contact van 16 augustus uiterlijk inleveren vrijdag 12 augustus
voor 12.00 uur bij de bekende adressen

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000



Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 14 augustus 10.00 uur ds. J. Kool.

Kapel Wildenborch
Zondag 14 augustus 10.00 uur ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zaterdag 13 augustus Oogstdankviering.
Zondag 14 augustus 10.00 uur ds. Bernaerd-Boertjes.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 14 augustus 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 14 augustus 10.00 uur Woord- en communieviering
m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 13 augustus 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor.
Zondag 14 augustus 10.00 uur Woord-/Communiedienst
m.m.v. herenkoor.

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

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

Tandartsen:
13-14 augustus: F.A. Kuijl, Lochem telefoon 0573 - 25 16
84. Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30- 12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

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

• Boedeldag op zaterdag
20 augustus a.s. aan de
Schuttestraat 20 te Vorden.
Aanvang 9.00 uur. Komt allen!
Organisatie Veiling Commis-
sie Vorden.

• Pure Aloë Vera producten.
Wegens uitbreiding verkoop-
punten gevraagd. Jannie Nij-
kamp (0575) 52 13 16.

• Op Drift organiseert Her-
rie bi-j tante Gerrie 19 aug.
v.a. 19.30 uur. M.m.v. o.a. De
Daltons, Timmy van Lingen en
Op Drift. Zie www.op-drift.nl
/(0575) 52 1053.

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

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

• 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.

• 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.

• Boedeldag op zaterdag
20 augustus a.s. aan de
Schuttestraat 20 te Vorden.
Aanvang 9.00 uur. Komt allen!
Organisatie Veiling Commis-
sie Vorden.

• Lelijke tafelbladen wor-
den weer nieuw. Dick Bruil,
tel.(0314)621959.

• 'Een avond zonder te-
genliggers..'. In onze ballon-
mand gaan we allemaal met
de wind mee. Bel ballon-
vaarder Paul Kok, tel. (06)
51 58 41 45.

• Te koop: ronde balen
kuilvoer (0575) 55 66 23.

• Hondenschool 'Klein
Weetink' te Velswijk begint
de trainingen op 22 augustus.
Informatie en aanmeldingen:
Ap Peters, tel. (0314) 64 14 36,
Lucia Mullink, tel. (0314) 62
23 61, Hetry Jaaltink, tel.
(0575) 55 13 91. Zie ook:
www.kleinweetink.nl

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.

• Vermist: zwart-grijze cy-
perse kater vanaf neuspunt
witte bef, witte voeten en
scheurtje in 1 oorpunt. Bel 06-
49 894 560 of (035) 541 44
61.

• Geen sporen van Berend,
wel spannend: speelgoed
van Wereldwinkel Vorden!

• Te koop: boerenkool-
planten. Prei-, sla-, andij-
vie-, groenlof- en kool-
raapplanten. Aardappelen
en diverse soorten groen-
ten en fruit. Elke dag ver-
koop aan huis en elke zater-
dagmorgen verkoop van
groenten en fruit van 9.45 tot
12.00 uur op de parkeer-
plaats van pannenkoeken-
restaurant Kranenburg. An-
dré Snellink Bekmansdijk 4
Vorden. Tel: 0575 556876.

• Op donderdagochtenden,
om de twee weken, starten
we opnieuw een gesprek-
groep. Thema: hoe herkrijg
ik mijn innnerlijke vrede?
Onze uitgangspunten zijn
ontleend aan "Een cursus in
Wonderen" Inlichtingen:
Pieter Vegter, tel: 0575-46 51
02 of pvheng@hotmail.com.

• Wie wil er vanaf 112 aug.
2x per week voor mij koken
en 't huis schoonhouden
(mag ook ouder iemand zijn)
Gaarne bellen met Henk Pe-
ters, 06-53 43 96 00.

Weekblad Contact
blijft betaalbaar voor

de kleine adverteerder.

Daarom komen wij
met verschillende

edities
in de gemeente

Bronckhorst

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

CltV THEATER :: CLUB DE REAU :: SOULKITCHEN

PLE BAR :: CLASSIC CAFÉ

OPEN TILL 04.00H
13 AUG

VERONICA80SS90S
20 AUG

G RE ATS K l KLUBBHEADS

27 AUG
IBIZA PARTY

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

:: WWW.CITYLIDO.NL ::

:: MINIMUM AGE 1B :: CITY LIDO HAS
TWE RICHT TO REFUSE ENTRANCE ::

wobsolutions & computers

Decorsign websolutions & computers
Groenloteweg 48
7261 RN Ruurlo
Postbus 32
7260 AA Ruurlo
Tel: (0573) 45 41 09
E-mail: info@decorsign.nl

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

Computers
Losse Componenten
Onderhoud en Reparatie
Netwerken
Internetoplossingen

Nieuw computer?
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

In Ruurlo gratis geïnstalleerd!
into@decorsign.nl

Dagmenu's
1O t/m 16 aug. 2OO5

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

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 siagroom € 1,75 p.p.
Woensdag 10 augustus
tomatensoep / beenham met honingmosterdsaus, aardap-
pelen en groente

Donderdag 11 augustus
varkenshaassaté met pindsaus, bami en rauwkostsalade /
rijstepudding met siagroom

Vrijdag 12 augustus
aspergesoep / zalmfilet met dillesaus, gebakken aardappe-
len en groente

Zaterdag 13 augustus
Italiaanse Cordon Bleu met ham/kaas gegratineerd frieten,
rauwkostsalade / ijst met siagroom

Maandag 15 augustus
minestronesoep / sissi's kaiserschmarrn met compote en
poedersuiker

Dinsdag 16 augustus
wiener schnitzel met frieten en zomersalade / ijs met siag-
room

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

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

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

.̂-\«> r̂ x even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.
vlo^Sx./̂ A Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team

Wendie en Thomas



Hoera, we hebben een zusje!

zal ze heten.

Geboren op zaterdag 23 juli 2005 om 15.10 uur.
* 3315 gram zwaar, 49 cm groot.

Onze ouders zijn Dick en Anita van Asselt.

t i
Brian,* Kevin, Samantha en Michael van Asselt

j Zutphenseweg 18
7251 DK Vorden

! tel. (0575) 55 13 84

Tussen 13.00 en 15.00 uur slapen mama en
Caitlyn en na 21.30 uur slapen we allemaal.

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze zoon

John van de Weerd
Everlien Kuijperij

Hertog Karel van Gelreweg 21
7251 XK Vorden

{, tel.(0575)554332
»

v

Wij gaan trouwen op donderdag 11 augustus

:i; 2005 om 12.00 uur in 'Kasteel Vorden' te Vorden.

Josper Koerselman
&

Linda Mooij

gaan op woensdag 17 augustus 2005 om 14.00
uur trouwen in Kasteel Vorden.

U bent van harte welkom op onze receptie van
16.00 tot 19.00 uur bij hotel Bakker, Dorpsstraat
24 te Vorden.

• • » ' Heel gewoon, gewoon heel bijzonder

l
Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze

dochter en mijn zusje

Merel
Merel is geboren op zondag 7 augustus 2005, om

6.39 uur, weegt 3835 gram en is ± 50 cm lang.

Martijn, Sabine en Joris Reuvekamp
|

>:• De Voornekamp 11, 7251 VK Vorden
J Tel. 0575-55 22 17 |
i•-«s^ss^s«^s«ss«^s«s®*s^s®s^s®sJ
................. ... . .

l :

Jasper & Linda
Burgemeester Galleestraat 48
7251 EC Vorden

Arjan Eelderink
&

Anneke Ruiterkamp

Ons adres:
Lindeseweg 22
7251 NS Vorden

Jan-Wulem & Wendy
gaan trouwen op 19 augustus 2005
om 15.00 uur op kasteel Vorden.

Jan-Willem van Eeuwijk

& :
Wendy van Aalst of
Pepijn

Zutphenseweg 72
7251 DM Vorden

Twee bloemen hebben ons verlaten
Dag lieve papa en mama

Herman en Nienke
Brinkhorst-de Jonge

Laag Soeren 26-03-1945 Dieren 22-12-1946

02-08-2005

Christiaan
Liesbeth en Pim
Ruth

Gelegenheid tot condoleren op vrijdag 12 augus-
tus van 18.30-20.30 uur en op zaterdag 13 augus-
tus van 11.00-12.30 uur bij Hotel Bakker, Dorps-
straat 24 in Vorden.
De herdenkingsdienst is op zaterdag 13 augustus
vanaf 13.00 uur in de Nederlands Hervormde Kerk
te Vorden.
De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden
op de natuurbegraafplaats te Dieren.
Mocht u geen kaart hebben ontvangen dan kunt u
dit als uitnodiging beschouwen.

Brinkerhof 31
7251 WZ Vorden

Nienke & Herman

Voor ons er altijd zijn
met liefde, warmte
en vertrouwen.
Wat zullen we jullie missen!

Diny en Rien
Ester en Nanko
Simone en Alex, Lotte
Eduard

Soms is er zoveel wat we voelen,
Maar zo weinig wat we kunnen zeggen.

We zijn totaal verbijsterd door het plotselinge over-
lijden van onze eetclub-vrienden

Herman en Nienke
Brinkhorst-de Jonge

We zijn dankbaar voor jullie vriendschap en zullen
de herinneringen daaraan - samen met jullie kin-
deren - blijven koesteren.

Anton en Gerda
Onno en José
Rob
Martin en Suzanne
Manon en Dirk
Robert
Pieter en Loes

Wij zijn zeer aangedaan en geschokt door het plot-
selinge overlijden van onze collega en zijn echtge-
note

Herman en Nienke
Brinkhorst

Herman werd 60 jaar.

Herman heeft zich gedurende 29 jaar in verschil-
lende functies ingezet voor Delta. Jarenlang was
hij het gezicht van het bedrijfsbureau Groenbouw.
Zijn betrokkenheid bij de mens uitte zich onder
meer in het jarenlange voorzitterschap van de On-
dernemingsraad en in de actieve bijdrage aan de
Activiteitenvereniging.
Als lid van de Kunstcommissie droeg hij er mede
zorg voor dat er kunstwerken van eigen personeel
konden worden geëxposeerd. Regelmatig waren
er ook kunstwerken van zijn eigen hand te zien.
We missen in hem een ervaren en zeer gewaar-
deerd collega. Hij zat nog zo vol met plannen die
nu niet meer verwezenlijkt kunnen worden.
Wij wensen Christiaan, Liesbeth en Pim, en Ruth
veel kracht toe om dit enorme verlies te verwerken.

Bestuur, Directie en Medewerkers
van Delta

Zutphen, 4 augustus 2005

Verbijsterd hebben wij kennis genomen van het
tragisch ongeval van

Nienke en Herman Brinkhorst

Wij wensen kinderen, familie en vrienden zeer veel
kracht om dit zware verlies te dragen.

Nienke is een lange periode secretaresse geweest
van Operation Friendship Vorden en heeft in die
hoedanigheid zeer veel werk verzet.

«\oN£#/t- Operation Friendship Nederland
<^^^S^> Huub Winkeler, Foppe Atema,
Sfc (/3R& Henk Brouwer
o

O^B.^»/
Operation Friendship Vorden
Theo Derksen, Bert Regelink

Samen veel gedaan
Samen veel gekregen
Elkaar en onze vriendschap
Goed bedeeld
Van alles genoeg
Behalve van de tijd

Wij verloren onze vrienden

Nienke en Herman

Rien en Diny
Liesbeth en Huub
Henk en Marion
Jan en Anneke
Hennie

Henny en Gerrit
Dick en Carolien
Harry en Elma
Henk in herinnering en Corry

en kinderen

Op dinsdag 2 augustus 2005 bereikte ons het ont-
stellende nieuws dat onze

docente Nederlands

Nienke Brinkhorst-de Jonge
haar echtgenoot

Herman Brinkhorst

en
onze oud-collega

Gerrie Oosterink

bij een auto-ongeval in Duitsland om het leven zijn
gekomen.

Dit bericht heeft ons verbijsterd.

We denken aan Nienke als een collega, die zeer
betrokken was bij zowel de medewerkers als de
leerlingen van 't Beeckland. Zij stond altijd voor ie-
dereen klaar. Nooit deed je tevergeefs een beroep
op haar. Herman heeft leerlingen bij buitenles ac-
tiviteiten vaak laten meegenieten van zijn grote be-
langstelling voor de natuur.

Gerrie Oosterink was al zeven jaar gepensioneerd.
Collega's die toen met haar hebben samenge-
werkt, herinneren zich haar als een 'moederfiguur'.
De banden met de school en haar oud-leerlingen
zijn altijd blijven bestaan.

We denken ook aan het 4e slachtoffer van het on-
geval. Zij behoorde tot de vriendenkring van Ger-
rie, Nienke en Herman.

De leerlingen, personeelsleden en het bestuur van
het "Ulenhofcollege", locatie "'t Beeckland" in Vor-
den wensen Christiaan, Ruth, Liesbeth, en Pim en
de (klein)kinderen van Gerrie veel kracht en steun
om dit vreselijke verlies te verwerken.

Namens hen,
l Stans, Locatiedirecteur 't Beeckland,
Drs J.C.E. Meij, rector Ulenhofcollege

Voor meerdere
familieadvertenties

zie elders

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

w i e
blind is
r e d t z i c h
vaak pr ima met
een steuntje in de rug

Help mee via giro 400 40 40 ££•.

* bartiméus
V E R E N I G I N G

FAMILIE
DRUKWERK
Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten
Jubileumkaarten

Keuze uit een
grote collectie.

d r u k k e r i j Weevers

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



Vrolijke variétévoorstelling
in Theater Onder De Molen

Er valt veel te genieten voor het
publiek in de woensdagavond-
voorstellingen in het Theater-
onderdemolen in Linde (Vorden)
op 10,17 en 24 augustus. De muzi-
kanten van het Theaterorkest "The
Mills Fathers"zorgen voor verras-
send mooie muziek tussen de be-
drijven door.

Van 'A Wonderful World' kikkeren de
mensen op en het beroemde lied
'We'll meet again' roept de tijd van Ve
ra Lynn terug. Een mooie regievondst
is de viool die eenzaam uit het donker
komt en Thanks to the Memory speelt,
in overeenstemming met de sfeer van
met mooie programma. De muziek
wordt doorgegeven van viool naar bas,
piano en saxofoon. Ook aan de caba-
retliederen is volop aandacht besteed.

Het publiek zingt graag uit volle borst
de refreinen mee. Het is goed hoor-
baar dat Kees de Bruine al een leven
lang viool en piano speelt, hetzelfde
geldt voor de bassist Jan Grotenhuis
en de saxofonisten Jos Driever en Peter
van de Bremen.
Op 17 augustus wordt de hilarische
dialoog tussen Mr. Ben Rogmans en
Prof. peter Hoefnagels herhaald in het
zogenaamde "Dom Lull'n". Ook een
goede reden om dit bijzondere variété
programma te bezoeken.
De grote conférencier Diny Hiddink
blinkt uit met haar warme en hilari-
sche verhalen. Ze vertelt 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
Hiddink. Ze wordt terecht de Anny

M.G.Schmidt van de Achterhoek ge-
noemd, maar ze kan ook over de oude
tijd vertellen zoals Toon Hermans
deed. Haar repertoire lijkt onuitputte
lijk.
De goochelaar Wim Hooghiemstra,
evenals Diny Hiddink al zo'n jaar of
tien verbonden aan het "Theateron-
derdemolen", roept bij het publiek de
ene verbazing na de andere op.

Regisseur Peter Hoefnagels verbindt
verhalen en muziek met memorabele
teksten en zijn verhalen passen goed
in de sfeer van dit unieke variété-
programma, dat zeer de moeite waard
is om te bezoeken. Plaats: Lindeseweg
29 te Vorden, onder de Lindesche Mo-
len. Reserveren aanbevolen. Telefoon
(0575) 55 69 87
info@theateronderdemolen.nl

Zondagmiddag 14 augustus bij Beeldhouwatelier Baak:

Veel te beleven bij Opening Zomerexpositie
Bij Beeldhouwatelier Baak, Wich-
mondseweg 17a te Baak zijn half
augustus veel in het oog springen-
de gebeurtenissen aan de orde, zo-
als de presentatie van de 2e gedich-
tenbundel van kunstenares Marja
Evers, de expositie van schilderijen
van Nel Doldersum en de expositie
van Berend Westenberg met sculp-
turen.

Na het succes van haar debuutbundel
vorig jaar kon een 2e gedichtenbundel
van Marja Evers niet uitblijven. Deze
nieuwe reeks prachtige gedichten is
wederom gecombineerd met afbeel-
dingen van beelden en schilderijen
van Marja. De bundel wordt zondag-
middag 14 augustus a.s. bij Beeldhou-
watelier Baak ten doop gehouden. Ook
is dan de start van de expositie van
schilderijen van Nel Doldersum. Deze
expositie loopt t/m zondag 25 septem-
ber a.s. Nel biedt met haar schilderijen
een verrassende en verfrissende, maar

ook zeer gevarieerde kijk op allerlei on-
derwerpen. Door continu te experi-
menteren met diverse materialen
heeft Nel zich in de loop der jaren ont-
wikkeld tot een veelzijdige schilderes.
Berend Westenberg toont zijn abstrac-
te sculpturen waarbij eenvoud en ver-
stilling de sleutelwoorden zijn en gepo-
lijste en ruwe delen elkaar versterken.
Deze middag is er naast Latijns-Ameri-
kaanse livemuziek door zanger/gita-
rist Luis Oliva ook een ludieke actie,
waarbij elke bezoeker kan meedingen
naar een mooi kunstwerk! De Opening
van deze Zomerexpositie wordt ver-
richt door Marcel Bugter, President
Alliance Francaise, kunstliefhebber en
organisator van stedenreizen naar
Frankrijk. In de beeldentuin zijn voorts
fraaie beelden van Anne Brouwer en
Marja Evers te zien en waterornamen-
ten van keramiek van kunstenaar Joop
van Uiden. Ter plekke is informatie te
verkrijgen over workshops Beeldhou-
wen in steen en Vrij atelier.

Jong Gelre zoekt talenten voor revue
De afdeling Vorden- Warnsveld van
Jong Gelre heeft ook voor dit jaar
weer plannen om een revue op de
planken te zetten.

De data van deuitvoeringen zijn al be
kend: vrijdag 4 en zaterdag 5 novem-
ber in het Dorpscentrum te Vorden.
Waar het nu nog om gaat zijn "de ar-
tiesten"! De afdeling doet bij deze een
beroep op jongeren tussen de 16 en 25
jaar om zich op te geven om mee te

spelen of op enigerlei wijze mee te hel-
pen. De organisatie zoekt met name
jongens en meisjes die mee willen
doen met toneel, zang, dans en jonge
lui voor het bouwen van decors. Geïn-
teresseerden kunnen zich voor 15 au-
gustus per e mail melden bij Jong Ge
Ie Vorden- Warnsveld t.a.v. Jonggel-
re@Planet.nl Het ligt in de bedoeling
om woensdagavond 17 augustus vanaf
20.00 uur met de voorbereidingen van
de revue te starten.

Achtkastelenfietstocht
Woensdagmiddag 10 augustus or-
ganiseert de VW in Vorden een
fietstocht langs de kastelen. Een
tocht van ongeveer 33 kilometer.
Het vertrek, onder deskundige lei-
ding, is om 13.30 uur vanaf het
VW kantoor aan de Kerkstraat,
waar men zich al vanaf 13.00 uur
kan inschrijven. De kosten bedra-
gen voor volwassenen 4,50 euro.
Voor leerlingen van de basisscho-
len bedragen de kosten 3,75 euro.
Kaartjes incl. onderweg koffie/
thee of een frisdrank.

RV Vorden
Uitslag wedvlucht vanaf Har-
chies over circa 260 kilometer:
C. Bruinsma 1; T.J. Berentsen 2,13;
HA Eykelkamp 3,4,17,20; Comb. A
én A Winkels 5, 6, 7,8,11,14,18; M.
M. Tiemessen 9, 10, 16, 19; H. J.
Stokkink 12; DJ. Gotink 15.

De Snoekbaars
Aan de onderlinge wedstrijd van de
hengelaarsvereniging 'De Snoek-
baars' deden 13 personen mee. Zij
vingen in de Berkel bij Lochem
10.190 gram vis.

De uitslagen waren: l A Golstein
2100 gram; 2 R. Golstein 1250; 3 D.
Huetink 1100 gram.

Arjan Morribarg verbaast skeelerend Nederland

Fantastische 4e plaats tijdens
Europees kampioenschap marathon!

Het is zondagmiddag 7 augustus. De duizenden toeschouwers in Lud-
wigsfelde nabij Berlijn banen zich een weg richting de tenten met
"Bratwurst- und Bier". Het feest kon beginnen, men was immers getui-
ge geweest van een prachtige Europees kampioenschap marathon
skeeleren (afstand 42 kilometer en 195 meter). En een dergelijk sport-
evenement zie je niet alle dagen in je eigen woonomgeving en dus
moest dat natuurlijk gevierd worden. Arjan Mombarg heeft nog niets
gemerlct van het feestgedruis rondom hem heen. Hij komt net terug
van de dopingcontrole. Wel een gelegenheid om te proberen de gedach-
ten weer een beetje op de rij te zetten en om de wedstrijd te analyseren!
En wat voor een wedstrijd!

Een prachtig Europees kampioen-
schap gereden, een fantastische 4e
plaats (beste Nederlander) goud en
brons voor Zwitserland en zilver voor
Italië. Arjan was blij en gelijkertijd
enorm teleurgesteld, want was het Eu-
ropees podium dichtbij! Arjan moet
nog even slikken wanneer hij vertelt
hoe een zeker lijkende medaille hem
in het zicht van de haven, toch nog
door de vingers was geglipt. En volko-
men onterecht, zo vond (op dat mo-
ment Nederlands beste skeeleraar op
het 'Koninginnenummer') zoals dat de-
ze zondagmiddag in Duitsland werd
verreden.

Arjan: "De Zwitser Nicolas Iten, de
nieuwe Europese kampioen, was voor
mij onbereikbaar. Met nog vijf meter
te gaan, lag ik op kop van een groepje
van drie. Op het moment dat de Itali-
aan Patrizio Triberio vlak naast mij
kwam rijden, werd ik door de Zwitser
Roger Schneider vastgepakt en aange-
tikt, waardoor ik uit balans raakte en
waardoor mij een zeker schijnende zil-
veren medaille werd ontnomen.

Onreglementair natuurlijk. Dat was
natuurlijk stevig balen. Onze bonds-
coach en het begeleidend team heeft
direct na de wedstrijd protest aangete-
kend. Maar wat wil je, de jury had de
"officiële" uitslag inmiddels kenbaar
gemaakt en dan helpen protesten veel-
al niet meer. Sterker nog, de bond-
coach kreeg te horen dat ik in de slot-
fase geduwd zou hebben. Ik lag voorop
in het groepje en hoe kun je dan du-
wen? Gewoon te gek voor woorden!

HOOSBUIEN MET WEL
HEEL VEEL WATER
Goed, we zijn nu een paar uren verder
en dan pas besef je datje met deze 4e
plaats tijdens een Europees kampioen-
schap een geweldige prestatie hebt
neergezet. Dus het goede gevoel over-
heerst uiteindelijk wel", zo vertelt Ar-
jan Mombarg vanuit Ludwigsfelde,
een stadje onder de rook van Berlijn.

Zaterdagmorgen was Arjan Mombarg
naar Duitsland vertrokken om zich
daar bij zijn reeds aanwezige ploegge-
noten te voegen. Daar aangekomen
was er van enige voorbereiding geen
sprake. Flinke hoosbuien schopten
zelfs het gehele programma voor deze
zaterdag in de war.

Het wegtoernooi werd eerst enige
uren onderbroken en uiteindelijk
zelfs afgebroken. Om het parcours
toch nog droog te krijgen, had de orga-
nisatie iets heel ludieks bedacht: zo-
veel mogelijk auto' s op het circuit la-
ten rijden, in de hoop dat de banden
het overtollige water zouden absorbe-
ren. En dat lukte, zodat in de late za-
terdagavond het programma voor die
dag, toch nog afgewerkt kon worden.

Arjan: "Toen wij zondagmorgen met
onze ploeg (7 rijders) op het parcours
aankwamen, geen mogelijkheid om je
voor te bereiden. De weg (lengte 6,75

kilometer) was voor een deel droog en
voor een deel kletsnat. Bovendien vlak
voor de start nog een gigantische
hoosbij er overheen en dan weetje het
wel.

Vooraf hadden we nog wel goede af-
spraken gemaakt; allemaal rijden voor
Aijan Smit, de man in vorm die afge-
lopen woensdag nog een bronzen me-
daille op de baan had gepakt. Dat ging
in het begin prima, om de beurten de
marreren en het tempo hoog houden.
Halverwege koers een ontsnapping en
in die kopgroep Arjan Smit. Wij als Ne
derlanders achter Smit, probeerden
gelijk het tempo te drukken. Echter de
kopgroep, inclusief Smit werd terug-
gepakt", zo zegt Arjan Mombarg. Op
dat moment, zo bleek achteraf, viel
gelijk het doek voor Arjan Smit.

VOOR DE GEK GEHOUDEN
Arjan Smit zegt hierover zelf: " Dat de
kopgroep waarin ik zat werd terug ge
pakt was niet zo verwonderlijk, want
er zaten voor mij niet de juiste man-
nen in deze groep. Weer teruggezakt
zag ik de demarrage met de drie Ne
derlanders: Arjan Mombarg, Geert
Plender en Jan van Loon.

Ik besloot dit keer niet mee te gaan,
een kopgroep met daarin drie landge
noten, dus niet nodig. Ik was ervan
overtuigd dat ik daar later in de koers
nog wel van zou kunnen profiteren.
Niet dus, de kopgroep was weg, bleef
weg en voor mij te ver, want ik kon er
niet meer bijkomen", zo zegt Arjan
Smit die uiteindelijk op de zevende
plaats beslag wist te leggen.

Arjan Mombarg: "Uiteindelijk dus een
kopgroep van zes man met twee Zwit-
sers, twee Nederlanders, een frans-
man en een Italiaan. Kort daarna ging
de Zwitser Nilolas Iten er alleen van-
door. In die fase van de wedstrijd werd
ik door de andere Zwitser Roger
Schneider compleet voor de gek ge
houden.

Door al het lawaai van het publiek kon
ik de speaker niet goed meer verstaan.
Dus vroeg ik aan Schneider, hoe lang
moeten we nog? Nog anderhalve ron-
de, zei de Zwitser. Wat bleek het was
nog maar een halve ronde en zijn
maatje Nikolas lag immers op kop! Ik
volle bak achter Nicolas Iten aan, de af-
stand tot de finish was echter tekort
om hem nog te kunnen achter halen.

Een tweede plek leek binnen handbe
reik en ik heb je net verteld hoe de
laatste meters zijn verlopen. Balen en
toch ook weer dik tevreden. Een vierde
plaats tijdens een Europees kampioen-
schap, prachtig toch. Vooraf had ik er
direct voor willen tekenen", zo zegt de
33 jarige Vordense sportman.

In de geschiedenis van het Europese
kampioenschap op de skeelermara-
thon is deze 4e plek van Arjan Mom-
barg, de beste prestatie ooit door een
Nederlander behaald!

Paardensport

UITSLAGEN PONYCONCOURS
In het weekend van 30 en 31 juli jl.
werd er door de ponyruiters van PC De
Graafschap gereden in Barchem en
Zevenaar. In Barchem was er een 2e en
een 3e prijs voor Nynke Woerts met

haar pony Nina in de klasse B-DE. Zij
had resp. 164 en 167 punten.

Voor Marit Kouwenhoven met haar po-
ny Sara was er een Ie prijs in de klasse
MI-DE met 168 punten. Zondag reed
Anke Woerts in Zevenaar met haar
pony Tamara. Ze behaalde daar een 3e
prijs in de klasse Ll-DE met 164 pnt.



Vervolg familieadvertenties

Ik weet haast niets meer
van alles wat ik eens heb willen zeggen.
Ik wil haast niets meer zeggen.
Alleen iets van het licht.

Hans Andreus

Geschokt en verdrietig zijn wij over het bericht dat
uit ons midden zijn weggenomen onze zo betrok-
ken diaken en kerkenraadslid

Herman Brinkhorst en zijn lieve vrouw
Nienke Brinkhorst-de Jonge

Onze gebeden en gedachten gaan uit naar Chris-
tiaan, Ruth, Liesbeth en Pim en hopen dat zij de
kracht zullen vinden om verder te leven met dit
verlies.

De kerkenraad van de
Hervormde Gemeente te Vorden
H. Vriend, voorzitter
H. Wichers, scriba

Diep geschokt hebben we kennis genomen van
het overlijden van

Herman Brinkhorst en
Nienke Brinkhorst-de Jonge

Herman was medeoprichter en bestuurslid van
onze vereniging waarvan de laatste 15 jaar als
voorzitter.

Ons medeleven gaat uit naar zijn kinderen en ver-
dere familie.

Bestuur en leden
van de Volkstuinvereniging Vorden

Niets ter wereld kan een mens vervangen
van wie men heeft gehouden

Tot het einde toe helder en scherp van geest, in
een lichamelijk steeds moeizamer wordende peri-
ode, is toch nog onverwacht van ons heengegaan
onze moeder, schoonmoeder, grootmoeder en
overgrootmoeder

Hermina Johanna
Nieuwenhuis-Hartgerink

weduwe van Berend Hendrik Nieuwenhuis

*Goor, 2 juni 1914 tVelp, 6 augustus 2005

Onze dank gaat uit naar het personeel van 'Nieuw-
Schoonoord' voor de goede zorg en aandacht.

A.R. van Beckhoven-Nieuwenhuis
J.van Beekhoven

H.B. Verwoerd-Nieuwenhuis
W.B. Verwoerd

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Prins Hendriklaan 4
6881 HWVelp
Tel.: 026-3642379

Moeder is overgebracht naar het rouwcentrum
Kramer, Zuider Parallelweg 16 te Velp. Gelegen-
heid aldaar tot afscheid nemen en condoleren
woensdag 10 augustus van 19.00 uur tot 19.30 uur.

De crematieplechtigheid vindt in besloten kring
plaats.

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten
• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen wil
ik u bedanken voor uw hartelijk medeleven tijdens
de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man,
onze papa en opa

Gerrit Garritsen

Aangezien het ons onmogelijk is u allen daarvoor
persoonlijk te bedanken betuigen wij u op deze
wijze onze oprechte dank.

Uit aller naam:
Annie Garritsen-Garsen

Wichmond, augustus 2005.

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoais • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

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

tel. 0575-554001

www.oldelettink.nl

e-mail: info@oldelettink.nl

eten wat de pot schaft
bij ons opeten c 7,so * afhalen € 6,00

van di. 9 aug. t/m vr. 12 aug.

• Roomsoep
• Spare ribs
•Friet
• Rauwkost

Donderdag 11 augustus is

het restaurant om 17.00 uur

en de cafetaria om

18.30 uur gesloten.

Elke zondagavond
u>arm 8i koud buffet € 15,00 p.p.
kinderen van 4 tot 12 jr € 1,00 per levensjaar!

Tot ziens bij 't Olde Lettink

Meld uw klacht:
www.fietsersbond.nl

Ergert u zich ook wel eens aan hob-

belende fietspaden met schots en

scheef liggende tegels? Stuur uw

klacht, liefst met foto, naar het

meldpunt van de Fietsersbond. De

Fietsersbond onderneemt actie!

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

belangenvereniging voor fietsers

met 32.000 leden. In 30 jaar heeft

de Fietsersbond op straat veel ver-

beterd voor fietsers. U kunt de

Fietsersbond steunen door lid te

worden.

Word nu lidl

0 De Fietsersbond komt op voor

uw belangen als fietser en

zorgt voor betere fietsvoor-

zieningen.

U ontvangt het ledentijd-

schrift Vogelvrije Fietser,

boordevol fietsnieuws, testen

en fietsvakantietips

U krijgt 10% korting bij

400 fietsenwinkels

Voor 14 euro per jaar kunt u lid

worden: www.fietsersbond.nl/lid

of bel om lid te worden: 030-2918183.

Iets doen
voor de

mnebloem'

Bouw mee aan ons nieuwe vakantieschip!

giro 145
^̂  ( Dr-A'-l'k l(Breda)

www. ietsdoen voordezonnebloem. nl

DEUREN, DEUREN EN
NOG EENS DEUREN!

Albo
Berkvens
Skantrae

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

Aalsvoort 16, 7241 MA lochem

Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338
www. streekbouwmaterialen.nl

"Al op smaak,
nu nog op uw grill of BBQ

U hooft, mot ;iUi|U de tijd o! v!«'n> '.-os in dc> m,'tnn.i<f<' u-
i. i qclukkicj wol. We \\vM»:<\ on/<> m;iKc vfirk.-i

lekkcf i idit. In de prijs hebbon wc op 'n c*ti ;>uicht

Keurslagerkoopje

Gemarineerde f iletlapjes
4 stuks €

Special

Papillotje van kip 100 gram €
Weekaanbieding

Heksen Kaas
VOOr op toast 100 gram €

Weekaanbieding

Runderschnitzels 100 gram €
Weekaanbieding

4 Duitse bief stukken +
750 gram krieltjes €

S vleeswarentrio

1 100 gram HaiTIWOrSt +

1 100 gram Zeeuwsspek +
1 100 gram Boerenmetworst
s samen voor de prijs van : €

1?°
O?8

1?9

598

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 55 13 21
(0575) 55 22 87
httpy/www. vlogman.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Partycentrum
Hotel - Café - Restaurant
„De Kruisberg"

v•i H ..
Illli

LET OP!!!
elke zondagavond
Dansen: aanvang 19.00 uur

entree 7 euro
muziek 14 augustus Kameleon

21 augustus The Moonlights
28 augustus Erica Trio
4 september Duo Kend'ons
11 september Flair
18 september Kameleon

Ook voor feesten en partijen kunt u bij ons terecht:
vraag naar onze diverse mogelijkheden.

Kruisbergseweg 172 - 7009 BT Doetinchem
Telefoon 0314 - 324123 - Fax 0314 - 363821

info: www.dekruisberg.nl

FONS JANSEN

installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 26 37
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Harp en orgel combinatie
op concert Toonbeeld Drempt

Op het zesde concert van de jaarse-
rie 2005 "Toonbeeld Drempt" zal
het jonge talent I.avinia Meijer de
harp bespelen en laat Jan Hessels
Mulder het orgel klinken van en in
de N.H. Kerk te Drempt. Zaterdag-
avond 13 augustus a.s. zijn o.m.
werken van Scarlatti, Bach, Handel
en Dussek te beluisteren.

De combinatie harp-orgel is een niet
alledaagse. Het is in feite een samen-
gaan van snaar- en blaasinstrument,
heel gebruikelijk in orkestvorm, maar
in solistisch opzicht toch iets aparts.
Lavinia Meijer en Jan Hessels Mulder
zien het als een uitdaging om er een
boeiend én evenwichtig concert van te
maken. Lavinia is ondanks haar nog
jeugdige leeftijd (22 jaar) in Nederland
en daar buiten allang geen onbekende
meer. Al op 11-jarige leeftijd werd zij
toegelaten tot de "Jong talentafde-
ling" van het Utrechts Conservatori-
um en kreeg zij les van de vooraan-
staande harpdocente Erika Waarden-
burg. Twee jaar later won zij de eerste
prijs bij de Stichting Jong Muziekta-
lent Nederland en nóg een jaar later
werd ze eerste op het prestigieuze
Prinses Christina Concours en het Ne-
derlands Harp Concours.

Ook internationaal brak zij snel door,
want op 16-jarige leeftijd werd ze der-
de tijdens de International Harp Com-
petition in Lille en finishte ze eenjaar
later in Brussel op een identiek con-
cours als eerste. In Amerika kwam ze
vorig jaar als eerste Nederlandse ooit,
in de finale van de Zesde Internationa-
le USA-Harp Competition.
Lavinia Meijer mag zich sinds kort
Master of Music, cum laude noemen
aan het Amsterdams Conservatorium.

Intussen is zij zowel via solistische op-
tredens als in combinatie met beken-
de orkesten als het Residentie Orkest,
Radio Symfonie Orkest en Radio Ka-
mer Orkest (Frans Bruggen) bezig een
indrukwekkende concertpraktijk op
te bouwen. Vorig jaar kwam haar
nieuwste cd ("1685") uit, met werken
van componisten, die allen geboren
werden in 1685, te weten Bach, Handel
en Scarlatti.

Juist van deze componisten brengt La-
vinia ook in Drempt enkele stukken
ten gehore. Scarlatti is vertegenwoor-
digd door de Sonate in E gr.t., K 380,
Bach met zijn Prélude en Fuga XIII uit
'Das Wohltemperierte Klavier' en Han-
del via het Concert voor harp en orgel
in Bes gr.terts.

Daarin speelt zij samen met de orga-
nist van deze avond: Jan Hessels Mul-
der. Hij kreeg zijn orgelopleiding bij
Henk Temming en Henk Loohuys (ooit
organist van de Nieuwe Kerk te Am-
sterdam en de voormalige Koepel-
kerk), waarnaast hij improvisatieles
ontving van Cor Kee. Later volgde hij
aanvullende cursussen bij Wim van
Beek en Bernard Smilde (kerkmuziek
en liturgiek) in Groningen.

Hessels Mulder is thans 47 jaar orga-
nist in verschillende protestantse ker-
ken, gaf en geeft concerten in binnen-
en buitenland en is bekend als koorbe-
geleider en improvisator. Hij speelt za-
terdag o.m. werken van Bach en Van
den Kerckhoven. Het uit 1777 stam-
mende orgel in de N.H. Kerk te
Drempt is een manualiter met aange-
hangen pedaal, maar heeft een verras-
send volle en stevige klank voor wer-
ken, die daarom vragen.

Spreekuur CDA Bronckhorst
woensdag 17 augustus

De CDA-fractie wil de burgers van
Bronckhorst uitnodigen om, als
daar behoefte aan is, op woensdag
17 augustus tussen 19.00 en 20.00
uur op het spreekuur te komen en
daar hun mening kenbaar te ma-
ken over zaken die de gemeente be-
treffen.

Dit kunnen onderwerpen zijn, die op
de raadsagenda staan, maar het kan

ook gaan over zaken die nog niet op de
agenda voorkomen. Belangstellenden
graag een afspraak maken bij de frac-
tiesecretaris.

Zodat in elk geval de fractieleden aan-
wezig zijn die wat meer specialistisch
op het onderwerp in kunnen gaan.

Fractiesecretaris: Jannie Rexwinkel,
tel. (0575) 46 34 76.

Night of the Klomps
wordt groots aangepakt

Op zaterdag 20 augustus om 20.00
uur gaan de poorten open op het
feestterrein bij IJsboerderij 't Riefel
aan de Riefelerdijk in Hengelo Gld.
(Bekveld) voor de tweede editie van
Hengelo "Night of the Klomps".

De muzikanten van de Hengelose dol-
dwaze band 'DOGZ' en de Koninklijke
Harmonie Concordia hebben hun in-
strumenten afgestemd om straks met
zestig muzikanten het podium te be-
treden, voor weer een onvergetelijke
show. Night of the Klomps 2005 zal
wederom bol staan van pure muziek,
waar een mengeling van lichte klas-
siek met pure Rock en Roll zullen sa-
mensmelten tot één geheel. Buiten de
uitgebreide blazerssectie is er een
spetterende drumact van meerdere
drummers waaronder drumgoeroe
Jan Manschot (Boh foi toch, Normaal).
Achterhoeks meest rockende gitaar-
held (iedereen denkt dat het Gorro is)
is gebrand om de feesttent die avond
eens flink te laten deinen.

Als vocale ondersteuning zijn er vier
topzangeressen aangetrokken. Marike
Reusink (Haze), Sindy Thüss (Real
time), Berrith Lubbers (Reborn) en
Heidy Engberts (vocal group Eigen-
wijs). Zij zullen veelal op de voorgrond
treden en een prominente plaats in
het muziekspektakel innemen. De 3K
meiden hebben de repetities inmid-
dels afgerond, en zijn klaar voor de
start. Tijdens deze mengeling van di-
verse muzikale superacts zal Concor-
dia's mallet/drumband ook nog regel-
matig een bezoekje komen brengen.
De voorverkoop van dit spektakel is ge
opend en de adressen hiervoor zijn:
(Hengelo) Expert Arendsen, Sportcen-
trum Aerofitt, VW Hengelo, IJsboerde-
rij 't Riefel, Café Wolbrink, Café de
Zwaan.
(Zelhem) Café de Groes en Café de Tol.
(Vorden) Café de Herberg.

Locatie feesttent: IJsboerderij 't Riefel,
Riefelerdijk 2 in Hengelo Gld. (Bek-
veld).

"KLOMPENBAL"
Een dag later op zondagmiddag 21 au-
gustus is er het "Klompenbal" waar
men vanaf 11.30 uur in de "Night of
the Klomps" feesttent kan genieten
van de volgende bands:
T'uell' (Wichmond), 'Lady en de vage-
band' (Hengelo), 'Kiek uut' (Zelhem),
'de Daltons' (Ruurlo) en als klap op
de vuurpijl de hereniging van de Hen-
gelose band 'Magie butterfly' met Ed-
dy Harmsen, Jos Sesink, Genie Evers,
Gerard de Greef, Wim Evers en Henk
Harmsen. Ze hebben de instrumenten
weer van de zolder gehaald en u zult
zien dat ze het musiceren nog lang
niet verleerd zijn.

Aan de kinderen is natuurlijk ook ge-
dacht, ook voor hen is er deze middag
weer veel vertier. Tevens is er op het
feestterrein deze middag een recrea-
tief volleybal toernooi voor mixteams.
De organisatie van dit toernooi is in
handen van Holtria. Kortom: een spor-
tieve middag vol met muziek.

Theatervoorstelling "LUW" op de
Hackfortsche windmolen aan Het Hoge

Donderdag 11 augustus speelt Compagnie Barrevoet de theatervoor-
stelling LUW op de Hackfortsche windmolen. Het optreden bij de mo-
len maakt deel uit van een tournee, die gaat langs 25 verschillende
windmolens door heel Nederland. De molen zelf vormt het middelpunt
van de voorstelling. Het verhaal is gebaseerd op oude molenlegenden,
fantasieën en verhalen die de groep verzamelde naar aanleiding van ge
sprekken met molenaars.

INHOUD
'Er was eens... een dag zonder wind.'
Het begin van een (sur)realistisch
sprookje over de gekte van de moderne
tijd. LUW gaat over een molenaar die
het lot in eigen hand wil nemen. Aan-
gemoedigd door een duivelse bakker
draait hij dol in zijn fantasieën over het
creëren en opslaan van wind. Hij zet al-
les op alles om de wieken te laten draai-
en en verliest daarbij zijn vat op de rea-
liteit. Zijn knechten en dochter worden
meegesleurd in zijn hopeloze en hilari-
sche pogingen en naarmate de waan-
zin toeslaat worden de opdrachten
steeds grilliger. Als hij alles aan de mo-
len geofferd heeft dat hem lief is, ko-
men de reusachtige wieken eindelijk
in beweging. Maar de tijd heeft hem in-
gehaald. De molen is verworden tot
een object voor toeristen. Zijn eigen
verhaal tot een sprookje uit het verle-
den. Of was het maar een droom?

LUW is een vrolijke poëtische voorstel-
ling, geschikt voor alle leeftijden. Er
wordt gespeeld met komische extre-
me personages die worden vertolkt
door vijf internationale professionele
acteurs.

De muziek is speciaal voor de voorstel-
ling gemaakt op basis van opnames
van draaiende molens. Barrevoet
werkte hiervoor samen met ambient
techno muzikant Paul Cupido (Studio
C72).

Tijdens de tournee wordt er volop in-
gespeeld op de specifieke kenmerken
van iedere afzonderlijke molen (deur-
tjes, fluitgaten, luiwerk, enz.).

De voorstelling is dus bij iedere deel-
nemende molen verschillend. De be-
trokken molenaars werken actief mee
aan de voorstelling.

BARREVOET
Barrevoet maakt dynamisch fysiek lo-
catietheater. De groep woont en werkt
op Terschelling en speelde sinds 1997
vrijwel ieder jaar op het Oerolfestival.
Daarnaast werden er een groot aantal
voorstellingen en projecten gereali-
seerd, die in Nederland, Duitsland en
Polen op diverse festivals en in thea-
ters te zien waren. Beeld, ritme, sur-
realiteit en het gebruik van de locatie
vormen de kernpunten van de werk-
wijze van Barrevoet. Taal wordt alleen
gebruikt als een muzikaal element.

LUW was in 2003 reeds te zien bij een
zelfgebouwde molen tijdens het Oe-
rolfestival (Terschelling) en vervolgens
bij de molens van Haren en Eenrum
(Groningen). Wegens het grote en-
thousiasme dat er voor het project be-
stond, werd er besloten tot een reprise
tournee.

Het optreden vindt plaats op, donder-
dag 11 augustus om 21.30 uur bij De
Hackfortsche Windmolen aan Het
Hoge (naast nr. 64) te Vorden, de bui-
tenkant van de molen en het publiek
staat buiten, op het grasveld om de
molen. Wilt u het uzelf gemakkelijk
maken? Neem dan iets mee waar u op
kunt zitten.
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toon
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
Riek is gewoon van streek. Wie had
dat no kunnen denken. Dat onze
Gerda geet trouwen. De jonge leu
hadden al vief jaor samen ewoond,
hokken heet 't, dat klonk neet mooi
en no geet 't dan toch gebeurn.
Veurdat ze vertrokken met vacantie
hebt ze het an vader Hendrik en
mooder Riek verteld. Verduid, zei
Hendrik, dat is mooi en hef het mis-
schien ok nog ne apparte reden?
En Riek keek met extra spanning
naor de reaktie van dochter Gerda.
Zollen zij beiden dan toch nog ne
kear opa en oma kunnen worden?
En jao warachtig, Gerda kreeg wat
mear kleure en zeg: "Ik bun twee
maond aover tied en dus., mis-
schien is t' zo wiet. Wiej hebt een
mooi huus en alles netjes veur me-
kaar. Ik blief gewoon warken en
krieg zo straks ne langen tied zwan-
gerschaps verlof. Praot er veurlopig
nog maor neet oaver, daor hef Wim
een hekel an." Natuurlijk beloafden
ze dat grif, maor of zij, mooder
Riek, zich daor an zol hollen?
Zo iets is ja vuls te mooi umme te
verzwiegen .Wat hef ze zich al vake
zitten verbieten at Dien en Wil, eur
zussen, zatten te pochen op eur
kleinkindre. Wat die allemaols al
kunt! En dan die eindelozen hoop
foto's van die wonder kindre. En zij
Riek zit er biej en hef niks te mel-

den. Ja hier Hendrik luustert geels
neet wat die vrouwleu zit te kwa-
ken. Den hef daor gin i^L van , ma-
or as vrouw wil iej ok met tellen. En
ok zonne trouwerieje van oew
dochter. Dat straalt toch af op oew
zelf as mooder. Een pracht bruid,
dat zul iej metmaken. En dan is
Hendrik ok best trots. Ze zit biej me
kaar en Riek is helemaols in ge
dachten. Hendrik wil graag koffie
en dat is ze glad vergetten. Riek:
"Zeg weet iej wat ik al 'dacht heb-
be? Indertied hef mien vader onze
brulfte betaald. Ik meen dat dat zo
heurt. Zolle wiej dat no ok doon?
En dan geweldig, op het kasteel in
de Slangenburg, pas in de krante
zene dat dat kan."
Hendrik kik bedenkelijk. Hij weet,
dat geet vuile geld kosten. Riek eur
vader? Den rekkende zik zelf biej de
grote boern en kon dan een ieder
vertellen dat hij zien dochters trou-
wen betaalde. No is 't ne andern
tied. De jeugd maakt reizen, zo net
veur ne dure vacantie vertrokken
en ze verdient beide en vuile mear
as hij zelf en dan .. zal hij zo'n duur
feest betalen?
Zelf altied zuunig ewest. Hij zal
daor gek wean. Op kasteel Slangen-
burg? Ja toe maor. Kasteel Vorden
kan dat ok en in Kasteel Reurle en
Kasteel Huize Voorst. Dat liekt mooi

romantisch veur de foto's. Gek
bun't ze. Hendrik zeg nog niks. Hij
is neet zo snel, as goeien boekhol-
der, naodenken veur dai wat zegt.
Ondertussen blif dat in Riek eur
kop rond malen. En ze geet an 't
bellen. Ze weet al vlot dat het op
kasteel Slangenburg op zaoterdag
550 euro geet kosten en andere da-
gen 450. Ne foto reportage, dan ver-
dubbeld dat bedrag. En in Kasteel
Vorden is nog mear meugelijk. Ok
feest geven ter plekke en blieven
slaopen in het kasteel. En in Reurle
letterlijk in het bootjen stappen.
As muziek zol ze de 'De Trekke
buuls' uut Hengel willen met hun
harmonica, dee hebt laats zo'n suc-
ces had in Hengel zelfs de invaliden
deden met, het was geweldig. Dat is
veur Riek pracht muziek. Maor no
mot ze Hendrik nog zeen met te
kriegen? En dat geet Riek glad mis.
Hendrik:"Iej liekt ja wel gek. Al vief
jaor woont ze samen en dan op een
kasteel een gek duur trouwfeest ge
ven? En ik, alles met mekaar wel
10.000 euro betalen? Laot hen zelf
kiezen en zelf betalen. Wiej leaft no
in Bronckhorst in 2005 en het jonge
volk wil toch alles zelf beslissen. Ne
niejen kinderwagen kunt ze van
mien kriegen."

De Baron van Bronckhorst

Totaal warenhuis
Jansen „de Smid"

In weckt i jd
Alles op weck gebied!!

Ruim gesorteerd in:
* Weckglazen; diverse maten.
* Weckketels.
* Weckringen diverse modellen.

Alles in voorraad.
Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

p.s. laatste tuinmeubelen
tegen dumpprijzen!!!

We gaan voor kwaliteit H!
Aanbiedingen van deze week

Volop PRUIMEN v.a. 500 gram 0.39
Uit eigen boomgaard

Elstar appelen 3 kilo 1.25
Hollandse BLOEMKOOL 0.79 p/st.

NIEUWE AARDAPPELEN
eigen oogst frieslander-premiere

bildstar dore v.a. 10 kilo 2.99
Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Kaas-, zuivel en streekproducten

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op deTöTonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

Het is nu voor de 4e keer dat het
Bronckhorsttoernooi wordt ge-
speeld, werden in het verleden de
voetbalverenigingen van Zelhem,
Hengelo en Steenderen bezocht nu
is het de v.v. Baakse Boys die het
toernooi zal organiseren.

Het Bronckhorsttoernooi 2005 zal dit
jaar voor het eerst ook werkelijk ge
speeld worden in de nieuwe gemeente
Bronckhorst.

Het is een sportieve eer om te strijden
om de titel voetbalkampioen van de
gemeente Bronckhorst.

Bijna alle voetbalverenigingen uit de
gemeente Bronckhorst hebben zich
ingeschreven, zowel met een Heren
als Dames team. Dit zal zeker bijdra-
gen tot een hechte band en samenwer-

king tussen alle verenigingen uit de
gemeente Bronckhorst.

Op donderdag 18 augustus en vrijdag
19 augustus zullen er 's avonds poule
wedstrijden worden gespeeld bij de
heren, op zondag 21 augustus zullen
de dames en heren strijden om het
kampioenschap.

Er zijn twee heren en 2 dames poules,
de eerste heren poule bestaat uit
teams van: Baakse Boys, Steenderen,
Halle en Zelhem terwijl de tweede
bestaat uit teams van: Ratti, Keijen-
bourgse Boys, Wolfersveen en Pax.

De eerste dames poule bestaat uit
teams van: s.v. Steenderen, Wolvers-
veen en v.v. Zelhem en de tweede
bestaat uit teams van: v.v. Ratti , v.v.
Halle en v.v. Baakse Boys.

Gezellig optreden
Trekkebuuls
en country-dancers
De harmonicagroep de Trekke-
buuls uit Hengelo en de country-
dancers Uttle Big Hom Dancers uit
Steenderen verzorgden woensdag
3 augustus een geslaagd optreden.

Het muzikale optreden zou eerst bui-
ten op het Wijnbergenplein aan de
Kerkstraat worden gehouden maar
door dreiging van regen werd uitgewe
ken naar Partycentrum Langeler. Ach-
teraf was de verplaatsing niet nodig
want het bleef droog. De zaal was tot
de laatste plaats bezet. Er moest zelfs
stoelen bijgeschoven worden om ie-
dereen een plek te geven.

Het publiek kreeg een gezellig avond
voorgeschoteld met muziek en dans.
De country-dancers traden enkele ke-
ren op met verschillende clansstijlen.
De Trekkebuuls speelden ouderwetse
deuntjes.

Het publiek zong enthousiast mee en
tot op het eind was het een deinende
massa. Het optreden van de anm-
trygroep werd eveneens beloond met
applaus.

Het optreden van dans en mu/.iek was
een juiste mix en viel bij de belangstel-
lenden goed in de smaak.



Groots Modespektakel Hengelo

t-urvink's
Marcine Hair & Beauty
Passchier Haarmode

Op 11 september 2005 is er het eerste Hengelose Modespektakel. Vooraf-
gaande aan deze show kan men genieten van een uniek magazine met
daarin een kennismaking met de deelnemende bedrijven.

Dit magazine, vervaardigt door Druk-
kerij Weevers, verschijnt binnen twee
weken. Let dus op de brievenbus. In dit
magazine een kijkje achter hun scher-
men, een voorproefje op de show, een
indruk van hetgeen de deelnemende
zaken te bieden hebben. Ook zult u leu-
ke acties en kortingen aantreffen. De
Hengelose modezaken, kapsalons en
schoonheidssalons zullen u alvast een
beeld geven van de laatste mode, haar
en make-ups trends voor de winter.

MODESHOW
Onder genot van een kop koffie en
wat lekkers - aangeboden door Bakke-
rij Hengelo - tonen we schoenen, kle-
ding, van jong, modern, naar sportief^
klassiek, van casual naar trendy, voor
ieder wat wils, ruitersport, lingerie en
voor de kids spetterende jeugdmode.
Deze modeflitsen worden afgewisseld
met iets heel nieuws voor u: onze ei-
gen Hengelose kappers en schoon-
heidsspecialisten brengen unieke po-

diumacts, waarvan u zeker zult genie
ten. Dus zondag 11 september, sport-
hal de Kamp, om 13.30 uur en om
16.30 uur een show die u absoluut niet
mag missen.

Er zijn nog kaarten verkrijgbaar bij de
deelnemende zaken:
Capuchon Jeugdmode, Dick Helmink
Mode, Hermans Schoenmode, Lange-
ler Mode, Schröder Mode, Sueters Rui-
tersport, WoMen Basic Fashion, Kapsa-
lon De Barbier, Kapsalon Wuestenenk,
Schoonheidssalon La Finesse. Lurvink's
Kapsalon, Martine Hair & Beauty, Pas-
schier Haarmode.

Huisschilder Tonny Gijsen

In 2003 is Tonny Gijsen te Brummen begonnen met zijn gelijknamige
schildersbedrijf. Na al 24 jaar in het vak bezig te zijn heeft hij dan toch
besloten om een zelfstandig schildersbedrijf te beginnen. Onder het
motto duidelijk zijn en kwaliteit leveren is hij nu al enkele jaren succes-
vol bezig.

Doordat zijn bedrijf aan huis is geves-
tigd heeft hij geen hoge kosten, waar-
door hij zeer concurrerend kan zijn in
zijn prijsstelling.

Men kan bij schildersbedrijf Tonny
Gijsen'terecht voor: schilderwerk, be-
hangwerk, spuitwerk, windöw care,
glaszetten en restauratie. Ook voor
een goed (kleur)advies kunt u bij hem
terecht. Voor het schilderen zijn soms
enkele specifieke gereedschappen no-
dig die niet zo alledaags zijn dat een

ieder ze zélf aanschaft, vandaar dat
deze ook bij Tonny Gijsen te huur zijn.
De huidige milieueisen en veiligheids-
normen vragen om verder investerin-
gen. Zo is er onlangs geïnvesteerd in
een aanhanger die voldoet aan de al-
lerlaatste eisen voor het milieu o.a.
door middel van een vloeistofdichte
vloer. De aanhanger heeft tevens als
voordeel dat al het materiaal niet
meer bij de klant binnen staat maar
veilig opgeborgen is. Veilig, milieuver-
antwoordelijk en netjes, zoals het

hoort. Sinds kort is hij aangesloten bij
het door Sikkens geïnitieerde Huis-
schilderplan. Dit behelst een meerja-
ren onderhoudsvisieplan voor de parti-
culiere woning.

De voordelen voor de particulier zijn:
schilderonderhoudsplan op maat,
zorgeloos gegarandeerd onderhoud,
deskundige analyse onderhoud, kleur-
en productadvies, garantie kosten-
beheersing door meerjarenplanning
en vakmanschap van het aangesloten
schildersbedrijf.

Alles met elkaar gaat de klant een re-
latie aan met de Huisplanschilder, dit
geeft wederzijds vertrouwen voor nu
en in de toekomst.
Voor meer informatie kan men terecht
op www.schildersbedrijfgijsen.nl

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

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

deren van Welzijn Ouderen Vorden
hebben vacantie tot begin september.

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

AUGUSTUS
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 VWBerenddag.
10 Theater Onder de Molen, Linde
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.

17 Theater Onder de Molen, Linde
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.
24 Theater Onder de Molen, Linde
25 Orgelconcert Dorpskerk Vorden.
25 Klootschietgroep de Vordense Pan.
27 ANBO/PCOB rijbewijskeuring 70-

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

30 Avondrondleidingen Pinet in de
Belten.

31 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege.

WOZ waarde omhoog, hypofheeklasten naar beneden

Rabobank biedt klanten
renteverlaging aan
De gestegen WOZ waarde van een
woning kan soms leiden tot een
verlaging van de maandelijkse hy-
potheeklasten. Dat klinkt mis-
schien vreemd, maar de Rabobank
verwacht voor zeker 25.000 van
haar klanten een verlichting van
de hypotheeklasten te kunnen be-
werkstelligen.

De Wet Waardering Onroerende Za-
ken (WOZ) heeft weer voor flink wat
opschudding gezorgd. De gemeenten
stelden begin 2005 de waarde van alle
woningen opnieuw vast en volgden
daarbij de prijsstijging op de huizen-
markt. De WOZ waarde viel voor 90%
van de huizen hoger uit, met een
gemiddeld stijgingspercentage van
maar liefst 37%. Al die woningbezit-
ters met een aanzienlijk hogere WOZ
waarde moeten voortaan meer belas-
ting gaan betalen. Maar sommige
huiseigenaren, die hun hypotheek bij
de Rabobank hebben lopen, kunnen
juist profiteren van hun hogere WOZ
waarde. De Rabobank heeft hiervoor
een unieke actie ontwikkeld.

LAGERE HYPOTHEEKLASTEN
DOOR HOGERE WOZ WAARDE
In sommige gevallen kan die hogere
WOZ waarde leiden tot lagere woon-
lasten. Er zijn namelijk mensen die bij
het afsluiten van de hypotheek een op-
slag kregen op hun hypotheekrente,
omdat ze toen meer leenden dan 75%
van de executiewaarde van hun wo-
ning. Door de gestegen WOZ waarde is
de nieuwe executiewaarde in veel ge-
vallen hoger geworden. Daardoor kan

de opslag vervallen, en daalt dus het
rentepercentage.

HET BELANG VAN DE KLANT
VOOROP
Uit een inventarisatie blijkt dat zeker
25.000 hypotheekklanten van de Rabo-
bank in aanmerking komen voor het
vervallen van de opslag op hun hypo-
theekrente. De Rabobank informeert
deze klanten actief over de mogelijk-
heid tot lastenverlichting. Omdat het
hier gaat over een mogelijke verlaging
van de rentelasten, dient deze actie
vooral het belang van de klanten.

Een woordvoerder van de Rabobank:
"Voor ons is dat heel vanzelfsprekend.
Immers, als meest partijdige hypo-
theekadviseur van nederland kiezen
we altijd partij voor de klant. Daar
moetje consequent in zijn. Deze WOZ
actie is een mooi voorbeeld van hoe de
Rabobank werkt. Niet afwachten,
maar klanten actief benaderen als er
iets gebeurt. De bank belt ook regel-
matig klanten met de vraag of er nog
wensen zijn, en of de dienstverlening
nog helemaal aansluit bij de huidige
situatie. We merken dat klanten zulk
contact erg op prijs stellen. Daar doen
we het voor."

HONDERDEN EURO'S PER JAAR
Het vervallen van de opslag leidt ge-
middeld tot een besparing van hon-
derden euro's. Een voorbeeld. Iemand
met een aflossingsvrije hypotheek van
200.000 euro kan zo 0,2% per jaar be-
sparen. Dat komt neer op € 400 per
jaar.

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.

Boedeldag
De Stichting Veiling Commissie Vor-
den houdt op zaterdag 20 augustus
vanaf 9.00 uur voor het vijfde achter-
eenvolgende jaar een boedeldag bij de
familie Lenselink aan de Schuttestraat
20 in het buurtschap linde. De afgelo-
pen maanden zijn een groot aantal ar-

tikelen verzameld zoals bankstellen,
tafels, stoelen, gereedschap, keuken-
apparatuur en andere snuisterijen.
Ook worden er een grote hoeveelheid
boeken, langspeelplaten en CD's aan-
geboden. De locatie aan de Schuttest-
raat wordt vanuit alle richtingen met
pijlen aangegeven.De opbrengst van
de boedeldag is bestemd voor de res-
tauratie van de Hervormde dorpskerk.
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2O°/o KORTING
OP ALLE VOORRAAD MACHINES

25<>/0 KORTING
OP ALLE ANDERE AANKOPEN BOVEN € 15,

In verband met formule-verandering adviseren wij u
uw cadeaubonnen en uw gespaarde punten op de klantenpas
NU te besteden.

ENORM HARMSEN
GEREEDSCHAP • TECHNIEK • VEILIGHEID

Banninkstraat 4 - Hengelo (GW.). - Tel. (0575) 46 12 20

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

iVeevers

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

OFFICIËLE PUBLIEKE AANKONDIGING

MASSALE
LIQUIDATIE-VERKOOP

van gehele omvangrijke importeurs- en groot-
handelvoorraad

PERZISCHE /OOSTERSETAPIJTEN,
CHINESE-/NEPAL TAPIJTEN

ALSMEDE BERBERS.
d.m.v. rechtstreekse verkoop aan particulieren

zonder tussenkomst van detailhandel,
zonder enige opslag of bijkomende kosten.

Alle tapijten zijn voorzien van een echtheids-/herkomst,
alsmede garantie certificaat. Als u deze grote tapijt/liqui-
datie verkoop mist, dan mist u de kans van uw leven om
een blijvend waardevol tapijt van buitengewone allure te
verwerven.

tegen 1/4 van de winkelwaarde,
in alle gangbare afmetingen zoals eetkamer-, salon-,
hal- en talmaten.
lopers etc

Tot deze thans ter liquidatie opgedwongen voorraden ter
waarde van enige miljoenen, behoren o.a. zijden
Quooms, Isphahans, Nains, Mesheds, Tabriz, Herekes,
Afshari's, Heriz, Bidjars, Kars, Keshans, Yayalis, Kazaks,
Shirvans, Belouchistans, Yagcebedirs, Kashmirs,
Doosemealtis, etc. etc. etc. in vele maten (ook zeer grote)
en variëteiten. Chinese tapijten in de zwaarste knopingen
uitgevoerd in vele pastei tinten. Authentieke tapijten uit
Nepal! Marokkaanse Berbertapijten (zware kwaliteit) in
vele maten. Alles moet verkocht worden ongeacht de
prijs. Stuk voor stuk voor een fractie van de waarde al
vanaf € 50,- per stuk.
U KUNT OOK PINNEN.

HOTEL „'T ZWAANTJE"
Zieuwentseweg 1, Lichtenvoorde

VRIJDAG 12 AUGUSTUS

11.00-16.00 uur

OOK VOOR STRAATWERK
IYIASSELINK B.V,

'i-ï -'.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 m.

park en diverse transportmogelijkheden. Vcx

het grondwerk hebben we ondermeer diver;

soorten kranen, hydraulische graafmachines,

bobcats, tril- en rijplaten en een mobiele pui

breker. Onze transportmiddelen bestaan onc

andere uit vrachtauto's, diepladers. trailers,

container- en zandwagens.

Voor meer informatie kunt u contact met ons

opnemen (0575-451502) of kunt u t,

onze website (www.masselinkbv.nl).

ORIENTA 0653944431

/MASSELINK BV
LOON-, SLOOP- EN GRONDVERZETBEDRIJF

Covikseweg 3a, 7221 CM Steenderen, Tel.: 0575 - 451502, Fax: 0575-452713,
E-mail: robmasselink@masselinkbv.nl, Web: www.masselinkbv..nl
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20. 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad en afdelingen Publieks-
zaken. Werk, inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

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

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

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

Ben 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 DikNas
Werk, inkomen en zorg, Onderwijs,
Publiekszaken, Communicatie en
Informatisering en automatisering

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

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

Gemeenteraad bereiken?
Neem contact op met de griff ie:
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.

Winnaars prijsvraag
afvalwebsite bekend

Aljo Gansner: de gelukkige winnaar.

Om de introductie van de nieuwe
afvalwebsite, www.bronckhorst-
afval.nl, extra luister bij te zetten,
is een prijsvraag uitgeschreven.
Op de site staat alle informatie over
de inzameling en verwerking van
huishoudelijk afval in Bronckhorst.
Om de website te leren kennen, zijn
drie vragen gesteld. De antwoorden
waren door de site heen te vinden.
Wie de vragen juist beantwoordde,
maakte kans op de hoofdprijs: een
digitale camera. Veel mensen heb-
ben de afvalsite meteen geraad-
pleegd en de vragen beantwoord.
Uit de goede inzendingen hebben we
drie winnaars getrokken.
Aljo Gansner uit Wichmond is er met
de hoofdprijs vandoor gegaan. De 2e
prijs was voor Jan Willem Hamer
(€ 50,-) en de 3e voor Marcel Wetzels
(€ 25,-). Deze beide heren krijgen
hun prijs binnenkort thuisgestuurd.

De vragen en juiste antwoorden
waren:
• Wanneer wordt de eerstvolgende

keer restafval ingezameld in de
Zonnestraat?
Antwoord: 13juli2005

• Mogen medicijnen bij het restafval
gedaan worden?
Antwoord: nee

• Tot wat wordt GFT-afval verwerkt?
Antwoord: compost

Neem snel eens een kijkje op
www.bronckhorst-afval.nl
voor al uw vragen over afval.
Op de site staat ook een enquête.
Verschillende mensen hebben deze
al ingevuld en aangegeven de site
als positief en makkelijk te beoorde-
len. Ze geven aan dat er veel en goed
op het eigen huisadres toegespitste
informatie op te vinden is. Ervaar dit
zelf!

Verdubbeling aantal tekenbeten en gevallen van ziekte van Lyme

GGD: blijf oppassen voor tekenbeet

Pas op voor een tekenbeet: dat is de
boodschap die de GGD Gelre-IJssel
meegeeft aan mensen die deze zomer
de natuur intrekken. In zeven jaar tijd
is landelijk het aantal tekenbeten bij
mensen verdubbeld van 33.000 per
jaar tot ruim 66.000 tekenbeten per
jaar. Dit zijn de gevallen die bij de
huisarts zijn geregistreerd. De wer-
kelijke aantallen zullen nog vele
malen hoger liggen. Het aantal

mensen dat door een tekenbeet
de ziekte van Lyme krijgt, is ook
verdubbeld van 6.500 per jaar tot
13.000 gevallen per jaar.

Op veel plekken in het werkgebied
van de GGD Gelre-IJssel komen
teken voor. Teken zijn vooral van
maart tot november aanwezig in
bossen en duinen. Ze leven in
struikgewas en hoog gras en zien

Gemeentedag toont ambtenarenwerk
Het is leuk om de tegenhanger te
kunnen laten zien van alle ambte-
narengrappen. Wie op 10 september
in gemeentehuis en gemeentekan-
toor rondloopt, krijgt een goed beeld
van waar die gemeentelijke mede-
werkers dagelijks mee bezig zijn. De
kreet 'bestemmingsplan' gaat leven,
als u uw eigen woonomgeving op
een planplattegrond ziet. Elders
ziet u het zorgaanbod - tot en met
rolstoelen. Op een andere afdeling
krijgt u te horen waarom paspoorten
persoonlijk moeten worden afge-
haald en dat je zelfs met ongeboren
kinderen naar 'de gemeente' kunt
komen. 'De gemeente': die anonieme
organisatie heeft ook een bestuur:
de door ü gekozen gemeenteraad.
Die is de baas hier in Bronckhorst.
De raadsleden zijn ook aanwezig op
de Gemeentedag; en zij gaan graag
met u een goed gesprek aan. Het
zijn tenslotte uw vertegenwoordi-
gers; ü kunt ze hierop aanspreken!
De enthousiaste medewerkers
hebben nu al uitgebreide plannen
om hun werk in beeld te brengen.

Hoe gaan we om met de processie-
rups? Hoe bekijken we een riool van
binnen? Weet u hoe de gemeente
zorgt voor goed bibliotheekwerk,
sport en onderwijs? En wat daar-
voor intern allemaal nodig is?

Kom kijken op de Gemeentedag:
zaterdag 10 september, van 10 tot
13 uur. Plaatsen: gemeentehuis
aan de Raadhuisstraat en gemeente
kantoor aan de Banninkstraat,
allebei in Hengelo Gld.

Monumentendag
En die twee locaties zijn trouwens
onderdeel van zowel de auto- als
de fietsroute langs de kerken, die
op deze Landelijke Monumentendag
open zijn, wat het deze dag ook is.
Sterker nog: hier kunt u het bekijken
van de gemeentelijke kantoren kop-
pelen aan die tochten. Hier liggen
ook de routebeschrijvingen en kunt
u een kopje koffie krijgen.
Voor die Open Monumentendag
kunt u ook kijken op hun website
openmonumentendag.nl

15 augustus start aanleg spitsstroken A1/A50
Rijkswaterstaat begint in de week van 15 augustus met de aanleg van
spitsstroken op de A1 en de ASO. Naar verwachting duurt dat tot juli 2006.
Dit gaat vooral op de A1 verkeershinder opleveren.
De website www.rijksweg1.nl geeft tijdens de uitvoering alle actuele
informatie. Verder kunt u met vragen terecht bij de landelijke informatie-
lijn Rijkswaterstaat: (0800) 8002 (gratis).

eruit als kleine spinnetjes. Wordt
een teek niet binnen 24 uur verwij-
derd, dan loopt u het risico op de
ziekte van Lyme. De kans op de
ziekte van Lyme is echter minimaal,
wanneer u voorkomt dat een teek
zich kan vastzuigen. Het is dus van
belang dat u een teek snel en op de
juiste manier verwijdert.
Het is verstandig om na een dag in
de natuur altijd de huid te controle-
ren. Teken nestelen zich vooral op
warme vochtige plekken op de huid,
zoals liezen, oksels en knieholtes.
Bij kinderen kunnen teken ook in de
hals zitten, op het hoofd en bij de
haargrens achter de oren.

Voorkomen
Om tekenbeten en daarmee de ziekte
van Lyme te voorkomen, adviseert
de GGD om:
• op de paden te blijven
• bedekkende kleding en

dicht schoeisel te dragen als u

de natuur in gaat
• in een gebied met veel teken de

huid in te smeren met een insecten
werend middel met ongeveer
30% DEET

• het lichaam na een dag in de natuur
te controleren op tekenbeten,
vooral in de liezen, knieholten,
oksels en de buikstreek

• teken zo snel mogelijk te ver-
wijderen met een (teken-)pincet.
Gebruik vooraf géén alcohol om
te ontsmetten. Bij verwijdering
binnen 24 uur is de kans op
besmetting vrijwel uitgesloten.

Krijgt iemand toch klachten, zoals
een rode ringvormige huiduitslag
rond de plaats van de beet of griep-
achtige verschijnselen, dan is het
noodzakelijk de huisarts te raad-
plegen. Zonder behandeling kan de
ziekte van Lyme chronische klach-
ten veroorzaken aan gewrichten,
hart, zenuwstelsel en huid.



Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Evenementen
• Hengelo Gld, 18 september, country-warenmarkt met line-dancers t.b.v. de koopzondag,

Wijnbergenplein en Kerkstraat,
• Hummelo, 22 april 2006, braderie/fancy fair voor een project in Bangladesh, Het Wissel
• Voor-Drempt, 8 oktober, braderie /fancy fair voor een project in Bangladesh, pastorie

Heeft u bedenkingen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen dan kunt u dit
binnen twee weken schriftelijk kenbaar maken aan de burgemeester c.q. b en w van Bronckhorst.
Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Openbare orde en veiligheid,
tel. 10575) 75 02 24/29.

Bouwvergunningen
• Baak, Beukenlaan 18, de bouwvan een berging met fietsenhok
• Velswijk, Schooltinkweg 7, gedeeltelijk veranderen/vergroten woning/schuur en portaal
• Vorden, Dienstenweg 5, geheel oprichten autowascentrum
• Vorden, Hamsveldseweg 12, geheel vernieuwen garage/berging
• Vorden, Hilverinkweg ongen., geheel oprichten buitenberging
• Vorden, Raadhuisstraat 5, gedeeltelijk veranderen van politiebureau naar woonwinkel
• Vorden, Reeoordweg 2, de bouwvan een woning
• Zelhem, Brinkweg, kavel B nr. 7a, de bouwvan een woning
• Zelhem, Goudsbloemstraat 20, geheel plaatsen van een raam en het opvullen van het keldergat
• Zelhem, Pluimersdijk 5, geheel veranderen boerderij naar Zelhems erfgoedmuseum met

multifunctionele ruimte (project A], geheel vernieuwen van schuur tot multifunctionele ruimte
(project B), gedeeltelijk veranderen van werktuigenloods (project C]

• Zelhem, Prinses Irenestraat 3. oprichten van een ongeveer 3 meter hoge reclamezuil

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, De Horsterkamp 35. voor het vergroten van een woning, het betreft een vrijstelling

met toepassing van artikel 8, lid 8.8., sub a en c van het geldende bestemmingsplan
"Vorden Centrum en Oost 1994".

Het bouwplan ligt van 11 augustus t/m 7 september (een aanvraag van vóór 1 -07-2005; oude
recht van toepassing volgens overgangsbepalingen 3.4 Algemene wet bestuursrecht; 4 weken
ter visie volgens het bepaalde in het hierboven genoemde bestemmingsplan) tijdens de
openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk (het oude recht is van toepassing)
een gemotiveerde zienswijze tegen het verlenen van de vrijstelling indienen bij burgemeester
en wethouders.

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Korenweg 4, voor de bouwvan een bergruimte /veldschuur, het betreft een vrijstel-

ling met toepassing van artikel 11, lid a van het geldende bestemmingsplan "buitengebied
2-1986 herziening 2003-1" (overschrijding maximaal toegestane goothoogte van 4 meter;
de goothoogte zal 4,3 meter gaan bedragen).

Het bouwplan ligt van 11 t/m 24 augustus (een aanvraag van vóór 1 -07-2005; oude recht van
toepassing volgens overgangsbepalingen 3.4 Algemene wet bestuursrecht; 2 weken ter visie
volgens het bepaalde in het hierboven genoemde bestemmingsplan) tijdens de openingstijden
ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde
openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met
een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk (oude recht van toepassing)
een gemotiveerde zienswijze tegen het verlenen van de vrijstelling indienen bij burgemeester
en wethouders.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Industriepark 6/6a, voor gebruik van het perceel als opslag- en transports/distributie-

bedrijf (geldend bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 1970').

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 11 augustus 2005 t/m
21 september 2005 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerp-besluit
naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Verleende vergunningen, vrijstellingen
en ontheffingen
Aanlegvergunning
Verzonden op 2 augustus 2005:
• Halle, tussen Nijmansedijk en Pluimersdijk, voor het met de fiets begaanbaar maken van een

gedeelte van de TRAP-route
Verzonden op 5 augustus 2005:
• Bronkhorst, Molenstraat 1 voor het verharden van het erf met gebroken puin en tijdelijke

opslag van zand.

Kapvergunningen
Verzonden op 28 juli 2005
• Hengelo Gld., Aaltenseweg 13 voor hetyellen van één grove den. Geen herplantplicht.
• Zelhem, Ambachtsweg 14 voor het vellen van twee platanen. Herplantplicht.
• Zelhem, Ruurloseweg 39/Wolferswoud 14 voor het vellen van één amerikaanse eik. Herplantplicht.
Verzonden op 29 juli 2005
• Vorden, Nieuwstad 28 voor het vellen van één acacia. Herplantplicht.
• Zelhem, De Maccabae 4 voor het vellen van één acacia en één esdoorn. Herplantplicht.
• Zelhem, perceel naast Bergstraat 14 voor het vellen van twee dennen en de drie beuken.

Herplantplicht.

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 2 augustus 2005
• Hummelo, Bakkerstraat 10, het geheel plaatsen van een berging ter hoogte van de begane

grond aan de rechterzijgevel van het gebouw; de bouwvergunning is verleend onder voorwaarde
dat de huidige berging verwijderd zal worden

Verzonden op 3 augustus 2005
• Hengelo Gld., Gompertsdijk 11, het plaatsen van een dakkapel en het realiseren van een dakterras
• Keijenborg, Geltinkweg 1, het veranderen van een dakkapel
Verzonden op 4 augustus 2005
• Drempt, Kerkstraat 27, het plaatsen van een carport, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Keijenborg, Geltinkweg 3, het veranderen van een dakkapel
• Vorden, De Horsterkamp 1, het vergroten van een woning en het bouwen van een carport
• Vorden, Nieuwstad 29, het plaatsen van een hooiberg, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 1 augustus 2005
• Vorden, Wildenborchseweg 19, het vervangen van een schuur door een logiesaccommodatie,

verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 2 augustus 2005
• Zelhem, Heidenhoekweg 11, het gedeeltelijk veranderen van een geitenstal, het gaat om een

gewijzigde bouwvergunning die voor zover afwijkend in de plaats treedt van de op 27 april 2005
onder nummer 20040211 verleende bouwvergunning

• Zelhem, Hummeloseweg 67, het plaatsen van een unit voor het geven van onderwijs, verleend
met vrijstelling op grond van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; tijdelijk
vrijstelling van het bestemmingsplan voor een periode van maximaal 1 jaar, vrijstelling van het
bestemmingsplan 'Wittenbrink', wegens plaatsing buiten het bouwblok; aan de verleende
bouwvergunning is een termijn verbonden, gelijk aan de hierboven genoemde vrijstellings-
termijn, na het verstrijken waarvan het bouwwerk niet langer in stand mag worden gehouden;
het gebouw is bedoeld als een tijdelijke voorziening tijdens de bouwvan een definitief school-
gebouw in Velswijk. NB: in dit geval is sprake van bouwvergunningverlening ex. art. 50 lid 6
van de Woningwet hetgeen voor het rechtsbeschermingstraject betekent rechtstreeks beroep

Verzonden op 3 augustus 2005
• Hummelo, Kampermanstraat 1, het veranderen van een dubbele woning, het gaat om het

gewijzigd uitvoeren van een bouwplan waarvoor reeds een bouwvergunning is afgegeven;
deze bouwvergunning treedt, voorzover afwijkend, in de plaats van de op 16 december 2004

Verleende bouwvergunning
• Zelhem, Industrieweg 7 t/m 29, het geheel oprichten van 12 woonfuncties met bergingen,

verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 4 augustus 2005
• Vorden, Christinalaan 11, de bouw van een garage annex bergruimte, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Prinses Marijkestraat 6, het vergroten van een woning, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen 1' fase
Verzonden op 3 augustus 2005
• Vorden, Zelledijk 5, het vernieuwen van een schuur/garage

Sloopvergunningen
Verzonden op 29 juli 2005
• Halle, Landstraat 10/12, het geheel slopen van een woning en een jongveestal/kalverstal/garage
• Hoog-Keppel, Rijksweg 46, het geheel slopen van een woning en twee schuren
• Vorden, Nieuwstad 5 en 5b, het geheel slopen van een woning met winkel en een supermarkt

met bijbehorende parkeerplaats
Verzonden op 1 augustus 2005
• Hengelo Gld., Veldhoekseweg 10, het geheel slopen van twee schuren

Monumentenvergunningen
Verzonden op 5 augustus 2005
• Vorden, Hackfortselaan 1, voor de restauratie en verbouw van twee schuren gelegen bij het

landgoed Hackfort (rijksmonument)
• Steenderen, Dr.A. Ariënsstraat 58, voor de restauratie van de aangebouwde schuur

(gemeentelijk monument)

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen de verleende vergunningen en de ontheffing kunnen rechtstreeks belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum
bij de bekendmaking), een bezwaarschrift indienen bij b en w.

De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Bouwen en milieu, Openbare werken of Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden
van het bezwaar en uw ondertekening.

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



Openbare bekendmakingen - vervolg

- Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Steenderen. wegens een buurtbarbeque is De Berken \mr\ 20 augustus 12.00 uur tot 21 augustus

12.00 uur afgesloten
• Zelhem, voor een buurtfeest is de Vincent van Goghstraat tussen Verzet en de Rembrandstraat

van 20 augustus 12.00 uur tot 21 augustus 12.00 uur afgesloten
• Vorden, wegens een buurtfeest van buurtvereniging 'de Bongerd' is het gedeelte van de

Bongerd tussen de huisnummers 6 en 12 van 20 augustus 14.00 uur tot 21 augustus 11.00 uur
afgesloten

In verband met aanbrengen van grasbetonstenen zijn de volgende wegen van 29 augustus t/m
30 september afgesloten voor al het verkeer.

Plaats:
Hoog-Keppel
Zelhem
Vorden
Keijenborg
Steenderen
Toldijk
Vorden

Straat:
Dubbeltjesweg
Terborgseweg
Sarinkdijk
Wolsinkweg
L. Dolfinqweq
Beekstraat
Gazoorweg

Beginpunt:
Kombord
Doetinchemseweg
Bleuminkmaatweg
Hengelosestraat
Kombord Baak
Huisnr. 1a
Wilmerinkweg

Eindpunt:
Kerkstraat
Turfweg
Wassinkweg
Uilennesterstraat
Dr. Ariensstraat
Reigersvoortseweg
Almenseweg

Afgesloten
in week:

35
36
36
36
37

38/39
38/39

Aanwonenden blijven tijdens deze werkzaamheden bereikbaar, zij het met enige hinder.

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

Bestemmingsplannen
Goedgekeurd bestemmingsplan 'Buurtschappen'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 15 juli 2005 het bestemmingsplan 'Buurtschappen'
goedgekeurd. Dit heeft betrekking op een integrale herziening van de bestemmingsplannen
Halle Heide 1970, Halle Nijman 1970, Wolfersveen 1970 en Wittenbrink 1970 en de nadien voor
deze 4 buurtschappen vastgestelde gedeeltelijk herzieningen.

Goedgekeurd bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo 2004, Holterveldseweg 4'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 15juli 2005 het bestemmingsplan 'Buitengebied
Hengelo 2004, Holterveldseweg 4' goedgekeurd.

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming 'agrarisch gebied' met de nadere
aanduiding 'A' voor agrarische-bebouwing van het perceel Holterveldseweg 4 te Hengelo in
'woondoeleinden met niet agrarische bedrijfsactiviteiten'. De niet-agrarische bedrijfsactiviteiten
bestaan uit de exploitatie van twee logiesaccommodaties.

De besluiten van Gedeputeerde Staten en,de bestemmingsplannen liggen van 11 augustus t/m
21 september 2005 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor
bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Degene die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten heeft ingebracht, alsmede een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen bedenking bij Gedeputeerde
Staten heeft ingebracht, kan gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep instellen
tegen het goedkeuringsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 AE 's-Gravenhage.

De besluiten van Gedeputeerde Staten treden daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Wet milieubeheer
Meldingen art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 11 augustus 2005 t/m
21 september de volgende meldingen op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer ter inzage:

• Hengelo Gld., Bronkhorsterstraat 9, voor het van toepassing worden van het Besluit detailhandel-
en ambachtsbedrijven milieubeheer op deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer.
De ingediende melding heeft betrekking op een detailhandel in vijverartikelen.

• Vorden, Hackfortselaan 1, voor het oprichten van een inrichting in de zin van de Wet milieu-
beheer waarop het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer van toepassing is.
De ingediende melding heeft betrekking op tijdelijke of permanente bewoning, bieden van
dag- of nachtverblijf, het bieden van sociaal maatschappelijke opvang, hulp- of dienstverlening
en het bieden van opvang, of tijdelijk verblijf aan personen (zorgboerderij);

• Vorden, de Horsterkamp 12, voor het oprichten van een inrichting in de zin van de Wet milieu-
beheer waarop het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer van toepassing is.
De ingediende melding heeft betrekking op een consultancybureau voor juridische dienstverlening;

• Zelhem, Ruurloseweg 26, voor het veranderen van een inrichting in de zin van de Wet milieu-
beheer waarop het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheervan toepassing is (nieuwbouw
werktuigenloods (vervangend)).

Deze inrichtingen vallen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht van
de Wet milieubeheer. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften betreffende het
Besluit detailhandel- en ambachtsbedrijven milieubeheer, het Besluit woon- en verblijfsgebouwen
milieubeheer (betreffende twee inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer), en het Besluit
melkrundveehouderijen milieubeheer.

Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 11 augustus t/m 21 september
ter inzage een verklaring tot acceptatie van een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b
van de Wet milieubeheervan:
• Baak, M.H.M. Schiphorst, Beukenlaan 18, 7223 KL, ingekomen 2 augustus 2005;

Betreft: het oprichten van een berging/fietsenstalling.

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.

Laat onze adviseurs een scherpe "foto" maken

van uw hypotheek en u ontvangt gelijktijdig

met de offerte een digitale camera cadeau.

Bel voor meer informatie 0573 - 255401

en vraag naar één van

'* onze adviseursOC.YMHU*

Ester Dolphijn of

Erik Langermans.

Zou u van deze adviseur ook een onscherp advies kopen?

ÊA HYPOTHEEK
Overal een goede bekende

Nieuwstad 44, 7241 DR Lochem

Tel. [0573] 255401. Fax [0573] 255381
www.deregt.nl

Lochem
I X - HYPOTHEKKDHSK i



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

De nieuwe Matiz
Ladies only

l

Vanaf € 7.995,-

De Matiz Or8 Spirit* uit voorraad leverbaar incl. gratis VDO Dayton navigatiesysteem. Nu alleen bij Auto Palace

Dit is 'm dan, de nieuwe Matiz. Met zijn verrassende wendbaarheid, kleine draaicirkel en zuinige verbruik dé ideale auto voor in de stad.

Daarbij ziet de Matiz er ook nog eens heel trendy uit en is hij verkrijgbaar in 10 frisse kleuren. En wat ook mooi is, deze auto rijdt u al

vanaf € 7.995,-. Kennismaken? Kom snel langs en maak een proefrit. Chevrolet. Four wheels and a heart

Auto Palace Doetinchem
Plakhorstweg 1-3, Doetinchem, 0314-341600
www.auto-palace.nl

njklaairnaken en veiwi|deniu;sbijdr<u;e. Gemiddeld brandstofverbruik: 5.2 - 5,6 i/100 km en CO2-uitstoot: 127 - 139 g/km. '

KUUKS Meubelbeurs en Handelsonderneming

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

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

Zowel nieuw als
gebruikt:

Kantoormeubilair
Kantinemeubilair
Burostoelen

Mercatorstraat 12- Industrieterrein "Kamp Zuid"
LichtenvoordeTel.: 0544-371256

Tonny

D
AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, .7261 AH RUURLO

TEL (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

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

TEGELHANDEL

mullcf-vofdcn bv
plavuizen • natuursteen • wandtegels

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

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.boscnker.nl

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

De beste
kwaliteit
tegels,

tegen de
laagste
prijs.

Alles op
voorraad:

„ergens kopen zelfs

Eibergen
Enschede

30.000 m
Den Sliem

Lichtenvoorde
Doetinchem

Eibergseweg

Vredenseweg

Twente-route

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.

•ft-
-

lG R O E N S P E C l AL l ST

Bosman Groenspecialist is een hoveniersbedrijf dat al meer dan 25 jaar
in Hengelo (Gld) gevestigd is.

Op het bedrijf werken diverse teams van Hoveniers die de volledige aanleg en
onderhoud van kleine en grote tuinen verzorgen.
Onze mechanisatiegraad ligt op een zeer hoog niveau.
Het werkgebied is ca. 40 tot 50 km rondom Hengelo (Gld.).
Het bedrijf is sinds 1998 VCA gecertificeerd en voldoet daarmee aan de strenge
eisen voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

Wij zijn voor de aanleg van tuinen op zoek naar

vakbekwame hovenier fuiitime
wij verwachten van deze hovenier dat hij: Wij bieden:
• ruime ervaring in de aanleg van • een zeer zelfstandige baan met

particuliere tuinen en kleinschalig groenwerk zeer veel mooie opdrachten
• alle facetten van de aanleg beheerst en • veel eigen inbreng

deze met grote nauwkeurigheid kan uit voeren • na gebleken geschiktheid
• leiding kan geven aan 1 of 2 medewerkers een vaste baan
• beschikt over goede contactuele

eigenschappen
• rijbewijs B-E, bereid zijn om C-E te halen
• spuitlicentie 1
• veiligheidscertificaat WA 1, of bereid

zijn dit te halen.

goed salaris,
volgens CAO Hoveniers
bedrijfskleding

Graag alleen reageren wanneer je aan deze voorwaarden kunt voldoen.

Voor vragen of reactie de heer G.J. Bosman.

BOSMAN GROENSPECIALIST
Kervelseweg 23

7255 BE Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 26 19
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Eerste superstock 600cc titel
voor Yamaha coureur Marcel van Nieuwenhuizen

Vorden blij met Kranenburgs museum

Van Nieuwenhuizen (96) en Perdon (3) in aktie in Assen

Met nog één ONK race te gaan voor het superstock 600 kampioenschap
heeft de Yamaha coureur Marcel van Nieuwenhuizen uit Hierden bij
Harderwijk de titelstrijd al in een vroegtijdig stadium beslist in deze
viertaktklasse. Op het TT circuit Assen behaalde Van Nieuwenhuizen in
de twee verreden wedstrijden een eerste en zesde plaats wat voldoende
was om zijn eerste Nederlandse wegrace titel te behalen. De 16-jarige
coureur uit het Yamaha Team Nederland is dit jaar duidelijk te sterk
voor de concurrentie. Collega coureur Gerald Perdon kende op het
Drentse circuit minder geluk. In de tweede superstock 600 race op za-
terdag kwam de Yamaha coureur ongelukkig ten val. Hierdoor zag hij
zijn kansen op de Nederlandse titel verloren gaan. En dat deed psy-
chisch heel veel pijn. Samen met Van Nieuwenhuizen was Perdon in de
race voor de titel.

„Hier had ik voor aanvang van het sei-
zoen alleen maar van durven te dro-
men. Natuurlijk hoop je met de top
mee te kunnen rijden maar het is bo-
ven verwachtingen goed gegaan. Op
papier was de concurrentie enorm
zwaar en zouden we met onze moto-
ren het nog heel moeilijk krijgen.
Maar het is heel anders verlopen dan
menigeen had gedacht", aldus Van
Nieuwenhuizen na afloop van de
tweede race waar hij zich al kampioen
mocht noemen.

Zowel op vrijdag als zaterdag werd er
op het TT circuit een superstock race
gereden voor het ONK. Al tijdens de
trainingen op vrijdagmiddag werd de
trend gezet: Van Nieuwenhuizen pak-
te de derde startplaats terwijl teamge-
noot Perdon genoegen moest nemen
met de vijfde plaats.

Ondanks een matige start zette Van
Nieuwenhuizen een sterke opmars
vanaf de vijfde plaats naar voren. In de
laatste ronde pakte hij in de beruchte
Geert Timmerbocht de leiding over
van Ronald ter Braake en behaalde de
eerste plaats.

„Het ging vandaag precies zoals ik heb
gehoopt al heb ik er hard voor moeten
knokken", opent de coureur uit Har-
derwijk. „Ik wilde vanaf de eerste star-
trij kopstart pakken en een gaatje
slaan op de concurrentie. Dat lukte he-
laas niet. Misschien was ik iets te ze-
nuwachtig maar daarna ging het
goed. Doordat de onderlinge verschil-
len ontzettend klein zijn is het heel
moeilijk om snel naar de kop te rijden.
Maar toen ik eenmaal het gat had
dicht gereden met de twee koplopers
wist ik dat ik kon winnen. Ik heb heel
bewust gewacht tot de laatste ronde
om mijn slag te kunnen slaan".

De strijd om de titel bleef nog hele-
maal open doordat zijn Yamaha team-
genoot Gerald Perdon als zesde werd
afgevlagd. „Het ging vandaag gewoon
niet echt lekker. Ik zat niet prettig op
de motorfiets, het lag gewoon aan
mij", aldus een eerlijke Perdon. „Waar
het aan schort weet ik niet maar ik
was vandaag gewoon niet vooruit te
branden. Ik reed in een groepje rijders

waar ik normaal gesproken voor moet
blijven. Morgen hebben we weer een
race en dan gaan we er weer voor".

De tweede superstock 600 race van het
weekend werd zaterdag verreden en
in de enige training op die dag was het
wederom van Nieuwenhuizen die ach-
ter pole-sitter Ronald ter Braake de
tweede plaats pakte terwijl Perdon we
derom als vijfde aan de wedstrijd
mocht beginnen. „Ik was tijdens de
trainingen niet echt happy. Iedereen
reed maar achter mij aam om een goe-
de tijd te kunnen neerzetten. Hierdoor
had ik geen echt vrije ronde. Ondanks
dat ben ik blij met de tweede plek".

Doordat het net voor aanvang van de
race licht begon te regenen was de
bandenkeuze van cruciaal belang.
Doordat de regen niet echt doorzette,
besloten beide coureurs uit het Yama-
ha Team Nederland niet voor regen-
banden te kiezen. Na wederom een
matige start zag Van Nieuwenhuizen
al in de derde ronde teamgenoot Per-
don vroegtijdig uitgeschakeld door
een val.

„Bij de start was het nog droog maar
naarmate de race vorderde begon het
steeds harder te regenen. Plotseling
schoof het achterwiel weg en werd ik
met een high sider van de motorfiets
getorpedeerd. Dit is écht jammer
want ik wist dat ik de titel waarvoor ik
het hele jaar hard voor heb gestreden
kon vergeten. Ik heb mijn best gedaan
en gelukkig is de titel toch binnen het
Yamaha team gebleven dus daar heb
ik vrede mee", aldus een aangeslagen
Perdon na afloop van de race. Met
twee gekneusde polsen en een knie-
blessure kwam de Udense coureur er
nog goed vanaf. Door de val van Per-
don wist Marcel van Nieuwenhuizen
dat hij geen onnodige risicoïs meer
hoefde te nemen om de titel vroegtij-
dig te behalen.

„YAMAHA IS DE BAAS"
„Het is jammer van Gerald maar ge-
lukkig heeft hij geen zware blessure
opgelopen. Hierdoor wist ik dat ik
geen risicoïs meer hoefde te nemen en
heb op safe gereden. Ik wist dat ik vol-
doende had aan de achtste plaats. Ik

moet het Yamaha Team bedanken
voor het vertrouwen wat ze in mij heb-
ben gehad toen ze mij contracteerden.
Vooral beide teammanagers Torleif
Hartelman en Herman Goulooze heb-
ben mij veel geleerd. Daarnaast heb-
ben de monteurs heel werk verricht
om de motoren zo snel te krijgen.
Vooraf werden we niet getipt als win-
naars maar we hebben met het team
dit toch maar mooi voor elkaar gekre-
gen. Gerald is een perfecte teamge-
noot die mij heel veel heeft geleerd.
Daar ben ik hem veel dank verschul-
digd", aldus Van Nieuwenhuizen na
alle vreugde met behalen van de titel.
Teammanager Torleif Hartelman was
vol lof over zijn beide superstock rij-
ders. „In zijn tweede seizoen dat van
Nieuwenhuizen deelneemt aan de su-
perstock klasse is hij als coureur men-
taal enorm gegroeid. Ik heb altijd in
hem geloofd en vooraf was ik blij als
hij bij de eerste vijf in de ONK eind-
stand was geëindigd. Beide jongens
hebben het dit seizoen meer dan voor-
treffelijk gedaan. Daar mogen we als
team enorm trots op zijn. Daarnaast
kan Gerald nog als tweede in de eind-
stand worden als hij in de laatste race
voor Lennart van Houwelingen ein-
digt. Daar zullen we hard aan gaan
werken".

Na het behalen van de Nederlandse ti-
tel kreeg Marcel van Nieuwenhuizen
ook de kans zich voor een groot pu-
bliek te mogen presenteren. Tijdens
de EK Superstock 600 race, die tijdens
de WK Superbikes races op zondag 4
september op het TT circuit zal wor-
den verreden, zal de 16-jarige Yamaha
coureur aantreden voor deze wed-
strijd. Hij heeft van de KNMV een Wild
Gard gekregen voor deze sterk bezette
internationale race

UITSLAGEN 22 JULI:
ONK SUPERSTOCK 600 ASSEN
1. MARCEL Van Nieuwenhuizen, YA-
MAHA; 2. Ronald ter Braake, Honda; 3.
Robert de Vries, Honda; 4. Lennart van
Houwelingen, Suzuki; 5. Albert van
Winkoop, Honda; 6. Gerald Perdon, Ya-
maha; 7. Virgil Amber Bloemhard, Su-
zuki; 8. Henry van Geresteyn, Suzuki;
9. Kenny Thuy (B), Suzuki; 10. wesley
van Nieuwenhuizen.

UITSLAGEN 23 JULI:
ONK SUPERSTOCK 600 ASSEN
1. Van Winkoop; 2. Thuy; 3. Ter Braake;
4. Bloemhard; 5. Roy ten Napel, Hon-
da; 6. Van Geresteyn; 7. Van Houwelin-
gen; 8. MARCEL Van Nieuwenhuizen,
YAMAHA; 9. Danny de Boer, Honda;
10. Billie Theunissen, Kawasaki..
Gerald Perdon, Yamaha, IN DERDE
RONDE TEN VAL GEKOMEN

De volgende en tevens laatste race
voor het ONK superstock 600 wordt
zaterdag l oktober verreden op het
TT circuit Assen.

Wat een geluk dat er in Vorden zo'n
mooi museum is! Dat is de uitroep
van een van de vele duizenden toe-
risten die deze weken in de ge-
meente Bronckhorst hun vakantie
vieren. Je kunt in ons dorp en de
omtrek heerlijk fietsen of wande-
len, maar is er voor de regenachti-
ge dag ook het "Museum voor Hei-
ligenbeelden". En zelfs op een erg
hete dag is een bezoek aan de dan
heerlijk koele kerk een verade-
ming en zeer aan te bevelen.

Gelukkig zijn er op het VW-kantoor
medewerk(st)ers die bezoekers wijzen
op het museum in Kranenburg. Het
onderwerp (de wondere wereld van
heiligen) boeit beslist niet alleen ka-
tholieke bezoekers, hoewel zij hier
vaak een stuk van hun eigen jeugd te-
rugvinden.

Ook mensen die een andere achter-
grond hebben blijken zeer geïnteres-
seerd in dit kerkelij k-cultureel erf-
goed, zoals duidelijk blijkt uit de en-
thousiaste reacties in het gastenboek.
De diapresentatie "Een heilig beeld-
verhaal", gemaakt door de klank-
beeldkunstenaar Fons Rouwenhorst,
maakt nog steeds een diepe indruk.

Wie dat wil kan, met behulp van een
informatieve brochure, een boeiende
beeldenroute maken door de kerk
langs de ruim 500 fraaie beelden die
er zijn uitgestald. Hoe belangrijk het is
dat dit museum bestaat, blijkt bijv.

ook uit de reacties van de ruim hon-
derd fietsers die vorige week tijdens de
Larense Fietsvierdaagse "in het voor-
bijgaan" het museum bezochten. Het
bezoek aan het museum blijft op peil:
inclusief de groepen werden dit sei-
zoen al ruim 2200 bezoekers gastvrij
ontvangen. In de resterende drie
maanden (tot het einde van de herfst-
vakantie) en de in december weer ge-
plande "Kerst op de Kranenburg" wor-
den dit jaar in totaal opnieuw zo'n vijf
a zesduizend bezoekers verwacht.

In de krant stond onlangs het bericht
dat twee musea in de buurgemeente
Borculo dit jaar om financiële rede-
nen hun deuren moeten sluiten. Het
"Museum voor Heiligenbeelden"
werkt zonder gemeentelijke subsidie
en is nu al voor het zesde seizoen vol-
ledig kostendekkend, dank zij de op-
brengst van de entreeprijzen en ook
dank zij de rond vijfhonderd dona-
teurs die vinden dat de Antoniuskerk
op de Kranenburg moet blijven be-
staan. En natuurlijk moet ook worden
gemeld dat al het werk in- en rond het
museum wordt verricht door vrijwilli-
gers. Dat dit nu al zes jaar zonder pro-
blemen en met veel enthousiasme
mogelijk is, mag best een klein won-
der genoemd worden.

Het museum is open elke dinsdag,
donderdag en zondag van 11.00-17.00
uur. Voor de bescheiden toegangsprijs
van 2 euro (65-plussers € 1,70) kunt u
er veel moois en verrassende zien!

Kastelenrit Vorden
op 14 augustus a.s

Menvereniging in de Reep'n Vor-
den e.o. organiseert op zondag 14
augustus a.s. voor de 29e keer de
Kastelenrit voor traditioneel gerij.
Het publiek kan genieten van een
rijdend museum bestaande uit
± 100 aanspanningen met uitslui-
tend authentiek gerij en nieuwe
rijtuigen gemaakt naar authentiek
voorbeeld.

De rit is tevens een klassementsrit
meetellend voor het Nederlands kam-
pioenschap. De rit voert langs de
prachtige kastelen en landhuizen en
door het schitterende coulissen land-
schap van Vorden. De tocht bestaat
uit een ochtend en middagrit. Het ver-
trek is 's ochtends vanaf 9.45 uur bij
Kasteel Vorden. Hier is ook de middag
stop. Terwijl de aanspanningen in de
omgeving hun rit rijden vinden er na-
bij kasteel Vorden een aantal show-
nummers plaats. De toegang voor de
shows is gratis.

De rit wordt tegen 15.30 uur afgeslo-
ten met een defilé door het dorp. Na
afloop van het defilé zal op het terrein
van kasteel Vorden aan het publiek
uitleg worden gegeven over de aan-
spanningen. Kortom zeker de moeite
waard om het geheel te komen aan-
schouwen.

DE ROUTE IS ALS VOLGT:
Ochtendroute: Vertrek weide kasteel
Vorden, Schuttestraat, Schimmeldijk,
Waarlerweg, Lindeseweg (kasteel
KIEFTSKAMP), Kostedeweg, Kostedezij-
weg, Schuttestraat, Geurkenweg, Ei-
kenlaan, Bekmansdij k (kasteel ON-
STEIN), Onsteinseweg, Ruurloseweg,
Wiersserallee (kasteel DE WIERSSE),
Schoneveldsdijk (kasteel 't MEDLER),
Wierssebroekweg, Mosselseweg, Ka-
pelweg, Wildenborchseweg (kasteel
WILDENBORCH), Nijlandweg, Wilden-
borchseweg, Schoolhuisweg, Galgen-
goorweg, Enzerinckweg, Larenseweg -
na ± 150 m. rechts (huize ENZERINCK)
Almenseweg, (kasteel DEN BRAMEL),
Burg.Galleestraat, Stationsweg, Hor-
sterkamp (kasteel VORDEN).

Middagroute: Vertrek weide kasteel
Vorden, Schuttestraat, Vordensebos-
weg, Christinalaan Willem Alexander-
laan, Nieuwstad, Deldenseweg, Rond-
weg, Eldersmaat (kasteel HACKFORT),
Baakseweg, Hackfortselaan, Boshuis-
weg, Vierakkersestraatweg, (kasteel
SUIDERAS), Baron van de Heijdenlaan,
Hackforterweg, Baakseweg, Riethuis-
weg, Hamminkweg, Veldslagweg (ver-
zamelpunt voor defilé), Horsterkamp,
Nieuwstad, Raadhuisstraat, Dorps-
straat, Horsterkamp, inrit kasteel VOR-
DEN.

Overgang-Menopauze
Met ingang van augustus heeft
mevrouw J. la Croix ook praktijk in
Ruurlo. Steeds meer vrouwen uit
de Achterhoek geven aan behoefte
te hebben aan een overgangscon-
sulente.

Mevrouw J. la Croix is gediplomeerd
verpleegkundige en heeft vervolgens
haar opleiding gevolgd bij Care for
Women. Dit is een organisatie die ge-
specialiseerd is op het gebied van de
gezondheid van vrouwen in de over-
gang. Naast de opvliegers zijn er ook
problemen op het gebied van spier- en
gewrichtsklachten en seksualiteit.

Ook snel wisselende stemmingen.
Veel van de klachten zijn onnodig of
hoeven minder ernstig te zijn. Vanuit
zowel de reguliere als alternatieve ge-

zondheidszorg zijn er vele behandel-
mogelijkneden. Tijdens een consult
bekijkt zij welke klachten afkomstig
zijn van de overgang, legt uit wat er
gebeurt tijdens de overgang en wat u
kunt verwachten.

U krijgt handige tips waardoor u zelf
ook maatregelen kunt nemen om min-
der last van de overgang te hebben.

Naast de behoefte aan informatie en
behandeling blijkt er een behoefte
aan ondersteuning en erkenning. De
consulten worden door verschillende
ziektenkostenverzekeraars vergoed.

Voor meer informatie kunnen vrou-
wen bellen naar tel. (0575) 56 03 81.
De praktijk in Ruurlo is in De Sprankel
aan Domineesteeg 12.
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Echte Bakker |-
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje!

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

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

Schoonmaakbedrijf

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

Meer keus, meer service, meer vakantie. Dat is Globe Reisburo!
Wij geven u graag een passend advies. Van een weekendje weg tot
wereldreis: de mooiste vakanties boekt u gewoon bij Globe
Reisburo in Vorden.

Vorden,
Zutphenseweg 263

tel. 0575-44 84 40
vorden@globereisburo.nl

q^

gaat nét even verder

DIJKMAN BOUW

Gelderse Tennistop in Vorden

15 t/m 21 augustus
door de week vanaf 17.00 uur, weekend vanaf 10.00 uur

zondag de finales

Mede mogelijk gemaakt door:
Dijkman Bouw, Autobedrijf Groot-Jebbink, Intersport

Harbach, Bloembinderij Kettelerij, Pelgrum Makelaars,
Rabobank .Visser Mode, Drukkerij Weevers, Weulen
Kranenbarg, Slagerij Rodenburg en Van Zeeburg &

Visser makelaardij/Assurantiën.

Vordens Tennis Park

De kleine adverteer-

der blijft belangrijk!

Daarom wordt

een weekblad

'echt' gelezen.

•lillüilSi
Electronics

^^ DutchPC Electronics
" Zutphenseweg 29

g7251 DG Vorden
W* Tel : 0575-551224

Het vertrouwde adres voor: -*«*—•
* wasmachines, drogers en afwasmachjhe^|Jgj
* televisie, radio, dvd en schotel
* klein huishoudelijk
* computer en randapparatuur
* ADSL en netwerkomgevingen

o°*

DutchPC Electronics
Brummen-Vorden

Spuiterij
Vos Vorden

voor;
uw meubels, keukens, etc.

Handelsweg n'
7251JG Vorden

Tel. 0575-476600
Fax. 0575-476601

E-mail: info@vos-vorden.com

OPEN MONUMENTENDAG BRONCKHORST
OP ZATERDAG 10 SEPTEMBER (dee!3)

Ook in 2005 is er weer een Open Monumentendag. Dit jaar staat landelijk het religieus erfgoed centraal, dus ook in Bronckhorst.
Als inleiding voor deze dag in Contact een korte serie artikelen over religie en bouwkunst. Hiernaast staan enige monumenten ex-
tra in het zonnetje. We vervolgen in dit derde deel met de (wettelijk) gelijkschakeling van de verschillende religies en de opkomst
van de zogenoemde neo-stijlen en met de naoorlogse ontkerkelijking.

De dominerende, Neo-Gotische St-Martinuskerk in Baak van omstreeks 1890

Religie en bouwkunst
in Bronckhorst en omgeving
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 z-g, dan hoorde je
hem wel- en andersom. Van heinde en
verre liepen mensen - al dan niet dage-
lijks - voor hun geestelijke verzorging
naar kerk of kapel. Ze brachten aan-
zienlijke offers in goederen of geld om
kerk en geestelijkheid«te onderhouden
en het is geen wonder dat, wanneer de
kerk zo centraal stond, dit ook tot bij-
zondere inspanningen en uitgaven
heeft geleid. Kerken behoorden hier-
door eeuwenlang tot de rijkst uitge-
voerde bouwwerken en met veel ont-
zag kunnen we nu nog terugkijken op

de gebouwde resultaten van al die ge
loofsijver. En vaak moeten we hierbij
constateren: onze kerken zijn ware
monumenten. Ook in het volgende,
derde deel van deze korte serie gaan
we weer met zevenmijlslaarzen door
de religieuze geschiedenis en de histo-
rie van de kerkelijke bouwkunst. En
nog steeds geldt: wie meer wél weten
kan terecht in de rijke literatuur op
dit terrein; wie al meer weet, zal soms
de nuancering missen, maar de hoofd-
lijnen herkennen.

Gelijkschakeling en neo-stijlen
De 19e eeuw laat een jongere variant
van het (internationale en extraverte)
classicisme zien: het Neoclassicisme.
Het Neoclassicisme is sterk georiën-
teerd op de Griekse oudheid en veel
minder op de Romeinse. De tempel-
boirwkunst uit de Griekse oudheid

werd onder meer via Napoleons veld-
tochten in Zuidoost-Europa beter be-
kend onder kunstenaars en verspreid-
de zich snel via de academies over Eu-
ropa en Amerika. Vrijwel tegelijker-
tijd (1795) werd de ongelijkheid van
de religies opgeheven en werden ker-
ken teruggegeven aan de plaatselijk
dominante geloofsgroepen. Het ont-
staan van het Koninkrijk der Neder-
landen (1815) en de stichting van de
Nederlandse Hervormde kerk (1816)
brachten een terugslag, maar na een
juridische regeling, in 1848, waren al-
le kerkgenootschappen gelijkwaar-
dig. In het jaar 1853 vond het zoge-
noemde herstel van de bisschoppelij-
ke hiïrarchie plaats. Dit betekende
onder meer dat de Nederlandse kerk-
provincie voortaan niet meer direct
onder pauselijk gezag en de Holland-
se Missie viel, maar via de hiërarchi-
sche lijn van kardinalen en (aarts)bis-
schoppen bestuurd zou gaan worden.
Het gevolg van 1848 en 1853 was dat
er een hausse in de bouw van kerken
op gang kwam. Intussen was in 1824
een Koninklijk Besluit van kracht ge
worden dat de constructie van kerke
lijke bouwwerken - of in ieder geval
de controle daarover - in handen gaf
van een ingenieur van Waterstaat.
Dit KB is tot 1868 van kracht gebleven
en we zien hierdoor dat een groot
deel van de in die periode tot stand
gekomen kerken de sporen draagt
van het op de academies onderwezen
Neoclassicisme. In ons gebied zijn
hiervan meerdere voorbeelden te her-
kennen: de NH kerken van Wich-
mond, Barchem en Hengelo - de laat-
ste is echter aanzienlijk verbouwd.
Maar vanuit Rooms-katholieke hoek
werd gestreefd naar symbolisering
van continuïteit met de periode vóór
de Reformatie - zij zochten dus aan-
sluiting bij de Gotiek. Dit streven, dat
min of meer gelijk opging met een in-

ternationaal herstel van de belang-
stelling voor Romaanse en Gotische
bouwkunst, leidde ook tot de op-
komst van andere zogenoemde neo-
stijlen. Het gaat hierbij vooral om Ne
ogotiek en Neoromaans, maar ook
om Neogrec en uiteindelijk ook over
het eclecticisme, waarin ëstijlbloeme
ni werden geplukt. Neogotische ker-
ken en andere religieuze gebouwen
zijn ook in de Achterhoek ruim aan-
wezig. Te noemen zijn de R.k. kerken
en pastorieën van Kranenburg en Vie
rakker (periode 1855-1870) en de R.k.
kerk van Baak (ca. 1890). Vermelding,
vanwege de in deze omgeving veel
zeldzamer Neoromaanse vormge-
ving, verdient zeker ook de R.k. kerk
van Steenderen (1864).

Ontkerkelijking en verzakelijking

In de 20e eeuw werd aanvankelijk
voortgeborduurd op bestaande bouw-
tradities, maar ook de modernere stij-
len kwamen aan bod. Er kwamen R.k.
kerken als die te Keijenborg (1932) en
Achter-Drempt (1936) tot stand en
hiernaast ook nog diverse kerkgebou-
wen van verschillende protestantse
signatuur, zoals de Vrijzinnig Her-
vormde kerk te Hengelo (1931) en de
nog op traditionele leest geschoeide,
vernieuwde Gereformeerde kerk van
Vorden (1953). Na de Tweede Wereld-
oorlog kwam met de Wederopbouw-
periode en de verzakelijking van het
bouwen echter een versobering op
gang, die uiteindelijk definitief door-
zette vanwege de snelle ontkerkelij-
king. De samenbindende factor die
de kerken eeuwenlang waren ge
weest, verminderde opeens en waar
decennialang sterke verzuiling in ge
loofsgemeenschappen had geheerst,
was plotseling een oecumenische
trend. Soms noodgedwongen om sa-
men sterk te blijven en om kerkge

bouwen in stand te kunnen houden,
maar gelukkig ook uit overtuiging.
Bij de R.k. kerken kwam na het Twee
de Vaticaans concilie, in het begin
van de jaren '60, ook nog een ingrij-
pende liturgische vernieuwing op
gang, die onder meer leidde tot een
'tweede beeldenstorm' -vaak tot groot
ongenoegen van de parochianen. Ve
Ie beelden en liturgische attributen
en voorstellingen verdwenen rück-
sichtslos uit de kerken, die hiermee
'protestants kaal' achterbleven; hier-
in is inmiddels overigens een lichte
kentering te bespeuren.

Tegenover ontkerkelijking staan een
sterke toename van de belangstelling
voor 'verdieping', voor het 'occulte'
en 'transcendente' alsmede voor per-
soonlijke religieuze ervaringen. En
ook doen vele obscure religieuze ge
meenschappen goede zaken - vooral
letterlijk. Met een duit in het zakje
kom je er nu dan ook niet meer van-
af; het is thans steevast diep in de bui-
del tasten. Intussen leidt de voort-
gaande deconfessionalisering tot ver-
val en uiteindelijk ook tot sloop van
kerkelijke gebouwen. Hoogwaardige
bouwgrond voor de één is hierbij dan
vaak hetzelfde als kapitaalvernieti-
ging voor de ander en groot verlies
van cultuurwaarden voor een derde.
Gelukkig staan veel oude kerkgebou-
wen echter ook nu nog vaak als mo-
nument centraal in de gemeenschap
en worden juist oude kerken, met
hun zichtbare torens en slaande uur-
werken, ervaren als middelpunt van
een dorp. Zo worden ze nog steeds ge
dragen door de bevolking. Daarom
staat op Open Monumentendag 2005
ook in Bronckhorst het religieus erf-
goed centraal: kerken, kapellen,
kloosters, pastorieën, enz. Open
Monumentendag is op 10 september.
Nadere berichtgeving volgt.



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

Rommelmarktspullen
Tijdens de 'Halse Dag' zal de Halse
muziekvereni-ging Euterpe weer aan-
wezig zijn met heel veel rommelmark-
tspullen. De organisatie kan daarvoor
nog steeds nieuwe spullen gebruiken.
Alles dat geschikt is voor hergebruik is
mogelijk geschikt voor de rommel-

markt, ook meubels. U kunt hiervoor
contact opnemen met dhr. W. Scheffer,
tel. 0314-631485, dhr. G. Roenhorst, tel.
0314-631647 of dhr. G. Legters, tel.
0314-631390. Zij kunnen de spullen bij
u komen ophalen en u kunt het ook bij
hen aan huis bezorgen.

Restaurant

't Wolfersrreeii

't
« sfeer van

Restaurant

Ons restaurant biedt u de volgende mogelijkheden:
- Ontspannen met een aperitief in onze sfeervolle lounge
- Fraai aangelegde tuin met buitenterras
- A la carte specialiteiten restaurant
- Koud en/of warm buffet
- Lunches - recepties - presentaties
- Wijnproeverijen

Maandag gesloten
Andere dagen van de
week vanaf 11.00 uur

geopend.

HYPOTHEEK
kA U V i E S C E N T R U M

Kt-vtaurunt

Ruurloseweg 38, 7021 HC Zelhem
Tel. 0314 621375 Fax 0314 625760

www.wolfersveen.nl

HansRijiujes

www.hansrijnties.nl
AOOPHUIS

" m a k e l a a r s
REGIO Af BANK

DO CO

Klus Bedrijf

Rembrandtstraat 48 7021 DB Zelhem
WWW.doco-klus.nl docoklus@.tiscali.nl

0314-623185

Woning A.P.K.
Uw woning wordt op meer dan 75 cruciale punten

gecontroleerd en onderhouden.

Xj .L75«- incl. materialen

Schilderwerk Timmerwerk Metselwerk
Keukens Badkamers Serres
Dakramen Dakkapellen Sierpleister

organisatiebureau

'TRASINKvoP

Wij organiseren:
*tuinfeesten
*themafeesten
* bedrijfsfeesten
* buurtfeesten

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

Hummelo, de Zuylenkamp 37,6999 CA
Tel.:0314-381146, fax0314-381147
E-mailorganisatiebureau@het-rasink.nl

www.het-rasink.nl

ar keus filet
gevuld met farce van champignons en paprik

€11.00

MosseCen
met friet, rauwkost en diverse sauzen

€13.50

Gecertificeerde beveiliging
voor al uw feesten en evenementen

^^ GLOBE
* SECURITY

Ons oog, uw veiligheid

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

Slangenburgweg 2
7021 JK Zelhem

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

Internet www.globegroup.nl

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

Licht- en Kracht installaties, Computernetwerken,
Brandbeveiliging en Telecommunicatie.

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

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

Nieuwe aangiftemap
praktisch en informatief
Je bent slachtoffer geworden van een inbraak, een zakkenroller of ander strafbaar feit. Naast de emoties en
misschien wel frustratie komen er allerlei zaken op je af waar je misschien nog nooit mee te maken hebt
gehad. Contact leggen met de verzekering, aangifte doen bij de politie, bankpasjes blokkeren en misschien nog
meer

Om slachtoffers van strafbare feiten zo optimaal
mogelijk te helpen heeft de politie Noord- en Oost-
Gelderland een speciale informatieve map
ontwikkeld. Aangevers krijgen deze map met een

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

ditierijke onderneming met 125 jaar ervaring in de

bouw, Traditierijk, maar zeker niet ouderwets.

Want de kennis van generaties heeft ons een grote

voorsprong gegeven. Ervaring en vakmanschap ver-

ruimen de mogelijkheden, zonder daarbij groei

en ontwikkeling in te perken. Kennis en kunde

over zowel oude als nieuwe technieken in

nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud

sluiten soepel aan bij de specifieke wensen van

de opdrachtgever.

Het beste bewijs daarvan is ons werk.

JÉî Bk. i nu,

<DE
^^Het

l intwtt t-n niitiHt'tntitbettr 11/

VRIES
vakmanschap dat past bij uu u cnsi'n.

Zelhemseweg 14, 1234 A8 Hummelo Tel. (0314) 38 12 48 info@devrieshummelo nl www.devrieshummelo.nl

kopie van hun aangifte en het visitekaartje van de
agent of baliemedewerker bij wie ze aangifte hebben
gedaan voortaan mee naar huis.
In de map 'U hebt aangifte gedaan' staat allerhande
informatie over wat er met uw aangifte gebeurt,
slachtofferinformatie, tips, preventieadviezen én
belangrijke telefoonnummers. De map is herkenbaar
en kan dus nooit tussen de kranten en reclamefolders
verdwijnen en u kunt hem gemakkelijk in uw admin-
istratie bewaren. Met deze map wil de politie een
extra stap zetten in een verbeterde service naar
slachtoffers.
Nog een ander voorbeeld van het streven van de poli-
tie u zo optimaal mogelijk te helpen. Sinds verleden
jaar heeft de politie in deze regio het systeem van
aangifte doen op afspraak ingevoerd. Hiermee wordt
voorkomen dat mensen onnodig lang moeten wacht-
en. Stel dat uw voorganger net met een zeer tij-
drovende aangifte geholpen wordt, dan staat u te
wachten en kunnen wij u niet helpen. Nu wordt u op
de afgesproken tijd geholpen. U kunt 24 uur per dag
via tel. 0900-8844 de politie bellen voor een afspraak.
De aangifte op afspraak wordt dus in overleg met ü
gemaakt ! Voor spoedeisende gevallen is 112 altijd
bereikbaar.

.-» 'De NSGK is al 55 jaar begaan
CBF' het tot van gehandicapte

kinderen. Ik steun die club,
toch ook?'

r L -^J Jochem van beider j
'/^ il^H 'i '.''•'•' \ ?x 'J i nedertands* stichting VOOT ....

gehandicapte kind



Vrijdagavond 19 augustus muziekspektakel bij boerderij 't Holtslag aan de Geesinkweg

Tante Gerrie vindt het wel leuk
"de herrie" van de band "Op Drift"

2e Dijkman Bouw Open tennistoernooi

A

,

Vrijdagavond 19 augustus vindt er bij boerderij 't Holtslag aan de Gee-
sinkweg 2 op de "grens" van Vorden en Wamsveld, een muziekspektakel
plaats dat wordt georganiseerd door de band "Op Drift" en dat wordt
aangeduid als "Herrie bi-j Tante Gerrie" Een titel bedacht door Stef
Woestenenk, zanger en solo gitarist van "Op Drift". Wim Woestenenk,
een neef van Stef, is slaggitarist en zanger van de band, terwijl "Op
Drift" wordt gecompleteerd door Johny Addink (zang en drums) en
Hans Hoogstoevenbeld die enkele maanden geleden Henk Hogebrug
als bassist is opgevolgd. Wendy Addink is de manager van de band.

De repetities van "Op Drift" vinden
plaats in de voormalige kaasboerderij
bij Wim Woestenenk aan de Geesink-
weg. Aangezien daar ook nog andere
bands repeteren, is er dus dikwijls een
muzikale herrie van jewelste en dat al-
les speelt zich af onder de ogen van
Tante Gerrie, de moeder van Wim en
waarschijnlijk de oudste fan! Als wij
bij de 82 jarige Tante Gerrie informe-
ren of al die herrie haar niet te druk
wordt, zegt ze zonder aarzeling "wel-
nee man, prachtig toch. De jongens
maken mooie muziek, je moet er op
mijn leeftijd natuurlijk niet te lang
naar luisteren", zo zegt ze lachend om
vervolgens op te merken" wacht effen
ik komme er direct weer an, ik heb de
panne opstoan, ik mot effen kieken".

Prima het geet goed en wat ik nog zeg-
gen wil: Als het mooi weer is en ik bun
buuten, luuster ik altied wanneer ze
an't spöllen bunt. Natuurlijk bun ik er
volgende wekke vriedag ok bie en als
de herrie mien begint te vervelen goa
ik gewoon noar binnen", zo zegt de
krasse Tante Gerrie, die geen voorkeur
heeft voor een bepaald nummer van
"Op Drift". Het is voor Tante Gerrie
waarschijnlijk ook moeilijk kiezen,
want "Op Drift" heeft inmiddels al
heel wat nummers op haar repertoire
staan, waarvan een 19-tal nummers
op een CD zijn verschenen. Nummers
met veelal Achterhoekse titels zoals
bijvoorbeeld "Gao met die veute van
mien stoel af', "Bennie van de Bok-
horst" het is "Mooi E-Wes" e.d.

AMMEHOELALA
"Zelf vind ik "Ammehoelala" wel een
mooi nummer. Het gaat over een boer
die zich afvraagt of het wellicht niet
beter is om naar Denemarken te emi-
greren, maar uiteindelijk toch beslist

"Ammehoelala", ik gao niet", zo zegt
Johny Addink, zanger en drummer
van de band. Op de CD ook een num-
mer getiteld "Containerblues", met
tekst van Wendy Addink, echtgenote
van Johny. Samen met Emely is zij ook
wel eens gastzangeres bij "Op Drift".
De containerblues beschrijft het ge-
hannes van de groene en grijze contai-
ner. Sleep je bijvoorbeeld de groene
container naar de weg, blijkt het de
grijze te moeten zijn", zo licht Wendy
de tekst toe.

Johny Addink: "We maken bij" Op
Drift" zeer veelzijdige muziek. Noem
het maar feest- en luistermuziek: rock
& roll, blues, reggae. Het "staat" muzi-
kaal heel sterk, veel zang. We merken
gewoon dat de mensen ook naar onze
teksten luisteren. Wim Woestenenk
schrijft de meeste nummers. Wanneer
hij in de melkput zit, rustig tussen de
koeien, heeft hij tijd tot nadenken.
Dat inspireert hem. Ook Stef schrijft
regelmatig een nummer En hoe gaat
dat, iemand komt met een idee, heeft
een bepaald "riedeltje" in zijn hoofd.
Lijkt het wat dan kneden we het sa-
men tot een nummer", zo zegt Johny
Addink.

ECHTE VRIENDEN
De kracht van "Op Drift"? Johny hoeft
niet lang over deze vraag na te den-
ken. Zegt hij: "In de eerste plaats zijn
wij vrienden van elkaar, er heerst bin-
nen de band een gemoedelijke sfeer.
Onze kwaliteit is toch ook wel het
"drie-stemmen-geluid". We hebben
onze eigen identiteit en dat willen we
graag zo houden. We spiegelen ons be-
slist niet aan andere bands", aldus
Johny Addink. Alvorens begin negenti-
ger jaren de naam "Op Drift" ont-
stond, werd er onder jde naam "Mixed

Music" al volop gemusiceerd in het
Warkense, zeg maar op de grens met
Vorden. Wim Woestenenk opperde
toen het plan om een band op te rich-
ten. Johny Addink:

"We rommelden wat op de zolder,
goed luisteren naar de muziek op de
radio en platen en dan naspelen. Ik
kan mij wat dat betreft het liedje "Sja-
kie om de hoek" van Conny v.d. Bosch
nog heel goed herinneren.

Toen de band was omgedoopt tot "Op
Drift" was men regelmatig van de par-
tij om protest bijeenkomsten van de
boeren muzikaal te ondersteunen,
met als grote klapper het nummer
"Wie bunt 't zat", de titelsong van een
protest CD dat met goud werd be
kroond. Eind jaren negentig ontstond
er even een dip. De band kreeg een an-
dere manager en toen ging het even
niet meer. In 2000 heeft "Op Drift" de
zaak weer opgepakt en treedt de band
jaarlijks circa 15 keer in de regio op.
Onder meer op ferstijnen die met het
platteland hebben te maken, maar
ook wel op bruiloften. In februari
staat er veelal een boerenkoolconcert
op het programma. En dan op vrijdag-
avond 19 augustus op de locatie 't
Holtslag aan de Geesinkweg, nabij "De
Boggelaar" vanaf circa 19.30 uur het
muziekspektakel " Herrie bi-j Tante
Gerrie".

Een programma dat rond de klok van
20.45 uur muzikaal begint met een
optreden van "De Daltons" uit Ruurlo.
Even voor tienen een verrassingsact:
speciaal uit Parijs overgevlogen een
aantal "wilde dames" om "Het Wilde
Warken" op zijn kop te zetten.. Verder
vermeldt het programma optredens
van Timmy van Lingen, een drumact
van Johny Addink met zijn 14 jarige
neef Sander Heuvelink en trekt na-
tuurlijk "Op Drift" die avond al haar
muzikale registers open. Op het feest-
terrein is plaats ingeruimd voor de fa-
milie van Diesen uit Eefde die middels
een informatiestand propaganda
maakt voor het ziekenhuis Tigre in Ar-
gentinië om te proberen daar een be
tere zorg voor de patiënten te realise-
ren. Een initiatief die van harte door
"Op Drift" wordt ondersteund.

In de week van 15 t/m 21 augustus
aanstaande wordt het Dijkman
Bouw Open tennistoernooi voor
de tweede keer gehouden bij VTP
Vorden. Het toernooi maakt on-
derdeel uit van het Oost Gelders
Tennis Circuit (OGTC), zodat deel-
nemers in de enkelspelen punten
kunnen verdienen om mee te
mogen doen aan de zogenaamde
"Masters", die dit jaar in Ruurlo
worden gehouden.

Het toernooi, onder leiding van Jan
Leegstra, is helemaal volgeboekt. Er is
weer een sterk deelnemersveld dat
borg staat voor mooie en spannende
ten nispartij en op hoog niveau. Er
worden in deze week ruim 200 wed-
strijden gespeeld. Er wordt gespeeld
in de categorieën 3, 4, 5, 6, 7 en 8
enkelspelen. Daarnaast worden er
damesdubbel-, herendubbel- en ge
mengddubbelspelen gespeeld.

Vorig jaar heeft Martine Dijkman van
VTP het Ie Dijkman Bouw Open ge
wonnen in de categorie 3 en 4. Helaas
kan Martine haar titel dit jaar niet ver-
dedigen, omdat zij in Bulgarije een
ITF-toernooi moet spelen. De organisa-
tie is daarom blij dat Hanneke Mulde
rij, ook lid van VTP Vorden, dit jaar wel
van de partij is. Hanneke moet in staat
worden geacht om de titel in categorie
3 in Vorden te houden. Kanshebster in
deze categorie is ook Lisa Borckink uit
Eibergen. Bij de heren categorie 3 zal
Michel Bouwmeester uit Apeldoorn
zijn titel verdedigen. Danny te Kampe
uit Groenlo is ook een grote kansheb-
ber om deze categorie te winnen.

Het Ie Dijkman Bouw Open het afge
lopen jaar was op alle fronten een
groot succes. Zowel de organisatie als
de aankleding en gezelligheid op het
park waren perfect. Bondgedelegeerde
Jan Jansen noemde in zijn speech het
Ie Dijkman Bouw Open het beste toer-
nooi dat hij ooit had meegemaakt.

Maar ook de leden van VTP, de deel-
nemers en de sponsors waren allen
vol lof. Het zal niet meevallen om dit
succes te evenaren, laat staan te over-
treffen met het 2e Dijkman Bouw
Open. Toch is dat het streven van do
tot'rnooicommissk'.

De wedstrijden door de week begin-
nen om 17.00 uur. Op zaterdag 20 au-
gustus wordt er gespeeld vanaf 9.00
uur. Op zondag 21 augustus; de finale
dag, worden de finalewedstrijden
eveneens gespeeld vanaf 9.00 uur,
waarna de prijsuitreiking 's-middags
plaats zal vinden. Omdat er zoveel in-
schrijvingen zijn wordt er op zondag
14 augustus ook al gespeeld.

Naast het sportieve deel wordt ook
veel aandacht besteed aan de gezellig-
heid rond het toernooi. Dus wie er zin
heeft om naar toptennis uit de regio te
komen, u bent van harte welkom bij
VTP Vorden!

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
Dijkman Bouw, Autobedrijf Grootjebbink,
Interspon Harbach, Bloembinderij Kettele-
rij, Pelgrum Makelaars, Rabobank, Visser
Mode, Drukkerij Weevers, Van Zeeburg b
Visser makelaardij/Assurantiën, Slagerij
Rodenburg en Weulen Kranenbarg.

In het kader van "Fiets de boer op
Ruim 500 fietsers genoten van het kijkje in de keuken
van het plattelandsleven!

De fietstocht "Fiets de boer op" wel-
ke zaterdag in Vorden door de LTO
Bronckhorst en de afdeling Vorden
van "Vrouwen van Nu" werd geor-
ganiseerd, is in alle opzichten een
succes geworden.

Niet alleen vanwege het grote aantal
deelnemers ( ruim 500 ) maar bovenal
vanwege het enthousiasme waarmee
de fietsers de tocht hebben ervaren. "
Met name de toeristen hebben vaak
geen idee wat er zich op het platte
land allemaal afspeelt. Ze hebben van-
daag van dichtbij kunnen zien hoe er
op verschillende bedrijven wordt ge
werkt. En dan spreekt de omgeving
hen natuurlij k.ook aan. Wij zijn erg
blij dat deze dag zo goed is verlopen.
En het aantal deelnemers heeft onze
verwachting ook zeer zeker overtrof-
fen", zo sprak Jan Visschers na afloop
van de tocht namens de organisatie.

De eerste stop tijdens deze 40 kilome
ter lange fietstocht, was bij het machi-
nale bosbouwbedrijf annex grondver-
zetbedrijf van de familie Beeftink aan
de Joostinkweg, waar de gehele dag
demonstraties met de hputversnippe
raar plaats vonden. De mensen keken
hun ogen uit toen boomstammen met
een doorsnee van 25 centimeter zo-
maar tot kleine schilvers werden ver-
snipperd! De volgende "etappeplaats"
was bij de paardenhouderij Jurrius
aan de Ruurloseweg. Hier kon men ge
nieten van dressuur- en springdemon-
straties. Een aanwezige dierenarts liet

zien hoe een drachtigheids onderzoek
bij de paarden plaats vindt.

Het volgende bedrijf dat werd bezich-
tigd was het rundveebedrijf van Ben
Lichtenberg en Bert Wagenvoort aan
de Lieferinkweg waar onder meer ook
een kijkje de ligboxenstal kon worden
genomen. Op dit bedrijf werd tevens
gepauzeerd. Beslist geen pauze voor
de aanwezige "Vrouwen van Nu". Zij
waren druk in de weer met het bak-
ken van honderden pannenkoeken
die de fietsers zich goed lieten sma-
ken. Tijdens het " smikkelen en smul-
len" door kon tevens worden gekeken
naar optredens van de dansgroep "De
Foekepot" die met name diverse dan-
sen uit de Balkan landen demon-
streerden.

Toen de inwendige mens was gestild,
werd koers gezet naar radio Achter-
hoek FM waar de studio werd bekeken.
Voor een aantal toeristen een span-
nende belevenis want zij mochten in
de studio, rechtstreeks in de uitzen-
ding, vertellen wat zij vonden van de
ze " Fiets de boer op". Zij maakten
daarbij volop van de gelegenheid ge
bruik om het prachtige Achterhoekse
coulissen landschap " de hemel in te
prijzen". Uiteraard zeer tot genoegen
van de organisatie! Bij de familie Rou-
wenhorst aan de Dollemansdijk,
wachten de fietsers weer een andere
variant op het plattelandsleven, hier
werden deze dag namelijk demonstra-
ties grasmaaien gehouden.

EXCTTYNG Reloaded: Veronica 80s/90s
De tweede zaterdag van de maand,
13 augustus a.s., staat de Main Area
van City Lido te Groenlo weer in
het teken van de 80s/90s. In de DJ
booth staan resident DJ Michel en
Veronica jock Arlo van Sluis.

Arlo begon professioneel te draaien
vanaf 1991 op de Spaanse Costa's. Na
een aantal omzwervingen via 538 en
Noordzee FM komt Arlo in 2004 te
recht bij Veronica: Goud van Oud bij
Radio Veronica.
Ook het draaien als dj in het land be
gint steeds serieuzere vormen aan te

nemen en de muziekstijl waar Arlo
zich op heeft toegelegd blijkt een
groot succes: groovy house gecombi-
neerd met classics!

ZATERDAG DUS 80S/90S
STATION VERONICA:
In Club de Reau laat Big D. de heupen
weer draaien met zomerse Urban, La-
tin en Groove. De vetste Trance wordt
deze keer in The Soulkitchen strak ge
mixed door Milo.nl en Mark zorgt
voor een onvergetelijke vakantiesfeer-
tje in feestcafé Barrio Basso. Zie adver-
tentie elders.
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Kamperen bij camping Jena Buurtfeest Velswijk

'Wie op 'Jena1 komt kamperen en de sfeer weet te waarderen, is 'Natuurlijk
Welkom' zo staat in het vouwblad met informatie over de camping, die
gelegen is op landgoed Enghuizen in Hummelo. Op 4 augustus, middenin
de vakantie, neem ik er een kijkje en praat ik met een paar kampeerders
en de beheerder.

Wat me direct opvalt is de rust op
het terrein; niet alleen wat het
geluid betreft, maar ook in visueel
opzicht. Je hoort er geen radio en je
ziet er geen rommel. Na een paar
gesprekken met een aantal gasten is
het me duidelijk dat de camping een
bepaald soort kampeerders trekt.
Mensen die bewust kiezen voor een
camping zonder campingwinkel,

•*" zonder zwembad, zonder disco,
bingo-avonden en ander entertain-
ment komen graag op 'Jena'.
Dat waren in elk geval de voor-
waarden van Annemiek de Leeuw
(moeder van Max, zes jaar) en Annet
Wentink (moeder van Naut, vijfjaar
en Nura van een jaar). Ze komen uit
Adorp (Groningen) en kamperen
hier voor de derde keer, hoewel ze
zichzelf helemaal riiet zien als kam-
peerders die perse elk jaar op dezelf-
de camping willen staan. "We wil-
den in Nederland op vakantie", ver-
telt Annet, "want met kinderen op

deze leeftijd krijg je na een kwartier
rijden al de vraag "zijn we er al?".
"Deze camping voldoet aan al onze
wensen", vult Annemiek aan. "Het is
overzichtelijk, gemoedelijk en veilig.
Je kunt hier fietsen en wandelen,
dicht in de buurt vind je zand en
water bij het Stroombroek, Zutphen
en Doesburg liggen in de buurt en
de dagelijkse boodschappen haal je
op de fiets in Hummelo.'
Ook Hendrien Kloots en Pim
Knetemann, afkomstig uit Noord-
horn, bevalt het uitstekend op Jena.
Ze zitten voor hun caravan en lich-
ten toe hoe ze hier terecht zijn geko-
men. "We wilden in eigen land onze
nieuwe caravan uitproberen, op een
plek die we nog niet kenden. De keus
viel op de Achterhoek en nog speci-
fieker op Hummelo, ook omdat
vrienden van ons in deze buurt
wonen. De voorzieningen hier zijn
prima en de mensen zijn heel vrien-
delijk", vindt Pim. "En een perfecte

omgeving om in te fietsen, lekker
beschut en afwisselend. We komen
beslist een keer terug en dan nemen
we de fietsen mee".
Bianca Hendriks, Klaas Guldie en
hun zoon Lieuwe van anderhalf zijn
met een heuse woonwagen op Jena
beland. "We komen uit Oosterbeek",
vertelt Klaas, "met onze woonwagen
achter de tractor. We hebben deze
camping in een gids met adressen
voor Rustiek Kamperen gevonden.
Het is hier fantastisch, boven ver-
wachting eigenlijk". Ook Bianca en
Klaas roemen de rust en alle mo-
gelijkheden om te recreëren die Jena
biedt. Fietsen, wandelen, een veilige
omgeving i^oor kleine kinderen en
van alles in de buurt op loop- en
fietsafstand. "We zijn al naar
Doetinchem en Doesburg geweest
en Zutphen staat ook nog op ons ver-
langlijstje.'
Op het terrein loop ik dhr. Lieftink,
beheerder van de camping, tegen
het lijf. Hij vertelt me dat hij al de
derde generatie Jena-kampeerders
ontvangt. "We krijgen hier regelma-
tig gasten die we hier als kind heb-
ben gehad en die nu met hun eigen
kinderen komen. Er is zelfs een aan-
tal huwelijken voortgekomen uit
verblijf op Jena!". Veel, zo'n 50%, van
de gasten komt uit de omgeving. Het
aantal buitenlandse bezoekers is
niet groot. "We hebben wel eens
Noren gehad en zelfs Mexicanen en
af en toe wat gasten uit Duitsland,
maar het zijn toch overwegend
Nederlanders die hier neerstrijken.
Die weten ons te vinden via het
ANWB-boekje".
Het ANWB-boekje zal zeker een rol
spelen bij het tot stand komen van
de keuze voor Jena. Maar ook de aan-
beveling van mensen, die er een keer
gekampeerd hebben, zal menigeen
op het idee brengen om er eens de
tent op te slaan of de caravan te par-
keren en van alles wat deze camping
te bieden heeft te komen genieten.
Jena is bereikbaar via de Sliekstraat
en de Rozegaarderweg in Hummelo.

Het jaarlijkse buurtfeest in Velswijk
zal dit jaar in het weekeinde van 19,
20 en 21 augustus in en rondom
buurtschapshuis 'D'n Draejer'
gehouden worden. In verband met
het 60-jarig bestaan van de buurt-
vereniging is er daarnaast op woens-
dagavond 17 augustus vanaf 20.00
uur een receptie in het buurtschaps-
huis. Belangstellenden kunnen daar
hun gelukwensen overbrengen aan
de jarige buurtvereniging. De avond
zal muzikaal worden ondersteund
door organist Eduard ten Have.

Het eigenlijke buurtfeest begint op
vrijdagmiddag 19 augustus meteen
bruisende kinderactiviteit, die om
15.15 uur begint, 's Avonds is er een
optreden van de Achterhoekse caba-
retgroep Hoe?Zo! met leuke sket-
ches, humoristische verhalen, etc.
Volgens kenners een absolute aanra-
der voor jong en oud.
Zaterdag 20 augustus wordt om
10.00 begonnen met de vendelhulde
voor het dan nog heersende koning-
spaar, waarna de huidige koning het
eerste schot zal lossen. Hierna
beginnen ook de kinder- en volks-
spelen. Zaterdagavond is de grote
balavond, waarbij de formatie
Reflex voor de muziek zal zorgen.

De zondagmiddag staat in het teken
van de jaarlijkse optocht. Deze start
om 13.30 uur bij D'n Draejer en zal
vervolgens door de Velswijkse stra-
ten trekken. Om circa 17.00 uur is de
prijsuitreiking van de volksspelen
en de optocht gepland. De tussenlig-
gende periode zal muzikaal worden
opgevuld door de regionaal bekende
ar t ies t 'Robert Pouwels'. Tijdens alle
activiteiten zijn de kermisattracties
geopend.
Deelname aan de volksspelen en toe-
gang voor de vrijdag- en zaterdag-
avond is alleen mogelijk voor leden
van Buurtvereniging Velswijk op
vertoon van een geldige lidmaat-
schapskaart. Eventuele introducés
van leden kunnen op voordracht
van één van de leden via een bij
bestuur verkrijgbare 'introducé-
kaart', tegen betaling van de daar-
aan gekoppelde entreepr i js , toegang
krijgen tot de dansavond.
Leden die om welke reden (vakantie
etc) dan ook nog niet in de gelegen-
heid waren om kaarten te kopen,
kunnen deze in de week voorafgaan-
de aan het buurtfeest afhalen bij het
bestuur of tijdens het inschrijven
voor het vogelschieten op woensdag-
avond 17 augustus tussen 20.00 en
22.00 uur in D'n Draejer.

Orgelconcert
IJsbrand ter Haar
Op vrijdag 12 augustus verzorgt
IJsbrand ter Haar vanaf 15.30 uur
een orgelconcert in de Lamberti-
kerk te Zelhem. Hij speelt muziek
van Buxtehude, Bach, Schroeder en
een aantal prachtige oude dansen
uit het Susanne van Soldt manu-
script (uit ± 1600). Het concert duurt
een halfuur en de toegang is gratis.
Wel wordt er bij de uitgang een col-
lecte gehouden ter bestrijding van
de onkosten.

IJsbrand ter Haar (1982) studeert
orgel aan de Messiaen Academie te
Arnhem/Zwolle/Enschede. Zijn
docenten zijn Theo Jellema, Harm
Jansen, Gij s van Schoonhoven en

Leo van Doeselaar en vanaf aanko-
mend jaar Cor van Wageningen.
Deze zomer studeerde IJshrand af
voor klavecimbel eerste fase.
IJsbrand won enkele orgelconcour-
sen in de afgelopen jaren.
Verder is hij orgeldocent aan het
Domein voor Kunst en Cultuur
/Stedelijke Muziekschool te Arn-
hem en heeft hij een privélesprak-
tijk. IJsbrand is organist van de R.K..
Wijngaardparochie en de pro-
testantse kerk 'De oude Jan' te Velp.
Tot eind augustus is er elke vrijdag-
middag een concert.
De programmering is te vinden op
www.lambertikerk.nl .

Kruidentuin 't Zunnehöfken
Geen kruiden dokters, maar hobbyisten

Op donderdag 11 augustus zijn de
vrijwilligers van de Werkgroep voor
de openbare kruidentuin 't
Zunnehöfken tussen 10.00 en 12.00
uur in de tuin aanwezig om de
bezoekers te informeren over de tal-
rijke kruiden, homeopathische,
geneeskrachtige en bijbelse plan-
ten. Er staan eveneens bijzondere
vruchtbomen en oude landbouw
gewassen.

Er staan naast keuken kruiden veel
homeopathische en medicinale
planten in de tuin. De werkgroep
kan voor veel bezoekers op dat
gebied wel vragen beantwoorden,

maar soms staan ze toch echt met
een mond vol tanden, zoals op
medisch en scheikundig gebied.
Dan moet ook de Werkgroep het
antwoord schuldig blijven.
Bijvoorbeeld "Hoe kom ik van mijn
astma af of wat helpt tegen reuma-
tiek?" Zij verwijzen deze vragenstel-
lers dan ook door naar de huisarts
of naar de apotheek.
De tuin heeft verharde paden en is
dus ook geschikt voor rolstoel
gebruikers. In het ernaast gelegen
NPB-gebouw kunt u, tijdens deze
openingstijden, een handwerkten-
toonstelling bezichtigen.

60 jaar geleden werd in de Velswijk
een buurtvereniging opgericht. In
eerste instantie met de bedoeling
om na de beëindiging van de Tweede
Wereldoorlog de bevrijding op
gepaste manier te vieren, maar de
vereniging hield stand en nog jaar-
lijks worden er activiteiten (o.a. het
aanstaande jaarlijkse buurtfeest)
georganiseerd om de gemeenschaps-

zin te bevorderen. Ter gelegenheid
van dit jubileum houdt het huidige
bestuur op woensdag 17 augustus
van 20.00 tot 22.00 uur een receptie
in buurtschapshuis D'n Draejer in
de Velswijk.
Alle (oud)leden en overige belang-
stellenden uit om het 60-jarig
bestaan van Buurtvereniging
Velswijk worden uitgenodigd om

samen met het bestuur dit jubileum
te vieren.
Tijdens de receptie zullen tevens
oude foto's, krantenartikelen en
filmbeelden worden vertoond, zodat
er, onder het genot van een drankje,
herinneringen uit vervlogen jaren
opgehaald kunnen worden.

De Anbo voor 50 plus Zelhem orga-
niseert in samenwerking met de
Rabobank voor het komende winter-
seizoen weer computercursussen. U
kunt nog deelnemen aan de cursus-
sen voor gevorderden en dan kubnt
u kiezen voor de programma's
Word, Excel, Internet en E-mail.
Voor informatie en opgave kunt u
contact opnemen met mevr. Ans
van Zeben, tel. 0314-624404.
De Anbo 50 plus Zelhem gaat ook
weer keuringen voor het rijbewijs
70+ organiseren. U kunt deelne-

men op de zaterdagen 10 september,
l oktober, 5 november en 3 decem-
ber
Voor deze rij bewijs keu ring dient u
eerst de beno-digde papieren te
halen op het gemeentehuis in
Hengelo (G). Vroegtijdig aanmelden
is verstandig want de deelnamemo-
gelijkheid is beperkt. U kunt zich
aanmelden bij Dhr H. Speelman,
Hengelo (G), tel. 0575-463131 of bij
mevr A. van Zeben, Zelhem, tel.
0314-624404.



Slaapkamer Kopenhagen

140/200 nu 479,-
160/200 nu 489,-
180/200 nu 499,-

210 of 220 lengte is

mogelijk!

ZOMER
É

opruiming

899,-
Met spette

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

-hoogslaper +burovan 495,- voor 430,-

Showroom Boxsprings
180 - 200 cm.
Halve prijs

Incl. Pocketveringmatrassen

Anker Veichio
incl. auping spiralen
Pullman Roma
incl. nachtkasten
Auping Embrasse
incl. hoekers
Norma
incl. pont d'amour
Anker Royal Curve
incl. sprei
Vi- Spring
incl. vi- spring matrassen

nu 2599,-

nu 2595,-

nu 2249,-

nu 1599,-

nu 2099,-

nu 3450,-

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

Nachtkast nu 219,-
nu 489,-

in verschillende stoffen mogelijk

maten 70, 80, 90 en 100 breed

190 of 200 lang en XL PI U l̂

evt. ook andere maten mogelijk!

Onderschuffcombinatie
Zwart of wit stalen divanbed met
onderschuifbed, versterkte spiralen.
Compleet met 2 polyethermatrassen.
Dikte: 16 cm. 5 jaar garantie.
80/190 van 635,- voor 549,-

80/200 of 90/200 van 695,- voor 599,-

Vouwbed

met wielen en matras
90/200 nu 169,-

auping
Auronde1000

bedomranding 160/200 met:
2 dwarsgespannen spiralen en
2 matrassen.

nu 999,

met verstelbare bodems
nu 1149,-

Bedbank
Trendy Bedbank met chroom frame en
zwart beklede matras nu 499»'

f f l

Romantisch ledikant Napoli

160/200 van 679,- nu 499»"
excl. bodems en matrassen
Ook leverbaar in 180/200 cm.

Nachttafels 169,- per stuk.

Bankje 349,-

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

Polyethermatras*
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm
dik met aan beide zijden een
anti-allergische afdeklaag. 5 jaar
garantie.

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

80/190
80/200
90/200
90/210
140/200
160/200
180/200

Pocketveringmatras*
Matras met comfortzones en
dubbeldoeks stretchhoes met
rits aan 3 zijden. Verkrijgbaar in
2 hardheden. Dikte: 20 cm.

99,-
109,-
119,-
129,-
179,-
199,-
229,-

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

van
van
van
van
van

385,-
W.-
458,-
635,-
712,-

voor
voor
voor
voor
voor

279,-
299,-
349»-
449,-
499,-

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

Koudschuimmatras*
Anti-allergie matras met
schoudercomfortzone voorzien
van dubbeldoeks stretch hoes.
80/200
90/200
90/210
140/200
160/200

van
van
van
van
van

199,-
219,-
259,-
329»-
379»-

voor
voor
voor
voor
voor

159,-
179,-
199,-
269,-
319,-

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

Pocketveringmatras de luxe*
Zeer luxe matras met 7 zones.
Afdeklagen met talalay latex,
paardenhaar en 500 gr. wol
p/m2. (dikte: 24 cm).

van 760,- voor 549,-
van 795,- voor 589,-
van 880,- voor 649,-
van 1225,- voor 919,-
van 1384,- voor 1049,-

Schuimrubbermatras*
Latexmatras met comfortzones
en dubbeldoeks stretchhoes met
rits aan 3 zijden. Verkrijgbaar in
2 hardheden. Dikte: 16 cm.

van 362,- voor 279,-
van 407,- voor 299,-
van 452,- voor 349,-
van 679,- voor 449,-
van 770,- voor 499,-

Binnenveringmatras*
Een binnenveringmatras zorgt
voor een goede drukverdeling en
optimale ventilatie.
Verkrijgbaar in 2 hardheden.
80/200 van 159,- voor 109,-
90/200 van 169,- voor 129,-
90/210 van 194,- voor 149,-
140/200 van 252,- voor 199,-
160/200 van 305,- voor 239,-

Ergo Slou/ matras
(NASA - traagschuim)

80/200 nu slechts 395,-
90/200 nu slechts 469,-
verder in alle maten leverbaar!

* Matrassen zijn in vele maten
leverbaar en kunnen kostenloos
in een anti-allergie uitvoering
geleverd worden.
Ons gehele assortiment bestaat
uit 50 verschillende matrassen.
Leverbaar in alle maten.
5 jaar garantie.

onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

PARKEREN VOOR DE DEUR

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

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



"Ze worden weer vers
gebakken dit weekend1

Volkoren puntjes
Zak 6 stuks

Vloerkadetten
Zak 6 stuks

Witte bolletjes sesamzaad
Zak 6 stuks

Witte bolletjes maanzaad
Zak 6 stuks O289

Witte
bolletjes
Zak 10 stuks

PAAR VOOR •
LA

NU GRATIS

ORIETE

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

49
i n h

PLUS
Minikrieltjes

Voorgekookt.

Zak 450 gram

O69

Plus:
de scherpste
actieprijzen

PLUS
Zalmmoten
500 gram.
Gemarineerd
NORMAAL 8.49
Nu 7.49
Of naturel.
NORMAAL 8.25

V 'v

Fricandeau
Vers voor u gegrild
100 gram
ELDERS 1.75

Pitloze witte druiven
Bak 500 gram O'99

Plus:
de scherprt»
actieprijzen

Appelsientje
Sinaasappelsap

Pak 1 liter
ELDERS 0.81

o:59

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 Te|

www.plussupermarkt.ni

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

-i •>/§•') Ff • - ^.L&< vrtludQ o.UU-^l.UU/z4Z cv. Locnetn 0 _rt ^rt rtr.zaterdag 8.00-20.00

Druikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden

PLUS. Officiële Partner Eredivisie.
eredivisie"

.1
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