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Blije gezichten tijdens zonnige kunstmarkt

Yvonne Lichtenberg druk bezig in haar stand met "versierselen"

Zaterdagmiddag, zo rond de klok
van half twee. Een strak blauwe
lucht en vrolijke gezichten op de
kunstmarkt in Vorden. Ja de kun-
stenaars waren danig in hun sas
met de zonnige weersomstandig-
heden. "Gewoon een verademing,
overal waar ik de laatste weken op
een kunstmarkt heb gestaan, was
het een doffe ellende met het weer.
Hier in Vorden is het echt "toppie",
zo sprak Renske Koning uit Breda,
die een collectie schilderijen in
"acryl met gemengde technieken",
in de aanbieding had. Annette

Evers uit Lochem was eveneens
tevreden over de verkoop van haar
olieverfschilderijen.

Het werk van beeldend kunstenaar Eli-
sabeth Leeuwesteijn uit Ulvenhout
werd ook goed verkocht. Haar werk
kenmerkte zich door een specifieke
kleurgamma en perfectie. Ook plaat-
selijke kunstenaars waren op deze
door Bert Mens en de plaatselijke WV,
georganiseerde kunstmarkt aanwezig.
Zo bijvoorbeeld Evelien Goedkoop met
beelden en portretten in brons. Henk
Eggersman, edelsmid en beeldhouwer

en sinds enkele jaren inwoner van Vor-
den, stond voor de eerste keer op de
Vordense kunstmarkt.
"Dik tevreden en goed voor mijn net-
werk" zo luidde zijn reactie. Yvonne
Lichtenberg houdt zich in haar vrije
tijd bezig met het maken van versier-
selen, zoals b.v. kralen, snoertjes e.d.
"Ik heb goed verkocht", zo sprak de
Vordense die veel op bestelling maakt
I.Lichtenberg@wanadoo.nl

In dezelfde stand onder meer portret-
ten en pasteltekeningen van Fatima
Drachman.

Hackfortfestival: genieten van
natuur, kunst, cultuur en gastronomie
Liefhebbers van natuur, kunst cul-
tuur en gastronomie kunnen op
zondag 4 september genieten op
het Hackfort Festival op landgoed
Hackfort te Vorden. 's Middags he-
ten Vereniging Natuurmonumen-
ten, Driekant Ambachtcentrum en
Urtica De Vijfsprong u van harte
welkom. Bij het kasteel zijn een
jubileummarkt '100 jaar Natuur-
monumenten', muziekoptredens,
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een proeverij, een boerenmarkt en
kunstexposities. Elders op het
landgoed zijn demonstraties en
excursies. Voor kinderen zijn er
doorlopend activiteiten.

ACTIVITEITEN
Onder de statige oude bomen voor het
kasteel is een beeldentuin ingericht,
even verderop zijn schilderijen te zien
en kunt u zelf meeschilderen. Bos-
wachters nemen u mee voor een wan-
deling over het landgoed. Er zijn rond-
leidingen in de toekomstige zorgboer-
derij. Op een verborgen plekje van het
landgoed demonstreren bakkers hoe
vroeger het brood werd gebakken in
een takkenbosoven. De molenaars la-
ten zien hoe de watermolen werkt. Op
de jubileummarkt zijn filmpjes en in-
formatie over 100 jaar Natuurmonu-
menten en verkopen boeren uit de
omgeving biologische producten. Elk
uur betreden weer andere artiesten

het buitenpodium. Zij brengen een
grote variatie aan muziekstijlen. Op
het terras staan de koks van 'de Keu-
ken van Hackfort' klaar met koffie
met gebak of een lunch.

SPECIAAL VOOR KINDEREN
Kinderen kunnen het pannenkoeks-
poor volgen en onderweg alles verza-
melen wat nodig is om aan het eind
een heerlijke pannenkoek te (laten)
bakken. Ieder moment kunnen kinde
ren starten met de ontdektocht 'Kruip
in de huid...', onderweg kom je op de
mooiste plekken van het landgoed.
Onder de luifel van de festivaltent
kunnen kinderen knutselen.

HACKFORT, 100 JAAR LATER
Natuurmonumenten bestaat 100 jaar.
Er is in het 100-jarig bestaan veel be
reikt. Zo werd in 1981 het landgoed
Hackfort bij legaat geschonken aan
Natuurmonumenten. Door maat-

schappelijke veranderingen verliezen
veel gebouwen en terreinen op het
landgoed hun oorspronkelijke functie
en is inzet nodig om het unieke (agra-
rische) karakter voor de toekomst te
behouden. Natuurmonumenten kijkt
vooruit, en werkt samen met Urtica
De Vijfsprong en Driekant Ambachts-
centrum aan de ontwikkeling van
nieuwe functies voor het landgoed,
onder de naam 'Hackfort in bewe-
ging', zodat ook over 100 jaar Hackfort
een levendig en economisch levensvat-
baar landgoed is, waar de ontmoeting
met de natuur en de ontmoeting tus-
sen mensen centraal staat.

Dit krijgt de komende jaren vorm in
de (ver)bouw van zorgboerderijen, een
horecavoorziening op het landgoed en
het organiseren van culturele en edu-
catieve activiteiten. Het Hackfort Festi-
val is één van die activiteiten.
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Diplomazwemmen:
Allemaal geslaagd!
Je kunt het geluk of pech noemen.
Pech dat de regen afgelopen vrij-
dag de gehele dag met bakken uit
de lucht kwam vallen. Geluk, dat
het tijdens het diploma zwemmen,
vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00
uur, behoudens een paar " spatjes "
droog bleef.

Zo konden de talrijke ouders en groot-
ouders de verrichtingen van respectie-
velijk de kinderen en kleinkinderen,
die afzwommen voor een zwemdiplo-
ma, gadeslaan. Dus alom gezelligheid
rondom het zwembad "In de Dennen"
en keihard werken in het bad, want
voor het behalen van een zwemdiplo-
ma moetje anno 2005 heel wat doen!
Het allerbelangrijkste op deze avond,
alle kandidaten slaagden t.w. 19 jon-
gens en meisjes voor het diploma "A",
18 voor "B" en vier voor "C".
Ernst Jan Somsen, hoofd zwemoplei-
ding gaf tijdens het diploma zwem-
men tekst en uitleg bij de verschillen-
de onderdelen waaraan moest worden
voldaan en bovendien inspireerde hij
de jongelui bij het uitoefenen van hun
taken. "Op de rug, naar boven kijken,
ik moet het naveltje kunnen zien Lin-
sey". Héé Luuk er tegen aan jongen,
we houden geen vakantie vandaag".
Robert, bij de les blijven, wij geven
geen cadeautjes weg. "Prima gedaan
Sanne, uitstekend gezwommen". Al
dat soort opmerkingen waren niet
aan dovemansoren gericht, want het
mag gezegd, de kinderen volgden de
instructies vanaf de kant perfect op.
Ernst Jan vertelde het "waarom" van
het tegen elkaar in zwemmen. "Dat
gebeurt ook normaal in het zwembad.
Kinderen botsen tegen elkaar op en
doordat continu te oefenen, raken ze
niet in paniek". Ook het drijven met

kleren aan, een uitermate belangrijk
onderdeel. Doordat er lucht in het
jack komt, gaat het jack bol staan en
dan lom je blijven drijven. Dat kan ook
wanneer je de laarzen op de kop on-
der de oksels houdt en je komt in het
water terecht. Ook dan blijf je drijven.
Allemaal een kwestie van veel oefe-
nen", zo lichtte Ernst Jan toe.

Na afloop mochten de kinderen het
podium beklimmen, waarna Timme
Koster hun het fel begeerde zwemdi-
ploma overhandigde. Wat volgde was
een daverend applaus van het "pu-
bliek". Niet alleen applaus voor de ge-
slaagden, maar bovenal applaus voor
de zweminstructeurs die ook nu weer
uitstekend werk hebben verricht, zo
bleek.

Voor diploma "A" slaagden:
Jimmy Dadema, Noëmi Filip, Stef Dijk,
Ploon Mulder, Thomas Cox, Rune Rui-
terkamp, Max de Vries, Boyd Groot-
Roessink, Lobke Huizinga, Jelte Braak-
man, Amber de Weerdt, Patryk Zents,
Pascalle de Wilde, Samim Zafari, Kas-
per ten Bok, Sara Helmink, Gerben Sij-
bers, Stephan Weenk en Thijs Hofs.

Voor "B" slaagden:
Robert van Til, Randy Crooymans, Ba-
bette Hemeltjen, Danique Beeftink,
Sammie Luijken, Stef Klein Geltink,
Phoebe Schipper, Luke Bielderman,
Sander Eggink, Thomas Wuestenenk,
Luuk ten Have, Joost Meijer, Luuk Hes-
selink, Sanne Wit, Robin de Groot, Yo-
rick Masselink, Kely Kasteel en Romy
Groot Jebbink.
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Voor diploma "C" slaagden:
Emma Groot, Linsey Pardijs, Kevin
Brummelman en Ivo Velhorst.
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 21 augustus 10.00 uur ds, J.ter Avest, afscheid.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 augustus 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes Oec.
dienst

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 21 augustus ds. D. Westerneng 19.00 uur ds. D.
Westerneng

RJC kerk Vorden
Zondag 21 augustus 10.00 uur Eucharistievierng, volks-
zang.

RJL kerk Vierakker
Zaterdag 20 augustus 17.00 uur Eucharistieviering volks-
zang. Zondag 21 augustus 10.00 uur Oecumenische dienst

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 Huisartsenppst 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:
2 0 - 2 1 augustus: B.W.A.M. Polman, Lochem telefoon
0573 251483. 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)5053322.

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 Gkt, 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)626140
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 (lokaal tarief).
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 Bronsbergen'
te Zutphen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Info dierenbescherming, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk
klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20 21 210.
Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

Terminale thuiszorg
'Noaberhidp' TeL (0575) 54 33 66.

Klachten en Informan'eburo 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 w van 9 tot 12 uur. E-mail welzijnouderen-
vorden (ghetnetnl, 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.

Organic Move
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Marlies
Aartsen, Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575)
55 62 17.
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op uw geboorte- of huwelijksadvertentie
als u de kaarten laat drukken bij

Drukkerij Weevers, Vorden. U kunt ook be-
stellen bij onze filialen.

Ruime keus uit onze monsterkollektie.
U mag de boeken ook thuis
rustig bekijken.

d r u k k e r i j Weevers

ISO 9001

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

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

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 51 23 06

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

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

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

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

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):

FA. JANSEN DE SMID BLEEKSTRAAT l, TEL. (0575) 46 13 60

ACQUISITEUR: FELIX TAKKENKAMP/Ttl!.. 06'-48 T9«f 212

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.

• 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.

• 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.

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

• 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.

• 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.

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

• 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.

• Ruurlo t/o Station kamers
met volledig pension, direkt
beschikbaar. Voor kort of
lange termijn. 0573 - 45 37
60.

• Wist U dat Herbalife een
30 dagen geld terug garantie
kent? Wat let u dus? Gewoon
doen! Nieske Pohlmann 0314
-641309 /06 -54326669
www.no-jojo.nl

• 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

Omdat het werkt!
®HER@AUFE.

voor:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

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

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

^cfwes en begeleiding:
Jans Bakering • • <

Het is vakantie

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
Ruurlo «Tel. (0573)471653

Vlaai v/d week

Aardbeienvlaai
6-8 stukken € 6,50

Dinsdag = brooddag in Wichmond
Donderdag = brooddag in Ruurlo

3 fjjn volkoren broden
€4,00

Weekendaanbiedingen

Suikerbrood € 1 ,95
een beetje Friesland in de Achterhoek

Florentines € 3,50
heerlijke caramelkoeken met amandel

• 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, Hetty Jaaltink, tel.
(0575) 55 13 91. Zie ook:
www.kleinweetink.nl

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

• Toch een tropische zomer
met Mocha Limo koffie! Nu
voor € 2,25 bij Wereldwinkel
Vorden.

• "Een biznizz staan-
plaats voor € 175,- en alle-
maal aan het raam!" Vanuit
onze ballonmand geniet je
van de eregalerij... Bel bal-
lonvaarder Paul Kok 06 -51
58 41 45.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06)51 601516.

• Te koop gevraagd: inboe-
dels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of
(0543) 51 98 46.

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

Contact wordt niet gelezen, maar gespeld.

Dagmenu's
17 t/m 23 aug. 2005

Prijs Dagmenu om mee te nemen € 6,50
Prijs Dagmenu bij ons te consumeren € 7.75

Prijs voor ijs met sbgrwBi€1,75 p.p.
Woensdag 17 augustus
uiensoep met kaascrouton / Zuricher geschnetzeltes met
Rösti en groente

Donderdag 18 augustus
Duitse biefstuk met uien, aardappelen, rauwkostsalade /
tiramisu met slagroom

Vrijdag 19 augustus
champignonsoep / victoriabaars op spinazie en saus
hollandaise, aardappelen

Zaterdag 20 augustus
spare ribs met zigeunersaus, frieten en groente / ijs met
slagroom

Maandag 22 augustus
gesloten

Dinsdag 23 augustus
wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groente /
ijs met slagroom
U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19
Ook a la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
NO Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

f /~frv en/0' °Pmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

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

Wendte-en Thoroae



Wat een geluk
Ik ben zo blij
Zelf nog zo 'n uk
En toch je grote broer
Bart

Jochem
Johan Henrie

Zoon van:
Gertjan en Renate Uilenreef

7261 BV Ruurlo, 3 augustus 2005
Irenelaan 28
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Dolblij zijn wij met de geboorte van onze dochter

ifi en mijn zusje

Lisa
Joanna Aleida

8 augustus 2005

Derk-Jan, Rianne & Daan Rouwenhorst ,4
«
ffl

Mispelkampdijk 7
J 7251 DA Vorden !J|

Tel. (0575) 55 18 60

Incipit vita nova...
Hier begint een nieuw leven. (Dante)

Wij zijn dolgelukkig en dankbaar met de geboor-
te van onze zoon en broertje

Koert Leon
Hij is geboren op 14 augustus 2005 om 08.40 uur,
weegt 3090 gram en is 50 cm lang.

Karin en Robert Klein Lebbink - van Diermen
Pepijn en Joel Klein Lebbink

Vogelzang 24
» 7234 SZ Wichmond
|' (0575) 44 10 41
,*..»..«......

Heden overleed onze dierbare vader, schoon-
vader, grootvader en overgrootvader

Edmond Willem Pieter
van Dam van Isselt

sinds 12 maart 2002 weduwnaar van
Wilhelmina Adriana Servatius

Scheveningen,
26 januari 1915

's Gravenhage,
10 augustus 2005

Utrecht:
C.F.M.J. Schimmelpenninck van der Oije-

van Dam van Isselt
A.H.J. Schimmelpenninck van der Oije
Frédérique, Martijn en Robin
Alexandrine, Otto

Vierakker / Vorden:
LE. van Beeck Calkoen-van Dam van Isselt
A.W.J. van Beeck Calkoen
Albert, Anna, Emestine

Laren (NH):
A.M. de Waal-van Dam van Isselt
R. de Waal
Duco

Correspondentie-adres:
Koningslaan 102, 3583 GS Utrecht

De begrafenis heeft op maandag 15 augustus
2005 in besloten kring plaatsgevonden op be-
graafplaats Nieuw Eykenduynen te 's Gravenhage.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede dat van ons
is heengegaan onze zorgzame moeder, schoon-
moeder en lieve oma

Aaltjen Eggink-Wesselink

sinds 17 oktober 1996 weduwe van
Martinus Eggink

op de leeftijd van 90 jaar.

Vorden: H.J. Eggink t
J.M. Eggink-Maris

Annemieke en Ronnie
Martijn en Gerrie

Hengelo Gld.: A. Hendriksen-Eggink
Joh. Hendriksen

Martine en Jurgen
Anna Sof/e - Floran

Joanne

Vorden: G.A. Eggink
G. Niebeek

14 augustus 2005
Vorden, „De Wehme".

Correspondentieadres: G.A. Eggink
Kostedeweg 5
7251 MZ Vorden

Gelegenheid tot condoleren op woensdag 17
augustus van 19.30 tot 20.00 uur in het uitvaart-
centrum, Het Jebbink 4a te Vorden.

De begrafenis zal in familiekring plaatsvinden.

Heden is uit onze familiekring weggenomen

Aaltjen Eggink-Wesselink
weduwe van Martinus Eggink

Vorden: F. Maris-Op den Dries

Vorden, 14 augustus 2005

Pa in jouw hart zie ik de hemel
Jou wacht een nieuwe start
Hoog in de heldere lucht
De wind zal je leiden op je laatste vlucht

Na een intense verzorging door velen is thuis in
zijn eigen vertrouwde omgeving in alle rust van ons
heengegaan mijn lieve man, onze^pa en opa

Gerrit Bannink

echtgenoot van Gesien Bannink-
klein Meulenkamp

* 18 rnei1921 112 augustus 2005

G.H. Bannink - klein Meulenkamp

Herman t

Gerrit en Marianne
en kleinkinderen

Berend van Hackfortweg 3
7251 XB Vorden

Pa is thuis

De plechtigheid voorafgaande aan de crematie,
waarvoor u wordt uitgenodigd, zal worden gehou-
den op woensdag 17 augustus om 13.45 uur in de
aula van crematorium „Slangenburg", Nutselaer 4
te Doetinchem.

Voor aanvang van de plechtigheid is er van 13.25
tot 13.40 uur gelegenheid om afscheid van Gerrit
te nemen.

Na afloop kunt u de familie condoleren in de ont-
vangkamer van het crematorium.

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

Kinderhulp geeft een
beetje gewoon geluk
aan kinderen in

moeilijke of bijzondere

thuissituaties.
Steunt u Kinderhulp
daarbij?

giro 404040

tel 0570-611899
www.kinderhulp.nl

©

"KipBBQ-pakketje,
ik heb je."

Pak eens verrassend uit met ons Papillotje: dunne schijfjes
gemarindeerde kipfilet samen met paprikareepjes, stukjes

ananas en zeer fijn gesneden peppadew, in een bijna
dichtgevouwen pakketje van aluminium folie. Sla genoeg

in voor als de buren spontaan aankloppen...

Keurslagerkoopje

Gepaneerde schnitzels
met krieltjes 4 stuks €
Speciaal aanbevolen

Mexicaans vleesrolletje
per stuk €

Weekaanbieding

Schouderkarbonade
4 suks €

Special

Papillotjes van kip 100 gram €
Weekaanbieding

Griekse salade 100 gram €
§ Vleeswarentrio

1100 gram Gegnllde kipfilet+
f 100 gram Schouderham +
o

|ioogramKatenspek
jg samen voor de prijs van : • €

1?5

5oo
1?°
O?9

3:29

5 Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

(°755)5513 21

(0575)552287
http://www.vlogman.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Restaurant
't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251 HN Vorden
tel. 0575-554001
www.oldelettink.nl
e-mail: info@oldelettink.nl

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

van dt. 16 aug. t/m vr. 19 aug.

•Rijst

• Kip kerrie

• Dessert

Elke zondagavond
warm 82, koud buffet € 15,00 p.p.
kinderen van 4 tot 12 jr € 1,00 per levensjaar!

Tot ziens bij 't Olde Lettink

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta v
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

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

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

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome.



Kastelenrit blijft een "plaatje"!
jasje aangetrokken. Gelukkig viel het
weer mee (wanneer het tegenwoordig
bij een evenement droog weer blijft,
ben je al spekkoper). Bij de start overi-
gens nog wel een beetje druilerig, toch
ook in de namiddag een "doorbre
kend" zonnetje en U raadt het al, soms
weer gevolgd door een buitje!

In de loop van zaterdagnacht op zon-
dag op diverse plaatsen in ons land
hevige plensbuien, waardoor de eige-
naars van een twintig tal aanspannin-
gen besloten om toch maar niet in

gehouden waaraan ook werd mee-
gewerkt door leden van de folkloris-
tische dansgroep "De Knupduukskes".

De middagroute had voor de deelne-
mers twee kastelen "in de aanbie-
ding", te weten kasteel Hackfort en
kasteel Suideras in Vierakker. Zowel
s' morgens als s' middags, terwijl de
aanspanningen door de omgeving van
Vorden trokken, werden er op de kas-
teelweide demonstraties gegeven door
de landelijke rijvereniging en pony-
club "De Graafschap", de menvereni-

Wagen Hotel Bakker

De show werd deze zondag gestolen door de familie van de Voorde uit
het Belgische Wachtebeke. Een "juweeltje" deze door vier "Orlovs"
getrokken aanspanning. Het was trouwens niet de enige aanspanning
die de aandacht trok. Vrijwel alle deelnemers aan deze Kastelenrit,
georganiseerd door de Vordense aanspanning "In de Reep'n " hadden
veel werk van hun combinatie gemaakt. Wat te denken van de aan-
spanning van de familie Hartjes uit Nieuw Wehl, twee Friese paarden
en in de "Victoria" dames in prachtige klederdracht. De aanspanning
van de familie Haasnoot uit Rijnsburg, een leuk gezicht, twee Welsh
ponies achter elkaar.

De show werd deze zondag gestolen
door de familie van de Voorde uit het
Belgische Wachtebeke. Een "juweel-
tje" deze door vier "Orlovs" getrokken
aanspanning. Het was trouwens niet
de enige aanspanning die de aandacht
trok. Vrijwel alle deelnemers aan deze
Kastelenrit, georganiseerd door de
Vordense aanspanning "In de Reep'n"
hadden veel werk van hun combinatie
gemaakt.

Wat te denken van de aanspanning
van de familie Hartjes uit Nieuw
Wehl, twee Friese paarden en in de
"Victoria" dames in prachtige kleder-
dracht. De aanspanning van de fami-
lie Haasnoot uit Rijnsburg, een leuk
gezicht, twee Welsh ponies achter el-
kaar.

Een zelfde opmerkelijk prachtige aan-
spanning van H. Heuvelink uit Warns-
veld. Drie Fjorden een zgn. "klavertje-
drie" trokken deze jachtwagen. De
aanspanning van M.J. van de Vorle uit
Winterswijk, kon je al van verre, van-
wege de bemanning met witte petten
op, zien aankomen. Behalve de dames
met hier en daar een vleugje roman-
tiek uit grootmoeders tijd (dus met de
knipmuts op), vielen ook de met bloe-
men opgetuigde aanspanningen op,
zoals de "Victoria" van de heer Kersten
uit Winterswijk en de "Victoria" van
GJ. Borninkhof uit Zelhem.

Om blijkbaar op alle weersomstandig-
heden voorbereid te zijn, had de dame
in de Utrechtse Kerkbrik van de fami-
lie Brouwer uit Kockengen een bont-

/ •-- . - •• ; . . - •••"*>..
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Vorden aan de start te verschijnen.
"Dat kan gebeuren, alleen wel jam-
mer dat er ook aanspanningen, zon-
der zich af te melden, weg zijn geble-
ven. En dat is voor de organisatie na-
tuurlijk niet prettig", aldus Martin
Plevier, voorzitter van de aanspanning
"In de Reep'n".

De organiserende vereniging was trou-
wens deze zondag ook zelf met een
aantal aanspanningen van de partij.
Zo trokken onder meer de jachtwa-
gens van de familie Bakker en J. Groot
Jebbink voorbij. Een Duitse jachtwa-
gen van J. Harmsen en de "Victoria"
van de familie Rouwenhorst.

De kastelenrit bestond uit twee gedeel-
tes, een ochtendrit via de kastelen Vor-
den, Kiefskamp, Onstein, de Wiersse,
het Medler en de Wildenborch. Bij dit
laatste kasteel werd ook de sherrystop

ging "Stap en Draf' uit Hengelo en een
demonstratie met trekpaarden, dat
laatste onder leiding van Hans Krab-
benborg. Na afloop reikte burgemees-
ter H. v.d. Wende "de prijs van de ge
meente Bronckhorst" uit aan Jan
Groot Jebbink uit Vorden. De "Jan Ha-
mann trofee" ging naar J. van Dorp uit
Oudemirdum.

Verder ging de eerste prijs met 76 pun-
ten in de Rubriek I (Traditioneel Gerij)
naar P. Schaap uit Bellingwolde; de
tweede prijs werd behaald door J. Hes-
terman uit Wijdenes met 75,5 punt,
terwijl H. van der Voorde uit Wachte
beke met 75 punten op de derde plaats
beslag wist te leggen.

In de Rubriek II (Nieuw gerij naar au-
thentiek voorbeeld) werd de eerste
prijs behaald door M. van Wissen uit
Cadier en Keer (77,5 punten).



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

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
;-ZWARTE i

Het Zwarte Schaar
Eekstraat 17
6984 AG Drempt/Doesburg
Tel. (0313) 47 25 76

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

M O D E V A K S C H O O L

Vanaf 1 september begin ik weer met

dag- en avondopleiding
Knip- en naailes

voor beginners en gevorderden.

Patroontekenen
tevens opleiding tot costumière, coupeuse.

Lingeriecursus
Inlichtingen en opgave bij

GERDIEN EULINK-KEMPER
7255 NK Hengelo (Gld.) • Schapendijk 6, Veldhoek

Telefoon (0573) 46 12 42

AANGESLOTEN BIJ MODEVAKSCHOOL 'HAARLEM'

A
Van Dak tot Vloer

:» Uw adres voor:

* . Waspoeders

- Wasverzachters

- Vaatwastabletten

- Unger professionele raamreinigings tools

- Hygiënisch borstelwerk

- Reinigings- en onderhoudsproducten

0575 - 57 05 02/ 06 - 53 86 09 52

www.agosbv.nl
agosbrigg@planet.nl

Wilt u het gehele verspreidingsgebied
gemeente Bronckhorst bereiken?

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

Bronckhorst

N u 15% KORTI
OP HERFST &
HELDER
LAKVERVEN
VOOR BUITEN

antoon snelder
glas verf behang
speciaalzaak

Zomerweg 37C Drempt

Tel 0313 472 107

info@antoonsnelder.nl

GRANDIOZE KOOPJESAVOND

24 AUGUSTUS A.S.
VAN 18.00 - 21.00 UUR

TIJDENS DE KOOPJESAVOND
ONTVANGT U EEN WAARDECHEOUE
VAN 15% OVER AL UW AANKOPEN!

HENGELO • RUURLO • TOLDIJK
VORDEN • ZELHEM • ZIEUWENT

Iets doen
voor de

innebloem'

?8ouv» mee aan ons nieuwe vakantieschip!

iro
'(Breda)

giro 145
*^ f »ro/4o l

e
wvmletsdoenvoordezonrwbloem.nl ^s

Inname van:

• schoon puin

» puin/zand

• bouw- en sloopafval

Tevens verkoop van:

• ophoogzand

• zwarte grond

• gebroken puin
1 asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20

• ook op zaterdag •

Vier wielen en een druk leven

The family coupe. Je bent jong, ambitieus en weet je carrière prima te combineren met je gezin. Dankzij de Chevrolet Lacetti. Dynamisch in z'n

vormgeving, efficiënt rnet z'n ruimte. Rijk uitgerust met voor- en zij-airbags, ABS en een CD-speler. Normale prijs vanaf € 14.995,- maar nu voor

slechts € 12.995,-*. Deze aanbiedig is uniek en exclusief bij Auto Palace. Chevrolet. Four wheels and a heart

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

www.rowielektro.nl Gemak in service
en reparatie



A
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

IIj l AUTOBEDRIJF //ƒ/
APK keuringsbedrijf
Reparatie en onderhoud
alle merken auto's BRUIL In- en verkoop nieuwe

en gebruikte auto's
Schadereparaties

Zelhemseweg 19 7255 PS Hengelo(Gld) 0575-464793

Opel Astra
station 16 16V

1997 136.000 km
€ 4.250,-

www.autobedrijfbruil.nl

Mitsubishi Spacewagon 1.8 rood 180.000 km bj. 1992 € 2950
Renault Clio 1.4 RTI blauw 97.000 km bj. 1997 € 4250
Renault Laguna 2.0 RT airco blauw 120.900 km bj. 1997 € 4950
VW Polo 1.6 airco groen 150.000 km bj. 1996 € 4950
VW Golf 1.6 blauw 86.000 1997 € 6250
Mazda Premacy 2.0 DITD rood 148.000 2001 € 10900

I /l ƒ APK Keuringsstation

1/I/OLVETANG
Dambroek 11 -Baak (0575)4411 14

Ford Escort 1.4
geel

bouwjaar 1992

Nissan Micra automaat bj. 1990 rood

Subaru Legacy antraciet bj. 1994

VW Golf TDI station groen bj. 1995

Subaru mini Jumbo bj. 1991 rood

Diverse goedkope auto's vanaf 400 euro

Hoge Wesselink 2 - Steenderen

Autobedrijf
Melsers
. <;toonHoron C7 l(\ tri V(0575) 45 19 74

Nissan Almera
Tino 1.8 comf.

blauw nov. 2001
€ 13.950,-

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

Renault Scenic 1.8 16v RXT grijs jan.2001 € 14.950

Volkswagen Golf 1.4 16vLMV rood okt. 1998 € 7.950

Seat Cordoba vario LMV blauw okt. 1998 € 7.9*50

Fiat Bravo 80 sxLMV Airco 1999 € 7.250

AUTOBEDRIJF

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

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

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

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

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

Peugeot 106 1.1 benzine 3-drs. 66.000 km 2002

Renault MPV Scenic 1.6 16V benzine 5-drs. 80.000 2000

Suzuki Swift 1.3 benzine 3-drs. 31.000 km 2002

Autobedrijf Robert Wisselink

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

VW Golf 1.8-20V
highline bj. 2001

12.950,00

10.950,00
11.950,00
10.950,00
9.900,00
7.950,00
6.950,00
7.450,00

Opel astra 5d-pearl 2001
Opel astra stw-pearl 2001
Opel astra 1.8-16V cabrio 1999
Opel astra stw 1.7DT club 2000
Opel Vectra 1.8-16v LPG-G3 2000
Opel omega 2.5 V6 1996
Peugot 106 1.4 XS 2001

KIJK VOOR ONZE ACTUELE VOORRAAD OP ONZE
VERNIEUWDE WEBSITE WWW.AUTOBEDRIJFWISSELINK.NL

in Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot Partner 2.0 HDI grijs kent., 9-2003, Rood.met, Airco, 35.000km
Peugeot Partner 1.6 XT, 6-2004, Geel met., Airco, 13.500 km
Peugeot 206 1.4 16v Quicksilver, 01-2005, Zilver, Airco, 12.500km
Mazda 323 1.5 GLX, 1995, Blauw met, Lm-velgen 160.000km
Daihatsu Cuore, 1994, Grijs met., 106.000km,
Renault 19 1.4 5drs, 1994, Blauw met, Zonnedak.

VOOR U GESELECTEERD:

Daewoo Lacetti 1,6 style,
2004 6600 km blauw met,

airco, elektr ramen centr. Vergr

lm velgen

Nu voor 16.950

Daewoo Matiz 0.8 style, 2002,
40.000 km beige met, elektr ramen,
centr. Vergr 5 deurs hoge zit 7.950

Daewoo Kalos 1,4 spirit 2003,
36.000 km blauw met, airco, centr.
Vergr elek ramen 5 deurs 10950

Daewoo Lanos 1,3 SE 2000
12.000 km blauw met, centr. Vergr
stuurbekrachtiging 6950

Ford Ka 3rd edition, 1999 51.000
km zwart, airco, lm velgen
stuurbekrachtiging 6250

Peugeot 306 break diesel, 1999
147.000 km blauw, airco,
stuurbekrachtiging etc 7250

Renault Megane 1,4 RN, 1996,
119.000 km rood, stuurbekrachtiging
centr. Vergrendeling 3950

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Al onze occasions met foto op: www.groot-jebbink.nl

Rondweg 2, 7251 RV Vorden
Tel. 0575 - 55 22 22

voor een goed occasionaanbod



Kampioentjes Appelkaneel

nu vlaai
f Kersen

amandel slof

per stuk €

De enige echte
ZWANENHALZEN

¥olgensWigineel recept

groot €

klein €

a90

5.90
NU €

95

Echte Bakker
VAN ASSÊLT

De Echte Bakker Dat proef je!

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

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

Ontwerp en realisatie internetsites

We e ver s N e t

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

Weevers

Harmsen Vakschilders geeft
meer kleur aan wonen en werken

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

-"aeco"-
HOME
Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)
(0575) 46 40 00

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen

zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle

levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 464000
of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke korting!

Inlichtingen:

B. Enzennk
•s (0575) 46 15 34

www.ballonvoor2.nl

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

mi Jansen
UK autoscha

Schade!
aan alle merken

Autoglasservice - L<

RIIVU: (InC

Airco's compleet geplaatst bij u vanaf
€ 795,-. Installatiebedrijf Weulen
Kranenbarg, Zelhem, tel. 0314 - 62
13 64 www.weulen-kranenbarg.nl

Cv-ketels actieprijzen. Combi
hoogrendement 24 kwcw klasse 4
incl. btw geïnstalleerd v.a. € 1550,-
Installatiebedrijf Weulen
Kranenbarg VOF, Zelhem,
tel. 0314-62 13 64

&gal jjj
debedrijf Bui

tierstel
onder garantie

jenauto gratis etc.

ikhorst 1
7 BG Zutphen
iustrieterrein Revelhorst)

Fj Telefoon (0575) 57 16 60

t/m^veMfo/fees

ÏJ^^M Tel

IT'T!

'ffterif Jfanóe/i

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

*foon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

FÖCWA NEDERLANDSE VERENIGING
./*l/l*Ff5/5| VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

POSTERS
full-colour
ze knallen er uit en

de prijs zal u meevallen

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

I)F RAM'l"L nnl/J
20aug

AAXL
GIZMO / HIK

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

Totale Zomercollectie 3prK>rotn»..,

Caprl-broeken
om naar:

N,
l Steenderenseweg 11 - Hengelo Gld. • 0575-462139 • www.goossensatomica.nl

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoais: • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

7202 BP Zutphen

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

WAT BETREFT SANITAIR EN TEGELS
IS DE KEUS EINDELOOS EN GROOT

STREEK

Streek Lochem

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

heeft de ideeën, de

dessins, de kwaliteit,

het comfort en de

originaliteit om van uw

badkamer, uw vloeren

en uw wanden iets

prachtigs te maken.

Kom kijken en kies

bijvoorbeeld voor dat

vleugje Italiaanse

bravoure en ontdek de

sfeer die bij u past.

Openingstijden showroom:

Ma. van 13.00-17.30 uur

Di. t/m vr. van 9.00-17.30 uur

Zaterdag van 9.00 -13.00 uur

Openingstijden magazijn:

Dagelijks van 7.30 -17.30 uur

Zaterdag van 8.0n



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

Wij beoordelen of het geplaatst kan wor-
den en onder het pseudoniem "de Baron
van Bronckhorst" wordt hier dan een leuk
verhaaltje van geschreven.
Redactie Contact de heer Weevers sr.,
Nieuwstad 30, 7251 AA Vbrden,
tel: f0575) 55 1010, fax: (0575) 55 10 86
of email: contact@weevers.nl

Hendrik zit verveeld te kieken naor
de T.V. Niks an in de vacantie tied.
Snertprogramma's en radio luus-
tern? Gej engel in het engels. Zal hij
zik dan zelf naor dat spektakel
brengen? Die combinerace tussen
Halle en Marien-velde. Of het trek-
ker trek gebeurn. Onbenullig wark
,alle jaor mear volk, maor meest na-
tuurlijkjonk spul. Hij Hendrik past
daor neet mear biej. Puur sensatie,
umme te zene ho of zo'n groot knal-
lend monster uut de bochte vlug of
op zien kop wordt weggeslept. En
dan het spuiten met die olde stront
tonnen.

De fantazie is natuurlijk dat het
echt met ne giertank vol met var-
kens-strond zol motten gebeurn. Al-
les met mekaar ho gekker ho mooi-
er en elk jaor wear niejs en nog me
ar sensatie dan veurig jaor.
De oarzaak datte zit te prakkezeern
is in feite dat Riek allenig met Ger-
rie op stap is. Ja die vrouwleu van-
dage de dag. Ze is met Gerrie naor
dat kasteel van Vorden. Daor is ne
rondleiding in dat vroggere kasteel
gemeentehuus. Dat hebt ze net op
tied verkoch veur dik 3 miljoen an
leu uut Rozendaal. Riek wol daor
absoluut naor too. En hij Hendrik
neet!

Ze hebt ja nooit ruzie met mekaar
maor dit kear waarn ze allebei
warm. Ze hef ton Gerrie belt en no
bunt de vrouwleu met mekaar d'r
op af. Dat kost nog 5 euro de man
umme daor een uurken rond te
meugen kieken. Gert gink ok neet
met en Gerrie graag! Dus kwam het
Gerrie heel goed uut dat Riek vraog
of ze met wol gaon. Hendrik was
vuls te bange dat ze op niej ging zit-
ten drammen oaver die trouwerieje
van dochter Gerda. Biej het zien
van zon mooi kasteel en alle luxe
en pracht van zonne trouwpartij,
dan zol hij Hendrik, alsnog deur de
knene kunnen gaon en straks be-
talen. Dan gink het wear gebeurn
zoas Riek dat in de smiezen had.
Howel hij Hendrik toch heel dude-
lijk en helder zei dat hij zien goeie
geld neet weg smieten wil veur zon-
nen kolder. Puur veur de sier. Um-
me de eer van mooder en dochter.
En no zitte allene in huus te prad-
den, zik op te dreien, tut Riek wear
op 't toneel kump met een pracht
verhaal. Want ja allenig, met ne hei-
ligen kop, naor zon spektakel gaon?
Dat dut Hendrik neet. Ze gaot ja
nooit allenig argens op af. Zij bei-
den als echtpaar alles samen doon-
de, ze heurt biej een uutstervend
ras. Uurn later het bekende gebrom

van de eigen auto. Gelukkig ze is d'r
wear. Efkes later, Riek, met de neu-
ze uutdagend umhoog, stapt de ka-
mer in. Verduid, dech Hendrik, wat
liekt ze no op eur vaa. Zelfverzekerd
as grote boer . Ze gif Hendrik dan
het geveul dat ze beneden d'r stand
getrouwd is. Jammer dat al het gro-
te boern geld en de grond met het
verdelen op het oldershoes bleven.
Riek vinnig: Gelukkig dak egaone
bunne en Gerrie net zo. Het was
prachtig, wat een mooi kasteel. En
wat die leu d'r vuile van kunt vertel-
len. En heel aardig en gewoon. Gin
kale kak zo ai dat verwacht van ba-
ronnen of jonkers. Allebei warkten
ze d'r an, umme alles in olde stijl en
met olde spullen in te richten, pas-
send in zon mooi kasteel. D'r waren
regelmaotig trouw partijen en iej
kunt d'r een trouw feest geven en
d'r ok blieven slaopen as bruids-
paar. Het trouwen kost 600 euro ,
maor wat zol dat?
Het is maor veur ene keare in oew
leaven." Hendrik zeg niks! Lut eur
gaar kokken in d'r eigen vet. Ge-
woon afwachten. Met zien schoon-
zoon praoten. De brutaolen en de
vrouwleu in Bronckhorst hebt de
halve wearld, maor de andern hebt
de andre helfte.

De Baron van Bronckhorst

Programma augustus 2005

Laatste variétévoorstelling
in theater Onder de Molen
Op 17 en 24 augustus kan het pu-
bliek nog genieten van de woens-
dagavondvoorstellingen in het
Theateronderdemolen in Linde
(Vorden). De verhalenvertellers Di-
ny Hiddink en Peter Hoefnagels,
de muzikanten Kees de Bruine (pi-
ano en altviool), Jan Grotenhuis
(bas)eii Jos Driever (saxofoon) en de
zanger Boris Tomas van het Thea-
terorkest "The Mills Fathers"zor-
gen voor verrassend mooie muziek
tussen de bedrijven door.

Op 17 augustus wordt bovendien de
hilarische dialoog tussen Ben Rog-
mans en Peter Hoefnagels herhaald in
het zogenaamde "Dom Lull'n". Op 24
augustus vertoont bovendien de goo-
chelaar Wim Hooghiemstra zijn ver-
bazingwekkende kunsten in een gees-
tige conference.

Het gevarieerde programma kreeg een
warm onthaal van het publiek. "Echte

humor! Fantastisch mooie muziek."
"Een rijk programma". "Hoe is het mo-
gelijk: we krijgen in de Achterhoek
een avond theater voorgeschoteld, die
we in het Westen niet kunnen krij-
gen." "Een professioneel theaterorkest
en zoveel echte artiesten." "Van zo'n
avond mooie muziek en vrolijke ver-
halen word je gelukkig. "Dat heb je
niet in Carré" is terecht de leuze van
dit intieme theater."

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.

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 humoris-
tisch kunnen vertellen als Diny Hid-
dink. Ze wordt terecht de Anny M.G.
Schmidt van de Achterhoek genoemd,
maar ze kan ook over de oude tijd ver-
tellen zoals Toon Hermans deed. Haar
repertoire lijkt onuitputtelijk. Regis-
seur Peter Hoefnagels verbindt verha-
len en muziek met memorabele tek-
sten en zijn verhalen passen goed in
de sfeer van dit unieke variétépro-
gramma, dat zeer de moeite waard is
om te bezoeken.

Plaats: ündeseweg 29 te Vorden, on-
der de Lindesche Molen. Aanvang: 8
uur. Zaal open om half acht; de koffie
is klaar. Reserveren aanbevolen. Tel.
(0575) 55 69 87
info@theateronderdemolen.nl

Uitslag Slagharen-rebus
weekblad Contact
PRIJSWINNAARS:

IE PRIJS: Kim Smalen, Groenloseweg 52, Ruurlo
2E PRIJS: Fenno Broeke, Nieuwstad 30, Vorden
3E PRIJS: Frank Leenders, Molenweg 6, Drempt
4E PRIJS: Aafke ter Haar, Hessenweg 12, Ruurlo
5E PRIJS: Kayleigh Berentsen, De Voornekamp 9, Vorden
6E PRIJS: Daniël Everts, Berkenlaan 42, Zutphen
7E PRIJS: üsette Westerhof, Ramshof 31, Warnsveld
8E PRIJS: Nadesjda Bzosda, Scheurkamp 46, Warnsveld
9E PRIJS: Soraya Velauthapillai, Kerkstraat 6, Barchem

10E PRIJS: Fiona van der Meulen, len Dalessingel 227, Zutphen

De winnaars kunnen, samen met drie familieleden of vrienden
een hele dag gratis gebruik maken van alle attracties, voorstel-
lingen, optredens en zwembaden dat Attractiepark Slagharen
te bieden heeft. Zelfs de Circusvoorstellingen en de Magie
Shows zijn inbegrepen.

De prijzen zijn af te halen tot en met 2 september bij
Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30 te Vorden.

Socii nieuws
De voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen zijn in volle gang. Voor de
selectie zitten de eerste trainingen
er al weer op en ook werden er al
een paar vriendschappelijke wed-
strijden gespeeld met wisselde re-
sultaten.

Trainer Jan Steffens gaat aan een
nieuw karwei beginnen in de 5de
klasse. Verlopig zal hij het zonder de
geblesseerde Robert Kornegoor moe
ten doen maar heeft wel een paar A-
spelers bij de selectie gekregen en ook
is Peter Rietman weer terug op het ou-

de nest. Naast Jan Steffens zijn Andre
Eggink en Manon Peters vervangster
voor Paul Avink de begeleiders van het
team. Ook zullen de heren zondag 28
augustus voor de beker wedstrijd thuis
tegen Gorssel voor zien worden van
nieuwe trainingspakken en warmloop
shirts.

Het bestuur is erg trots dat er weer een
ondernemer uit deze kleine gemeen-
schap bereid is deze kleding te spon-
soren en dat zal dan ook opgepaste
wijze gepresenteerd worden. Hopelijk
motiveert dit nog wat meer bij de jon-
gens wat een stapje harder lopen zal in
deze klasse nodig zijn.

Ruiters en amazones van "LR de Graafschap1

mogen naar de Hippiade
Afgelopen weekend werd het regio-
kampioenschap voor paarden ge
organiseerd door de Grensruiters
te Dinxperlo. Voor de individuele
dressuur moest vrijdag een voorse
lectie verreden worden. De beste
tien van de twee ringen mochten
zaterdagmiddag strijden voor het
kampioenslint. Sanja van Pijlen
reed met haar paard beide keren
een keurige proef en eindigde op
een 8e plaats. Zij mag 10 september
rijden op de Hippiade (Nederland-
se kampioenschappen).

Een aantal leden hebben gereden voor
het verenigingskampioenschap. Vier
dressuur-combinaties: Rodie Heuve
link, lisette Bijenhof, Paulien Kouwen-
hoven, Lisanne Schippers, en vier
springers: Susan Koop, Frederieke Go-
tink, Inge Regelink en Benny v/d Lin-
den. Deze acht combinaties eindigden
op de achtste plaats en mogen onze
vereniging vertegenwoordigen op de
Hippiade. Ook hebben we meegedaan
met twee viertallen. Het L-4tal: Paulien
Kouwenhoven, Frederieke Gotink, Su-
san Koop, Inge Regelink en Rodie Heu-
velink, een 4-tal met jonge paarden,

reden een keurige proef en werden
zesde. Het M 4-tal: Martiene Bruns-
horst, Lisanne Schippers, Carlijn Slijk-
huis, Manna Gotink en Lisette Bijen-
hof hadden nogal wat pech. Door een
niet geheel bijgeschoolde jury ont-
stond er nogal wat consternatie en
moesten de dames een geheel andere
proef rijden dan waarvoor zij hadden
getraind. De dames draaiden er de
handen niet voor om en reden de
proef alsof ze deze al jaren hadden ge
oefend. Toch blijft het voor deze da-
mes een dag om nooit te vergeten,
want tijdens de prijsuitreiking werden
zij uitgeroepen tot kampioen, maar
nog geen-vijf minuten later werd dit
teruggedraaid en eindigden ze als der-
de. Ook dit is een keurige prestatie en
mogen ze de proef op de Hippiade nog-
maals rijden. De instructie van het L 4-
tal werd verzorgd door Irene Regelink
en van het M 4-tal door Simone Baauw.
Het was voor veel ruiters en amazones
een erg lange dag, met heel veel regen,
maar toch ook met prima prestaties.
Tijdens de Hippiade op 9 en 10 septem-
ber a.s. te Ermelo zal "LR de Graaf-
schap" dus vertegenwoordigd zijn met
een groot aantal combinaties.

Een ideaal decor
De Hackfortsche windmolen aan het
Hoge was één avond het middelpunt
én een ideaal decor voor het optreden
van de theatergroep Barrevoet. Geluk-
kig was het donderdagavond (bij uit-
zondering) aangenaam weer om, ge
zeten op het grasveld voor de molen,
te kijken naar een sprookje waarin de
molenaar en de molen een hoofdrol
speelden. Het sprookje ging over een
molenaar die, daartoe aangemoedigd
door een kwaadaardige bakker, er al-
les aan deed om zijn molen te laten
draaien. Daartoe deed hij hilarische
pogingen om op allerlei manieren
wind te vangen. Uiteindelijk ging hij
zelfs zo ver dat hij zijn molenaars-

knecht offerde. De molen moest en
zou draaien. Ten koste van alles. Er
werd geen tekst werd gebruikt en het
publiek was aangewezen op haar ei-
gen interpretatie van het spel.
Waarom allerlei attributen werden in-
gezet was daarom niet aan iedereen
duidelijk, maar een theatraal effect
hadden ze wel. Geluid en licht vorm-
den een wezenlijk onderdeel van de
voorstelling. Vooral de verlichting
deed recht aan het prachtige gebouw
dat een molen eigenlijk is. Groot, met
machtige wieken en toch elegant.
Het einde van het sprookje liet een
gedesillusioneerde molenaar zien, die
tot zijn afgrijzen zag dat de molen was
verworden tot een object voor toeris-
tisch vermaak.



gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie
een publicatie van de gemeente Bronckhors

Jaargangl
Mr. 33
16 augustus 2065

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 105751 75 05 99 (gemeentehuis)

fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)

e-mail: info@bronckhorst.nl

website: www.bronckhorst.nl

banknummer:2851 04497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken,

overige afdelingen tot 15.00 uur)

vr 8.30-12.30 uur

B en w info
Burgemeester Henk v. d. Wende

Openbare orde en veiligheid,

! Handhaving, Algemeen Juridische en

: Bestuurszaken en Dualisering

Wethouder Ab Boers

Maatschappelijke ontwikkeling (oude-

renzorg, volksgezondheid en jeugd-
: beleid), Financiën en belastingen,

i Personeel en organisatie en Facilitaire

ondersteuning

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Onderwijs,

Publiekszaken, Communicatie en

Informatisering en automatisering

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-

ligers), Wegen en groen, Verkeer en

vervoer en Regiozaken

Afspraak maken?

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden, via het

directiesecretariaat van de gemeente,

tel.(0575)750250.

Gemeenteraad bereiken?
Neem contact op met de griffie:

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

tel. (0575) 75 02 50 of e-mail:

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
'Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie' is een uitgave van de

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. [05751750250

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.

In- en uitbreidingsplan begraafplaats Vorden
Inspraakavond op 1 september

De algemene begraafplaats van Vorden raakt vol. Er is tot eind 2011 ruimte
om te begraven. Om tijdig in te spelen op de toekomstige behoefte hebben
burgemeester en wethouders een plan opgesteld met de mogelijkheden
voor ruiming, inbreiding en uitbreiding op deze sfeervolle, bosrijke
begraafplaats met z'n rijke historie. De basis voor het plan vormen de
uitgangspunten die door de gemeenteraad van de voormalige gemeente
Vorden eind september 2003 zijn vastgesteld. Tijdens een gecombineerde
commissievergadering/openbare inspraakbijeenkomst op 1 september a.s.
om 20.00 uur in het Dorpscentrum in Vorden wordt het in- en uitbreidings-
plan besproken. Geïnteresseerden zijn van harte welkom deze bij te wonen
en hun reactie te geven. Het plan is alvast te lezen op de website van de
gemeente www.bronckhorst.nl onder infobalie, plannen en projecten.

Het plan
Het plan geeft aan dat de belangrijk-
ste kwaliteiten van de begraafplaats
het boskarakter, de beslotenheid en
de rijke historie zijn. Knelpunten
zijn: een moeilijke oriëntatie doordat
er geen onderscheid is tussen
hoofd- en nevenpaden en beweg-
wijzering ontbreekt, de kwaliteit van
de beplanting op sommige plaatsen
laat te wensen over, voorzieningen
als banken, een bezinnings/ver-
blijfsruimte en gedenkvoorziening
op de strooivelden ontbreken. Het
behoud van het historische karakter
vraagt ook om aandacht voor
storende elementen zoals moderne
grafmonumenten.

Ruimingsmogelijkheden
De ruimingsmogelijkheden zijn
onderzocht. De Vordense gemeente-
raad heeft aangegeven het oudste
deel van de begraafplaats vanwege
de grote cultuurhistorische waarde
te willen behouden. De gedeelten
die cultuurhistorisch niet waardevol
zijn, hebben echter wel een land-
schappelijke waarde en kunnen
daarom ook niet geheel geruimd
worden. Omdat individueel ruimen
te kostbaar is, te weinig graven op-
levert om in de behoefte te voorzien
en er weerstand is tegen ruimen,
stellen burgemeester en wethou-
ders in hun plan voor voorlopig van
ruiming af te zien.

Inbreidingsmogelijkheden
Omdat de begraafplaats grote cul-
tuurhistorische en landschappelijke
waarden heeft, mag inbreiden dan
ook niet ten koste gaan van de ruim-
telijke kwaliteit. Het aantal inbrei-
dingslocaties is daardoor gering.

De begraafplaats bestaat uit vijf
delen. In het eerste en derde
gedeelte is geen ruimte voor inbrei-
ding. In het tweede gedeelte is
wel ruimte en kunnen tussen de
bestaande graven 140 extra graven
worden gerealiseerd. Ook kunnen
hier langs de noordgrens aan de
bosrand nog 85 graven komen. Zon-
der de beeldkwaliteit aan te tasten
kunnen hier dus 225 nieuwe graven
worden aangelegd. Op het vijfde
gedeelte van de begraafplaats is in
de noordoost hoek ruimte om extra
graven te realiseren met behoud van
de huidige landschappelijke kwali-
teiten. Er zijn twee schetsen
gemaakt. Bij beide mogelijkheden
blijft bos bestaan tussen het huidige
vijfde deel, het rooms-katholieke
deel en de nieuwe grafvelden. Ook
zijn de nog niet uitgegraven graven
van het vijfde deel betrokken in de
ontwerpen. In de schetsen is verder
een locatie voor een verblijfs/bezin-
ningsruimte opgenomen.
In de plannen is aangegeven dat
deze ruimte een enigszins besloten
plek, omringd met hagen en een
waterelement, zou kunnen
worden. Beide ontwerpen leveren
260 nieuwe graven op.

Uitbreidingsmogelijkheden
Het in- en uitbreidingsplan moet
voorzien in grafruimte voor een
periode van 40 jaar. Om aan de
behoefte tot 2044 te voldoen zijn in
principe 1430 nieuwe graven nodig.
Inbreiden op het tweede en vijfde
deel levert 485 graven op. De
begraafplaats moet dus uitgebreid
worden met 975 graven. De voor-
keur van de Vordense raad voor
uitbreiding ging uit naar de noord-

oost hoek van de begraafplaats dat
aansluit aan het vijfde gedeelte. Dit
terrein valt echter buiten de huidige
bestemming 'begraafplaats' en is
geen eigendom van de gemeente.
Er zou in waardevol bos moeten
worden uitgebreid en de bestem-
ming zou moeten wijzigen van 'bos'
in 'begraafplaats'. Dit vergt lange
procedures. Uitbreiden op deze plek
hebben burgemeester en wethou-
ders van Bronckhorst daarom niet
opgenomen in het plan. Binnen de
huidige bestemming begraafplaats
zijn wel twee andere gebieden waar
uitbreiding mogelijk is. Deze liggen
aan weerszijden van de huidige toe-
gangsweg en de beheerderswoning
en zijn in het plan opgenomen.
Eén mogelijkheid is uitbreiden in het
bos ten oosten van de beheerders-
woning. De andere mogelijkheid is
ten westen van de beheerswoning
en de toegangsweg. Beide mogelijk-
heden hebben een gunstige ligging
ten opzichte van entree, parkeren,
beheerderswoning en opslagruimte.
Wel gaat de uitbreiding in deze
gebieden (deels) ten koste van het
aanwezige bos. Maar dit heeft een
veel geringere impact op de omge-
ving dan uitbreiden in noordoostelij-
ke richting. In het plan zijn in totaal
vier mogelijkheden voor de invulling
van deze twee gebieden gemaakt.
De optie ten oosten van de beheer-
derswoning, die 570 graven oplevert,
heeft de voorkeur van het college
van Bronckhorst.

Conclusie
Voor het verkrijgen van de benodig-
de voldoende grafruimte in de
toekomst is ruimen voorlopig geen
optie. De capaciteit moet verkregen
worden door in- en uitbreiding. Het
plan geeft hiervoor verschillende
mogelijkheden. Begraven moet in
principe kostendekkend zijn. De
in-en uitbreidingsvoorstellen heb-
ben gevolgen voor de grafrechten.
De voorkeur gaat daarom uit naar
de mogelijkheden met de laagste
kosten per graf. Inbreiden in het
tweede deel met 225 graven, inbrei-
den in het vijfde deel met 260 graven
en uitbreiden ten oosten van de
beheerderswoning met 570 graven.
Deze opzet levert voldoende graven
op tot 2037. Dit is niet helemaal het
vereiste aantal, maar wordt voor-
lopig voldoende geacht. Met de
aanleg van de inbreidingsgebieden
kan begonnen worden zo gauw het
plan door de Bronckhorster raad is
vastgesteld (waarschijnlijk gebeurt
dat in december). De uitbreiding kan
rond 2010 gereed zijn.

U bent van harte welkom

om op 1 september a.s. om

20.00 uur naar de inspraak-

bijeenkomst over het

in- en uitbreidingsplan

voor de begraafplaats

Vorden te komen.

Werkt u met jongeren tussen de 12-23 jaar op

professionele of vrijwillige basis? Lees dan dit bericht!

Hiervoor worden twee bijeenkom-
sten georganiseerd, op 30 augustus
en 5 september. Op de eerste avond
staan de thema's onderwijs, werk
en inkomen en jeugdgezondheids-
zorg centraal. Op de tweede avond
komen de onderwerpen cultuur,
wonen, leefomgeving en veiligheid
aan de orde. Tijdens de bijeenkom-
sten worden ook de uitkomsten van
de nu toe verzamelde gegevens
besproken. Verder komen de resul-
taten van de informele bijeenkom-
sten, digitale raadpleging en chat-
sessie die onder de doelgroep heb-
ben plaatsgevonden aan de orde.

De bijeenkomsten vinden plaats in
de raadzaal van het gemeentehuis
in Hengelo Gld., beginnen om
20.00 uuren duren naar verwachting
tot 22.30 uur. Verschillende betrok-
ken instanties hebben hiervoor van
ons een uitnodigingsbrief ontvan-
gen. Mocht u geen uitnodiging
nebben gekregen, terwijl u wel op
professionele of vrijwillige basis met
jongeren tussen de 12-23 jaar werkt,
neemt u dan contact op met Karin
de Boer, beleidsmedewerker van de
gemeente, via tel. (0575) 75 04 84 of
e-mail k.deboer@bronckhorst.nl.
Ook u willen wij graag begroeten op
30 augustus of 5 september.

De gemeente Bronckhorst is bezig
met het opzetten van een jeugd-
beleid. Er wordt een globaal onder-
zoek gedaan onder jongeren in de
leeftijd van 12-23 jaar om te weten te
komen wat er leeft en speelt onder
de ± 4500 Bronckhorster jongeren in
deze leeftijdsgroep. Door hierbij
een brede werkwijze te hanteren,
hoopt de gemeente een goed inzicht
te krijgen. Eén onderdeel van de
gehele inventarisatie is het raad-
plegen van de zogenaamde sleutel-
figuren. Dit zijn mensen die vanuit
hun werk of vrijwilligersfunctie te
maken hebben met deze specifieke
jongerendoelgroep. U dus!



Herinrichting centrum Hengelo gaat verder

Voorbereidingen gaan van start
Vorig jaar is fase 1 van de herinrich-
ting van het centrum van Hengelo
uitgevoerd. Rond de kerk is één-
richtingsverkeer ingesteld en in de
Spalstraat is de riolering vervangen
en nieuwe openbare verlichting
geplaatst. De weg is opnieuw beklin-
kerd en de parkeergelegenheid
langs de winkels is verbeterd. De
reacties zijn positief. Zo is de ver-
keersveiligheid voor fietsers door
het éénrichtingsverkeer verbeterd.

Nu komt de herinrichting van de
Kerkstraat, Raadhuisstraat (vanaf
de Schoolstraat tot de Spalstraat) en
de Banninkstraat (het gedeelte
vanaf de Raadhuisstraat tot en met
de kruising Westerstraat-Kastanje-
laan), oftewel fase 2 en 3 van het
Centrumplan Hengelo, aan bod. Ook
deze straten krijgen (deels) nieuwe
riolering, klinkers, loopstroken en
openbare verlichting. Verder moet
er voldoende parkeergelegenheid
komen. De kleurstelling is hetzelfde
als fase 1. De planning is dat de
werkzaamheden na de zomer van
2006 worden uitgevoerd. Dit is ech-
ter afhankelijk van de voortgang van
de bouwprojecten 'Wolborgh-
Arends' op de hoek Raadhuisstraat/
Kerkstraat, 'Sterrenweg' op de hoek
Raadhuisstraat/Sterrenweg en
'Banninkhof' op de Banninkstraat.
De gemeente is nu bezig met de
voorbereidingen. Er worden schets-
tekeningen gemaakt onder meer
van het nieuwe straatwerk, me-
tingen vinden plaats, alsmede
bodem-, grondwater- en archeolo-
gisch onderzoek etc. Begin volgend
jaar worden de plannen, tijdens een
inloopavond, toegelicht en kunt u uw
reactie geven. B en w hebben groen
licht gegeven voor de voorberei-
dingen. De planning is dat de raad
hier eind september over beslist.

Website

Heeft u al eens een kijkje genomen
op www.bronckhorst.nl?

Bijvoorbeeld om meer te weten te
komen over hoe uw gemeente
wordt bestuurd, wat het laatste
nieuws is of hoe een geboorteaan-
gifte of erkenning van een kind in
z'n werk gaat?

UIT DE RAAD
De gemeenteraad van Bronckhorst
vergadert op 25 augustus om 20.00
uur in de raadzaal van het gemeen-
tehuis aan de Raadhuisstraat in
Hengelo Gld. U bent van harte wel-
kom deze openbare vergadering bij
te wonen. Op de agenda staan
onder meer de volgende onder-
werpen:
• Nieuwe burgemeester

De vertrouwenscommissie stelt
een voorkeurskandidaat voor de
burgermeesterspostvan Bronck-
horst aan de raad voor.

• Inzameling oud papier
De inzameling van oud papier
gebeurt in Bronckhorst op ver-
schillende manieren. Dooreen
maandelijkse inzameling met
vuilniswagens en de inzet van
vrijwilligers, verenigingen en
scholen wil het gemeentebestuur
het gescheiden inzamelen van
papier bevorderen. Voorgesteld
wordt hiermee in te stemmen.

Kosten zijn zo'n € 6.500,-.
Gemeentewapen
Over het ontwikkelen van het
gemeentewapen zijn de kosten
weer op een rij gezet. Conclusie
van het college: dat wordt te duur
en daar is nu geen geld voor.
Bestemmingsplan Landgoed
't Lenderinck
Met het ontwerpbestemmings-
plan Landgoed 't Lenderinck
moet een nieuw landgoed ont-
wikkeld worden, dat globaal
begrensd wordt door de Aalten-
seweg, de Groenendaalseweg en
de Weeversplasweg.
Bijdrage restauratie monumen-
ten
De raad heeft het initiatief voor
restauratie van een paar speciale
monumenten genomen. De raad
wil toch geld voor de schutsluis
en draaibrug in Laag Keppel.
Daarbij moet de bijdrage van de
gemeente Bronckhorst zo laag

mogelijk blijven, door goede
afspraken met het waterschap.
Ook moet bekeken worden of het
Recreatieschap de gerestaureer-
de schutsluis als toeristisch
waardevol element op kan
nemen en het toegankelijk kan
maken voor het publiek.
Bij de molen De Hoop in Vorden
wordt gekeken naar een bijdrage
in het kader van het Leader"1" pro-
gramma van € 25.000,-.

Spreekrecht
Degene, die van het spreekrecht
gebruik wil maken, meldt dit bij
voorkeur tenminste 24 uurvoor de
aanvang van de vergadering aan de
griffier tel (0575) 75 05 43 of per
e-mail griffie@bronckhorst.nl.
Hij/zij vermeldt daarbij het agenda-
punt waarover hij/zij het woord wil
voeren, zijn/haar naam. adres en
telefoonnummer.

Nieuwe werkwijze afdeling Werk, inkomen en zorg
Om u beter van dienst te kunnen zijn

Voor Wvg-voorzieningen. de Wet,
Werk en Bijstand (WWB), de Wet
inburgering nieuwkomers (WIN), de
Declaratieregeling, bijzondere bij-
stand of hulp bij schulden kunt u bij
de afdeling Werk, inkomen en zorg
van de gemeente terecht. Natuurlijk
willen de consulenten van deze

afdeling hun klanten zo goed moge-
lijk van dienst zijn, hen te woord
staan, passende mogelijkheden
aanbieden en zaken regelen. Om dit
zo optimaal mogelijk te kunnen
doen, verandert de werkwijze van de
afdeling vanaf 1 september a.s.

Dagelijks telefonisch spreekuur
De consulenten zijn vanaf die datum
iedere maandag t/m vrijdag voor
specifieke vragen te bereiken tijdens
een telefonisch spreekuur van
09.00-10.00 uur.

Afspraak
Voor een persoonlijk gesprek wordt
een afspraak gemaakt. Voor korte
gesprekken is ertussen 10.00 en
12.00 uur een dagelijks afspraken-

spreekuur. Voor een uitgebreider
gesprek maken de consulenten op
een ander tijdstip graag tijd voor u.

Tot slot
Voor het ophalen of afgeven van een
formulier, algemene vragen over de
Wet voorzieningen gehandicapten
(Wvg), WWB, WIN. het minimabeleid
van de gemeente of het maken van
een afspraak kunt u tijdens de
openingstijden van de gemeente
Bronckhorst bij de afdeling Werk,
inkomen en zorg terecht: maandag
t/m donderdag van 8.30-15.00 uur
en vrijdag van 8.30-12.30 uur,
tel. (0575)750250. De afdeling
Werk, inkomen en zorg is gevestigd
ir» het gemeentehuis aan de Raad-
huisstraat 20 in Hengelo Gld.

Openbare bek k r g

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

Aanvragen
Evenementen
• Drempt, op 27 en 28 augustus, 9 en 10 september en 11 en 12 oktober 2005, Rommelmarkt,

De Boerderie, Zomerweg 28
• Drempt, 18 en 19 september 2005, Kermistent, Hulzevoortseweg 1

Heeft u bedenkingen tegen de mogelijke verlening van deze vergunningen/ontheffingen dan kunt
u dit binnen 2 weken schriftelijk kenbaar maken aan de burgemeester c.q. aan b en w. Voor meer
informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Openbare orde en veiligheid,
tel. (0575)750224/29.

Bouwvergunningen
• Halle, Halle-Heideweg 39, gedeeltelijk plaatsen van 2 schuren voor konijnen (zgn. hutten)
• Hengelo Gld., Antinkweg U, gedeeltelijk oprichten/vergroten van een ligboxenstal
• Hengelo Gld., Snethlageweg 1, gedeeltelijk veranderen van een woning
• Hengelo Gld., Wichmondseweg 23, plaatsen dakkapel
• Hummelo, Loenhorsterweg 11, gedeeltelijk vergroten ligboxenmelkstal
• Keijenborg, Branderhorstweg 3, plaatsen loods voor werktuigen
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 58, geheel vernieuwen schuurtje
• Steenderen, Kastanjelaan kavel 74, bouwen woning
• Vorden, Het Leemgoor 16, plaatsen carport
• Zelhem, Hummeloseweg 72b, geheel vernieuwen schuren; wordt 1 schuur
• Zelhem, Jaaltinkweg 5, gedeeltelijk veranderen voormalige bedrijfsruimte bij boerderij/

woonhuis in woonruimte
• Zelhem, Vincent van Goghstraat 69, gedeeltelijk vergroten van een woning

Ontwerpbesluit
Monumenten
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf
18 augustus t/m 28 september 2005 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter
inzage:
• Vorden, Baakseweg 8, landgoed Hackfort, aanvraag monumentenvergunning voor de

restauratie van de koude bak.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke ziens-
wijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 29 september 2005. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt. kunt u contact opnemen met de
heer W. Hagens of de heer C. Hofs telefoon (0575) 75 03 53/52.

Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvanke-
lijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Verleende vrijstellingen
Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Wiersserallee ongenummerd (nabij landhuis De Wiersse), voor de aanleg van een

tijdelijk ontwateringsdepot (geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1982').
Deze vrijstelling is verzonden op 3 augustus 2005.

Vijstelling artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Almenseweg 17, voor het gebruik van een bijgebouw voor kleine laswerkzaamheden

en reparaties van machines (bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost')
Deze vrijstelling is verzonden op 5 augustus 2005.

Beroep:
Tegen deze besluiten kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft
gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
geen zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van
deze besluiten aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank
Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschul-
digd.

De besluiten treden na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een
beroepschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van
de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 8 augustus 2005:
• Hengelo Gld., Berkenlaan 26, het gedeeltelijk vergroten van een woning
Verzonden op 12 augustus 2005:
• Halle, Pluimersdijk 8a, het bouwen van een bergruimte, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 5 augustus 2005, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening:
• Hengelo Gld., de Heurne 43, het gedeeltelijk vergroten van een vrijstaande woning
• Hengelo Gld., Kervelseweg 25, het bouwen van een schuur / loods
• Vorden, Zutphenseweg 5, het vergroten van een winkelpand
Verzonden op 8 augustus 2005, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening:
• Vorden, Almenseweg 20, het vergroten van een woning
• Vorden, Netwerkweg 3a, het bouwen van een bedrijfshal annex showroom
Verzonden op 9 augustus 2005:
• Keijenborg, Wolsinkweg 2, het vergroten van een fokvarkensschuur
Verzonden op 10 augustus 2005:
• Vorden, 't Heegken 5, het bouwen van een stallingsruimte / bergruimte
Verzonden op 11 augustus 2005:
• Toldijk, Muizengatweg 7, het vergroten van de ligboxenstal

Reguliere bouwvergunningen 2e fase
Verzonden op 8 augustus 2005:
• Zelhem, Zuivelweg ongen., het bouwen van een woning met garage

Monumentenvergunning
Verzonden op 10 augustus 2005:
• Vorden, De Horsterkamp 8, voor de verbouw van Kasteel Vorden (rijksmonument)

Aanlegvergunning
Verzonden op 3 augustus 2005:
• Vorden, Wiersserallee ongenummerd (nabij landhuis De Wiersse], voor de aanleg van een

tijdelijk ontwateringsdepot en de verspreiding van baggerslib

Kapvergunningen
Verzonden op 5 augustus 2005:
• Hengelo Gld, de Heurne 33, voor het vellen van één gleditzia en twee berken. Herplantplicht.
• Hummelo, Dorpstraat tegenover nummer 2, voor het vellen van één eik. Geen herplantplicht.
• Steenderen^Burgemeester Heersinkstraat 21, voor het vellen van één berk en drie haagbeu-

ken. Herplantplicht.
• Toldijk, Russerweg U, voor het vellen van één cederen één conifeer. Herplantplicht.
• Veldhoek, perceel tussen Veldhoekseweg 10 en 12, voor het vellen van 6 berken. Geen

herplantplicht.
• Vorden, Mulderskamp 21, voor het vellen van één conifeer. Herplantplicht.

Ontheffing artikel 13, lid 1 van de Wet op de openluchtrecreatie
Verzonden op 12 augustus 2005:
• Vorden, Agrarische Natuurvereniging 't Onderholt voor het plaatsen van 12 kampeermiddelen

in de periode van 20 augustus t/m 27 augustus 2005 op het perceel Mosselseweg 4a in Vorden
tijdens een introductieweek van studentenvereniging Sanctus Laurentius uit Rotterdam.
Tijdens deze week zal de studentenvereniging in samenwerking met Agrarische Natuur-
vereniging 't Onderholt natuuronderhoud plegen.

Ontheffing verbranden afvalstoffen
Verzonden op 15 augustus 2005:
• Keijenborg, St Janstraat 28 verbranding nabij de St Janstraat;
• Halle, Nijmansedijk20a, voor verbranding nabij de Nijmansedijk;
• Vorden, Mosselseweg 3, voor verbranding nabij de Mosselseweg;

Ontheffing wegenverkeerswet
Verzonden op k augustus 2005:
• Wichmond, Stichting Oranje Comité Vierakker-Wichmond, voor het houden van een oriënta-

tierit op de openbare weg op 20 augustus 2005 over diverse wegen in de gemeente Bronckhorst
• Zelhem, Buurtvereniging de Meene, voor het houden van een oriëntatierit op de openbare weg

op 12 augustus 2005 over diverse wegen in de gemeente Bronckhorst

.i
t

Tegen de verleende vergunningen en ontheffingen kunnen rechtstreeks belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van bekendmaking van deze besluiten aan aanvragers (zie datum
bij de bekendmaking), een bezwaarschrift indienen bij b en w. De stukken liggen tijdens ope-
ningstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu, Ruimtelijke en
economische ontwikkeling of Openbare orde en veiligheid. 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 voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205,7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

7.00 uuren 21 augustus 18.00 uur, een verbod om stil te staan. Ook geldt op deze weg geduren-
de dit tijdvak een snelheidsbeperking van 50 km/uur

• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, in verband met een snuffelmarkt en braderie is dit plein op
20 augustus van 19.00 uur tot 21 augustus 2005 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer

• Vorden, de Steege tussen Stroet en het Gulik is in verband met het houden van een buurtfeest
op 20 augustus vanaf 07.00 uur tot 21 augustus 2005 om 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer

• Veldhoek, de Kapelweg is in verband met het houden van een buurtfeest op 20 augustus vanaf
12.00 uur tot 21 augustus 2005 om 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer

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

Wet geluidhinder
Inspraak verzoek vaststelling hogere grenswaarde
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 18 augustus t/m U september
2005 tijdens de openingstijden ter inzage:
• Toldijk, Beekstraat 12, een ontwerpverzoek met bijlage(n), gericht aan Gedeputeerde Staten

van Gelderland tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van artikel 83 van de Wet
geluidhinder voor een bestemmingswijziging waarbij een stal tot woning wordt verbouwd

Gedurende een termijn van vier weken wordt een ieder in de gelegenheid gesteld opmerkingen
over de ontwerpen schriftelijk kenbaar te maken. Ook vindt op 25 augustus a.s. om 10.30 uur in
het gemeentekantoor een openbare zitting plaats waarbij iedereen in de gelegenheid wordt
gesteld opmerkingen over het ontwerpverzoek te maken. Wanneer u van de openbare zitting
gebruik wenst te maken, verzoeken wij u ons dit telefonisch te laten weten aan de
heer P. Roerdink van de afdeling Bouwen en milieu, tel. (0575) 7503 12.
Schriftelijke reacties kunt u richten aan b en w.

Wichmond, in verband met de feestweek van 20 t/m 28 augustus 2005 zijn de volgende wegen
afgesloten voor alle verkeer: op 20 augustus van 19.00 tot 00.00 uur de Baakseweg vanaf de
rotonde tot aan de Riethuisweg, van 20 t/m 27 augustus de Lindeselaak en op 27 augustus van
12.30 tot 15.00 uur alle invalswegen van Wichmond. Bovendien geldt op 27 t/m 28 augustus van
19.30 tot 23.30 uur een parkeerverbod voor de Beeklaan
Hummelo, in verband met een concours hippique op 20 en 21 augustus 2005 geldt op de
Sliekstraat. gelegen tussen de Hessenweg en de Rozengaardseweg, tussen 20 augustus

Inspraak vrijstelling
B en w hebben een verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan ontvangen voor:

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Veldslagweg 4 voor de vervangende bouw van een woning (geldend bestemmingsplan

'Buitengebied 1982')

Het verzoek ligt van 18 augustus t/m 1 k 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. Ingezetenen en
belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun inspraakreactie op
het verzoek naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij b en w.

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Riefelerdijk 11, voor het verbouwen van een boerderij tot woondoeleinden. Het

betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 10, lid k van het geldende bestemmingsplan
'Buitengebied 1984'

• Keijenborg, Teubenweg 17, voor het vergroten van een woning. Het betreft een vrijstelling met
toepassing vanartikels, lid 3.1., sub a 4e van het geldende bestemmingsplan 'Keijenborg Dorp
1996' (overschrijding bouwhoogte bijgebouw)

• Vorden, Bedrijvenweg ongenummerd (naast Bedrijvenweg 10). voor het bouwen van een be-
drijfsgebouw, het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 3.5.3 en artikel 3.5.4 van
het geldende bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Werkveld Oost' (voor respectievelijk een
kleinere afstand tot de perceelsgrens en een grotere goothoogte)

• Vorden, Pastorieweg ongenummerd (gelegen ten westen van de Wehme), voor het bouwen van
een tijdelijke huisartsen- en fysiotherapiepraktijk. Het betreft een vrijstelling met toepassing
van artikel 9, lid 6, sub a en b van het geldende bestemmingsplan 'Vorden west en zuid 1992'
(voor respectievelijk een wijziging van de terreininrichting en een hoger bebouwings-
percentage)

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Zutphenseweg 22. voor de nieuwbouw van 6 appartementen ter vervanging van het

voormalige postkantoor (geldend bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994')

De ontwerpbesluiten liggen met ingang van 18 augustus t/m 14 september 2005 tijdens de
openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu of
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

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

(Ontwerp) wijzigingsplan Landgoed Enghuizen
Het ontwerpwijzigingsplan 'Landgoed Enghuizen' en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen van 18 augustus t/m 14 september 2005 tijdens de openingstijden voor een ieder ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Het plan heeft betrekking op het omzetten van de bestemming 'agrarisch gebied met land-
schapswaarden' van enkele percelen nabij de Hessenweg en de Zelhemseweg in Hummelo naar
de bestemming 'Bos- en natuurgebied'.

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het
ontwerpwijzigingsplan schriftelijk kenbaar maken aan b en w.

Goedkeuring uitwerkingsplan Rotonde Zutphenseweg-Rondweg
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 22 juli 2005 het uitwerkingsplan
'Bestemmingsplan Vorden Noord, uitwerking Rotonde Zutphenseweg-Rondweg' goedgekeurd.
Het plan heeft betrekking op het aanleggen van een rotonde op de kruising van de Zutphenseweg
en de Rondweg in Vorden.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Het goedkeuringsbesluit en het uitwerkingsplan liggen van 18 augustus t/m 28 september 2005
tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het
besluit van Gedeputeerde Staten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt 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
Door wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) per 1 juli 2005 is ook de voor-
bereidingsprocedure voor besluiten in het kader van de Wet milieubeheer veranderd.
Vergunningaanvragen, die na 1 juli 2005 zijn ingekomen moeten volgens de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Awb) worden afgehandeld. Dit houdt o.a. in dat:
• de ontwerpbeschikking zes weken (voorheen vier weken) ter inzage ligt.
• de kennisgeving niet meer hoeft te worden toegezonden aan de gebruikers van bebouwde

eigendommen in de omgeving van de inrichting (art. 13.4 Wm)
• alleen belanghebbenden (die ook zienswijzen hebben ingebracht) beroep kunnen instellen

(art. 20.1 Wm)

Openbare kennisgeving ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt vanaf 18 augustus t/m 28 septem-
ber 2005 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Halle, Halle-Heideweg 39a, voor: een wijzigingsvergunning voor een agrarisch bedrijf met

rundvee en konijnen

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover nu rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inza-
gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 29 september 2005. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en
milieu telefoon (0575) 75 02 87.

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.5 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 18 augustus t/m U septem-
ber 2005 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Hengelo, Wichmondseweg 49, een wijzigingsvergunning voor een dierenpension
• Vorden, Larenseweg 1, een oprichtingsvergunning voor een camping met stoeterij

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover nu rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de ver-
gunningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het
belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging, zowel schriftelijk als mondeling dooreen iederworden gemaakt. Bedenkingen
moeten bij ons worden ingediend vóór 15 september 2005. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
bedenkingen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de
afdeling Bouwen en milieu telefoon (0575) 75 02 87.

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

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 18 augustus t/m 28 septem-
ber 2005 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Drempt, Zomerweg 67, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een

veehouderij

• Hummelo, Loenhorsterweg 7, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning
voor een manege met mestopslag en horeca-activiteiten (dit besluit is gewijzigd t.o.v. het
ontwerp)

• Toldijk, Muizengatweg 7, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor
een veehouderij

• Vorden, Enkweg 1a, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een
verkooppunt voor motorbrandstoffen en detailhandel

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover nu rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming van het milieu.

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

eerdere ontwerpbesluiten;
d. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig

bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage en wel vóór 29 september.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 18 augustus t/m 28 september
2005 tijdens de openingstijden ter inzage een verklaring tot acceptatie van een melding op grond
van artikel 8.19, lid 2 onder bvan de Wet milieubeheervan:
• Toldijk, Zutphen Emmerikseweg 35, voor de bouw van een magazijn en wijziging van in- en

uitgang verkoopruimte
Deze verklaring is op 15 augustus 2005 verzonden.

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

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

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

Verordeningen
Naast de Reïntegratie en Premieverordening, de Cliëntenparticipatieverordening, de Toeslagen-
en verlagingenverordening, de Maatregelenverordening en het beleidsplan Werk en Inkomen
Bronckhorst, die op 3 januari 2005 verplicht door de gemeenteraad zijn vastgesteld op grond van
de Wet Werken Bijstand, zijn in de raadsvergaderingen van 27 januari 2005 en 24 maart 2005 ook
beleidsregels op grond van de Wet Werk en Bijstand vastgesteld. De gemeente Bronckhorst
heeft ervoor gekozen uitvoering te geven aan de uitgangspunten van de Wet Werk en Bijstand
volgens de richtlijnen zoals deze door de gemeente Enschede per 1 januari 2005 zijn vastgesteld.
Daarnaast zijn aantal aanvullende beleidsregels vastgesteld, waarbij de gemeente Bronckhorst
afwijkt van de richtlijnen van de gemeente Enschede.
Tevens zijn in de raadsvergadering van 3 januari 2005 de Verordening Wet Voorzieningen
Gehandicapten en de Boeteverordening Wet Inburgering Nieuwkomers vastgesteld.
Zowel de wetgeving, alle bovengenoemde verordeningen, de beleidsregels van de gemeente
Enschede en de aanvullende beleidsregels op grond van de Wet Werk en Bijstand van de ge-
meente Bronckhorst zijn in te zien op de afdeling Werk inkomen en zorg van het gemeentehuis.

Tegen vergoeding van legeskosten zijn afschriften verkrijgbaar (van onderdelen) van boven-
genoemde verordeningen en beleidsregels bij de afdeling Werk, inkomen en zorg. Indien u
hiervan gebruik wenst te maken, kunt u contact opnemen met één van de consulenten of de
beleidsmedewerker Wet Werk en bijstand, tel. (0575) 75 02 50.

Openstelling Fudisiatuin
Op zaterdag 20, zondag 21 en
maandag 22 augustus a.s. wordt
de fuchsiatuin van de familie Els-
man aan de Baron v.d. Heyden-
laan 24 te Wichmond opengesteld
voor het publiek.

Elk jaar komen er honderden men-
sen vanuit het hele land naar Wich-
mond voor de collectie fuchsia's die
in de tuin te bewonderen zijn. Dit
jaar is de collectie uitgebreid met
drie nieuwe soorten die door de
familie Elsman zelf zijn gekweekt.

De nieuwe soorten zijn door de
NKVF (de Nederlandse Kring van
Fuchisavrienden) afgelopen lente
goedgekeurd. Er zijn ongeveer 800
soorten fuchsia's in bloei gratis te be-
wonderen op 20, 21 en 22 augustus
a.s. van 10.00 tot 17.00 uur.

Fietstocht
langs de kastelen
Woensdagmiddag 17 augustus organi-
seert de plaatselijke VW, de Achtkas-
telenfietstocht. De lengte is circa 33 ki-
lometer. De tocht, onder leiding van
een ervaren gids, vertrekt om 13.30
uur vanaf het VW kantoor aan de
Kerkstraat.
Hier kan men zich al vanaf 13.00 uur
inschrijven. De kosten (inclusief een
drankje onderweg) bedragen voor vol-

wassenen 4,50 euro per persoon en
voor kinderen van de basisscholen
3,75 euro.

R V. Vorden
Wedvlucht vanaf Arras over een af-
stand van circa 320 kilometer. M. M.
Tiemessen l, 3,4, 8, 9,12,14,15,17;
TJ. Berentsen 2, 7,18; C. Bruinsma 5,
11; Comb. A en A Winkels 6,19,20,23;
DJ. Gotink 10; H. A Eykelkamp 13,16.



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

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 (Yo/anda BÖ«

'ifevandVC

\0nste

- Wijnproeverijen

Maandag gesloten
Andere dagen van de
week vanaf 11.00 uur

geopend.

Restaurant

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

www.wolfersveen.nl

SCHADE
HOEFT U NIET DUUR KOMEN TE STAAN!

Ook voor ruitreparatie, ruitvervanging,
Uitdeuken zonder spuiten en spot repair.

Wij werken voor alle verzekeringsmaatschappijen

Handelsweg I I Zelhem ƒ*&
Tel. 0314-622839 W

WILLEMSEN -w.«i«am
AUTOSCHADE ft TRUCKSTYLING www.autoschadewillemsen.nl

Dé naam voor schadeherstel in de regio

Inschrijving
optocht
September-
feesten
De wagenbouwers,
die met een grote
wagen willen deelne-
men aan de allegori-
sche optocht tijdens
de septemberfeesten
in Zelhem op zater-
dag 17 september
kunnen zich tot 14
september inschrij-
ven bij dhr. Jan
Weijers, tel. 0314-
622208 of bij dhr.
Anton Peppelman,
tel. 0314^21825.

Informatie over de
optocht en de sep-
temberfeesten kunt u
lezen op de website
www.septemberfees-
tenzelhem.nl.

Dick Bruil
Houtspecialiteiten

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

Industr iepark 17 Ze lhem
N 0314-621959 / 06-23232400 /

NIEUW IN ZELHEM;
ttatasaelseruice

Onderhoud alle merken
•APK

• Banden en Velgen
• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu's

• Remmen

ACTIE AUGUSTUS
APK vanaf € 29,=

Banden 4 halen J betalen

Kleine beurt vanaf € 40,=

Autosnelservice Lucri
Gildenweg 13 -Zelhem

Tel. 0314620871
(in het pand van autowascentrum

De Hoge Voort)

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

KaCkoenoester
gegratmeerd. met perziken overbakken met kaqs

€11.00

Ossefiaas èrochettes
emarineerd, met warme knoflookwus 3 gangenweekmenu

13.50 (jromtensoep
Varèenskaosjyuntjes

in champignon roomsaus

Coupe IricoCore
pistacheijs, vanilteijs en aadbeienijs

€17.50

Opel Meriva 1.6 Essentia airco, zwart met 2003
Citroen Picasso 1.6 zilver met 2001
Ford Focus 1.4 16V station, zilver 2001
VW Golf 1.4 16V 5-drs. groen met 1998
VW Polo 1.9 diesel 3-drs. rood 1997
Opel Agila 1.2 16V 5-drs zilver met 2002
Fiat Cinquecento 3-drs blauw met 1998
Opel Corsa 1.2 16V 5-drs, blauw met 2003
Hyundai Atoz, 5-drs, Prime, zwart 2002
Nissan Primera 4-drs. 1.6 Si rood 1996
Hyundai Accent 1.5 GLS, 5-drs 2001
Daewoo Matiz 5-drs. SE goud met. velgen 1999
VW Golf 1.4 5-drs.zwart met 1996
2x Opel Corsa 1.4 3-drs 1997
2x Peugeot 306 3-drs, 5-drs 1996-1997
Seat Cordoba 1.4 4-drs. sport, blauw met 1997
Renault Laguna 1.6-16V station rood met. LPG-65 1999

AUTOBEDRIJF

OVERBEEK
Dorpsstraat 4 - Hummelo - Tel. 0314-381674

Inruil en financiering mogelijk, voor nieuwe en gebruikte
auto's, APK keuringsstation

www.autobedrijfoverbeek.nl

tember te koop bij dhr. H. van
Eerden, Weversborgdijk l, 7122 NV
Aalten, tel. 0543-46 13 28. De kosten

bedragen € 4,55 per stuk excl. ver-
zendkosten.

Tussen Varsseveld, Halie, Heelweg en Westendorp ligt de eeuwenoude
buurtschap Meuhoek. Zo'n tweehonderd jaar geleden woonde daar temid-
den van zanderig heidevelden en drassige veengebieden een angstaanja-
gende zonderling. Waar hij vandaan kwam wist niemand.

Misschien een deserteur uit het
leger van Napo-leon of een achterge-
bleven Kozak. Wel was duidelijk dat
de man zorgde voor een zeer moei-
lijke situatie in deze omgeving, hij
voorzag voornamelijk met geweld in
zijn levensonderhoud. Onder bedrei-
ging nam hij de mensen hun voedsel
af. Dit leverde hem zijn bijnaam, de
Spekvos, op. Zijn strooptochten voer-
den hem tot ver in de omtrek, maar
ook mensen in zijn directe omge-
ving, de Meuhoek, werden niet ont-
zien. Wonend in zijn primitieve hut
had hij weinig te verliezen en
bedreigde hij de arme heidebewo-
ners met brandstichting als hij geen
voedsel of goederen kreeg. Iedereen
was bang voor de Spekvos. Ook de
overheid durfde hem niet aan te pak-
ken, smeekbeden van buurtbewo-
ners leidden niet tot hulp van die
kant. Uiteindelijk leidde zijn gedrag
tot een onhoudbare situatie in de
Meuhoek en werd het recht door de
buurtbewoners in eigen hand geno-
men. De Spekvos werd door Bearnd
van de Stampert doodgeschoten
Al is het lang geleden, het
Spekvosdrama blijft mensen boeien.
In 1945 schreef wijlen Bertus ter
Maat uit Halle een toneelstuk over
de Spekvos voor de kort na de bevrij-
ding opgerichte buurtvereniging 'de

.è:,zi ...-!/> •• A-;.

Meuhoek en omgeving'. Het stuk
werd een groot succes en toen in
1980 de vereniging Wozaneto uit
Wolfersveen het stuk weer opvoerde
waren ook alle vier voorstellingen
uitverkocht. De Spekvos heeft ook al
heel wat keren de pers gehaald, een
aantal keren in de Graafschapbode,
in andere regionale bladen en in
tijdschriften van oudheidkundige
verenigin-gen. En uiteraard in het
boek dat in 1995 werd uitgegeven ter
gelegenheid van het vijftigjarig
bestaan van de Meuhoekse buurtver-
eniging.
Meuhoeker en schrijver Bennie
Eenink over zijn boek:
Dat het Spekvosverhaal ook ver bui-
ten de Meu-hoek nog steeds leeft,
bleek wel uit de verkoop van het
boek. De vereniging telt zo'n 60
gezinnen als lid, toch zijn zo'n 250
boeken verkocht! Het boek leverde
wel veel reacties op, maar geen nieu-
we feiten. Het leek er op dat het bij
de verhalen zou blijven. Een jaar
geleden kwam daar echter plotse
ling verandering in.
Jan Bosboom uit Vorden was op zoek
naar zijn voorouders en stuitte daar-
bij op een Bosboom uit Heelweg die
in 1790 iemand had vermoord. En
die iemand had als bijnaam de
Spekvos Bennie Eenink daarover:

JJA'

"Daarmee kwam het balletje aan het
rollen. Mede dankzij de inzet van
Jan Oonk uit Zelhem en Hans
Ligterink uit Barlo is er heel veel
boven water gekomen. Helaas nog
niet zoveel als we zouden willen,
want het betreffende gedeelte van
het rechtbankarchief is misschien
zo'n tweehonderd jaar niet open ge
weest en zwaar door schimmel aan-
getast. Een aantal documenten kon
de archivaris in het archief in
Arnhem nog openen maar de rest
vond hij onverantwoord. Wanneer
dat deel zal worden gerestaureerd is,
gezien de beperkte budgetten niet te
voorspellen. De documenten lever-
den een schat aan informatie op die
ik heb verwerkt in een nieuw,
omvangrijk artikel".
Het Spekvos drama heeft zich afge
speeld op de grens van Halle en
Varsseveld, vandaar dat het artikel
door Bennie werd aangeboden aan
de oudheidkundige verenigingen
Salehem (Zelhem) en ADW (Aalten,
Dinxperlo, Wisch). Beide verenigin-
gen gaan het artikel eind augustus
publiceren in hun tijdschrift. Gezien
de belangstelling voor het jubileum-
boek in 1995 is het voor mensen die
geen lid zijn van genoemde vereni-
gingen wellicht interessant te weten
dat er ook losse nummers te koop
zijn. Vanaf begin september is de
Kronyck (Salehem, Deutekom,
Gander) voor € 4,00 te koop bij
Boekhandel Raadgreep & Berrevoets
in Doetinchem en Boekhandel
Bonvrie in Zelhem. Het ADW
Contactorgaan is vanaf begin sep-

Volgens Jazzdansschool Bertha
Huls staat 'gaan dansen' gelijk aan
een nieuw leven beginnen. De
keuze is groot. Je kunt flamenco,
jazzdans, street-dance of klassiek
ballet kiezen. Er zijn dansvormen
voor alle leeftijden: van peuter tot
65-plus.
Jazzdansschool Bertha Huls in
Doetin-chem gaat een bijzonder sei-
zoen tegemoet. Want in 2006
bestaat de dansschool 25 jaar. Wat
in 1981 begon met aarzelende eer-
ste stappen is anno 2005 uitge-
groeid tot een instituut van naam
met 600 leerlingen en twee dans-
studio's.

Het nieuwe studioseizoen begint
maandag 29 au-gustus. En al snel
daarna doet de dansschool van zich
spreken. Op het Stadsfeest van 2, 3
en 4 september zijn leerlingen van
de dansschool te zien tijdens de
Miniplaybackshow op zaterdag en
tijdens de Local show op de
Veentjes op zaterdag en zondag. Op
het podium op de Veentjes wordt
o.a. gedanst door de jongensdans-
groep The Beatsliders, zeer succes-
vol tijdens het Open Podium 2004.
Veertien dagen later, op zaterdag 17
september, zijn 500 jeugdige leer-
lingen van de dansschool te zien in
een spetterend dansfeest op het
Simonsplein. Speciale gast is weer-
man Piet Paulusma van SBS6. De

presentatie is in handen van Geert
Teunissen, bekend van de maande
lijkse Hartshow in het Hart van
Doetinchem.
In het kader van het 25-jarig
bestaan van de dans-school worden
in november en december
Breakdance workshops gehouden
voor jongens en meisjes vanaf 14
jaar. Zij hoeven geen ervaring te
hebben en kunnen zich opgeven bij
de dansschool. De workshops wor-
den op donderdagavond door Victor
en Niels gegeven in de Parkstudio
(Sportpark-Zuid). Zij hebben zelf les
gehad aan de Rotterdamse hiphop-
school.
Absolute hoogtepunten van het
komende jazzdansjaar zijn de
glamourfeesten in april 2006 en in
het kader van het 25-jarig bestaan
op zaterdag 10 en zondag 11 juni
2006 worden drie balletvoorstellin-
gen gehouden in schouwburg
Amphion in Doetinchem. Dat
wordt een megaspektakel waaraan
opnieuw alle leerlingen meedoen.
Aanmelden:
Jazzdansschool Bertha Huls: Op 23
augustus vanaf 17.00 uur kunnen
leerlingen van alle leeftijden zich
voor het nieuwe dansseizoen aan-
melden in de Spoorstudio aan de
Terborgseweg 76 (tel. 0314-364139).
Voor lestijden zie
www.jazzdansschool.nl



"Zonder de inzet van veel vrijwilligers is het
organiseren van het internationale Wim Kuijper
jeugdvoetbaltoernooi voor D-teams niet mogelijk"!!

Eerste podiumplaats
RTV-er Rens te Stroet

Grote regionale en lokale evenementen worden over het algemeen in
de pers breed uitgemeten. Zo ook het internationale Wim Kuijper
jeugdvoetbaltoernooi voor D-teams, dat komend weekend op het
sportpark van de voetbalvereniging "Vorden" gespeeld wordt. Een
voetbalhappening dat inmiddels is uitgegroeid tot een gebeuren die
bij veel betaalde voetbalorganisaties in binnen- en buitenland op de
voetbalkalender staat. Neem als voorbeeld de bakermat van het voet-
bal: Engeland. Daar is het "spelletje" ooit uitgevonden en daar wordt
nog steeds de beste voetbalcompetitie (Premier League) ter wereld
gespeeld. Ook dit seizoen weer met tal van Nederlandse toppers.

Bij de organisatie van het Wim Kuij-
pertoernooi is men er maar wat trots
op dat Alan Bennet, coördinator bij de
Engelse voetbalbond (FA) zaterdag en
zondag te gast is in Vorden. "Dat mag
je wel zeggen, want deze Bennet is een
belangrijk persoon op voetbalgebied",
zo zegt Gerard Greven die samen met
William v.d. Veen voorzitter is van de
toernooicommissie. Vanuit Australië
heeft zich een Fifa scheidsrechter tot
de organisatie gewend met het ver-
zoek om tijdens het Kuijper toernooi
een paar wedstrijden te mogen leiden.
Een verzoek waarop in Vorden positief
is gereageerd.

En wat staatje dan te doen bij al deze
belangstelling?: er voor zorgen dat je
als organisatie de zaken goed voor el-
kaar hebt. Gerard Greven pakt "de koe
gelijk bij de hoorns" en zegt" Je kunt
als organisatie wel prachtige plannen
maken en een boel willen, dat lukt al-
leen met behulp van veel vrijwilligers.
En dan bedoel ik niet alleen de vrijwil-
ligers bij ons Kuijper toernooi, ook an-
dere vrijwilligers. De voetbalclub Vor-
den heeft er in totaal circa honderd,
verdeeld over alle geledingen van de
vereniging. Bij het Kuijper toernooi
worden we geholpen door circa 70
man. Deze worden ingezet bij de bege-
leiding van de teams, kantine, onder-
houd van het complex, jury, arbitrage
noem maar op. Dit gezelschap is de
kurk waarop het toernooi drijft", zo
zegt Gerard Greven.

Een prachtig voorbeeld, op de dinsdag-
morgen van ons gesprek zitten er in
de kantine van het complex vijf man-
nen koffie te drinken. Even uitblazen
van de verrichte arbeid, allemaal heb-
ben ze een duidelijke mening over
Salomon Kalou en Dirk Kuyt en de
veelbesproken Portugese investerings-
maatschappij. "Complete slavenhan-
del, heeft niets meer met voetbal te
maken", zo spraken de "deskundigen"
aan de tafel. Vijf minuten later, de kof-
fie is op, weer naar buiten, er moet im-
mers weer gewerkt worden. Wanneer
het toernooi straks begint moet het er
toch allemaal piekfijn uitzien, niet-
waar?

GOUDEN KERELS
Gerard Greven: "Kijk, dat bedoel ik

dus, een groepje vrijwilligers dat hier
iedere dinsdag bij elkaar komt om
voor de club allemaal "hand- en span-
diensten" te verrichten. Gouden kerels
voor de vereniging". De toernooivoor-
zitter vergeet daarbij aan te stippen de
inbreng van zijn "eigen" toernooicom-
missie. Een commissie bestaande uit
Ernst te Velthuis, William v.d. Veen,
Wim Kuijper, Jan Borgonjen, Theo
Wiegerinck, Henk Hovinga, Bas Bruns-
veld en Gerard Greven. Een commissie
die het gehele jaar door met dit inter-
nationale toernooi bezig is en jaarlijks
gemiddeld 20 keer bij elkaar komt om
alles in goede banen te leiden.

Gerard Greven: "het begint altijd al di-
rect na het voorgaande toernooi, eva-
lueren dus. Zo hebben wij vorig jaar
augustus na afloop van het toernooi
in 2004 besloten dat er nieuwe clubs
uitgenodigd moesten worden, nieuw
"bloed" dus! Enkele clubs voldeden
niet meer aan onze verwachting. Dat
hebben we ze verteld en men had daar
ook wel begrip voor. Kwaliteit staat nu
éénmaal voorop. Dat zijn we ook ver-
plicht aan onze "vaste" deelnemers
Ajax, Feyenoord en PSV. Zij willen zich
altijd met topclubs kunnen meten.

Liverpool is dit jaar ook weer van de
partij. In 2003 was deze club ook op
ons toernooi aanwezig. Na afloop ver-
zocht de leiding ons toen om Liver-
pool niet voor 2004 uit te nodigen, om-
dat ze in dat jaar geen goede lichting
op de been konden brengen. Een jaar
later (dus 2005) wel. Een dergelijk eer-
lijk antwoord heb ik nog nooit ge
hoord. Blij dus dat Liverpool er nu
weer bij is en prachtig toch dat het
"grote Liverpool" dit jaar de Champi-
ons League heeft gewonnen", zo sprak
Gerard Greven.

Voor het eerst in Vorden van de partij:
een combinatieteam van FC Twente
en Heracles. Greven: " De Twentse
jeugd teams behoren al jaren tot de
top van Nederland. Erik ten Hag,
hoofd jeugdopleiding bij FC Twente
vertelde mij onlangs nog erg blij te
zijn met de uitnodiging voor het Kuij-
per-toernooi. Glasgow Rangers hebben
wij uitgenodigd omdat de Schotten
populair zijn vanwege hun tomeloze
inzet. Vancouver uit Canada is uitge

nodigd omdat het voetbal in dat land
en trouwens ook in Amerika zich dui-
delijk in een opwaartse spiraal be-
vindt", aldus Gerard Greven.

BEGROTING ROND
Het deelnemersveld in Vorden wordt
gecompleteerd met Bayer Leverkusen
'04, Lierse SK (winnaar in 2004), Ajax,
PSV, Feyenoord en Vorden. Behalve het
sportieve element, voor de toernooi-
commissie een hele klus om elk jaar
de begroting voor het Wim Kuijper-
toernooi weer rond te krijgen. Gerard
Greven: "Het is gelukt, de begroting is
rond. Toch wat moeilijker gegaan dan
voorgaande jaren. Vorig jaar hadden
we de financiën in januari al rond, dit
jaar pas in mei. Je kunt merken dat de
minder gunstige economische om-
standigheden hier ook een duidelijke
rol spelen. Wij beschikken (groot en
klein) over 127 sponsors.

Een dergelijk groot aantal maakt je
minder kwetsbaar. Het Zweedse be-
drijf Kinnarps (exclusieve kantoor-
meubelen) is onze hoofdsponsor. Het
bedrijf staat ook in Nederland bekend
vanwege de kwaliteit die ze leveren.
Kinnarps heeft aangegeven hoofd-
sponsor te willen blijven, wanneer wij
tenminste aan dezelfde eis blijven vol-
doen: kwaliteit leveren. En dat is iets
wat wij ook altijd nastreven!", aldus
Gerard Greven. De scheidsrechters
worden tijdens het toernooi aange-
stuurd door Wim Bekken en Rob Op-
laat. Er is één nieuwe spelregel bijge-
komen: de keepers mogen de bal van-
af de rand van het strafschopgebied
uittrappen.

De toernooicommissie kiest elk jaar
een bepaald thema. Dit keer is geko-
zen voor "Fit Kids", een project van de
"Stichting Artsen voor kinderen in Ne
derland". Greven: "Het uitgangspunt
daarbij is dat kinderen met bewe-
gingsproblemen ook kunnen sporten.
Daar zet de Stichting zich voor in. Ko-
mend weekend worden er op het com-
plex van "Vorden" voor alle kinderen
op veldjes van 20 bij 20 diverse activi-
teiten georganiseerd. "Fit Kids" wordt
mede ondersteund door de Gelderse
Sportfederatie en het gemeentebe
stuur van Bronckhorst. Burgemeester
Henk van der Wende zal het Wim Kuij-
pertoernooi zaterdag om 9.45 uur ope
nen. Alvorens het toernooi om 11.00
uur begint met de wedstrijden Ajax-
FC Twente en Bayer Leverkusen '04-
Feyenoord, worden er twee finales
(jongens en meisjes) gespeeld om het
schoolvoetbalkampioenschap van
Bronckhorst. De finale van het Wim
Kuijpertoernooi begint zondagmid-
dag 21 augustus om 16.10 uur. De ver-
enigingen "Concordia" en "Sursum
Corda" zullen het toernooi muzikaal
opluisteren.

Rens te Stroet uit Keijenborg, rij-
dend voor RTV Vierakker-Wich-
niond, heeft op l augustus in een
criterium in het Brabantse Duizel
zijn eerste podiumplaats behaald.
Hij werd in een spannende wed-
strijd tweede achter Erik Bierens.
Deze podiumplaats zat er al een
tijdje aan te komen, gezien zijn
goede rijden de laatste tijd. Zo
werd hij in bekende Ronde van
Boxmeer op 25 juli al vierde.

Peter Makkink uit Hengelo reed op 26
juli de ronde van Beekbergen. In deze
zware en snelle koers werd hij netjes
10e. De overwinning ging naar Her-
man Reesink uit Stokkum.
Thijs van Amerongen reed op dinsdag
9 augustus de ronde van Markelo. De
ze wedstrijd werd beheerst door de
renners van Lowik-van Losser team. De

overwinning ging naar Ger Soepen-
berg van het Lowik-team. Thijs van
Amerongen, ook rijdend voor dit team
werd hier derde.

Op woensdag 10 augustus werd de
ronde van Zutphen verreden. Deze
ronde is een van de zwaarste criteri-
ums in Nederland, door de strook kas-
seien op markt die ook nog licht op
loopt. Bij de amateurs-B werd het een
levendige koers. In het begin van de
wedstrijd reden 3 man weg. Daarach-
ter ontstond er een groep van 5 achter-
volgers. De drie vooraan hadden on-
dertussen het peleton op een ronde
gezet. Het peleton moest hierdoor 5
ronden voor het einde afsprinten. De
ze sprint werd gewonnen door Rudi
Peters uit Wichmond. Eddy Heuvelink
uit Warnsveld werd 18e. De overwin-
ning ging naar Jos Feiken.

(Advertorial)

B E U R S P R A A T

Goldilocks terug
van weggeweest?
De aandelenbeurzen zijn sinds begin
mei fors gestegen. Het optimisme
wordt deels gedreven door de sterke
Amerikaanse economie. Die laat een
hoge economische groei zien, in com-
binatie met een lage inflatie. Dit sce
nario van een stationair draaiende
economie, het zogeheten 'goldilocks'-
scenario, hebben we ook eind jaren
negentig gezien.

POSITIEF SENTIMENT
De AEX-index heeft sinds begin mei
een stevige rally laten zien en ook in-
ternationaal zijn de aandelenmarkten
sterk opgelopen. Een belangrijke aan-
jager van de wereldwijde aandelen-
beurzen is de Amerikaanse economie.
Die draait op dit moment verrassend
sterk. Over het eerste kwartaal groeide
het Amerikaans Bruto Binnenlands
product met 3,6% over het tweede
kwartaal rolde een groeicijfer van
3,4% uit de bus. Zo neemt het onder-
nemersvertrouwen weer toe, valt de
industriële productie hoger uit dan
verwacht en valt het financierings-
tekort lager uit dan eerder geraamd.
Bovendien blijft de inflatie op een be
trekkelijk laag niveau. Macro-econo-
misch is de huidige combinatie van
hoge economische groei en een lage
inflatie zeer gunstig en steeds vaker
wordt door economen de term 'goldi-
locks' in de mond genomen.

GOLDILOCKS
De term 'goldilocks' is afgeleid van het
sprookje goudlokje en de drie beren.
In dit sprookje ontdekt een klein meis-
je een utopisch berenhuis waarin alles
precies goed lijkt. Economen nemen
de term in de mond als ze het hebben
over een euforisch scenario waarin
een hoge reële economische groei
(meer dan 3% na aftrek van inflatie)
niet gepaard gaat met prijsstijgingen.
In zo'n scenario kan de rente laag
blijven en dat stimuleert verdere eco-
nomische groei. De Amerikaanse
economie laat sinds het tweede kwar-

taal van 2003 hoge groei en lage infla-
tie zien.

RISICOFACTOREN TEGEN
DOVEMANSOREN GERICHT?
Het huidige optimisme inde Verenig-
de Staten is gebaseerd op een aantal
meevallende macro-economische in-
dicatoren. Denk daarbij onder meer
aan een hoog consumentenvertrou-
wen, lage werkloosheid, meevallende
industriecijfers en sterk stijgende hui-
zenprijzen. Deze factoren beïnvloeden
elkaar onderling. Toch zijn er wel
degelijk gevaren die dit positieve sce
nario kunnen laten keren. Zo maken
sommige analisten zich zorgen over
een verdere stijging van de toch al ho-
ge olieprijs of het aanhoudende tekort
op de Amerikaanse handelsbalans.
Anderen wijzen weer op terrorisme of
het gevaar dat de huizenmarkt in de
Verenigde Staten instort. Veel Ameri-
kanen gebruiken de overwaarde van
hun huis namelijk voor consumptieve
kredieten. Beleggers en handelaren
kiezen er momenteel voor om de ne
gatieve berichtgeving te negeren en
focussen zich massaal op het goede
nieuws. De lage rente is daarvan wel
het duidelijkste voorbeeld. Deze zorgt
er nu weliswaar voor dat aandelen
relatief goedkoop zijn, maar de lage
lange rente duidt ook op lage toekom-
stige economische groei.

TERUG NAAR EIND JAREN
NEGENTIG?
Volgens sommige economen maakt
de integratie van China, India en an-
dere opkomende landen in de wereld-
handel non-inflatoire en daardoor on-
gekende langdurige groei mogelijk.
Het positieve sentiment doet denken
aan het optimisme eind jaren negen-
tig toen de Amerikaanse economie
mar liefst vijfjaar van onafgebroken
hoge groei liet zien.

Tegen het einde van deze periode ge
loofden sommigen zelfs dat die gun-
stige situatie eeuwig zou voortduren,
omdat er een nieuw tijdperk was aan-
gebroken waarin technologische voor-
uitgang, productiviteitsstijging en be
tere informatievoorziening voor onge
kende welvaartsgroei zouden zorgen.
We weten allemaal wat er in 200 en
2001 op de beurzen is gebeurd. Wat
ons betreft is voorzichtigheid dus ge
boden. Vooral obligaties zijn kwets-
baar. Het risico is namelijk aanwezig
dat de zeer lage lange rente weer gaat
oplopen. Voor aandelen handhaven
wij ons neutrale advies.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
(0575) 59 17 10
Wouter van den Berg
RobJonker
Henk Kreeftenberg



Ruurlo, Groenloseweg 6/6a Ruurlo, Barchemseweg 18 Ruurlo, Amaliahof 5

Karakteristieke vrijstaande woning met kantoor / atelier, vrijstaande ga-
rage en besloten tuin op een kavel van 670 m? grond, aan toegangsweg
van Ruurlo nabij het centrum.

Het woonhuis kent de volgende indeling:

Begane grond:
entree/hal; kelder; woonkeuken, trapopgang; ruime woonkamer; aange-
bouwde werk- studeerkamer; vaste trap naar:
leverdieping:
overloop; ruime badkamer voorzien van ligbad en 2e toilet; 4 slaapka-
mers; doorgang naar wasruimte; bergzolder. Via vlizotrap te bereiken
zolderruimte.

vrijstaande garage en aangebouwde carport.

besloten achtertuin, royale voortuin behoort tot de mogelijkheden. Gro-
tendeels voorzien van dubbele beglazing.
Door zijn ruime inhoud kent dit pand vele mogelijkheden.

AANVAARDING IN OVERLEG

VRAAGPRIJS: € 379.000,00 k.k.

* Het betreft een collegiale verkoop met Luimes-Lebbink makelaars

Nabij het centrum gelegen, goed onderhouden sfeervol vrijstaand woon-
huis met garage, royale oprit en tuin met veel privacy op een perceel
van 335 m? eigen grond.

Het woonhuis kent de volgende indeling:

Begane grond: entree / hal met natuurstenen vloer; toilet met fontein; kel-
derkast; eenvoudige keuken; woonkamer en -suite; ruime bijkeuken
met keukenopstelling; vaste trap naar: Ie verdieping: ruime overloop; 3
slaapkamers; badkamer; via vlizotrap naar: 2e verdieping: bevloerde
bergzolder. Overige: vrijstaande stenen garage, verwarming d.m.v. gas-
kachels, gedeeltelijk dubbele beglazing.

AANVAARDING IN OVERLEG MET EIGENAAR

VRAAGPRIJS: € 259.500,00 k.k.

OOSTERHAVE
makelaars o.z.

Stationsstraat 12 • Ruurlo
Tel. (0573) 47 19 91

Ontwikkeling: Bouwteam Hamergroep f! f % NOG 1 WONING TE KOOP !
Op fraaie locatie centraal gelegen en" in de nabijheid van alle voorzienin-
gen gerieflijk hofje met 12 woningen. Volledige ingericht, met parkeren
op eigen terrein onder uw eigen carport. Bezoekers kunnen op de open-
bare parkeerplaatsen parkeren.

Het woonhuis kent de volgende indeling:

Begane grond:
entree / hal; meterkast; toilet; woonkamer; open keuken; slaapkamer;
badkamer; vaste trap naar:

hobby-ruimte (mogelijkheden voor het realiseren van slaapkamer(s)

berging / hobby-ruimte met carport.
Tuin: onderhoudsvriendelijke tuin.
De woning is uitgevoerd met:
keuken, wandtegels, vloertegels, vrijhangend toilet, wastafel met onder-
kast voorzien van kraan, vloerverwarming b.g., hardhouten trap, balans-
ventilatiesysteem, videofooninstallatie, wanden behangklaar, buxus of
beukenhaag ter afscheiding van de voortuin, bestrating carport en ter-
ras achter, schutting aan de achterzijde van het perceel, openbare voor-
zieningen, 1 jaar lidmaatschap van Organize your Life (service op maat).

BOUW IS GESTART, OPLEVERING DECEMBER 2005
PERCEELSOPPERVLAKTE: 263 m2

PRIJS: € 302.500,00 v.o.n.

Iets doen voor de Zonnebloem?
Bouw mee aan ons nieuwe vakantieschip!

girO 145 (Breda)
www.ietsdoenvoordezonnebloem.nl

1980 25 jaar 2005

DansscboOl

STIJLDANSEN & LINEDANCE

Vanaf september starten wy weer met onze nieuwe danscursussen, in de volgende
plaatsen: Steenderen, Hengelo Gld. en Al m en met curcussen voor tieners en pa-
ren, voor zowel beginners als gevorderden.

STIJLDANSEN:

Zondag
Steenderen: zaal
"De Seven Steenen"

Woensdag
Almen: zaal
"De Nieuwe Aanleg"

Vitjdag
Hengelo Gld.: zaal
"Wolbrink"

Inschrijving Stijldansen
Zondag 28 aug. & 4 sept. Woensdag 31 aug. Vrijdag 2 en 9 sept.
van 19.00 tot 20.00 uur van 19.00 tot 20.00 uur van 19.00 tot 20.00 uur

LINEDANCE:

Maandagavond
Steenderen zaal "De Seven Steenen"

Dinsdagavond
Almen zaal "De Nieuwe Aanleg'

Start Line dance
Maandag 5 september
Aanvang 20.00 uur

Start Line dance
Dinsdag 6 september
Aanvang 20.00 uur

Telefonische inschrijving en informatie mogelijk, dagelijks vanaf 18.00 uur op
tel Jir. 0575-572462 Inschrijfgeld € 5,00 p.p.

UNICEF NEDERLAND:
50 JAAR KINDEREN EERST

Help elk kind
naar school.

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

Presenteert:

TEENAGE PARTY

T/M 15 JAAR
ENTREE € 6.00

20:00 UUR - 00:15 UUR

VRIJDAG



(Advertorial)

SFEERVOL HOOGTEPUNT VAN EEN ZOMERS BUTTENLEVEN

COUNTRY LIVING FAIR 2005
De Country Living Fair is al tien
jaar hét hoogtepunt van de zomer.
Ook dit jaar wordt het weer heer-
lijk dwalen over weides rondom
het statige kasteel Vorden. In en
rondom de tientallen stands die
als kasteeltorentjes in de velden
zullen verrijzen, kunnen bezoekers
genieten van alles wat het buitenle
ven te bieden heeft. Country Living
op z'n best!

COUNTRY ANIMALS
Dieren spelen een grote rol op de
Country Living Fair. Vindt u het ook al-
tijd zo fascinerend om te zien hoe gro-
te kuddes schapen bijeen gedreven
worden door hond en hoeder? Mis dan
de demonstraties schapenhoeden niet
van Ellen van Hoorn en meervoudig
Nederlands, Europees én Wereldkam-
pioen Serge van der Zweep met zijn
bordercollies. Vliegensvlug zijn de val-
ken van Reinier de Vries. Van dichtbij
ziet u hoe de vlucht van een valk
wordt onderbroken door het pijlsnelle
prooivangen. Wilt u weten of uw hond
jachtinstinct bezit? Op de Fair kunt u
met uw viervoeter een proefje lopen.
U kunt de kunst alvast afkijken tijdens
de demonstraties met jachthonden.

COUNTRY STYLE
Bent u op zoek naar mooie meubelen

De tent van het Platteland V2 staat
dit jaar voor het grootste deel in
het teken van de streek Achter-
hoek en de daarbij behorende
streekgereehten.

Zo brengt Evelien Daalwijk een assor-
timent mee uit haar Boerderijwinkel
Versland onder anderen natuurlijk
geconserveerde kaasproducten, een
nieuw bereidingsprocédé en de moei-
te van het proeven zeker waard. Te-
vens vindt u hier mosterd, jam en ho-
ning. Kijk op www.versland.nl voor
een compleet overzicht.
Ook is ruim vertegenwoordigd boer-
derijwinkel den 4 Akker van Herman
en Mirjam Eskes. Zij brengen onder
anderen deegproducten en Herman
zal verse broden bakken. Verder kunt
u een heerlijk versgemaakte mousse
proeven. Kijk voor een complete in-
druk op www.den4akker.nl

of bijzondere woonaccessoires, grote
kans dat u ze vindt op de Country Li-
ving Fair. Voor de liefhebbers van an-
tiek en romantiek is het heerlijk snuf-
felen tussen al het 'oude' moois dat
standhouders hebben meegenomen
uit binnen- en buitenland. Maar ook
voor een chic nieuw interieur biedt de
Fair volop inspiratie.

TENT VAN HET
PLATTELAND

Harry van Schooten. Harry brengt
ambachtelijk gemaakte droge wordt,
zure zult, rolpens en verkoopt de
heerlijkste beenham.
Plattelandsvouwen vereniging Vrou-
wen van Nu bakken ambachtelijke
rolletjes.

De tent van het Platteland wordt ver-
der ingevuld door Vekabo, Vereniging
van kampeerboerderijen, de Pluim-
en kleinvee vereniging Vorden, Henk
Wiltink met houten agrarische mi-
niaturen en Bloembinderij de Winde.

Onder auspiciën van de Tent van het
Platteland wordt een groot deel van
het voorterrein ingericht met de

Of het nu Country Chic is of Country
Casual; op de Fair treft u stijlvolle jas-
sen, truien, laarzen, hoeden, tassen en
nog veel meer fraais waarin u zich
heerlijk zult voelen in de buitenlucht.
Hekken en accessoires van smeedijzer
zijn erg in trek. Op de Fair treft u een
mooie collectie. Wilt u eens ervaren
hoe het is om het ijzer te smeden als

leukste dingen op agrarisch gebied.
Wat men in de regio al wel kent,
maar daarbuiten helemaal niet is
Boerengolf. Een aanrader als familie-
uitje of een dag uit met uw bedrijf.
Op de Country Living Fair kunt u een
stukje proefdraaien, er worden een
aantal holes uitgezet en u maakt
zelfs kans op een prachtige prijs bij
een "hole in one". Boerengolf wordt
mede mogelijk gemaakt door
www.kaasboerderijweenink.nl
Firma Groot Roessink toont u dit jaar
naast ezels en Alpaca's, ook rendie-
ren. De rendieren zijn op het terrein
te bewonderen, want Groot Roessink
neemt ze tijdens de fair mee uit wan-
delen.

Ook aan de kinderen is gedacht, in
demobak 3 wordt door Jong Gelre po-
nyrijden voor kinderen mogelijk ge-
maakt.

ALGEMENE INFORMATIE
Openingstijden: Woensdag 24 augustus: 10,00 -18.00 uur

Donderdag 25 augustus: 10.00 -18.00 uur
Vrijdag 26 augustus: 10.00 -18.00 uur
Zaterdag 27 augustus: 10.00 -18.00 uur
Zondag 28 augustus: 10.00 -18.00 uur

Toegangsprijs: Volwassenen: € 10,00
Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang.

Bezoekadres: Kasteel Vorden, Horsterkamp 8, 7251 AZ Vorden
Internet-site: www.countrylivingfair.nl
Openbaar vervoer: De Country Living Fair is goed te bereiken met het

openbaar vervoer. Vanaf het station Vorden is het ca.
10 minuten lopen naar de Fair.

het heet is? De ambachtelijke smid
leert u wat fijne kneepjes van het vak
op een aambeeld.

COUNTRY FOOD
Uiteraard is er op de Country Living
Fair weer volop lekkers te genieten.
Een sapje of een wijntje in de zomer-
zon met één van de bijzondere, harti-
ge broodjes en taartjes die op de Fair
worden bereid. Is een stijlvol Country
fornuis uw droom? Op de Fair kunt u
van dichtbij kennismaken en genieten
van gerechten die in de cooker zijn be
reid. Als u een liefhebber bent van
mosterd smaakt een bezoekje aan de
Fair zeker naar meer. Ontdek wat voor
lekkers er gemaakt kan worden met
mosterd. Vergeet ook niet om eens te
proeven van de eerlijke smaak van bi-
ologische streekproducten. Als het
voorproeven u goed smaakt, neem
dan lekker wat Country Food mee
naar huis zodat u daar nog even kunt
nagenieten.

COUNTRY GARDEN
De tuin bereidt zich langzaam voor op
een kleurrijke herfst. U brengt uw
huis en tuin al helemaal in de stem-

ming met bontgekleurde pompoenen
en kalebassen die u werkelijk in alle
vormen en maten kunt vinden op de
Fair. Verder uiteraard veel accessoires
voor in de tuin, planten van het sei-
zoen en mooie ideeën om de zomer in
huis en tuin nog even te bewaren.

COUNTRY LIFE
De sfeer in de groene tent op het Fair-
terrein is puur natuur. Hier ontdekt u
wat er gedaan wordt om het 'buitenle
ven' te beschermen, te verbeteren en
verder te ontwikkelen. Zo zijn er ex-
perts aanwezig van de weidevogelver-
eniging en de muskusratbestrijding.
Op de Fair kunt u natuurlijk ook (let-
terlijk) proeven van het echte leven op
het platteland. De Gewestelijke Land
en Tuinbouw Organisatie laat u ken-
nismaken met het werk van agrariërs
vandaag de dag. Ze nemen voor u on-
der meer ambachtelijk bereide kaas
en verse beenham mee.

Bent u op zoek naar een Country
house in de contreien van Vorden,
breng dan beslist een bezoekje aan de
Country makelaar. Hier begint wel-
licht voor u een nieuw (buiten)leven!

KOM NU MET KORTING NAAR DE COUNTRY LIVING FAIR!
Estate Events geeft de inwoners van Vorden een speciale korting op de toe
gangsprijs van de Country Living Fair. Tegen inlevering van deze bon kunt
u vanaf vandaag tot en met 23 augustus bij het WV-kantoor in Vorden kaar-
ten kopen voor de Country Living Fair. U betaalt dan geen € 10,- maar
slechts € 6,50 per persoon. Per bon kunnen twee kaartjes gekocht worden.
Dat scheelt u dus maar liefst 7 euro.

V LET OP: deze aktie loopt tot en met 23 augustus en kaarten kunnen alleen \
OOgekocht worden bij het VW-kantoor in Vorden. Deze kortingsaktie is niet *

geldig in combinatie met andere akties of kortingen.

Naam: .

Adres:

Woonplaats:

Zorghotel in Zelhemse dorpskern

Gouden Leeuw Groep koopt gemeentehuis

De Zelhemse gemeenteraad had
voor de gemeentelijke herindeling
duidelijk aangegeven aan welke ei-
sen de mogelijke koper van het ge
meentehuis moest voldoen om in
aanmerking te komen het gebouw
te exploiteren. Met deze ideeën in
het achterhoofd nodigde het ge
meentebestuur van de nieuwe ge

meente Bronckhorst ondernemers
uit om met een plan te komen dat
binnen die grenzen zou blijven. Ne
gen reacties kwamen er vervolgens
binnen maar geen daarvan bleek
aan de eisen te voldoen. Twee,
waarvan de Gouden Leeuw Groep
er één was, kwamen wel in de
buurt en werden gevraagd met

aanpassingen te komen, zodat het
geheel passend te maken was. De
Gouden Leeuw Groep bleek als eni-
ge in staat tegemoet te komen aan
die wensen en eisen en derhalve
kon de gemeente Bronckhorst op
2 augustus een persbijeenkomst
beleggen om de verkoop bekend te
maken.

De Gouden Leeuw Groep wordt ge
vormd door de familie Horstik (Mark,
Hans en Birgit) en hun aanhang. Af-
komstig uit de zorg besloten ze in
2000 hotel 'de Gouden Leeuw' in Laag
Keppel om te bouwen tot een Zorgho-
tel. Dit bleek een schot in de roos te
zijn en met een wachtlijst van bijna 50
vond de fam. Horstik het tijd worden
voor een uitbreiding.

Het gemeentehuis in Zelhem bleek
aan hun eisen te voldoen en de beno-
digde aanpassingen bleken haalbaar
en dus zal het voormalige gemeente
huis worden omgebouwd tot een
woonzorgvoorziening/zorghotel voor
zorgbehoevenden van jong tot oud
met 34 appartementen en 7 zorgstu-
dio's voor tijdelijke opvang.

In het complex komen verder facilitai-
re voorzieningen als restaurant, keu-
ken, recreatieruimte, kantoor-, artsen-
en fysiotherapieruimtes, een stiltecen-
trum en een kapsalon.

Zorg en verpleging wordt tot op hoog
niveau gegarandeerd, waardoor de
woonvoorziening levensloopbesten-
dig is en mensen er ook in de termi-
nale fase kunnen blijven wonen.

Daarbij is de Gouden Leeuw Groep
AWBZ-erkend, waardoor dus de zorg-
kosten betaald worden. Hans en Mark
Horstik, beiden aanwezig op de pers-
bijeenkomst, geven direct toe dat hun
woonzorginstelling niet voor iedereen

bestemd is, omdat de woonkosten best
wel hoog zijn. In de Gouden Leeuw,
waar de kamers kleiner zijn, betalen
de bewoners € 1500- per maand om
er te kunnen wonen. Voor het gemeen-
tehuis is het de bedoeling dat de
wooneenheden 80 m2 groot worden
en daarmee groter dan in Laag Keppel,
waardoor de kosten nog hoger komen
te liggen.

"We richten ons op een deel van de be
volking, die de kosten betalen kan en
die groep is duidelijk groeiende ge
zien de wachtlijst in Laag Keppel, en
bieden daarvoor wonen en zorg op ni-
veau", aldus dhr. Mark Horstik, "Daar-
bij komen we allemaal uit de zorg en
ligt ons hart daar nog steeds".

Op 15 augustus zal de akte de notaris
passeren en kunnen de plannen uitge
werkt worden. Met de bestemmings-
planwijzigingen, verbouw etc. hoopt
de Gouden Leeuw Groep begin 2007
operationeel te zijn.

Ook de gemeente Bronckhorst is blij
met de verkoop van het pand aan de
Burg. Rijpstrastraat, waarmee de vier
gemeentehuizen, die niet meer als zo-
danig dienst hoeven te doen na de her-
indeling, allemaal een andere bestem-
ming gevonden hebben.

De opbrengst, ergens in de buurt van
vijf miljoen Euro, kan gebruikt wor-
den om het nieuwe gemeentehuis
van Bronckhorst gestalte te geven.
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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 adviseursOUTMPUS

Ester Dolphijn of

angermans.

Zou u van deze adviseur ook een onscherp advies kopen?

de AA HYPOTHEEK desk
Overal een goede bekende

Nieuwstad 44, 7241 DR Lochem

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

Lochem
IVI IVIMI i

recreatie

CSU Total care is een dienstver/enende organisatie op

het gebied van schoonmaakonderhoud. Eén van haar

profitcenters, CSU Recreatie, is gespecio/iseerd in het

schoonmaakonderhoud van bungalowparken, recre-

atieprojecten en hotels.

Ter continuering van onze succesvolle activiteiten bij onze opdrachtgever bungalowpark Stroom-

broek te Braamt zijn wij op korte termijn op zoek naar een enthousiaste collega's voor de functie

van:

Schoonmakers (m/v) bungalowschoonmaak
Voor ca 12 uur per week

Werktijden: van 9.00 uur tot 15.00 uur (dagen in overleg)

Vakopleiding is een pré.

Geïnteresseerd? Voor werkzaamheden bij Landal Stroombroek te Braamt kunt u contact opne-

men met mevrouw C. Gerrist, tel.: 06-20268114 (tijdens kantooruren).

GITMRLES inZUTPHEN

Individuele lessen door gediplomeerd
docent Eduard Peelen.

l/oor iedereen vanaf 9 jaar.

Tel.: 0575-516240

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

Weekblad Contact
blijft betaalbaar voor

de kleine adverteerder.

Daarom komen wij
met verschillende edities

in de gemeente
Bronckhorst.

Bij DARTEL TRAMPOLINES:
permanent 18 showmodellen!

Kom kijken en proberen

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

Broekstraat 22, D'chem

sept-arp. op afspr. (0314 39 16 87)

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
* TUINONTWERP *

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

* VIJVERS *
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Turfstraat 33, Zutphen, Tel. (0575) 512613

Opruiming
25%
50%
75%

KORTING
Kijk nu in onze zomerkollektie!

Vinia Vera m Zutphen verrassend,
veelzijdig en vrouwelijk!

»/ c_5 */

BRLUSTRHDE AL: DHNCE CLASSICS

DANCE KELDER: HOUSE CLASSICS

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

Stoepverkoop bij Duthler
ZUTPHEN- Zaterdag 20 augustus a.s. vindt er een happe-
ning plaats aan de Troelstralaan te Zutphen. Deze dag wor-
den de laatste restanten voor te gekke prijzen aangeboden.
De zogenaaamde Stoepverkoop vindt traditioneel plaats op
de stoep onder de luifel bij Duthler-mode-Zutphen. Dat deze
'Stoepverkoop1 grote bekendheid geniet blijkt uit de grote
drukte die deze dag jaarlijks kenmerkt bij dit modehuis aan
de Troelstralaan.Dus zaterdag 20 augustus bent u van harte
welkom van 10.00 tot 16.00 uur tijdens de Stoepverkoop.
Tot ziens bijr

uthlermode
1 u t p h e n

Troelstralaan 39-43 Zutphen tel. 0575 526080
Ziekenhuis ri. De Stoven, rotonde rechts, 2e links



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

Doldwaze Groesrace

Zondag 21 augustus zal op het terrein rondom 'de Beuk' in het centrum van Zelhem de twee-
de editie plaatsvinden van de Doldwaze Groesrace. De festiviteiten worden opgebouwd rondom
een stadscross voor mountainbikers op een crossterrein, gemaakt met pallets en andere kunst-
matige hindernissen. Inmiddels hebben zich al weer veel coureurs mgeschre-ven voor deze
strijd.

De wedstrijd wordt 'aangekleed' met een fcest-
programrna waarin féestdiskjockey Maarten, zange-
res Marianne VVeber en de band 'Haze' een belang-
rijke rol spelen. Vanaf een groot buitenpodium zal
dit programma gepresenteerd worden.
Ook sportcentrum Aerofit uit Hengelo (G) zal mee-
werken aan het programma. Ze presenteren en
demonstreren vanaf het podium een aantal fitness-
vormen die bij hel sportcentrum gegeven worden.
Daarnaast zijn er nog diverse attracties voor jong
en oud met voor de jongsten een prachtig spring-
kussen. Het programma rondom de Doldwaze
Groesrace begint om 13.00 uur op de Markt.

Jonge band op podium de Groes

HAZE, een belofte voor de toekomst

2005 Lijkt voor de jonge band 'HAZE' uit de gemeente
Bronckhorst een bijzonder jaar te worden, want na het
winnen van de publieksprijs tijdens 'the clash of cover*
bands' in de Amsterdamse poptempel Paradiso en het
deelnemen aan een demowedstrijd met daaraan ver-
bonden mogelijke optredens, is de band gevraagd om
op Huntenpop (Veldhunten bij ülft) en Appelpop (Hel)
te komen spelen en daarmee staan ze op het podium
naast gevestigde namen als 'Intwine* en 'Novastar'
(Huntenpop) en Witbin Temptation, Krezip en Direct
(Appelpop) en in oktober vertrekt de band naar
Zweden waar wordt meegewerkt aan een multimedi-
aal project, terwijl daarnaast een aantal Zweedse
optredens op het programma staan.

Wellicht komt het doordat
de band er in slaagt om via
eigen nummers een rock-
sound met een popsound-
je weet neer te zetten
waarin zangeres Marieke
Ruessink kan excelleren
en een onvergetelijke
indruk bij het publiek kan
achterlaten. Wellicht ook
is rockminnend Nederland
toe aan HAZE.
HAZE richt haar focus
meer en meer op eigen
werk. Daar werd inmiddels
waardering voor ui t -

gesproken tijdens de
Saxion Sound Award (pop-
academie Enschede), die
werd gewonnen en ook de
vakjuryprijs in de schouw-
burg te Doetinchem werd
.gewonnen door de waarde-
ring voor de eigen compo-
sities, waarin, aldus de
jury, "de ziel in de muziek
te horen was".
Tijdens optredens op festi-
vals speelt HAZE groten-
deels eigen werk, maar als
de band ge-vraagd wordt in
een kroeg of bar te spelen,

wordt het eigen repertoire aange-
vuld met covers. HAZE probeert daar-
in wel kritisch te blijven, want hoe-
wel het publiek belangrijk is, moe-
ten de covers toch wel passen binnen
de sfeer die HAZE met haar muziek
wil neerzetten.
De band heeft nog niet echt nage-
dacht over de muzikale toekomst.
"Voorlopig is het een per-fecte
hobby", aldus /.angeres Marieke,
"maar als er iets op onze weg komt,
zullen we het zeker niet uit de weg
gaan'1. Voorlopig wil de band lekker
optreden op festivals en kroegen. In
Zelhem kunt u Haze bewonderen tij-
dens de doldwaze Groes Fietsrace.
Zondag 21 augustus speelt de band
op het buitenpodium tijdens de cen-
trumcross.
HAZE bestaat naast zangeres Marieke
Ruessink uit Torn Salemink (gitaar),
Frans Zeelen (basgitaar). Marcel
Buunk (toetsen) en ïhijs Wisselink
(drums). De band heeft inmiddels
een eigen dcmo-cd, een website
www.hazemusic.nl met een bijbeho-
rend e-mailadres intb@haze-music.nl
en ook via tel. 06-43016851 wil de
jonge band u graag voorzien van alle
benodigde informatie.
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Tijdens geslaagde "Berenddag" werd
Burgemeester Henk van der Wende tot Ridder geslagen!

Burgemeester wmdCT-Waidfttgni fat rkkfcrj^^

De vaders, moeders en veel kroost zij troffen het woensdagmorgen
niet toen tussen half tien en 11.00 uur kon worden vertrokken voor het
maken van de kinderfïetsroute In de sporen van Berend". Ondanks de
soms heftige plensbuien waren toch velen op het middeleeuwse
spektakel afgekomen. Ouders met kinderen uit Purmerend, Overloon,
Hellevoetsluis, Groningen, zelfs Zwitsers die in Nederland hun vakan-
tie doorbrachten, waren met het gastgezin naar Vorden getogen. Jopie
Wullink, directeur van de plaatselijke VW: "De afgelopen weken zijn
wij uit alle delen van Nederland overstelpt met inschrijvingen. Veelal
mensen die in het ANWB blad "De Kampioen" over deze Berenddag
hadden gelezen. (De redactie van de Kampioen heeft namelijk in haar
juli-nummer een artikel gewijd aan het gebeuren in Vorden, red).
Vanochtend zijn hier vanaf het VW kantoor bijna vijf honderd fiet-
sers vertrokken. Tot nu toe zijn er hier op de kasteelweide al ruim
900 deelnemerskaarten uitgegeven en het stroomt nog steeds door",
aldus een verheugde Jopie Wullink.

middeleeuwse kassa

De "Berenddag" bestond namelijk uit
twee gedeeltes, 's Ochtends dus een
fietsroute met een lengte van circa 20
kilometer met onderweg een drietal
pleisterplaatsen. Zo konden de kinde-
ren bij camping "De Kleine Steege" in
Wichmond schilderijen maken, bij
camping "De Goldberg" kreeg de
jeugd les in zwaardvechten. Bij het
pannenkoekenhuis 'De Vordense Pan'

KINDERBOEKEN
Martine Letterie heeft inmiddels tal
van kinderboeken over deze beroem-
de Berend van Hackfort geschreven.
De schrijfster was woensdagmiddag
op de kasteelweide in de Loga- stand
druk bezig met het signeren van de
door haar geschreven boeken. "O, jij
heet Emiel, zal ik het boek dan maar
opdragen aan Ridder Emiel? De kleine

_

Donken luchten boven dejeestweide waar af en toe een kleine regenbui uit kwam

Ganzen drijven

stempelkaart konden de jongens en
meisjes aan verschillende middel-
eeuwse activiteiten meedoen. Met vijf
stempels werd je zelfs benoemd tot
schildknaap, met als gevolg dat er aan
het eind van de middag heel wat jon-
gens en meisjes met deze ere-titel
rondliepen.
Voor de kinderen een prachtige mid-
dag: ringsteken, schijfschieten, pony
rijden, familie wapens schilderen, zak-
slaan. Een prachtig gezicht was toch
wel het "ganzendrijven". De Border-
collies dirigeerden de ganzen in mar-
stempo tussen een erehaag van kinde-
ren door. Verder werden er ridderge-
vechten gehouden, er was een show
met valken en een toneelvoorstelling.
Zelfs kregen de "jonge ridders" en
"jonkvrouwen" ook op de weide les in
het vechten met zwaarden!

Wat zullen de jongens en meisjes zich
straks, wanneer de scholen weer be-

In stromende regen vertrek vanaf VW in t Dorp

ginnen, kunnen uitleven bij het ma-
ken van opstellen over "Berend van
Hackfort" die zij op deze 10e augustus
nog hoogst persoonlijk een handje
hebben gegeven". Ook voor Henk van
derWende, burgemeester van Bronck-
horst, was het een gedenkwaardige

konden de jongens en meisjes zich als
jonkvrouw, ridder of prinses verkle-
den. Er was een ruime keuze uit de
kast met middeleeuwse kleren. Nadat
iedereen op de foto was gezet, werd de
fietsroute vervolgd of anders geformu-
leerd, de kinderen volgden de sporen
van de 8 jarige Berend van Hackfort,
die daadwerkelijk rond 1500 op kas-
teel Vorden en kasteel Hackfort heeft
geleefd.

ridder vond het net als zijn toekijken-
de moeder allemaal prachtig en span-
nend! Martine Letterie: "Vanmorgen
dacht ik even, als dat maar goed gaat
vandaag, wat een weer zeg, gelukkig
zijn de omstandigheden vanmiddag
prima", aldus de tevreden schrijfster.

Voor de jeugd was er trouwens een
spetterend middagprogramma in el-
kaar gesleuteld. Aan de hand van een De kinderen konden naar hartelust verven en knutselen

dag. Hij werd namelijk door de Hertog
van Gelre, vader van Berend van Hack-
fort" middels een tik met een zwaard
op beide schouders, tot Ridder gesla-
gen. Daarvoor moest hij zelfs voor de
Hertog op de knieën. Henk van der
Wende onderging dit eerbetoon zoals
het een Ridder betaamt, dapper en
krijgshaftig!

De burgemeester maakte tevens van
de gelegenheid gebruik om Martine
Letterie te bedanken. "Zij heeft deze
Berenddag bedacht en tal van boeken
over deze jong ridder geschreven", zo
sprak de burgervader. Hij omschreef
de Berenddag als "de dag van de na-
tuur" (de kinderen stortten zich mas-
saal op de fiets in de natuur). Het is
een dag van gemeenschapszin (omdat
er deze dag zoveel mensen bij de orga-
nisatie betrokken zijn) en het is een
dag van creativiteit.
De kinderen kunnen namelijk de ge
hele dag creatief bezig zijn", aldus
burgemeester van der Wende die ver-
volgens met een zwaard een knoop
doorhakte, waardoor de middeleeuwse
middag officieel voor geopend werd
verklaard.



Weekendvoordeel

Porc spinners
250 gram
ELDERS 3.25

Hamburgers
Naturel of a la minute.
Kilo
ELDERS 7.98

PLUS
Chicken
wings of drums
500 gram
ELDERS 5.49

Entrecöte
Gemarineerd.
250 gram
ELDERS 4.99

Trostomaten
500 gram

G e l d i g v a n d o n d e r d a g 1 8 t / m z a t e r d a g 2 0 a u g u s t u s 2 0 0 5

"Laat de zon nu maar komen!"

Smiths
Bugles, Wokkels

of Hamka's
Diverse soorten.

2 zakken a 100-120 gram
ELDERS 1.78-1.96

Meikan
Toetje met room

Chocolade of vanille.
5 bekers a 200 gram
ELDERS 1.80

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Stokbrood
Wit.
Vers uit eigen oven
Per stuk
ELDERS 1.15

Adriatico
Verdicchio
Fijne en fruitige
Italiaanse wijn.

2 flessen a 75 cl.
ELDERS 6.98
Nu 2 flessen

3.49

PLUS
Verse slagroomsoesjes
Blister 12 stuks
ELDERS 2.49

Wij verkopen alléén alcohol aan personen vanaf 16 jaar

'LUS 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

www.plu

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

7242 EC Lochem ^ 8«°n™
Tel. 0573 - 251056 zaterdag 8.00-20.00
rkt.nl

33/05 Aanbiedingen zij md voor wederverkopers en/of grootverbrui auten voorbehouden

KPLUS Opgeteld de beste
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