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Prachtige naam voor nieuwe blokhut scouting Vorden:

"Huis ten Bosch"!

Openingsceremonie

De naam " Huis ten Bosch" wordt in Nederland direct in verband ge-
bracht met het paleis van onze Koningin. Zaterdagmorgen onthulde
mevrouw Spanhaak de naam van de nieuwe blokhut van scouting Vor-
den: "Huis ten Bosch". "Een naam met historie, een naam die herinnert
aan tragedies in het verleden. Een naam die herinnert aan door-
zettingsvermogen, een naam met Koninklijke allure", zo sprak Pieter
Kra mer, de man (hij is onder meer voorzitter en secretaris van de bouw-
commissie) die veel heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de
nieuwe blokhut.

Willem Spanhaak, ooit wat hij ook
hopman bij de Vordense scouts, was
een man die zich in de oorlog zeer ver-
dienstelijk heeft gemaakt door onder
meer Britse en Canadese piloten te
helpen ontsnappen. Wanneer de be-
zetters Willem Spanhaak te dicht op
de hielen kwamen, dan hield hij zich
schuil in een hut in het bos. Spanhaak

noemde zijn hut "Huis ten Bosch".
Daar verborg hij onder meer de piloot
David G. Alford, naar wie scouting Vor-
den later werd genoemd. De feestelijke
gebeurtenis in de bossen op het land-
goed Kieftskamp begon zaterdagmor-
gen, zoals te doen gebruikelijk bij de
scouts, met het hijsen van de vlaggen
en salueren.

Mevrouw Spanhaak bij "Huis ten Bosch"

Pieter Kramer schetste uitvoerig de ge
schiedenis vanaf de eerste blokhut,
die in 1952 werd gebouwd, tot deze
nieuwe blokhut die vorig jaar in Arn-
hem op de kop werd getikt. Daar werd
afgebroken en middels vele vrijwilli-
gershanden "stukje bij stukje" weer
aan de Hilverinkweg in Vorden in
elkaar werd gezet. (Overigens op een
terrein dat beschikbaar werd gesteld
door het Geldersen Landschap) "Het
was niet alleen het opbouwen, er
moest ook het nodige grondwerk wor-
den verlicht en niet te vergeten de in-
richting en de afwerking. Het pand is
vrijwilligerswerk. Deze groep mensen
heeft zich zelf de verplichting opge
legd er veel tijd aan te besteden. Dat
hebben de vrijwilligers ook gedaan,
wij zijn hen daar zeer dankbaar voor.

Ook hebben diverse bedrijven een fi-
nancieel steentje bijgedragen. De kan
deze mensen verzekeren dat elk
dubbeltje op goede wijze is besteed",
zo sprak Pieter Kramer.

Hij was er trots op dat een "kenner" in
de scoutingwereld onlangs bij een
bezoek aan Vorden verklaarde dat de
blokhut van scouting Vorden een club-
huis is geworden, zoals men die graag
ziet in Nederland! Ed van Gent, ac-
commodatie consulent van het lande
lijk steunpunt in Leusden, toonde zich
bij het zien van de nieuwe blokhut in
positieve zin verbijsterd. "Zo mooi en
duurzaam, daar kan men jaren mee
vooruit", zo sprak hij. Dik Nas, wet-
houder in de gemeente Bronckhorst,
sprak van een schitterend product.

"Hier staat een positief stukje jeugd-
beleid", zo zei hij. Namens de gemeen-
te overhandigde hij scouting Vorden
een geschenk onder couvert.

Richard Middelkoop was "even" van-
uit Genève over komen waaien. Hij
werkt daar bij de scouting wereld or-
ganisatie (een organisatie waarbij 28
miljoen scouts zijn aangesloten, zo

vertelde hij). "Ik heb veel met jullie via
de radio gesproken maar nu wilde ik
jullie in het echt uitzien". Hij bood
scouting Vorden een kaart aan waarop
alle scoutings-symbolen van de hele
wereld zijn aangegeven. Nadat me
vrouw Spanhaak de naam "Huis ten
Bosch" had onthuld, werd het gebouw
geopend door Geurt Harmsen.

De man die bij de bouw van de eerste
blokhut (1952) actief betrokken was
en die ook bij deze nieuwe blokhut
een belangrijk steentje heeft bijgedra-
gen. Geurt Harmsen werd bij de ont-
knoping van het touw (toegang tot de
blokhut) bijgestaan door Jesse Weenk,
de jongste welp van scouting Vorden.
En Pieter Kramer? Hij kreeg van de
totale "David G. Alford Groep" een
attentie aangeboden met daarbij de
opmerking: "Zonder jou Piet, had
deze nieuwe blokhut er nooit gestaan"!
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Vlindertuin
In de week van zondag 5 t/m zater-
dag 11 juni 2005 houdt de Stichting
Vlindertuin Vorden de jaarlijkse
vlinderweek in haar Vlindertuin
aan de Maandagweg 2, Vorden. Dat
is waar de Veengoot de weg Henge-
lo - Ruurlo kruist, dus niet in het
dorp Vorden..

Elke dag van 11 tot 17 uur verwachten
we daar gasten, aangetrokken door
publiciteit of doordat ze toevallig
langsfietsen of in een voorgaand jaar
ook al van de partij waren.

Ouderen, jongeren, mensen die alles
willen weten van vlinders in al hun
stadia en anderen die foto's komen
maken. De een geniet van de kleuren
van de bloemen en de ander is met
stomheid geslagen als hij vuurwant-
sen ziet. Sommigen lopen in 10 minu-
ten door de tuin, anderen kunnen
maar niet wegkomen omdat ze steeds
nieuwe dingen zien. Wilt u ook van al
dat moois genieten? Kom dan in de
vlinderweek naar de Maandagweg.
Auto's graag parkeren langs de weg,
fietsen aan de kant van de oprijlaan.
De toegang is gratis, maar we stellen

een vrijwillige bijdrage in onze spaar-
koe erg op prijs.Tijdens de vlinder-
week is een gids aanwezig aan wie u
vragen kunt stellen of ontdekkingen
kunt melden. En gaat u graag met een
opdracht op pad? Dan kan dat
geregeld worden.

Krijgt u dorst? Dan schenken we graag
een kop koffie of thee of een glas zelf-
gemaakte limonade, tegen een kleine
vergoeding.

Zoekkaarten en ander educatief mate
riaal is te koop, zodat u in uw eigen
omgeving kunt doorgaan met de ken-
nismaking met vlinders en andere in-
secten.

We zien u graag verschijnen in de vlin-
derweek van 5 t/m 11 juni 2005 of op
een andere dag want de Vlindertuin is
altijd open, op de paden en zolang het
licht is. Dan is er echter meestal geen
gids aanwezig.

VOOR INFORMATIE:
H. de Klerck - Stegeman
Maandagweg 2, 7251 MT Vorden
Tel 0575 46 73 04, fax 0575 46 76 90

'De draak van Gelderland'
in kasteel Hackfort
NATIONALE VERTELDAGEN
Het weekend van 3,4 en 5 juni 2005
zullen de Nationale Verteldagen
plaatsvinden. Na het grote succes
van de Ie Nationale verteldag in
2004, toen door het hele land 170
optredens plaatsvonden door
meer dan 400 verhalenvertellers,
zal heel Nederland opnieuw gon-
zen van de verhalen.

In het prachtige kasteel Hackfort zal
Gery Groot Zwaaftink op de laatste
verteldag het spannende verhaal over
de Draak van Gelderland vertellen. 'De
draak van Gelderland' is een bijzonder
exemplaar. Dat ondervindt ook Wie-
chart. Met als inzet de hand van de
dochter van de graaf. Bent u be-
nieuwd hoe het verhaal afloopt, kom
dan op 5 juni naar kasteel Hackfort!
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 5 juni 10.00 uur dhr.R. Baauw Wichmond.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 juni 10.00 uur de. G.W. van der Burg - Zutphen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 5 juni 10.00 uur ds. D. Westerneng Viering H.
Avondmaal. 19.00 uur ds. D. Westerneng (viering en dank-
zegging Avondmaal).

RJC kerk Vorden
Zondag 5 juni 10.00 uur Woord- en communieviering
m.m.v. Cantemus Domino.

RJC. kerk Vierakker
Zaterdag 4 juni 17.00 uur Woord- en communieviering,
volkszang.
Zondag 5 juni 10,00 uur Eucharistieviering m.m.v. heren-
koor.

Huisarts
Tussen 17.00 uur 's middags en 08.00 uur de volgende
ochtend, in de weekenden en op feestdagen: telefoon
0900 - 200 9000. Regionale Huisartsenpost te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts óf 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 Wamsveld, Runneboom 16, Wamsvekl Tele-
foon (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.

Tandarts
4-5 juni G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem (0573) 25 18 70.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13,00-16.30 uur en 18,00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Algemeen Maatschappelijk werk
Zutphenseweg l c, tel (0900) 62 28 724 (lokaal tarief).
Spreekuur: ma. t/m do. 830-9.30 uur.

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

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

Openbare bibliotheek Vorden
TeL 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dins
13.30-20.00 uur, woensdag 1330-17.30 uur, donderdag
13.30-1730 uur, vrijdag 10.00-12.00 uur en 1330-20.00
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

WV-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 1730 uur. Zaterdag van 930 uur t/m 15.00 uur.

Dierentehuis *De Brombergen'
te Zutphen maandag, fKnaHag^ 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
TMoaberhulp' TeL (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-
driehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 930-1130 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, teL (0575) 54 41 41.-Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder teL nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Vorden
- Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, teL 553405, openingstij-

den ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mail wdzynouderen-
vorden @hetnet.nl, website www.welzynouderenvordenjnl
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 (aanvraagformulieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 1330-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VTT
tel. 0573-438400.

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
TeL (026) 35 99 999.

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

0 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. 0651106955.

• Topvoeding voor binnen
en buitenkant! Fit, energiek
en een stralende huid.
Herbalife en Shapeworks
bieden u een kans. Nieske
Pohlmann (06) 54 32 66 69.
www.no-jojo.nl

0 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.

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

• Huishoudelijke en per-
soonlijke hulp, ook voor
P.G.B.-houders. Factuur ge-
accepteerd door uitkerende
instanties en belastingdienst.
Voor info: Tootas@wanadoo.nl

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

• Zondag 5 juni kloot-
schiettoernooi 't Proathuus
Vorden. Start vanaf 13.00 uur.
Opgave (0575) 55 64 21.

• Te koop: aardbeien, da-
gelijks vers geplukt, familie
F. van Amerongen, Schutte-
straat 14, Vorden tel. (0575)
55 64 08.

• Aangeboden in Ruurlo:
2 kamper appartement in villa,
eigen douche en toilet, eigen
ingang, € 900,- per maand.
Ook mogelijk met complete
verzorging, tel. (0573) 45 37 60.

• HERBALIFE: voor info en
gratis vetmeting, bel Bianca
te Veldhuis (0575) 46 48 82.

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

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

• Wilt u deelnemen aan een
Reiki-cursus in Vorden, of een
(kennismakings)behandeling
neem dan contact op met
Rianne Leijten, tel. (0573) 55
3528 (na 18.00 uur).

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Aardbeienvlaai
mef verse aardbeien ̂  Jf/J

Aardbeienschelpen
4 halen - 3 betalen

Kaasknackerbrood € 1,75

Duitse harde broodjes
€

• 4\ 4^ i
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• Nu ook cd's met swingen-
de wereldmuziek uit alle
werelddelen bij Wereldwinkel
Vorden.

• Voor de zomer weer
strak in je vel? Met Shape-
Works lukt dat wel! Miranda
Sheridan, tel. (0314)6411 31
/(06) 1251 6968.

• Wij zoeken een fijne huis-
houdelijke hulp één ocht. of
mid. per 2 wkn. fam. Kool, tel.
(0575) 55 35 76.

• Te koop aangeboden
i.v.m. verhuizing: koelkast
m. diepvriesladen (Bosch),
gasfomuis (Pelgrim), was-
machine en condensdro-
ger (AEG). Te bevragen: 55
4394.

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

• Zaterdag 4 juni 13-17 uur
BEATKIDS zomermeisjes-
mode Ook vele batikrokjes.
Stationsstr. 18, Ruurlo.

• Te koop vers van het
land: bloemkool, spits-
kool, sla, andijvie en rode
bieten. Tevens andere soor-
ten groenten en fruit. Aard-
appelen en chrysantenstek-
ken. Spruit-, spits-, broccoli-
en bloemkoolplanten. Sla-,
andijvie-, rode biet-, selderij-
en peterselieplanten. Elke
dag verkoop aan huis en el-
ke zaterdagmorgen verkoop
van aardappelen, groenten
en fruit van 9.45 tot 12 uur op
de parkeerplaats van Pan-
nenkoekenrestaurant Kra-
nenburg. André Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden, tel.
(0575) 55 68 76.

Spectaculaire magazijnverkoop
wand- en vloertegels

zaterdag 4 juni van 9.00 tot 12.00 uur

Restpartijen van o.a.:
• mosa
• sphinx
• cinca
• aparachi
• pastorelli totaal ca. 1.000 m2

Prijzen: vanaf € 2.50 per m2

Raab Karcher van Ditshuizen Zutphen
Contrescarp 2, 7202 AE Zutphen
Tel. (0575) 51 76 56

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Dagmenu's
1 t/m 7 juni 2OO5

ophalen € 6.50
of bij ons eten € 7.75

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

aankleden met extra gamituren of een extra gang dan zijn dit onze prijzen:
Prij« «oer erin groente, aardappelen, nuwtostsaböe € 1,25 p*

Prijs w»rso8p€ 2,25 p-p.
Prijs TOOT ijs met slagrown€1.75 p.p.

Woensdag 1 juni
Champignonsoep / varkenshaassaté met pindasaus, nasi
en rauwkostsalade.
Donderdag 2 juni
Spare ribs met zigeunersaus, frieten en groente /
salade met slagroom
Vrijdag 3 juni
Groentesoep met backerbsen / zwlebelrostbraten met
aardappelen en groente
Maandag 6 juni
Gesloten.
Dinsdag 7 juni
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade /
slagroom

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

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

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

even langs op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro Oe Rotonde team



Dankbaar en dolblij zijn wij met de geboorte van

Elsa Henrieke
l Elsa is geboren op 19 mei 2005, weegt 3320 gram $
| en is 48,5 cm lang.

Henry & Henny Rietman - Hilbrink

Boshuisweg 3
7233 SE Vierakker
Tel

bent het beste van ons

Reuseblij en dankbaar zijn we met de geboorte
van Teun. Ons reusje is geboren op 24 mei 2005,
weegt ruim zeven pond en is een halve meter lang.
We hopen dat Teun samen met ons een reusemooi
leven voor de boeg heeft!

Jurgen en Elles Reusen-Koerselman
De Snieder 120

Marco Haanng
&

Marieke Derksen

gaan trouwen op vrijdag 17 juni 2005 om 10.30 uur
in het gemeentehuis te Hengelo (Gld.).

U bent van harte welkom op onze receptie van
16.00 tot 18.00 uur in zaal Nijhof, Dorpsstraat 11
te Halle.

Ons adres blijft:
Het Karspel 4
7255 CS Hengelo (Gld.)

Zondag 5 juni 2005 zijn wij

Gerrit Wentink
&

Grady Wentink-Klumper

25 jaar getrouwd.

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 11 juni
a.s. van 14.00-16.00 uur in Partycentrum Langeler,
Spalstraat 5, 7255 AA Hengelo (Gld.).

Zaarbelinkdijk 11
7256 KL Keijenborg

Op maandag 6 juni zijn wij 25 jaar getrouwd

Maarten Bargeman
&

Ina Bargeman-Steenblik

U bent van harte welkom op onze receptie op
zaterdag 11 juni a.s. van 15.00 uur - 16.30 uur
bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Mei 2005
Strodijk 3
7251 RR Vorden

"Ik heb een goed leven gehad".

Op 25 mei 2005 is mijn lieve man, onze lieve vader
en opa overleden.

Jan van Burk

* Den Haag,
6 januari 1934

t Vorden,
25 mei 2005

"Het is verricht" waren zijn laatste woorden.
We zullen hem missen.

Vorden: Anne van Burk-Binsbergen
Gouda: Marike en Hein

Ayla en Lieke
Maassluis: Jeroen en Lianne

Charlotte, Thijs, Sarah
Nijmegen: Michiel en Sanne

Floor, Koen, David

Beatrixlaan 14
7251 AN Vorden

De begrafenis heeft in besloten kring plaats-
gevonden.

Met verslagenheid en ontsteltenis hebben wij ken-
nis genomen van het overlijden van onze secretaris

Jan van Burk

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinde-
ren en kleinkinderen. Wij wensen hen veel sterkte
toe bij het verwerken van dit toch wel plotselinge
verlies.

Zijn vaardigheden in woord en geschrift blijven in
onze herinnering achter.

Namens bestuur, medewerkers en
vrienden van de Bibliotheek Vorden
Ria Aartsen, voorzitter.

Een warme handdruk...
Een meelevende blik in veler ogen...
Een bemoedigend woord...

Dat is wat wij ervaren hebben tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve
moeder en oma

Mien Beltman-Keunen

Daarvoor willen wij u hartelijk danken.

Henk Beltman
Kinderen en kleinkinderen

Laren, mei 2005

Wij nemen afscheid van de Schuttestraat met
een afscheidsexpositie

Beelden in brons
Louise van Vliet-Templeton

Olieverf op linnen en paneel
Maria Johanna Smit

Marjan en Meindert Smit
Schuttestraat 30 Vorden.

De afscheidsexpositie wordt geopend
op vrijdag 3 juni om 17.00 uur.
De expositie is verder geopend

op vrijdag 3, zaterdag en zondag, 4 en 5 juni
van 15.00-19.00 uur.

U bent van harte welkom.

www.mariajohanna.nl

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

Hij laat dit graag aan zijn collega's over.
Daarom komt weekblad Contact met verschillende edities, wat betaalbaar is.

FAMILIE
DRUKWERK
Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten

Jubileumkaarten

Keuze uit een

grote collectie.

drukker i j Weevers

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

Huur
Mister S team

en reinig zetf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen
Vorden • Zutphenseweg 24

Tel.(0575)551514

GEEN LUCHT.

GEEN LEVEN.

Keurslagerfestival:

Duitse biefstuk met gratis saus

Toegegeven: Duitse meezingers gaan er niet bij iedereen
even makkelijk in. Maar onze Duitse biefstukken onge-
twijfeld wel. En ze worden helemaal een hit nu ze in de
aanbieding zijn en u er ook nog gratis saus bij krijgt. Dus

snel in polonaise naar de Keurslager...

Keurslagerkoopje

Duitse biefstukken 4 stuks €
MET GRATIS SAUS

Speciaal aanbevolen

Schnitzels ongepan. 100 gram €

oo

109
Weekaanbieding

Voorjaarsstamppot ^ 98
(RAAPSTELEN) per portie 500 gram €

Special

Italiaanse spies 100 gram €

Weekaanbieding ^19
Gerookte kipsaladeioo gr. € l •
Weekaanbieding |̂  QQ

4 Schouderkarbonades € 3-

Vleeswarentrio
100 gram HamWOfSt + 100 gram ZG6UWS Spek

+ 100 gram Boerenmetworst ^ 98
samen voor de prijs van : €

WIE WIL ONS HELPEN?
Wij zijn op zoek naar iemand die ons zou willen

helpen met het bezorgen van de barbecue's.
Weet u iemand, laat ons het dan weten.

viogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlog man.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:

passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoais: • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

7202 BP Zutphen

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

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

WEEKMENU:

bij ons opeten € 7,50 • afhalen € 6,00
van di. 31 mei t/m vr. 3 juni

Schnitzel

Patat

Rauwkost

Dessert

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

Tot ziens bij 't Olde Lettink



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

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

e ê uut
Riek kik op uut de krante, vrao-
gend naor eurn Hendrik: "Heb iej
dat ok argens ezegd, dat d'r in
Deutekum maor ene sollicitant is
veur de burgemeesters post en
Bronckhorst 19 ? En dan, van die
1-9 liefhebbers, bunt d'r zelfs zes
vrouwen. Is het in Deutekum dan
zovulle lastiger volk? Of hebt ze
vuile andere problemen? No mot
dat zekers ne rooien burgemeester
wezzen. En daor hebt ze d'r neet
zo vuile van?
Hendrik kik bedenkelijk en zeg:
"Ja, weet iej wat dat is, ne grote
plattelandsgemeente zal wel ho-
gere ogen gooien. Met grotendeels
volk van boern afkomst en gin
groot industrie en gin grote stad
problemen is 't neet zo moeilijk.
Dan wordt zonne man nog op een
voetstuk ezet. Meneer de burge-
meister!
Wanneer er problemen komt dan
is dat meestal volk van elders dee
zik zo neudig wilt laoten gelden.
En dat er dan zes vrouwleu burge-
meister wilt worden is wel vuile.
De meeste liefhebers waarn CDA.
Denkelijk zal het wel ne C.DA.
figuur motten wezzen. Ze kregen
de meeste stemmen en dan kiekt
ze daor nao. D'r waarn nogal wat
warkloos geworden burgemeester
biej. Ja dat zal, wanneer ze zovulle
gemeente biej mekaar drukt. De

old Zelhemsen burgervader dut ok
wear met? Maor waorum zol den
neet met kunen doon? Hee weet
waor te oaver praot. En dan die
knappe schoolmeister loco-bur-
gemeister van dit moment, die no
op onze geldkiste mot passen. Van
de schole in Zutphen naor het
gemeentehuüs in Hengel-Bronck-
horst en tegelieke waarnemmend
burgemeister, Loco heet dat en no
nog ne stap wieter, as Hengelsen
van geboorte, ne gooi naor Burge-
meister van Bronckhorst? Dat liekt
mien best een mooi rustig baan-
tjen. Ja niet in Amsterdam of
Nijmegen, Enschede of Mastricht.
Dat bunt dan ok rooie gemeenten.
En ik denke zelfs dat het gemakke-
lijker is umme burgemeister te we-
an dan wetholder. Iej kunt vuile
better de ambtenaarn en andere
ingehuurde deskundigen 't wark
laoten doen. Veurzichtig met oew
praot, d'r gin ene onneudig op
de tene gaon staon. Vuile vlotte
toespraakjes en formele verga-
deringen en gin mense kan oew
controleern. Een mooi vet salaris
en niks gin risico. Iej mot 't al heel
broen bakken wanneer ze oew noa
oew eerste termijn afdankt. Zelf
ne burgemeister kiezen, wie met
mekaar? Dat is van de baan." Riek
snapt het neet: "Ja maor iej zegt
dat ze al zowat vier miljoen te

kort komt in onze gemeente
Bronckhorst. En dan wil iej de
man die op de geld kiste zit, ver-
antwoordelijk is veur de lege kiste,
burgemeester maken? Alle afdelin-
gen van de gemeente kriegt 3%
minder, maor dan nog is er 2,4
miljoen structureel te kort.
Dat betekend toch gewoon dat er
mear belasting mot kommen?
Onroerende zaak belasting? Hon-
de belasting of toeristen belasting
of de grafrechten omhoog of nog
nieuwe andere belasting. Of minder
geld uutgeven? Gin nieje rotonde
en springbulten d'r mear biej.
Minder dure sportvelden en ge-
meenschaps localen, wie kriegt
nog altied mear olde leu zoas wiej.
Laot ze zo hier en daor een zwem-
bad dichte doon en verkopen.
"Hendrik de old boekholder zuut
het neet zo donker in. Hee weet
dat ze soms zat reserves hebt.
Het gemeentelijk grondbedrijf, het
eigen vastgoed, is vake zonne
spaorpot. Dat schrieft ze neet in de
krante maor 't kan best dat ze
daor veur Bronckhorst wel 100
miljoen in hebt zitten. Net as an-
dere grote instellingen, vake dood
geld. Onze volk is veurzichtig en
hef graag wat achter de hand,
onder 't bedde kussen.

De Baron van Bronckhorst

Motorvierdaagse pc De Graafschap
De motorclubs uit Vorden, Steen-
deren, Borculo en Neede organise-
ren van dinsdag 7 juni tot en met
vrijdag 10 juni gezamenlijk een
motorvierdaagse.

Men kan zich alle avonden tussen
18.30 en 20.00 uur inschrijven.

Wil men alle vier dagen deelnemen
dan bedragen de inschrijvingskosten 9
euro, wil men bijvoorbeeld één of
twee avonden meedoen dan zijn de
kosten euro 2,50 per avond. De motor-
vierdaagse start dinsdagavond 7 juni
vanaf café Peters in Borculo.

De tweede avond (woensdag 8 juni)
wordt bij de "Olde Mölle" in Neede
gestart. Donderdagavond 9 juni gaan
de coureurs bij het clubhuis van de
Vordense motorclub "De Graafschap-
rijders" in Vorden van start.

De start van de slotdag, vrijdag 10 ju-
ni, is bij café Heezen.

De organiserende clubs hebben per
avond een route uitgestippeld met een
lengte van circa 80 küometer.

Voor meer informatie kan men bellen
(0575) 55 53 05 of e-mail:
gerard.hartman@hetnet.nl

Afgelopen weekend wisten twee
amazones van PC De Graafschap
zich weer in de prijzen te rijden.

Zaterdag kwam Anke Wberts met haar
pony Sydney uit in Didam. Zij reed
daar in de klasse Ll-DE en behaalde in
de eerste proef 166 punten waarmee zij
de eerste prijs bemachtigde.

De tweede proef leverde haar 163 pun-
ten op, wat goed was voor de tweede
prijs. Linda Berenpas toog zondag naar
Markelo om uit te komen in de klasse
MI-DE. Zij behaalde daar 163 punten
met haar pony Splendour wat haar een
tweede prijs opleverde.

Een strop was er voor de springruiters.
Het geplande concours in Lochem
ging helaas niet door wegens onvol-
doende inschrijving.

KLootschiettoernooi
Zondagmiddag 5 juni wordt er door 't
Proathuus in het buurtschap Linde
een klootschiettoernooi georgani-
seerd voor families, straten, perso-
neelsverenigingen e.d. Men kan zich
hiervoor inschrijven onder telf. (0575)

55 64 21. Er zijn vier klassen te weten
heren, dames, gemengd en een vrije
klasse. De teams mogen maximaal
één speler (speelster) opstellen die lid
is van de bond. De start in Linde is om
13.00 uur. Het parcours heeft een leng-
te van circa 5 küometer.

De Snoekbaars
Hengelaarsvereniging "De Snoek-
baars" hield in de Berkel bij Zwiep de
tweede wedstrijd voor de senioren. De
in totaal 15 vissers vingen 1930 gram.
De uitslag was als volgt: l W. Vreeman
1550 gram, 2 J.W. Golstein 150 gram, 3
H. Golstein 100 gram. 4 R. Golstein 50
gram, 5 A Golstein en D. Huetink 40
gram. De volgende wedstrijd vindt op
l juni in de Berkel bij Almen plaats.
Aan de tweede onderlinge wedstrijd
van de hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars", welke in de vijver te Lees-
ten werd gehouden, deden in totaal 15
personen mee, die deze avond alle-
maal succesvol waren. In totaal werd
1264 cm vis gevangen. De uitslag was
als volgt: l C. Waenink 19 stuks- 291
cm; 2 B.van Nuland 13 stuks-176 cm; 3
M. Huetink 10 stuks-160 cm; 4 T. Eg-
gink 11 stuks- 105 cm; 5 K. Vliem 8
stuks- 122 cm. De volgende wedstrijd
wordt op donderdag 9 juni gehouden.

Drie jeugdteams
VTP Vorden kampioen
Voor de meeste jeugdteams zit de competitie er weer op en er zijn maar
liefst drie teams kampioen geworden.

Gemengd t/m 12 jaar:
boven v.l.n.r. Joeri ten Kate, Lorenzo Molders, Fabian de Hart, onder v.l.n.r. Irene Olthaar,
Annelie de Graaf en Ariette Oosterhuis

Jongens t/m 12 jaar:
v.l.n.r. Torn Bruinsma, Paul Broekhuizen, Jarno Jansen, Torn Goorden, Remon Korenblik en
Remie Wabéke

Jongens t/m 10 jaar:
boven v.I.n.r. Koen Oosterhuis en Michael Vet, onder v.l.n.r. Bram Pijnappel en Gijs v/d Veen



Opening tennisbanen en tribune uitbundig Reüdcursus
door Vordens Tennis Park gevierd

Van links naar rechts: dhr. Vrielink (Rabobank), dhr. Van Zeeburg (Van Zeeburg & Visser), mevr. Bakker (Hotel Bakker), dhr. Velhorst
(Drukkerij Weevers), dhr. Klein Lenderink (Dijkman Bouw) en dhr. Harbach (Intersport Harbach)

De opening van de nieuwe tennisbanen en de ingebruikneming van
een nieuwe tribune is door VTP (Vordens Tennis Park) afgelopen
weekend uitbundig tot in de kleine uurtjes gevierd. Onder de aanwezi-
ge leden, de vele vrijwilligers en sponsoren, terwijl ook de voorzitters
die de club sinds de oprichting hebben geleid, van de partij waren.
Voorzitter Rien Wabeke zette allereerst Martine Dijkman in het zonne-
tje vanwege haar onlangs behaalde kampioenschap van Gelderland.
Martine zette dit kampioenschap deze avond extra luister bij door in
een demonstratiepartij tegen Myrthe Pelskamp uit Gorssel beide sets
met 6-3 te winnen. Deze partij werd onder groot enthousiasme voor
de overvolle nieuwe tribune gespeeld, waarbij beide "tennismeiden"
menig open doekje in ontvangst mochten nemen.

Eind vorig jaar zijn de zes kunstgras-
banen op het tennispark vervangen
door nieuwe, die inmiddels door
KNLTB en NOS/NSF zijn goedgekeurd.
Vanaf vrijdagavond dragen deze ba-
nen allemaal de naam van een spon-
sor. De opening gebeurde door de zes
sponsoren zelf te weten Dijkman
Bouw, Hotel Bakker, Van Zeeburg &
Visser, Intersport Harbach, de Rabo-
bank en Drukkerij Weevers.

Het bestuur van VTP had voor deze ge
legenheid een bord met plattegrond

van het complex laten maken. Fraai
versierd met een vlag. Door gelijktij-
dig aan de vlag te trekken werden de
sponsornamen vervolgens onthuld.

Ten aanzien van de ingebruikname
van de nieuwe tribune, stak voorzitter
Rien Wabeke de loftrompet af over de
vele vrijwilligers die aan de bouw van
deze (derde) tribune hebben meege
werkt. "Wij prijzen ons gelukkig dat
wij dergelijke "stille krachten" binnen
de vereniging hebben. De -één kan
goed timmeren, de ander is thuis in

het grondwerk, kortom vrijwilligers
waar we trots op kunnen zijn", aldus
Rien Wabeke. Hij bood namens het be
stuur deze groep vrijwilligers een
bank aan met de tekst" met dank aan
de vrijwilligers, mei 2005".

Bij de aanvang van de ingebruikname
van banen en tribune, stond voorzitter
Rien Wabeke enkele ogenblikken stil
bij het overlijden van Jan van Burk, lid
van de tennisclub. Nadat Martine Dijk-
man en Myrthe Pelskamp de bloemen
voor hun demonstratiepartij in ont-
vangst hadden genomen was het de
beurt aan een muzikale "topsporter"
met de naam Reinhard ten Brink.

Hij slaagde er tot in de kleine uurtjes
in dat er uitbundig feest kon worden
gevierd. Trouwens het hele dorp Vor-
den was hier vrijdagavond getuige
van. Vanwege het prachtige zomerse
en "windstille" weer waren zang en
muziek in de wijde omgeving van het
dorp hoorbaar zodat veel Vordenaren
met een pilsje of frisdrankje in de
hand in hun eigen tuin konden mee
genieten!

BARGEMAN
AANNEME!
Ruurloseweg 53

Reiki komt uit Japan en betekent
Universele Levensenergie. Deze le-
vensenergie stroomt door ieder
mens. Deze stroom kan door stress
geblokkeerd raken, waardoor ziek-
tes of problemen kunnen ont-
staan.

Door jezelf of een ander Reiki te geven
wordt het zelfgenezend vermogen van
het lichaam gestimuleerd. Met als di-
rect gevolg een diep gevoel van ont-
spanning. Door regelmatig te behan-
delen wordt je weerstand en vitaliteit
vergroot. Reiki ondersteunt bij allerlei
soorten van klachten.

Bestrijdt niet alleen symptomen, maar
bereikt ook de oorzaak. Bovendien
gaat Reiki zeer goed samen met regu-
liere medische behandelingen, maar
komt nooit in de plaats daarvan! Reiki
is een krachtige, liefdevolle energie
die je niet kunt sturen of beïnvloeden.

Iedereen kan Reiki leren. Voor een cur-
sus Reiki heb je geen speciale voorken-
nis of vaardigheden nodig.

Ook je opleidingsniveau speelt geen

rol. Sinds april 2004 ben ik in oplei-
ding om zelf Reikimaster te worden.
Het is mijn grootste wens om anderen
kennis te mogen laten maken met Rei-
ki en hopelijk gaan zij net zo enthou-
siast met Reiki aan de slag als ik.

De heb Lia van 't Veen, mijn opleidend
Reikimaster van 7 t/m 9 juli 2005
(2 avonden van 19.30-22.30 uur en op
zaterdag van 10-17 uur) uitgenodigd
om bij mij aan huis een Reiki-1-cursus
verzorgen.

WIL JE KENNISMAKEN MET REIKI?
Ik geef (kennismakings)behandelin-
gen, zodat je aan den lijve kunt erva-
ren wat Reiki doet. Daarnaast geef ik
bij mij aan huis ook oefenavonden
voor mensen die een Reiki-cursus heb-
ben gevolgd. Hier ben je ook als gast
welkom als je nog geen cursus hebt ge-
volgd. Dus gewoon om eens te ervaren
wat Reiki is. Informatie is te vinden op
www.reiki-vorden.nl

Ook kun je mailen naar: info@reiki-
vorden.nl of bellen met Rianne Leijten
(Reikimaster-student), Smidsstraat 13
te Vorden (0575) 55 35 28 (na 18.00 uur).

Bassie & Vriendjes
Bassie heeft een nieuwe show en
reist weer door heel Nederland.
Van Maastricht tot Texel en van
Cadzand tot Delfzijl komt hij samen
met zijn vriendjes Evert, toneel-
meester/aangever en Peter Grooney
& Charlie, buikspreker/goochelaar
naar ieder theater, zaal en open-
luchttheater.

Tijdens deze afwisselende show, met
Nederlands populairste clown in de
hoofdrol, is het weer twee uur lang ou-
derwets lachen geblazen voor jong en
oud.

Bassie kan het namelijk in deze show
ook weer niet laten om zijn vriendjes
in de maling te nemen en katten-
kwaad uit te halen, en dus is het niet
verwonderlijk dat Bassie op zijn beurt
weer gefopt wordt door zijn vriendjes.
Hier alvast een kleine greep uit het
programma.

Bijzonder trots demonstreert Bassie
tijdens de voorstelling zijn aller
nieuwste uitvinding: 'een konijnen-
wasmachine'. Uiteraard mankeert er
toch wat aan zijn 'superuitvinding'.

Maar wat dan? zul je vragen. Nou kom
maar kijken! Als Bassie goochelt geeft
hij haar zijn eigen draai aan en toch
sta je na afloop versteld van deze
'domme clown'. Dat is eigenlijk ook
wel te verwachten want Bassie doet
alles op zijn eigen manier, dus ook
'goochelen' doet hij helemaal anders.

Peter Grooney echter laat tijdens deze
voorstelling zien dat hij wel kan goo-

chelen, maar dan komisch, want Peter
heeft een leuke babbel als hij voor en
met het publiek goochelt. Peter komt
overigens niet alleen want hij neemt
zijn vriendje Charlie, de sprekende
pop, mee en dat Charlie een lachwek-
kend brutaaltje is merkt het publiek
gauw genoeg.

Bassie's vaste toneelmeester en aange-
ver Evert zorgt als vanouds dat alles tij-
dens de show op rolletjes loopt en pro-
beert Bassie in te tomen als hij het
weer eens te dol maakt. En daar heeft
Evert dan ook zijn handen vol aan.

Tijdens de voorstelling wordt het hele
maal een dolle boel als Bassie de bij-
zondere poppen in de poppenkast
moet bedienen. Bassie hout er zo zijn
eigen interpretatie van het poppen-
kastverhaal op na en breekt, tot groot
vermaak van het publiek, letterlijk de
poppenkast tot de grond toe af.

Uiteraard zingt Bassie tijdens deze
show zijn bekende liedjes maar hij
zingt ook een aantal van zijn nieuwe
liedjes, zoals o.a. 'Ik wil zo graag een
olifant' en 'De geboorte van een clown'.

kortom, deze vrolijke familie variétè-
show 'Bassie en zijn vriendjes' staat
garant voor twee uur ouderwets la-
chen en schateren en is vermaak voor
jong en oud en komt binnenkort naar
Vorden, en wel op zaterdag 11 juni.

Zij spelen dan in het Dorpscentrum.
Kaartverkoop bij speelgoed/huishoud
Sueters, Dorpsstraat 15 te Vorden. Zie
ook de advertentie.

Het seizoen zit er wat de competi-
tie betreft weer op. Maar voor een
drietal jeugdteams van Vorden
volgt er nog een toetje in de vorm
van een wedstrijd tegen een Engels
clubteam.

Op woensdag l juni speelt Vorden Al
om 19.00 tegen de Onder 18 van Oa-
kengates Rangers FC. Op hetzelfde
tijdstip speelt de BI van Vorden een
minicompetitie tegen de Onder 15
teams van Oakengates Rangers FC en

Boundary Pare FC. Op donderdag 2 ju-
ni oefent Vorden Dl tegen Oakengates
Rangers FC. Bijzonderheid is verder
nog dat het duel Vorden Al - Oakenga-
tes Rangers FC geleid gaat worden
door Rogier Honig. Deze Vordense
scheidsrechter kreeg de afgelopen
week vanuit Zeist te horen dat hij is
toegetreden tot de elite van het arbi-
tragekorps in Nederland. De jeugdige
Honig staat het komende seizoen op
de C-lijst, en mag dan beloftenteams
en betaalde jeugd fluiten.

Demonstratiewedstrijd tussen Martine Dijkman en Myrthe Pelskamp

Politie

VIERAKKER
Diefstal aanhangwagen
Vanaf een oprit van een woning aan
de Den Elterweg werd in de nacht van

dinsdag op woensdag een aanhangwa-
gen weggenomen. De aanhangwagen
stond afgesloten.

Op de aanhanger zat een kenteken-
plaat 51-VB-ZB. Een 65-jarige inwoner
uit Vierakker deed aangifte.



Plaza Vorden geeft echte mini motor
SOccweg

Plaza Vorden heeft in samen-
werking met SLIGRO Nederland
een prijsvraag opgesteld, dit naar
aanleiding van DE TOP 100 BESTE
CAFETARIA'S VAN NEDERLAND,
waarin Plaza Vorden in is terecht
gekomen.

Er was een leuk prijzenpakket be-
schikbaar van 1150 euro. De trek-
king werd gedaan door Dhr. Aarts,
formule-directeur Plaza.

De hoofdprijs werd gewonnen door de
familie Bulten, die een echte 50 cc
mini motor naar huis mocht nemen
(zie foto).

De overige prijswinnaars zijn:
Fam. Rietveld: motor step
Fam. Notten: l jaar lang gratis friet
Fam. Groot Jebbink: racebaan
Fam. Waanders: mobiele telefoonset
Fam. Weenfc sligro boodschappenmand
Fam. Jansen: sligroboodschappenmand
Fam. v. Zuilekom: Dartbord
Fam. Mullink: waardebonnen

Highland Gaines Achterhoek in de toekomst?

Toen free-wheel met haar mede-
werkers aan het brainstormen was
over de voorbereidingen van de
Highland Games werden de mede-
werkers steeds enthousiaster. Er
werd onderzoek gedaan bij ver-
schillende verenigingen van deze
schotse sport met veel verschillen-
de onderdelen. De leukste games
presenteert free-wheel vanaf dit
voorjaar op haar eigen, ideale loca-
tie hiervoor aan de rand van het
natuurgebied Het Groote Veld.

De spelen hebben alle elementen in
zich die een dag tot een succes maken.

Sportiviteit met een flinke dosis hu-
mor. Zo wordt een groep ontvangen
pipes en drums muziek en whisky. De
Schotse kleding maken het dat ieder-
een helemaal in de juiste stemming is
om aan de games deel te beginnen.

Inmiddels zijn er diverse groepen ge-
weest, waaronder een middelbare
school, een familie en een bedrijf,
waarmee het enthousiasme werd ge
deeld. De spelen kunnen overigens
ook op een eigen (geschikte) locatie ge-
speeld worden. Er zijn ook plannen in
de maak om diverse bedrijven tegen
elkaar te laten spelen.

In Zeeland zijn de games inmiddels
erg populair. Daar wordt op 18 juni de
Highland Games Zeeland georgani-
seerd, een jaarlijks terugkerend groot
evenement dat veel toeschouwers en
teams aantrekt.
Dit jaar komt Wout Zijlstra, de sterkste
man van Europa, om de games te be-
geleiden!

Wie weet kan over een tijdje in de Ach-
terhoek ook de strijd worden aange-
gaan met diverse verschillende teams.

Meer info op www.free/wheel. com en
www.highlandgameszeeland.nl

30e 3 Weekenden
toernooi Sv Ratti
ZATERDAG 21 MEI
Om 9.00 uur werd het startsein gege-
ven voor de eerste morgen van het 30e
drie weekenden toernooi. Omdat het
de 30e editie is heeft de toernooicom-
missie zichzelf nieuwe polo shirts ca-
deau gedaan.

De commissieleden zijn weer duide-
lijk herkenbaar voor een ieder die hen
nodig heeft!

De F-pupillen mochten beginnen en
deden dit met veel enthousiasme. Er
was nogal verschil in sterkte tussen de
teams, dit gaf echter geen problemen.
Onder prima voetbalomstandigheden
werd een leuk en sportief toernooi ge
voetbald.

Dit mede dankzij de inzet van een 4
tal B-junioren die als scheidsrechters
fungeerden. Wie de jeugd heeft, heeft
de toekomst!! Het leuke is dat deze jon-
gens ook door supporters van bezoe-
kende clubs werden gecomplimen-
teerd met hun optreden!

Om 11.30 uur werden de prijzen als
volgt verdeeld:

Ie prijs, aangeboden door slager Vlog-
man: SML Fl
2e prijs aangeboden door Indoor Sport
Vorden: Socci Fl
3e prijs aangeboden door de Rabo-
bank: VDZ F2
4e prijs aangeboden door Yvonne
Jeugdmode: WW F6

De Fairplaybeker aangeboden door
Schildersbedrijf van de Wal werd ge
wonnen door het team van WVF F10

Om 13.00 begon het programma voor
de C jeugd. Het bleef mooi voetbal-
weer en ook voor de supporters was
het goed toeven rondom de velden. In
3 poules van 5 werden de wedstrijden
gevoetbald. Het ging er fanatiek maar
sportief aan toe.

De prijzen werden als volgt verdeeld:
Ie prijs aangeboden door grondverzet-
bedrijf Beeftink: Sv Ratti Cl na straf-
schoppen
2e prijs aangeboden door van Zeeburg
en Visser makelaardij: BWO Cl
3e prijs aangeboden door auto rij-
school Horstman: Socii Cl

4e prijs aangeboden door Welkoop
Vorden: Viod Beltrum Cl

De fairplay cup werd aangeboden
door installatiebedrijf Wiltink en kon
worden meegenomen door:
Sv Cupa C2

De commissie kan met en goed gevoel
terugkijken op deze eerste dag van de
toernooien en bereid zich voor op 28
mei: 's Morgens voetballen 20 E-pupil-
len in 4 poules terwijl 's middags 12 B-
junioren elftallen op het veld komen.

ZATERDAGMORGEN 28 MEI
Onder zeer warme omstandigheden
begonnen de E-pupillen om 9.00 uur
te voetballen. Er werd gevoetbald in 4
poules van 5. ledere wedstrijd duurde
12 % minuut. Alle teams waren geko-
men, ze kwamen uit alle hoeken tot
Bemmel in de Betuwe aan toe! Er werd
leuk gevoetbald, de teams waren goed
aan elkaar gewaagd.

Om 12.00 uur werden de bekers als
volgt verdeeld:
Ie prijs, aangeboden door Asya pizza-
shoarma: Angerlo V El
2e prijs, aangeboden door Martens
vrijetijdskleding: Pax E2
3e prijs, aangeboden door Bakker
Joop: NEO E2
4e prijs, aangeboden door Rietdekker
Otten: Lochuizen E2

De Fairplaybeker, aangeboden door 't
Proathuus Linde, mocht worden mee
genomen door Ratti E2.
Zij behaalden de maximale score!

Om 13.30 was het tijd voor de B-jeugd
om aan te treden. Tropische omstan-
digheden maar rondom de Ratti vel-
den zijn gelukkig diverse schaduwrij-
ke plekken te vinden waardoor het
toch goed toeven was.

Bij de frisdrankenkraam was het wel
druk! Er werd gevoetbald in 3 teams
van 4 ploegen, iedere wedstrijd duur-
de 22 1J2 minuut.

De Fair Play beker, aangeboden door
Installatiebedrijf Arendsen werd toe
gekend aan: Pax B2

Volgende week zaterdag, 4 juni, is er
zowel 's morgens als 's middags een D-
programma terwijl zondag 5 juni de
beurt is aan de 7e klas zondag. Het
blijft dus nog even druk op de Kranen-
burg!

Delden wint eerste editie van
stratendartskampioenschap Wichmond
In café-biljart 'D'n Olde Kriet' in
Wichmond vond op 19, 20 en 27
mei het eerste Wichmondse stra-
tendartskampioenschap plaats.
Op de laatste speeldag werden de
finalerondes gespeeld.

Het toernooi is gewonnen door het
team van Delden, bestaande uit Ger-
dien Ligterink, Marcel Vruggink en
Henri Eggink (voorrondes), de laatste
werd in de finale vervangen door Jos
Peters. Delden wist de finale te win-
nen van het team van de Vogelzang 3
(Gerdi Megens, Bennie Peters en Eelco
Pierik). Derde werd De Wogt 4 en vier-
de De Wogt 5. De overige teams wer-
den voortijdig uitgeschakeld.

De finalerondes werden gespeeld door
de nummers l uit de voorrondes, aan-
gevuld met de 7 beste nummers 2 uit
dezelfde voorrondes. Op vrijdag 27
mei om 19.00 uur vond eerst een lo-
ting plaats die bepaalde wie tegen wie
zou spelen (achtste finales).
Alle spelers uit één team zouden tege-
lijk gooien tegen één tegenstander uit
het andere team. In de finalerondes
die volgens het knockoutsysteem ge-
speeld werden, werd in de achtste- en
kwart-finales nog op tijd gespeeld. In
de halve finales werden de resultaten
van 2 sets van best off 3 bij elkaar op-
geteld.

Dit leverde dus een finale (iedereen
best off 7 legs) op tussen Delden en Vo-
gelzang 3, waarbij Delden met de cup
met de grote oren naar huis ging.

De winnaars; staand: Marcel Vruggink en
Gerdien Ligterink, zittend: Jos Peters

De strijd om de derde en vierde plaats
(iedereen best off 5 legs) ging tussen
De Wogt 4 en De Wogt 5, deze werd in
het voordeel van De Wogt 4 beslecht.
Uiteindelijk kon na afloop van alle
wedstrijden worden vastgesteld dat er
sprake was van een geslaagd eerste
stratendarts-toernooi in Wichmond.
De deelnemers en supporters die na
afloop nog aanwezig waren toonden
zich zeer enthousiast en gaven er blijk
van dat zij, evenals de organisatie, dit
toernooi zeker voor herhaling vatbaar
vonden. Over eenjaar zal dus de twee-
de editie van dit toernooi plaatsvin-
den.

UITSLAGEN:
Finale: Delden - Vogelzang 3 (10-8)
3e/4e: De Wogt 4 - De Wogt 5 (W4 wint)



interieuradviseur

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens

• Borduurpakketten

en -stoffen

• Beiersbont

• Grot» collectie haak- en

hanttwerkboeken

• Brei- en haakgaren»

• Viltpakketten

"De Witte Engel"

• Fournituren

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

Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, De

Ploeg, Ado of Gardisette

zijn onze garantie voor

een modieus en kleur-

rijk interieur-

Kwaliteit en vakmanschap
onder één dak

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

ef«w--Holland$e

7 <4 ê 1A -|y»*i«^lUri
elke DINSDAG van 9.30 tot 17.30 uur.

< \
op het kerkplein in VORDEN.

M $F van de Groep

I

Nieuwe Vrolijke Familie Variétéshow

EN ZIJN VRIENDJES
Twee uur lang dolle pret met Bassie en zijn
vriendjes Evert, Peter Grooney & Charlie.

VORDEN
ZATERDAG 11 JUNI
DORPSCENTRUM

Aanvang: 14.00 uur - Voorverkoop kaarten bij:
SPEELGOED/HUISHOUD SUETERS

DORPSSTRAAT 15, VORDEN
En op de dag van de voorstelling aan de zaal

Spuiterij
Vos Vonten

voor:
uw meubels, keukens, etc.

/ Handelsweg u*
' 7251JG Vonten

Tel, 0575-476600
Fax. 0575-476601

E-mail: info@vos-vorden.com

Het bestuur van de Stichting Scouting
Vorden/Hengelo bedankt bij deze
alle bedrijven en instanties die een
bijdrage hebben geleverd aan de
bouw van de blokhut voor de scouts

van de David G. Afford groep en aan het doen slagen
van de openingsfestiviteiten.

— Scouting

• M.M A Siemerink VOF, Opticien & Juwelier, Vorden
• M. Horstman Autorijschool, Vorden
' M.G. Mulderij, Aanleg en Onderhoud, Zelhem
1 Servicebedrijf B. Berentsen, Vorden
1 Hoveniersbedrijf J. Bosman, Hengelo
1 Stichting Het Geldersch Landschap, Arnhem
1 Grontmij, Arnhem
1 Van Roekei, Bosbouw, Vorden
1 Fa. A. Beeftink & Zn, Machinale bosb. e.d., Vorden
1 Hoveniersbedrijf Gebrs. Arends, Wichmond
• Remerie Interim- en Projectmanagement, Zutphen
1 Drukkerij Weevers, Vorden
1 Wieggers Transport, Giesbeek
Btoemendaal&Wiegerinck, Account/Belastingadv.
Mombarg B.V. Betonbouw, Uevelde
CWV Medo UA, loon- en grondwerken, Vorden
Installatiebedrijf W. Bosman, Vorden
Sermon Montagebedrijf VOF, Zutphen
Handelsonderneming Weigraven, Vorden
Wiltink, Installatie B.V, Vorden
Aannemersbedrijf Ruiterkamp B.V, Vorden
Van der Wal Schildersbedrijf, Vorden
Van Zeeburg Verzekeringen, Vorden
Giesen Schoenmode, Vorden
Hotel Bakker, Vorden
Hameland Beheer b.v., Zutphen
Emsbroek, Installatietechniek B.V, Vorden
Wolborch Projectontwikkeling B.V, Hengelo
Polycomb B.V.Vorden
Leeflang, Architectuur, Vorden
Visser Mode, Vorden
Autobedrijf Groot Jebbink, Vorden.
Fa. Weulen-Kranenbarg, brandstoffenh., Vorden
Rabobank Graafschap - West, Vorden
Depart. Vorden Ver. tot 't Nut van het Algemeen
Nationaal Jeugd Fonds "Jantje Beton" te Utrecht
SKaN fonds te Hilversum
VSB-fonds te Utrecht
Voormalige Gemeente Vorden
Stichting Loreto Luchtverkenners te Nijmegen
Wel koop, Vorden
Dostal Aannemings- & Wegenbouwbedrijf, Vorden
Bouwbedrijf Schot B.V, Barchem
Berentsen, Bargeman en Besselink, Schilderbedr.
Aannemersbedrijf Kwinkweerd, Lochem

* • Wolter & Dros, installatietechniek, Warnsveld
| • Super De Boer Wilbert & Yvonne

Grotenhuys, Vorden
• en alle particuliere gevers.

(fv ^ ^ \jj

d r u k k e r i j Weevers /K
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4voor€
.|75

Deeni
ZWANfNh^LZEN

volgens origineel recept

Echte Bakker
VAN ASSELT

Waldkorn

broodjes

6voor€ 1.95

De Echte Bakker Dat proefje!

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

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

Zaterdag 4 Juni - demonstratie
met

Aleene's hobbyverf
(verf en mediums met zeer veel mogelijkheden)

van 1O.3O-16.OO uur

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
HOBBY ART.

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

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

chipknip

HET STRAATWERK ROND UW HUIS
I/IOET MOOI EN PRAKTISCH ZIJN

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

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

www. streekbouwmaterialen.nl

Streek Lochem
heeft een buitengewoon mooi,

gevarieerd, uitgebreid en betaalbaar

assortiment in sierbestrating.

Geef uw eigen kleur aan de tuin,

het terras, de oprit, de carport, etc.

Profiteer van de vakkundige en

praktische adviezen. Wij leveren

ook alle hulpmaterialen zoals,

straatkolken, riolering, vulzand,

grind en betonbanden.

tuinhout uit voorraad

staalmatten als tuinscherm
metselstenen

0 Natuursteen als sierbestrating.

• Bekijk bij ons de mogelijkheden.

Openingstijden showroom:

l 7.30 uui

Openingstijden magazijn:

Zaterd

GRANDIOZE KOOPJESAVONP

1 JUNI A.S.
VAM 18.00 - 21.OO UUR

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

Stationsweg 16
tel.: 0575 - 55 15 83



Met een fleurige zonnehoed op:

2.250 euro voor Vordense Dorpskerk
Ondanks hitte meer omzet!

"Best gezellig op de pleinmarkt"

De Vordense Veilingcommissie hield afgelopen zaterdag nabij de dorps-
kerk haar jaarlijkse pleinmarkt. Prachtige zomerse weersomstandighe-
den, niet bepaald een "lokkertje" om een pleinmarkt te bezoeken. Het
gebeurde wet want toen na afloop de balans werd opgemaakt bleek de
opbrengst 2250 euro te bedragen, zelfs 15 procent meer dan de vorige
keer! De commissieleden waren dan ook zeer in de nopjes met dit resul-
taat. Even voor negen uur brak reeds een groep enthousiaste belangstel-
lenden door het afzetlint op zoek naar bijzondere koopjes op de boor-
devol gepakte kraampjes. Onder de bezoekers niet alleen Vordenaren,
ook vakantiegangers en passanten uit het buitenland.

De gedurende het gehele jaar door de
immer actieve bestuursleden ingeza-
melde spullen werden met behulp
van tientallen vrijwilligers (die allen
voorzien waren van een fleurige zon-
nehoed) enthousiast aan de man en de
vrouw gebracht. Vanuit een vijftiental
marktkramen werden veel goederen
aangeboden die grif van de hand gin-

gen. Veelal voor een uiterst aantrekke-
lijke prijs. Het aanbod was zeer divers.
Kinderstoelen, kampeerspullen, klein
meubilair tot diatafels, tuingereed-
schap, hobbyspullerjes, computers, ge
luidsboxen, noem maar op. Ook het
vele speelgoed en de stoffen, waaron-
der "Dorpshanddoeken" bleken zeer
gewild. Ook de boekenkraam deed

goede zaken, terwijl ook vele CD' s
werden verkocht.

Grappig dat een fototoestel van circa
40 jaar oud nog een filmrolletje bevat-
te! De koffie maar met name de fris-
drankenkraam deed zaterdag even-
eens goede zaken. De 2250 euro wordt
toegevoegd aan het saldo van de op-
brengsten van vorige acties. De gelden
worden bestemd voor de restauratie
van de ramen van de monumentale
Vordense dorpskerk. De veilingcom-
missie blijft actief: zo is er elke Ie en
3e zaterdagmorgen van de maand
(dus ook weer 4 en 18 juni) meubelver-
koop bij boerderij "De Boonekamp"
aan de Schuttestraat in het buurt-
schap Linde. Op 22 augustus, wordt
daar ook, zoals de laatste jaren gebrui-
kelijk is, weer een grote boedeldag ge
houden.

Buitenlandse scholieren te gast
bij school Hoge
In het kader van het project 'Toge-
ther for better Envirement in Euro-
pe" heeft de Vordense basisschool
Het Hoge momenteel bezoek van
enkele buitenlandse scholen. In
2003 is er een project opgestart
met als titel "Sight by Sight in Eu-
rope". Een project waarbij een vier-
tal scholen betrokken zijn, te we-
ten een school in Szeghalom (Hon-
garije), Steinheid (Duitsland), Eves-
ham (Engeland) en school het Hoge
uit Vorden. Een driejarig project
waarbij centraal staat om in een
ander land met de school, cultuur
en andere bijzonderheden nader
kennis te maken.

De uitwisseling begon met het bezoek
van genoemde scholen aan Vorden.
Vervolgens werd in mei 2004 een be
zoek gebracht aan Szeghalom. In okto-
ber vorig jaar werd de school in Eves-
ham bezocht. In februari van dit jaar
zijn de scholen uit Engeland, Honga-
rije en Vorden in Steinheid te gast ge
weest. Inmiddels is de naam van het
project gewijzigd in "Together for bet-
ter Envirement in Europe".

Thans treedt school het Hoge als gast-
vrouw op en zijn momenteel 9 leer-
krachten en 8 scholieren ( groep 8) in
Vorden. Na aankomst op Schiphol
werd direct koers gezet naar Rotter-
dam voor een bezoek aan het onder-
wij smuseum, gevolgd door een rond-
vaart door de havens van Rotterdam.
In Vorden worden de kinderen bij gast-
gezinnen ondergebracht, terwijl de
leerkrachten in een plaatselijk hotel
onderdak vinden.

Afgelopen zondag verbleven de kinde
ren bij hun gastgezin. De leerkrachten

brachten een bezoek aan de Naarder
Vesting. De buitenlandse scholieren
zullen maandag 30 mei en dinsdag 31
mei samen met de kinderen van de
gastgezinnen lessen in school Het Ho-
ge gaan volgen. De leerkrachten krij-
gen maandagmorgen uitleg over on-
der meer de veranderingen die de af-
gelopen twee jaren op onderwijs ge
bied in Nederland en met name in
school Het Hoge, hebben plaats gevon-
den. De maandagavond staat in het te
ken van "oud- hollandse" spelletjes.

Overigens heeft het gezamenlijk the
ma voor 2005 betrekking op "dieren
uit de schoolomgeving". Dit komt ook
tijdens het bezoek aan Vorden uitvoe
rig aan bod, met andere woorden uit-
leg over welke dieren zoal in de omge
ving van Vorden en de Achterhoek Ie
ven. De bezoekers worden ook geïnfor-
meerd over de actie tegen zinloos ge
weid. Het landelijk teken, een lieve
heersbeestje zal in de vorm van een
stoeptegel aan de buitenlandse gasten
worden overhandigd.

Ook tijdens dit bezoek al aandacht
voor het thema "Water in de school-
omgeving", een thema dat voor 2006
op het programma staat. Het bezoek
aan Vorden wordt woensdag l juni
met een bezoek aan het openluchtmu-
seum in Arnhem afgerond, waarna
het gezelschap in de loop van de dag
weer naar hun land terug keert.

In september aanstaande staat het
Hongaarse Szeghalom tijdens de uit-
wisselingen centraal. In februari 2006
wordt Evesham in Engeland bezocht.

In mei 2006 treffen de scholen elkaar
weer in Steinheid.

Geslaagd "Wikee de
Viking" toernooi
Het "Wikee de Viking" toernooi (de
naam is destijds bedacht door de
initiatiefnemers) welke zaterdag-
middag onder snikhete weersom-
standigheden op de velden van de
voetbalvereniging Vorden werd ge-
speeld, krijgt inmiddels in de regio
een bekende klank.

Er namen dit keer 26 herenteams en
drie damesteams deel. Veel teams uit
Vorden, maar ook diverse teams uit
omliggende plaatsen. Bij dit toernooi
wordt op kleine veldjes in ploegen van
zes tegen zes gespeeld. Bij de heren
werd de " Wikee de Viking wisseltro-
fee" gewonnen door het team "W- Snee
Eend", met op de tweede plaats het
team "Olvarit". Bij de dames werd ge
streden om de " Noorvrouwen bokaal",
welke werd gewonnen door het team
uit Zieuwent met de veelzeggende
naam "'t Zooitje". Verder liep er deze
zaterdag een "poepende koe" op het
sportpark te grazen. Voorafgaande aan
het toernooi kon men een "stukje veld"
kopen. Wanneer de koe dan precies op
jouw veldje poept ben je winnaar. Voet-
baller Jorrit Schotsman had de koe
blijkbaar vooraf goed geïnstrueerd
want zij deed haar behoefte precies op
het "metertje veld" van Jorrit, die voor
deze "prestatie" een enveloppe met in-
houd in ontvangst mocht nemen. De
dag met als insteek "gezelligheid troef'
werd besloten met muziek van de band
"7 op de schaal van richter". Zaterdag-
morgen was er een groot voetbalfeest
voor de pupillen van Vorden. Ook voor
hen een mini- voetbaltoernooi waarbij
de teams onder de prachtige namen als
bijvoorbeeld Barcelona, Manchester
United, Ajax, Feyenoord e.d. speelden.
De pupillen die het afgelopen jaar kam-
pioen waren geworden reden deze
morgen, zo trots als een pauw, op een
platte wagen, een heuse "triomftocht"!

't Beeckland brengt
toneelstuk Frankenstein
Een groot aantal leerlingen van
het Uilenhofcollege, locatie 't
Beeckland te Vorden is de afgelo-
pen weken druk bezig geweest met
het instuderen van het toneelstuk
"Frankenstein".

Ook de komende dagen zal er nog
flink "aangetrokken" worden om het
toneelstuk op woensdag 8 juni, don-
derdag 9 juni en vrijdag 10 juni tot
een succes te maken. De aula van de
VMBO school aan het Hoge 41 wordt
voor die gelegenheid omgetoverd tot
een gezellig en knus theater. Van het
opbouwen van de tribunes tot het ma-
ken van de decors en het installeren
van licht en geluid, alles wordt door
een groep van ruim 75 leerlingen en
medewerkers van de school zelf
gedaan. In de voorstelling wordt to-
neel afgewisseld door muziek en dans.

Frankenstein, een doldrieste doorge-
draaide medicus schept een levend
wezen. Ook nu zal weer blijken dat
niet het uiterlijk maar het innerlijke
van de mens het belangrijkste is.

Schoonheid en kleinburgerlijkheid
delven het onderspit. Deze versie van
Frankenstein is volgens de leiding zeer
zeker de moeite van het bekijken
waard en laat zien wat de leerlingen
van 't Beeckland in hun mars hebben.
De voorstelling begint iedere avond
om 19.30 uur. Kaarten, inclusief het
recht op een consumptie in de pauze,
zijn iedere avond vanaf 19.00 uur voor
aanvang van de voorstelling aan de
zaal Het Hoge 41 verkrijgbaar. De kaar-
ten kosten 5 euro. Men kan ook telefo-
nisch (0575) 55 11 55 reserveren met
vermelding van uitvoeringsdatum en
het aantal toegangskaarten.

Demonstratie

Afgelopen zaterdag was er in de hob-
byhoek van Kadoshop Sueters een
drukbezochte demonstratie van Per-
gamano.
Deze techniek werd gedemonstreerd
door Martha Ospina. Zij is de vrouw

die Pergamano in Nederland bekend
heeft gemaakt.

A.s. zaterdag is er een demonstratie
met Aleene's hobbyverf. Zie ook ad-
vertentie.

Erwin Plekkenpol tevreden
over prestaties EK
Halverwege de strijd om het Euro-
pees kampioenschap enduro is
Vordenaar Erwin Plekkenpol dik
tevreden met de tot nu toe behaal-
de resultaten. Zegt hij: " Voor deze
titelstrijd begon had ik voor mij-
zelf een plaats bij de top tien in ge-
dachten. Ik sta nu halverwege het
kampioenschap op een 4e plek,
dus geen enkele reden tot klagen".
Tijdens de eerste wedstrijd in Polen
reed Erwin al een heel sterke wed-
strijd, een 4e plaats op de eerste
dag, gevolgd door een derde plaats
op de tweede dag, hetgeen een der-
de plek in de tussenstand tot ge-
volg had. De Duitser Marcus Kehr
werd winnaar in Polen.

Afgelopen week in het Italiaanse Sebi-
no ging het eveneens goed en dankzij
een zevende plaats op de tweede dag,
staat Erwin Plekkenpol in de tussen-
stand op een eervolle vierde plaats.-In
dit tussenklassement neemt de Oos-
tenrijker Werner Muller met 91 pun-
ten de eerste plaats in. De Duitser Mar-

cus Kehr staat tweede met 85 punten;
de Tsjech Karel Scheber is met 74 pun-
ten derde, gevolgd door Erwin Plek-
kenpol. Hij staat met 62 punten dus op
de vierde plaats.

De eerstvolgende wedstrijd voor het
Europees kampioenschap enduro
vindt op 16 en 17 juli in Wales plaats.
Erwin: " Ik heb gehoord dat het een
nogal drassig parcours is met onder
andere flinke stukken van het traject
door weilanden. Dat ligt mij over het
algemeen wel. Ik hoop bij de eerst vijf
te finishen, zodat ik wellicht in het
tussenklassement nog een plaatsje
kan opschuiven. We zullen wel zien",
zo zegt de Vordenaar. In de strijd om
het open Nederlands kampioenschap
MX3 bezet Erwin Plekkenpol in het
tussenklassement de 9e plaats. Het
uitvallen (machinepech) in beide
manches in Veldhoven betekende voor
hem een forse duikeling in het klasse
ment. De eerstvolgende race wordt op
12 juni in Oss verreden. Daarna volgen
nog wedstrijden in Lochem en Heerde.

P.V. Vorden
Uitslagen van de wedvlucht (Vitesse
vlucht) vanaf Vervins over een afstand
van ruim 300 kilometer. De uitslagen
waren als volgt: HA Eykelkamp l, 4,9,
10,13,19; C. Bruinsma 2; DJ. Gotink 3,
5; Comb. A en A Winkels 6, 7, 8,15,18;
M. M. Tiemessen 11, 12, 17, 20; H. J.
Stokkink 14,16.

Wedvlucht (eendaagse fondvlucht)
vanaf Ablis over een afstand van circa
510 kilometer.

Uitslagen: J. Meyer l, 4,8,10,12,19,20;
HA Eykelkamp 2, 6, 11, 15; C. Bruins-
ma 3, 7,13, 14, 16; F.T. Hummelink 5;
Jitske Winkels 9; Comb. A en A Win-
kels 17; HJ. Stokkink 18.
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DE KLUSSENIER
NU OOK IN
Warnsveld

Voor o.a.;
Verbouwen
Tegelwerk
Onderhoud
Badkamers
Timmerwerk

KLUSSENIER
André van der Horst

Breegraven 82
7231 JH Warnsveld
Tel. (0575)-529125
Fax (0575)-529125

Mobiel (06) - 48957044
a.vanderhorst@klussenier.nl

www.klussenier.nl

Tonny Juijtn=$>

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

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

Ontwer

Weevers

p en realisatie internetsites

Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vonten
Tel. (0575) 557310 «£«
Fax (0575) 557311 ZXZSZi
E-mail: info@weevers.net """'SsE
Internet: www.weevers.net

M*
Weevers

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

TEGELHANDEL
mullcr-vofdcn bv

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

www.mullervordenbv.nl

Boomkwekerij Visschers V0f
Hesselinkdijk 2

7255 LK Hengelo (gld.)
Tel. 0575 - 46 44 94

06 - 22 29 82 21

Van eigen kwekerij o.a.

Buxus - Laurier - Taxus

(Beuk vanaf €0,45)

Verkoop van tuinplanten elke

vrijdag en zaterdag of na telefonische afspraak

www.boomkwekerijvisschers.nl

Beumweg 17, Vragender

Tel.: 0544-379415/ 06-53402075

-mail: info@gzgeveltechniek.nl

KOZIJNEN EN SERRES
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst

Bel voor een gratis offerte
www.gzgeveltechniek.nl

T€€L§
TECHNIEK

TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING
Verlengde Ooyerhoekseweg 2O
lied r. terr. De Revelhorst
72O7 BJ Zutphen
Bouten en moeren staal/rvs
Boren - Tappen - Frezen - Zagen
Lagers - Keerringen
Hitachi - Metabo elektrisch gereedschap
Hazet - Teng Tools handgereedschap
Borgmiddelen en Lijmen
Inerntransportwielen
Kompressoren en toebehoren
Slijp- Schuurmiddelen
Persoonlijke veiligheids artikelen
Reinigingsmiddelen
Hef- en Hijsmiddelen
Etc.

Verkoopbalie, maandag t/m vrijdag van
O8.OO tot 17.00 uur geopend.

Tel. 0575-56447 7
Fax 56O66O
E-mail: rbtools@xs4all.nl

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metsel werk

LICHTENVOORDE
tr (0544) 37 70 08

BORCULO
v (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

TE KOOP GEVRAAGD

Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

www.boschker.nl

den 4 akker
b o e r d e r i j w i n k e l
Kapelweg 14 • 7233 SC Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

BUITENDAG 2005
Zondag 5 juni van 11.00-17.00 uur

Met gezellige kraampjes:
Proeverijen o.a. rest. Olde Lettink en Pure Taste

Live muziek van 'Op Drift' uit Warnsveld
Kunstkoe en kalf beschilderen voor kinderen

De gezelligste zondag bij Den 4 Akker

JUBILEUMACTIE

50%
70j«« LI CONTACT

KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentle

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.

CERIIFICMIHOUDIH

d r u k k e r i j Weevers
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

l' ' \ ,!,: (0575) 55 LO M
(•l! üj XfMlt E-mail: info(<i)weevers.nl

ISO9001 l Tjjjup internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 51 23 06

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL (0314)62 5053

RUURLO: STUDIO CONTACT, TE L. (0573) 45 1286

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TE L (0544) 37 13 23

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

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):

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

ACQUISITEUR: FEL1X TAKKENKAMP, TEL. 06-48 794 212

Hoven iersbed rijf

Marco Besselink

-;•:- TUINONTWERP #
# TUINAANLEG (RENOVATIE) -:•:-

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

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

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

BRUGGINK. ALLES IN ÉÉN HAND.

PLEZIERIG WONEN WIL TOCH IEDEREEN. Wu BEGRIJPEN DIT ALS GEEN

ANDER. OF HET NU GAAT OM EEN NIEUW HUIS OF DE VERBOUW VAN UW

HUIDIGE WONING, BIJ ONS BENT U AAN HET JUISTE ADRES. EN DAT WERKT

WEL ZO PRETTIG. VOOR ADVIES, BEGELEIDING EN REALISATIE HEEFT U MAAR

ÉÉN PARTNER NODIG. WlJ NEMEN U AL HET WERK UIT HANDEN, VAN EERSTE

SCHETS TOT OPLEVERING.

Sanitair Bouwen Verbouwen Projecten

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld Telefoon 0315 24 29 29 lnternetwww.bruggink-bv.nl
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Nieuw pand "De Graafschap Dierenartsen"

Rieks Eggens: "Dienstverlening groot goed in ons vakgebied"!

Bouwcommissie vlnr: Ton Lautenschutz, Anton van fngen, Rieks Eggens. (Erik Stoélhorst en Bianca Semmekrot ontbreken op de foto)

Wanneer alles volgens planning verloopt dan gaat medio oktober de
eerste schop de grond in en zal het nieuwe gebouw van "De Graafschap
Dierenartsen" voorjaar 2006 kunnen worden opgeleverd. Dan zal een
lang gekoesterde wens van de dierenartsen in vervulling gaan. Het
pand wordt gebouwd in de hoek Schimmeldijk/ Hengeloseweg. Een
jaar geleden waren er plannen om een nieuw pand aan de Deldenseweg
nabij garage Groot Jebbink te bouwen. Toen de bouwaanvraag " liep"
kregen de gemeenten in Nederland allemaal te maken met strengere
eisen omtrent het Rampenplan.

Dat betekende dat uit veiligheidsover-
wegingen niet binnen een strook van
100 meter (in dit geval vanaf gagrage
Groot Jebbink) gebouwd mocht wor-
den.

Dit in verband met het aantal keren
dat de vrachtwagens de grote tanks bij
het garagebedrijf komen vullen. Bij
het indienen van de bouwvergunning
bedroeg de norm 80 meter (waaraan

Uitslag paaspuzzel weekblad Contact
Ie prijs a € 25,-
G. Berends

2e prijs d € 20,-
G A Kamperrnan-Buunk

3e prijs a € 15,-
P. Scherpenisse

4e t/m 10e prijs 4 € 10,-
Mia Helmink
A. Roordink
Mevr. H.B. Tinchers-Broyl
J. Van der Haar
S. Ploegsma-Koning
G. Gosselink
Marjan van der Steeg

De Horsterkamp 9

Barchemseweg 53

Stevinlaan 36

Lindeselaak 7
Z-E weg 68
Rietgerweg 8
Lindelaan 5
Hengeloseweg 13
Z-E weg 28
Roomstraat 25

Vorden

Ruurlo

Doetinchem

Wichmond
Baak
Warnsveld
Steenderen
Zelhem
Toldijk
Drempt

Uitslag paasldeurplaat Slagharen
Hoofdprijs
Denise Helmink

Ie t/m 10e prijs
Claudet Jansen
Justin Bleumink
Kevin Weever
Ester
lisanne Westerneng
Elvera Wien
Moniek Vos
Heinanda van Veldhuizen
Annemarijn Brail
Marieke ten Have

Lindeselaak 7

Toverstraat 8
De Beekoever 40
Hoetinkhof231
Het Have l
Burg. Vunderinkhof 16a
Wisselt 10
Vloed 51
Bakerwaardseweg 2
M. Hobbemastraat 32
Kostedeweg 3

Wichmond

Prijzen zijn ofte halen tot en met 24 juni bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30 te Vorden.

werd voldaan) De dierenartsen zijn
toen noodgedwongen op zoek gegaan
naar een andere plek en kwamen zij
op de locatie Hengeloseweg/ Schim-
meldijk terecht. Bewust in Vorden, het
meest centrale punt in hun werkge-
bied.

Rieks Eggens, die samen met Ton Lau-
tenschutz, Anton van Ingen, Erik
Stoélhorst en Bianca Semmelkrot de
bouwcommissie vormt zegt hierover:
"Momenteel zitten we nog in de be-
stemmingsplanprocedures.

Er lopen nog enkele bezwaarschriften,
waarvan wij verwachten dat die bin-
nenkort afgehandeld worden.

Als dit achter de rug is gaat "fase
twee" in werking, dat wil zeggen dat
de grond, die nu nog eigendom is van
Groot Roessink, ons eigendom wordt.
We kunnen ons dan bezig gaan hou-
den met de eindinvulling en gaan wij
ervan uit dat de bouwvergunning ver-
leend wordt", zo zegt hij.

De nieuwe praktijk komt op de plek
waar thans nog gebouwen van Groot
Roessink staan. Het nieuwe pand is
een ontwerp van het architectenbu-
reau DENC uit Bussum. Geen onbe-
kende van de dierenartsen. Het bu-
reau heeft namelijk ook haar mede
werking verleend aan de huidige loca-
tie in Hengelo.

Rieks Eggens: "Het gebouw wordt
1000 m2 groot. Het wordt ingepast in
de landelijke structuur. Ook qua kleur-
stelling past het goed in de omgeving.
Wij hopen natuurlijk straks in aan-
merking te kunnen komen voor de Pa-
rel van Vorden", zo zegt hij optimis-
tisch lachend!

TWEE VERDIEPINGEN
De nieuwbouw zal uit twee verdiepin-
gen bestaan. Zo komt er een ruimte
voor kleine huisdieren, een ruimte
voor paarden, operatiekamers. Verder
een plek waar de instrumenten gerei-
nigd zullen worden.

De bovenverdieping van het pand
wordt voor het merendeel ingevuld
voor vergaderruimte.

Hier zullen o.m. lezingen voor klanten
worden gehouden en kan het gebruikt
worden voor studieclubs e.d. Ook
wordt de administratie en het archief
in deze verdieping ondergebracht.

De entree voor de klanten komt aan
de voorzijde, de personeelsingang is
aan de zijkant. Parkeerplaatsen aan de
achterzijde, dus aan het gezicht ont-
trokken. Rondom het complex komt
nieuwe aanplant, geheel op de natuur
afgestemd.

"De Graafschap Dierenartsen" is een
maatschap die uit 13 "maten" bestaat,
plus vier dierenartsen in loondienst
en in totaal 17 assistenten.

Men beschikt thans over het huidige
pand aan het Hoge in Vorden (dat dus
t.z.t. gaat verdwijnen), over locaties in
Ruurlo, Hengelo, Steenderen en Lees-
ten.

Sinds april jongstleden is er aan de
Spittaalstraat 52 in Zutphen nog een
locatie bijgekomen. Een winkel waar
onder meer diervoeders en dieetvoe-
ding, dierengeneesmiddelen en derge-
lijke verkrijgbaar zijn.

In dit pand houden de dierenartsen
op de werkdagen van 13.30 - 14.00 uur
en ook op afspraak, spreekuur. Ook
wanneer de nieuwbouw in Vorden ge
reed is, blijft de locatie aan de Spittaal-
straat op deze wijze dienst doen.

Bianca Semmelkrot, praktijkmanager
van de hoofdvestiging in Vorden: " Bij
de ingebruikneming van het nieuwe
pand aan de Schimmeldijk, worden de
huidige locaties in Ruurlo, Hengelo,
Steenderen en Leesten vervangen door
een kleinere locatie. Voor alle duide
lijkheid in genoemde plaatsen blijft er
dagelijks (op de werkdagen) gewoon
spreekuur voor de klanten met kleine
huisdieren.

Ook kunnen hier 's morgens gewoon
medicijnen besteld worden voor bij-
voorbeeld paarden e.d. De medicijnen
worden vervolgens in de nieuwe prak-
tijk in Vorden klaargemaakt en weer
naar de desbetreffende vier locaties
gebracht, waar de klanten ze in de
loop van de middag kunnen afhalen.

De mensen in Leesten, Hengelo, Ruur-
lo en Steenderen behoeven dus niet
bang te zijn dat daar de locaties ver-
dwijnen, waarschijnlijk wordt alleen
de plek anders", aldus Bianca.

"De Graafschap Dierenartsen" is in
1999 middels een fusie ontstaan. Door
deze fusie kon er nog meer specialisa-
tie ontwikkeld worden. Rieks Eggens:
"In ons werkgebied hebben we circa
5000 klanten op het gebied van kleine
huisdieren.

Verder rundveebedrijven met naar
schatting 27.000 koeien, inclusief
jongvee. Het aantal rundveebedrijven
zal in de toekomst wel minder wor-
den, daar staat tegenover dat de circa
120 varkensbedrijven groter worden.

De meeste van onze dierenartsen zijn
gespecialiseerd in minimaal twee dier-
soorten bijvoorbeeld paarden en rund-
vee, koeien en varkens of de artsen
zijn speciaal gericht op alleen paarden
of alleen kleine huisdieren.

Elk weekend hebben er vier dierenart-
sen dienst, dat wil zeggen elk dier-
soort kan behandeld worden.

De specialisatie in onze maatschap
heeft één groot voordeel, je kunt je
meer in je eigen diersoort verdiepen",
zo zegt Rieks Eggens.

Jubileumconcert Iiispiratioii Vorden
Dit jaar bestaat Gospelkoor Inspi-
ration uit Vorden 30 j aar. Dit wordt
op zaterdagavond 18 juni a.s. ge-
vierd met een jubileumconcert
o J.v. dirigent Piet Piersma.

Na het 25-jarig jubileum in 2000
maakte het koor een nieuwe start met
een nieuwe dirigent, een nieuw reper-
toire, een andere naam en vele nieuwe
leden. Dat viel in het begin niet mee,
maar dankzij volhardende leden en
een altijd enthousiaste dirigent staat
er nu weer een fantastisch koor. Het
koor bestaat uit ruim 25 leden, onder
meer afkomstig uit Vorden, Ruurlo,
Gorssel, Eefde, Hengelo en Zutphen.

Tijdens het jubileumconcert wil het
koor graag haar vernieuwde reper-

toire laten horen. Bijzondere momen-
ten nodigen ook uit tot bijzondere gas-
ten en die zijn er dan ook tijdens dit
jubileumconcert.

De Highland Valley Pipes and Drums
en The Highland Dancing Group uit
Borculo verzorgen een gastoptreden
en sluiten daarmee de avond met een
Schots tintje af.

Het concert wordt gehouden in de
Christus Koning Kerk aan Het Jebbink
8 in Vorden, het begint om 20.00 uur
en de toegang is gratis. Na afloop is er
een collecte ter bestrijding van de on-
kosten. Meer informatie is verkrijg-
baar bij het secretariaat:
Henny Smallegoor, tel (057) 55 26 57,
email braamzicht@cs.com
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94 89.95

ecco

64.95

79.95
puimr
Sportsokken

SCHOENMODE
BmtrtxpMn 6, WaN(0314)681378
DorpwJraat4,Vbrden{0575)553006

www.Gie8en.Shoe8.nl 0Gtesen@Shoe8.nl

HALLO
HULP NODIG B I J K L U S S E N ?
Haal dan de veelzijdige en ervaren vakman Daan
Ruften in huis. Hij adviseert u graag. Hij is aangesloten
bij Oe Vakman, een landelijk netwerk van zelfstandige
klusprofessionals. Dat geeft extra zekerheid. Want
iedereen die zich De Vakman mag noemen, werkt met
een unieke kwaliteitsgarantie en is lid van de
Vereniging van Klussenbedrijven (VLOK).
Vanzelfsprekend krijgt u bij De Vakman altijd een
scherpe offerte, zodat u precies weet waar u aan toe
bent. Bovendien betaalt u geen voorrijkosten.
Een klus? Neem dan snel contact op met:

De Vakman
DAAN RUTTEN T 0575 - 57 53 44 M 06 - 16 93 86 65,
E d.rutten@devakman.info
• Verbouw/Onderhoud/Renovatie
• Timmer- schilder- en tegelwerken
• Elektra en Telecommunicatie
• Badkamers/Keukens/Dakramen
• Ramen/Deuren/Hang- en sluitwerk

een
f5 favi

Laat dan dit jaar uw
binnen- en/off buiten»
onderhoudsschilderwerk
door de schilders van Boerstoel uit-
voeren tegen het lage btw-tarief van

6%

Met ingang van volgend jaar wordt
deze regeling door de overheid
hoogstwaarschijnlijk weer ingetrok-
ken.

S C H I L D E R S B E D R I J F

BOERSTOEL BV
Schilderwerk • Beglazing • Wandafwerk ing • Spuitwerk

Bedrijvenweg 1 0, Vorden
Tel. (0575) 55 1 5 67
Fax (0575) 55 35 67
E-mail: info@boerstoel.nl Huisschilder
www.boerstoel.nl

KIP- EN SCHNITZELFARM
Naast ons bekende restaurant "Het Achterhuus"
waar elke zaterdag en zondag vanaf 14.00 uur

20 soorten schnitzels- en kipgerechten worden geserveerd,
waaronder Kip Piri Piri, oftewel hete kip,

het bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

voor een
beetje

. gewoon
geluk

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

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

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

van ons gevarieerde aanbod.

E a H H
Keuken! Sanitair Bouwen Verbouwen Projecten

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

Een feestje ...
wij verhuren veel voor een

.. tuin-verj'aardag-

.. of Huwelijksfeest .. tenten 3x6 meter

.. dus bijna in iedere tuin te plaatsen

.. biertap inst. ink zuurstof

.. ook bier leverbaar tegen scherpe prijzen

.. hang/pokertafels .. glazen bier .. wijn

.. ooK verhuren we een toiletwagen.

Teven rvs schalen en bakken voor uw eten.

Au bain-marie 2 pans voor het warm houden.

Prijslijst op aanvraag .. via e mail of telefoon

Inl 06-50976358 . e-mail f.wiskamp@chello.nl

KUIJKS Meubelbours en Handelsonderneming

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

Badkamermeu beien
Eethoek voor kamer en
keuken/dekbedden/
kussens/matrassen

ZowH nieuw als
gebruikt:

Kantoormeubilair
Kantinemeubilair
Burostoelen

Mercatorstraat 12 - Industrieterrein ''Kamp Zuid'
LichtenvoordcTel.: 0544-371256

JAAR ELIESEN ELEC RO IN BAAK

7t
ÜftaAiaaAian
EN WIN VAN DE PRACHTIGE PRUZEN
MET EEN TOTAAL AAN PRIJZENGELD VAN €5000,-
KOM NAAR DE WINKEL EN VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN!

JVC DIGITALE CAMCORDER

369;

fWRï
'PRIJZENPOl

AEG WASAUTOMAAT
A-Klasse wasautomaat met o.a. regelbaar
tot 1600 toeren, Ultra Stille Motor, Aqua-
stop, wasgoedcapaciteit tot 6 Kg en een
volelektronische éénknopsbediening voor

makkelijke programmakeuze.

_;:9*V
'

NU VOOR:

1399,-

I: 799,-
VOOR:

749;
ZANUSSI VRIESKAST

Tafelmodel vrieskast in Softline uitvoering
met o.a. elektronische bediening, netto

inhoud 98 liter, snelvries functie en
4 vriesladen. Energieklasse A.

VOOR)

249;
80 Gigabyte Harddisk

VAN: 599 -
VOOR

ELIESEN
ELECTRO

ZUTPHEN EMMERIKSEWEG 46
BAAK - 0575-441264
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Meubelen,
specialist in zitcomfort op maat

Universiteit Twente en Rabobank
krijgen mensen weer economisch actief

Helmink Meubelen uit Vbrden en Eibergen biedt een uitgebreide
collectie relaxfauteuils voor alle leeftijden, van modern tot klassiek.
De meeste modellen zijn leverbaar in vele stoffen en leersoorten en
in diverse prijsklassen.

ZO KUNT U KIEZEN UIT O A.
• Relaxfauteuils met 5 motoren, voor

iedereen makkelijk instelbaar qua
zithoogte, zitdiepte, rugstand, voet-
steun etc.

• Massagefauteuils, met 5 ingebouw-
de massageprogramma's, voetmas-
sage en ingebouwde verwarming in
de zitting.

• Senioren/comfort fauteuils op maat.

EN GOEDE ZITHOUDING VOOR-
KOMT VEEL LICHAMELIJKE
KLACHTEN
Veel lichamelijke klachten kunnen
worden voorkomen door een goede
zithouding. We zitten steeds vaker en
langer dan dit vroeger het geval was.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat
er een onderzoek kwam naar de ge-
volgen van het zitten. De resultaten
waren opzienbarend. Zo staat vast dat
het zitten gedurende langere tijd in
een slecht geconstrueerde fauteuil
kan leiden tot allerlei lichamelijke
klachten: rugpijn, kans op hernia,
trombose in de benen, hoofdpijn, slech-
te spijsvertering etc. En omdat wij
steeds vaker en langer zitten is het geen
wonder dat deze klachten steeds meer
voorkomen en al op jeugdige leeftijd
beginnen. Dus zorg dat u goed zit!

Helmink Meubelen is gespeciali-
seerd in zitmeubelen die de hierbo-
ven vermelde klachten en stoornis-
sen helpen voorkomen en verlich-
ten.

JUISTE INDERSTEUNING EN
CORRECTIE VAN ZITHOUDING
Een goed zitmeubel steunt de wervel-
kolom in natuurlijke S-vorm en voor-
komt dat deze, zoals dit bij een slecht
geconstrueerde stoel al snel gebeurt,
een C-vorm aanneemt. Onze fauteuils
hebben de lendesteun op de juiste
hoogte, de juiste hoek tussen zitting
en rugleuning en de verhouding
wordt geheel aangepast aan de li-
chaamsbouw. Op deze wijze wordt de
verkeerde C-vorm voorkomen.

OPTIMAAL RELAXEN
VOOR VOLLEDIGE RUST
Onze fauteuils bieden u optimaal
comfort dankzij de op juiste hoogte
aangebrachte armlegger, de perfecte
lichaamssteun en de aangepaste zit-
diepte.

Op deze wijze komt u volledig tot rust.
En dankzij de aangepaste zithoogte is
ook het opstaan geen probleem.

DE UITKOMST
Zoveel mensen, zoveel wensen, dat
geldt ook voor zitcomfort. De ontwer-
pers van onze fauteuils hebben daar
rekening mee gehouden. Aan de indi-
viduele wensen kan via een uitgebreid
optiepakket (zitfauteuillift, lumbaal-
steun, verwarming, nek- en hoofdkus-
sen) tegemoet worden gekomen. De
fauteuils zijn verkrijgbaar in klassieke
en moderne vormgeving. Helmink
biedt haar klanten uiteraard een per-
fecte service zoals bijvoorbeeld:
• U bent van harte welkom in onze

toonzalen
• Mogelijkheid voor aanmetingen

bij u thuis
• U kunt worden opgehaald en

weggebracht

Door de vele contacten met, en leve-
ringen aan woonzorginstellingen in
de regio, heeft Helmink Meubelen een
enorme ervaring opgebouwd in deze
specifieke meubelen. De keuze van de
collectie is breed, veel omvattend en
afgestemd op de behoefte van de
klant. Zo zijn diverse relaxfauteuils
smaller omdat de ruimte in een senio-
renwoning meestal beperkt is. En om
de gewenste persoonlijke zithouding
te bereiken zijn diverse aanpassingen
mogelijk. De fauteuils kunnen naar
wens hoger of lager worden gemaakt.
Ze worden door deskundige adviseurs
precies aangemeten in de juiste zitdiep-
te, zithoogte, armleggerhoogte etc.
Helmink Meubelen Vorden en Eiber-
gen is al ruim 40 jaar een begrip in
Oost Nederland. Een goede service en
een blijvende nazorg staat hoog in het
vaandel. Ook op het gebied van slaap-
kamers, matrassen en boxsprings,
bankstellen en wandmeubelen geven
wij u graag advies. En onze stoffeer-
ders staan voor u klaar in het vakkun-
dig leggen van tapijt, vinyl, parket / la-
minaat en het plaatsen van gordijnen,
Helmink nodigt u graag voor een be-
zoek aan onze toonzalen in Vorden en
Eibergen.

Helmink Meubelen Vorden
Zutphenseweg 24, tel. (0575) 55 15 14

Helmink Meubelen Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3-7 (0545) 47 41 90

Wegens succes geprolongeerd: Buitendag
winkelboerderij "Den4Akker" in Vierakker
A.S. 5 juni is het weer zo ver. Dan or-
ganiseren Mirjam en Herman Es-
kes van winkelboerderij "Den4Ak-
ker" in Vierakker weer een buiten-
dag. Vorig jaar kwamen maar liefst
ruim 700 man naar Vierakker; dit
jaar rekenen deze energieke onder-
nemers zelfs op meer.

Om ook dit jaar weer voor ieder wat
wils te organiseren, is een hele klus.
De familie Eskes heeft samen met de
familie Bakker, sinds februari dit jaar
beheerders van het Ludgerusgebouw
in Vierakker, de koppen bij elkaar ge
stoken en het resultaat mag er wezen.
Naast de vaste kern van kraampjes, zal
een groot aantal nieuwe gezichten te
zien zijn. Het gaat te ver om alles te
noemen, maar verheugt u zich maar
vast op een demonstratie stoelen mat-
ten, een snel-cursus bloembinden of
een demonstratie wijn maken.

Binnenkort zal van de pruimen- en ra-
barberoogst van "" Den4Akker" een
deel worden gebruikt voor het maken
van exclusieve wijn. U kunt daar 5 ju-
ni alvast een voorproefje van nemen.

Wilt u meer weten over het behoud en
ontwikkeling van natuur en land-
schap? Dat kan. De agrarische natuur-
vereniging 't Onderholt zal aanwezig
zijn om u hierover van alles te vertellen.
Ook voor wie actief wat wil doen is er
van alles. Zoon Peter heeft de supervi-
sie over het spijker slaan en als uw ver-

slaggever het goed heeft gezien kunt u
straks ook een balletje slaan.

Bij dit alles is uiteraard ook de innerlij-
ke mens niet vergeten. Er zullen heer-
lijke hapjes zijn, verzorgd door restau-
rant 't Olde Lettink, en ook drank zal
overvloedig vloeien. De bekende band
"Op Drift" zorgt voor de muzikale om-
lijsting.

Overweegt u om te komen, maar zit u
met de kinderen. Neem ze gerust mee.
De vorige buitendagen hebben bewe

zen dat ook zij een heerlijke tijd kun-
nen hebben. Konden zij vorig jaar nep-
koeien melken, dit jaar staan een
maagdelijk witte moederkoe met kalf
te wachten om beschilderd te worden.
Dit idee maakt deel uit van een spon-
soraktie om speeltoestellen die ge
schikt zijn voor minder validen op
Speel- en Kinderboerderij "Strubbelt"
te bekostigen.

De familie Eskes verheugt zich om u te
mogen ontvangen. "De buitendag is
van ll.OQ -17.00 uur.

Maar liefst 100 ondernemingen
zijn sinds 2002 voortgekomen uit
het project: Kansrijk Eigen Baas.
Een succesvol project met als doel
sluimerend ondernemerschap een
steuntje in de rug te geven. Het re-
sultaat van dit project wordt zicht-
baar op 15 juni wanneer de nieuwe
ondernemers zich presenteren op
een bijzondere ondernemersbeurs
in Doetinchem. Op deze beurs wor-
den pers en zakenrelaties op ver-
rassende wijze geïnformeerd over
de activiteiten van de nieuwe onder-
nemingen en over de methode en
goede resultaten van het project.

Het project Kansrijk Eigen Baas onder-
steunt ondernemers met én zonder
concreet bedrij fsidee in de startfase.
Potentiële ondernemers krijgen on-
dersteuning in de vorm van o.a. coach-
ing, training, kantoorfaciliteiten en
toegang tot netwerken. Kansrijk Eigen
Baas richt zich op potentiële onderne
mers in de regio Oost Gelderland. Een
groot deel van de deelnemers komt

uit een WW of WAO situatie, mensen
met een indrukwekkend cv, maar
vanwege onder andere leeftijd (40+)
vaak minder interessant voor de ar-
beidsmarkt.

Het project is geïnitieerd door de Ra-
bobanken in de regio Oost Gelderland
en wordt uitgevoerd door het NIKOS
(Nederlands Instituut voor Kennis-
intensief Ondernemerschap) een we
tenschappelijk instituut van de Uni-
versiteit Twente.

Door continue monitoring en evalua-
tie door het NIKOS is het project ge
ëvolueerd tot een bijzonder succesvol-
le methode ter ondersteuning van een
carrièrestap naar ondernemerschap.
Het project Kansrijk Eigen Baas heeft
haar succes mede te danken aan de
bijdragen van de Provincie Gelderland
en het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling.

Meer informatie over het project is te
vinden op www.kansrijkeigenbaas.nl

Meer dan een pluchen knuffelbeest
Het was zo'n schatje, die pup met
zijn grote poten of dat angorapoes-
je met die lange haren. En zo leuk
voor de kinderen. Maar na een tijd-
je werd hij wel erg groot en enthou-
siast en sprong hij tegen iedereen
aan. En de poes verloor allemaal
haar en zette haar nagelrjes in de
nieuwe sofa. Toen was het al snel
minder leuk, zo'n beest in huis.

Het komt maar al te vaak voor dat een
huisdier in een impuls wordt aange-
schaft. Vooral jonge dieren vertederen
snel en dan is 'ja' gemakkelijk gezegd.
Het lijkt zo'n lief knuffelbeest. Pas la-
ter blijkt dat zo'n hond, kat of konijn
meer met zich meebrengt. Een grote
hond heeft veel beweging nodig en
dat valt niet mee als je 10-hoog woont.
En moet je je katje wel choco-ijsjes voe-
ren, ook al vindt ze dat lekker? Als ze
je tapijt onder gaat spugen, dan baal je
natuurlijk. En is het wel zo gezond
voor het katje zelf? Niet voor niets
heeft de Week van het Huisdier als
thema 'Uw huisdier, goed gevoed?'.
Tarantula-spinnen lijken misschien
spannend, maar als er een ontsnapt, is
het opeens niet meer zo gaaf. Vaak
weten mensen weinig van een dier.
Ze hebben geen idee van de karakter-
eigenschappen of hoe het dier ver-
zorgd moet worden.

Veel mensen kopen een dier via inter-
net, waar soms rashonden voor een
prikkie worden aangeboden. Daar
kunnen fokkers en handelaars met
slechte bedoelingen achterzitten die
het vooral om persoonlijk gewin gaat.
Ze verkopen dieren met erfelijke ge-
breken of zieke of verzwakte dieren.
Ook dan kan de aankoop van een dier
al snel tegen vallen.

HONDEN DIE BLIJVEN BLAFFEN
Al met al kan de aanschaf van een dier
tot teleurstellingen leiden, maar ook
behoorlijke problemen geven. Honden
die niet meer stoppen met blaffen en
niet alleen zichzelf maar de hele
buurt tot waanzin drijven. Of poezen
die van de stress het hele huis onder
plassen. Met vaak tot gevolg verwaar-
loosde en mishandelde dieren en een
overspannen baasje. Ellende dus voor
mens en dier. 'Weg met dat beest!', is
dan vaak de volgende stap. Niet voor
niets zitten de dierenasiels vol met 'af-
dankertjes' of worden honden of kat-
ten letterlijk op straat gezet.

BAASJE IS VERANTWOORDELIJK
Hoe is dat tegen te gaan? Moet de over-
heid hier iets doen? Door wettelijke re
gels op te stellen over wat wel en niet
mag? Nee, zegt minister Veerman van
Landbouw, Natuur en Voedselkwali-
teit, waar het beleid voor huisdieren
onder valt. Je bent als baasje zélf ver-
antwoordelijk voor de aanschaf en ver-
zorging van je huisdier. De overheid
kan daar nooit verantwoordelijk voor
zijn. Die kan immers niet achter iede-

re voordeur controleren? Dat moeten
we ook helemaal niet willen, want
dan kom je op privéterrein. Wat de
overheid wel kan doen, is er voor zor-
gen dat fokkers, handelaars, dieren-
welzijnorganisaties en liefhebbers om
de tafel gaan zitten om afspraken te
maken. Daarom heeft de minister het
Forum Welzijn Gezelschapsdieren in
het leven geroepen. In dat forum zitten
deskundigen die met elkaar praten en
afspraken maken hoe het welzijn van
huisdieren verbeterd kan worden.

INFORMEER JE GOED
Wat kun je zelf doen om te voor-
komen dat je een dier aanschaft waar
je later spijt van krijgt? Zorg in ieder
geval dat je weet waar je aan begint.
Informeer naar de karaktereigen-
schappen en de verzorging van het
dier. Wat komt er allemaal bij kijken?
Wil je een hond aanschaffen, zorg dan
dat je van te voren weet hoe vaak per
dag en hoe lang je hem moet uitlaten.
Wat moet hij eten? Wanneer moet je
met hem naar de dierenarts? Wat kost
dat niet allemaal? En heb je dat er al-
lemaal voor over? Ook over een jaar of
nog langer, als het nieuwtje er van af
is? Zoek informatie in de bibliotheek
of laat je voorlichten in een goede die
renzaak.

Ook de Dierenbescherming kan nut-
tig advies geven. Surf bijvoorbeeld
naar www.dierenbescherming.nl op
internet en vul een test in die aangeeft
of je geschikt bent voor een hond of
kat. Ook is informatie te vinden op
www.huisdieren.nu. En als je dan ten-
slotte de knoop doorhakt, koop dat
een dier bij een erkende verkoper of
handelaar. Bijvoorbeeld een dieren-
speciaalzaak die is erkend door de
Stichting Dierbaar. Voor adressen van
betrouwbare fokkers van honden en
rasverenigingen kan je ook terecht bij
de Raad van Beheer op Kynologisch ge
bied in Nederland. Op die manier
weetje waar je aan begint en kan je te
leurstellingen voorkomen. Tenslotte is
een dier meer dan een pluchen knuf-
felbeest en gelukkig maar. Want uit-
eindelijk kan je er een hoop lol aan be
leven.

TIPS:
• Denk van te voren goed na: wil je

over twee jaar nog steeds de katten-
bak schoonmaken of de hond dage
lijks uitlaten? Weet je voldoende
over de kosten? Denk bijvoorbeeld
ook aan inentingen. Ga na wie tij-
dens de vakantie voor je dier kan
zorgen.

• Informeer je goed over het karakter
en de verzorging van het dier.

Vraag om advies in een goede dieren-
winkel of bij de dierenbescherming.
Zoek informatie in de bibliotheek of
op internet, bijvoorbeeld www.dieren-
bescherming.nl, www.huisdieren.nu
of www.weekvanhethuisdier.nl
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(B en w. griffie/raad en afdelingen
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg
en Openbare orde en veiligheid)

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

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

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

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

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

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

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

Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-
ligers), Wegen en groen, Verkeer en
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 .(0575)750250
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
De artikelen staan ook op de website
www.bronckhorst.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie over
de gemeente.

Raad stemt in met Begroting 2005 en
Collegeprogramma 'Groen, open en gemoedelijk'
Op 26 mei vergaderde de gemeenteraad over het Collegeprogramma
2005-2010. Hierin hebben burgemeester en wethouders de plannen die de
raad in het Raadsprogramma heeft opgenomen, nader uitgewerkt. De raad
kon hier zeker mee uit de voeten en stemde in met het programma. Wel gaf
de raad aan dat bij woningbouw starters en senioren altijd een belangrijke
doelgroep moeten zijn, de visie voor de IJsseloever door de gemeente moet
worden opgesteld en er duidelijke richtlijnen moeten komen voor het
betrekken van eventuele marktpartijen bij deze plannen. De WD vindt
overigens dat wel marktpartijen betrokken zouden moeten worden vanaf
het begin. Zij denken dat als je ze niet vanaf het begin betrekt, de visie wel-
licht niet aansluit bij hun ideeën en je dan geen investeerders vindt. Ook gaf
de raad aan het belangrijk te vinden dat er spoedig een strategische visie
komt, waarin staat waar Bronckhorst voor staat en waar de gemeente heen
wil in de toekomst.

Begroting 2005
Verder stond de gemeentebegroting
2005 op het programma. De fracties
gaven aan dat duidelijk is dat de
Begroting 2005 een optelsom is van
de begrotingen van de vijf gemeen-
ten. Door de herindeling kon dit niet
anders Ze vinden wel dat er te
weinig duidelijk in staat wat het be-

Streekcommissie

De Graafschap

vergadert op 30 mei
Streekcommissie De Graaf-
schap vergadert op 30 mei a.s.
om 15.30 uur in het gemeente-
kantoor Bronckhorst. De verga-
dering is openbaar.

Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
• beoordeling van de projecten

in de 3e tranche 2005 van het
jaarprogramma 2005 van
Streekcommissie De Graaf-
schap

• projecten 2e tranche 2005

Het jaarprogramma ligt tijdens
kantooruren ter inzage bij het
secretariaat. Deze is gevestigd
in het kantoor van Plattelands-
huis, Hummeloseweg 85 in
Zelhem.tel. (0314)625000.

leid is. Wethouder Boers gaf aan dat
hieraan hard gewerkt wordt en de
Begroting 2006 al een veel beter
beeld laat zien; minder cijfers en
meer informatie over het beleid en
de maatschappelijke effecten die de
gemeente met haar plannen wil
bereiken. Dat de begroting niet
sluitend is, is voor alle fracties een

tegenvaller. Boers gaf aan dat de
gemeente verschillende instrumen-
ten inzet om het tekort terug te drin-
gen. Onder meer een vacature- en
een investeringsstop, taakstellende
bezuinigingen voor alle afdelingen
van 3% en een begrotingsscan om te
kijken waar Bronckhorst staat qua
inkomsten en uitgaven in vergelij-
king met andere gemeenten. Ook is
een werkgroep opgericht die gaat
bekijken waar structurele bezuini-
gingen mogelijk zijn. Dit jaar is er
echter een begrotingsgat dat uit de
reserves gedekt moet worden. De
WD kwam met een voorstel hoe nog
een miljoen euro bezuinigd kon wor-
den. Dit is echter niet overgenomen
door de andere fracties, omdat zij
vinden datje niet zomaar kunt
bezuinigen als je niet weet wat de
gevolgen zijn. De komende tijd moet
de werkgroep goed gaan bekijken
wat concrete bezuinigingsmogelijk-
heden zijn.

Vrijwilligers
De raad gaf aan dat aandacht voor
vrijwilligers die de Bronckhorst-
maatschappij draaiende houden,
belangrijk is. Zij zien veel in bijvoor-
beeld een verkiezing 'Vrijwilliger van
het jaar'. Het college gaat dit idee
nader uitwerken. De raad gaf ook
aan het van groot belang te vinden
dat goed gekeken wordt naar het op
elkaar afstemmen van het bus-,
trein- en regiotaxivervoer in de
gemeente. Dit wordt opgenomen in
het Gemeentelijk verkeers- en
vervoersplan. Verkeersveiligheid
maakt ook een belangrijk onderdeel
uit van dit plan. Er moet goed afge-
wogen worden welke maatregelen
al dan niet noodzakelijk zijn. De raad
vindt dat plattelandsvernieuwing
veel aandacht moet krijgen. Ook hier

Keuring voor het rijbewijs nodig?
Als u verlenging aanvraagt voor uw
rijbewijs moet u in de volgende ge-
vallen, naast uw oude rijbewijs en
pasfoto's, ook een verklaring van
geschiktheid overleggen, oftewel
gekeurd zijn:
• u wilt de categorieën C, D, E bij C

of E bij D behouden. Dit is onge-
acht uw leeftijd

• u hebt de leeftijd van 70 jaren al
bereikt

• u hebt de leeftijd van 65 jaren of
ouder en uw rijbewijs verloopt op
het moment dat u 70 wordt of al
bent

• het volgens een aantekening in het
rijbewijzenregister noodzakelijk is.

Voor het verkrijgen van zo'n verkla-
ring van geschiktheid dient u eerst
de volgende stappen te doorlopen:
1. Bij uw gemeente haalt u bij de

afdeling Publiekszaken een zoge-
naamde 'eigen verklaring' en een
uittreksel uit de Gemeentelijke
basisadministratie

2. Bladzijde 1 en 2 van het formulier
'eigen verklaring' moet u zelf in-
vullen

3. U moet een afspraak maken bij
een arts voor de keuring. U kunt
zich laten keuren bij een arts die
niet uw eigen huisarts is. De be-
roepscode van artsen verbiedt hen
om rijbewijskeuringen bij eigen
patiënten te doen, hoewel dat vol-
gens de wet nu wel is toegestaan.
Let op: afwijking bij de keuring
voor het rijbewijs C, D en E: u moet
een afspraak maken bij een arts
van een Arbo-dienst voor de

moet bekeken worden volgens
welke richtlijnen eventueel met
marktpartijen samengewerkt kan
worden en welke subsidiemogelijk-
heden er zijn bij provincie, rijk en
Europa. Dit laatste kan veel geld op-
leveren voor de ontwikkeling van
projecten. Het voorstel van één van
de fracties om de welstandscom-
missie die bouwplannen keurt, af te
schaffen, kreeg geen navolging bij
de andere fracties. Bronckhorst is
mooi en dat moet zo blijven en de
welstandscommissie levert hier
juist een belangrijke bijdrage aan
vinden zij.

Stookbeleid
Verder zorgde het stookbeleid voor
enige discussie. Het is volgens de
Wet milieubeheer verboden zelf af-
valsnoeihout te verbranden. Alleen
als het bijdraagt aan landschapson-
derhoud is ontheffing mogelijk. De
gemeente geeft aan dat hierbij kos-
tendekkend gewerkt moet worden.
De leges voor een stookontheffing
bedragen nu 7,70 euro en dat is niet
kostendekkend. 23 euro is dat wel.
De raad ging daarom akkoord met
deze verhoging. Hoewel het CDA hier
geen voorstander van was. Tot slot is
gesproken over dat de nieuwbouw
van het gemeentehuis opgepakt
moet worden. De gemeente is nu
tijdelijk (voor 5 jaar) gehuisvest op
twee locaties in Hengelo. Bekeken
moet worden waar het nieuwe
gemeentehuis moet komen. Over
een locatie en programma van eisen
voor de nieuwbouw moet deze
zomer in de raad gesproken worden.

Akkoord
Aan het eind van de vergadering
stemde de raad in met de Begroting
2005.

keuring. Gecertificeerde Arbo-
diensten zijn te vinden op:
www.arbo.nl/systems/
organisations/arbodiensten

4. Daarna moet het formulier en het
bewijs van opneming in de
basisadministratie worden opge-
stuurd naar het CBR in Arnhem.
Geen rijbewijs of pasfoto's
meesturen. Het kan soms wel 4 a
5 weken duren voordat u de ver-
klaring thuisgestuurd krijgt.

5. Zodra u de verklaring van ge-
schiktheid heeft ontvangen van
het CBR in Arnhem, kunt u uw
rijbewijs laten vernieuwen bij de
afdeling Publiekszaken op het
gemeentehuis. U moet het volgen-
de meebrengen:
• de verklaring van geschiktheid

uw oude rijbewijs
• twee gelijke pasfoto's (die van re

cente datum zijn en recht van
voren zijn genomen)

• geld voor de leges van het nieu-
we rijbewijs.

U moet zelf op het gemeentehuis
komen om een nieuw rijbewijs aan
te vragen.



Afvalcontainers
De afgelopen weken zijn veel vragen
gesteld over de gemeentelijke be-
lastingen. Een aantal had betrekking
op de afvalstoffenheffing. De ge-
meenteraad heeft besloten de afval-
tarieven te harmoniseren. Dit bete-
kent dat het tarief voor alle huisaan-
sluitingen gelijk is getrokken (de
kosten zijn voor alle huishoudens
hetzelfde) en is gekoppeld aan de
hoeveelheid afval die wordt aange-
boden. In alle voormalige gemeen-
ten is het beleid gericht geweest op
een zo goed mogelijke scheiding van
afvalsoorten. In tegenstelling tot de
andere voormalige gemeenten heb-
ben de inwoners van Steenderen de
mogelijkheid gehad te kiezen voor
een kleinere container, met daaraan
gekoppeld een aangepast tarief dat
nu dus is verdwenen. In afwachting
van nieuw afvalbeleid is besloten dat
de huidige afvalinzameling blijft zo-
als die is. Dit betekent dat huishou-

Levert u de luiers van uw kind al gescheiden in?
dens blijven beschikken over de
aanwezige huisvuilcontainers. Om-
wisselen is in eerste instantie niet
mogelijk. Slechts bij hoge uitzonde-
ring, bijvoorbeeld wijziging gezins-
samenstelling, is omwisselen van
container mogelijk. U dient aan te
tonen waarom u een andere contai-
ner nodig heeft. Het college heeft
begrip voor het in de ogen van de
Steenderense bevolking onterecht
gelijk trekken van het tarief. Op dit
moment wordt hard gewerkt aan
nieuw afvalstoffenbeleid. Tariefdif-
ferentiatie zal hiervan mogelijk on-
derdeel uitmaken. Hoe het systeem
er exact uit komt te zien, is nu nog
niet bekend. Het gevoel dat een goed
scheidingsgedrag niet wordt be-
loond, is gedeeltelijk terecht. Toch
wil het college haar waardering uit-
spreken voor het goede scheidings-
gedrag en inwoners uitnodigen hier-
mee door te gaan.

Aanpak van kleine bospercelen Zelhem
Verspreid over de voormalige ge-
meente Zelhem liggen ongeveer 90
kleine bossen met een gemiddelde
op pervlakte va n minder dan 1 ha.
Veel van deze bosjes zijn verwaar-
loosd en daardoor vaak eenvormig
van opbouw. Over het algemeen
hebben ze alleen een gesloten
kroonlaag en nauwelijks onderbe-
groeiing. In het landschapsbeleids-
plan voor Zelhem wordt gewezen op
de belangrijke plaats van deze bos-
percelen zowel in de landschappelij-
ke als in de ecologische hoofdstruc-
tuur. Meestal ontbreekt het de eige-
naar echter aan tijd of middelen om
het bos goed te onderhouden. Om
daaraan tegemoet te komen, heeft
de voormalige gemeente Zelhem in
december 2004 een projectvoorstel
voorbereid voor het onderhouden
van deze kleine bospercelen op haar
grondgebied met gebruikmaking
van Europese subsidiegelden. Doel
is het structureel verhogen van de
landschappelijke kwaliteit en de na-
tuurwaarde van de kleine bosperce-
len, door:
• de aangewezen natuurfunctie te

versterken
• de migratie en vestiging van de

boomkikker, kamsalamanderen
das te bevorderen

• de aanwezige geomorfologische
en cultuurhistorische waarden te
behouden en waar mogelijk te ver-
sterken

• een aanzet te geven tot duurzaam
beheer.

Naast de gemeente werken aan dit
project mee: de provincie Gelder-
land, het Plattelandshuis, Wedeo,
't Onderholt en Waterschap Rijn en
IJssel. De gemeente Bronckhorst
heeft zoveel mogelijk eigenaren van
deze kleine bospercelen persoonlijk
aangeschreven met de vraag om,
tegen een heel geringe vergoeding,
deel te nemen aan dit project. Bent u
eigenaar van een klein bosperceel in
de voormalige gemeente Zelhem en
wilt u meedoen aan dit project, meldt
u zich dan bij de gemeente Bronck-
horst, afdeling Openbare werken/
groen, tel. (0575) 75 03 31/32.

Wist u dat een kind zo'n 5.000 luiers
gebruikt tot hij of zij zindelijk is. In
Bronckhorst zouden dan jaarlijks
tienduizenden luiers in de grijze
container verdwijnen. Dat hoeft niet
meer! Luiers kunnen worden gere-
cycled. Sinds vorig jaar zijn in de he-
le gemeente Bronckhorst mogelijk-
heden om luiers en incontinentie-
materiaal apart (en zonder kosten)
in te leveren en daarmee het milieu
te sparen. Bij vele kindercentra en
peuterspeelzalen staan containers
waarin u gebruikte luiers en inconti-
nentiematerialen in speciale zakken
kunt deponeren. De inzamelzakken
zijn gratis verkrijgbaar, onder meer
bij diezelfde kindercentra en peuter-
speelzalen. De luiers uit de contai-
ners gaan naar een fabriek waar uit
de luiers papier en kunststof wordt
teruggewonnen dat vervolgens
wordt hergebruikt in hoogwaardige
toepassingen. Uit het overgebleven
slibafval wordt eerst groene energie
gewonnen en vervolgens vindt ver-
werking tot compost plaats. Ten-
slotte wordt het afvalwater biolo-
gisch afgebroken. Op deze manier
blijft er niets over. Levert u de luiers
van uw kind ook al gescheiden in?
Dan levert u een bijdrage aan een
beter milieu. Een goede zaak!

Locaties op een rijtje
• Drempt. Kerkstraat 86 (psz Drem-

peltje)
• Halle Heide, Halle Heideweg 22

(psz't Heidehoekje)
• Hengelo Gld., Sarinkkamp 3

(kdvYunio)
• Hengelo Gld..Beukenlaan 37

(zorgcentrum De Bleijke)
• Hummelo, Van Heeckerenweg 1a

(psz Hummeloord)
• Keijenborg, Lindenhof 1 (psz Puk)
• Keijenborg, Koldeweiweg 11

(zorgcentrum Maria Postel)
• Steenderen, Dorpsstraat (Super

Aalderink)
• Vorden, Nieuwstad 32 (zorgcen-

trum De Wehme)
• Vorden, Het Wiemelink (kdv

De Klimboom)
• Velswijk, Velswijkweg (psz De Draej-

tol)
• Wichmond, Dorpsstraat 19 (basis-

school De Garve)
• Zelhem, Magnoliaweg (zorgcen-

trum Zonnekamp)
• Zelhem, Zuivelweg (kdvYunio)

Luierinzameling nu ook in
Wichmond!
Sinds 23 mei is het ook mogelijk om
in Wichmond luiers gescheiden aan
te bieden. De luiercontainer staat op
de parkeerplaats van basisschool
De Grave aan de Dorpsstraat 19.
De luierzakken zijn verkrijgbaar bij
de peuterspeelzaal aan de Dorps-
straat.

Luierzakken
In de speciale luierzakken mogen
alle soorten babyluiers en baby-
doekjes en het plastic van de Nappy
Wrapper, waar de luiers mogelijk in
verpakt zijn, worden aangeboden.
Ook alle incontinentiemateriaal
mag erin. Verpakkingen van luiers
of andere plastic of papierproduc-
ten en maandverband zijn echter niet toegestaan! Als een zak vol is, legt u
er een dubbele knoop in. Op deze manier ruikt de zak niet. Maak geen ge-
bruik van bindertjes. Deze leveren problemen op in het recycleproces.

Kunst uit Bronckhorst

Onder deze naam opent burgemees-
ter Van der Wende op 4 juni a.s., om
14.30 uureen groepstentoonstelling
in de intern (beneden) gerenoveerde
bibliotheekvan Zelhem. De biblio-

theek heeft ook de functie van gale-
rie. Van 4 juni tot 27 augustus 2005
exposeren kunstenaars uit de ge-
meente Bronckhorst met onder meer
grafiek, schilderijen, beelden, kera-

miek en fotografie. De tentoonstel-
ling is tijdens de openingstijden van
de bibliotheek te bezichtigen. U kunt
de bibliotheek vinden aan de Burg.
Rijpstrastraat 4 in Zelhem.

Informatieavond De Weppel Hummelo
De afdeling Openbare werken van de
gemeente organiseert op 15 juni a.s.
om 20.00 uur een informatieavond in
de Gouden Karper in Hummelo. Op
deze avond wordt een toelichting ge-
geven over het uitbaggeren van De

Weppel in Hummelo. Ook is er infor-
matie over de herinrichting van de
groenstrook langs De Weppel. De
werkzaamheden starten op 15 augus-
tus 2005. U bent van harte welkom de
bijeenkomst bij te wonen.

Gemeente Bronckhorst 10 juni gesloten
In verband met een personeelsuitje is de gemeente Bronckhorst op 10 juni de gehele dag voor publiek gesloten.

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen bouwen en wonen
Baak, Langendijk 3a, bouw kapschuur
Baak, Leeuwenkamp 18, gedeeltelijk vergroten woning
Hengelo Gld., Spalstraat, het bouwen van 6 appartementen
Hengelo Gld., Tramstraat, het bouwen van 3 woningen
Hummelo, Keppelseweg 21 a, plaatsen dakkapel
Keijenborg, Hengelosestraat 26a, gedeeltelijk vernieuwen kap van woning en verdieping
Keijenborg, Remmelinkdijk 5b, gedeeltelijk vergroten woning
Keijenborg, Wolsinkweg 2, vergroten fokvarkensschuur
Laag-Keppel, Eldrikseweg 29, geheel verbouwen boerderij met woongedeelte (gemeentelijk
monument)
Vorden, Almenseweg 3, vernieuwen garage/berging
Vorden, Burgemeester Vunderinkhof 16, gedeeltelijk vergroten woning
Vorden, Gazoorweg 6, gedeeltelijk vergroten woning (bakhuis aan linkerzijgevel)
Vorden, Kerkstraat 5, vergroten woning
Zelhem, Akkermansstraat 6. vernieuwen opslagschuur
Zelhem, Akkermansstraat 12, bouwen woning
Zelhem, Het Hietland 30, gedeeltelijk vergroten woonkamer
Zelhem, Orchideestraat 29, uitbreiden bungalow
Zelhem, Velswijkweg 27, gedeeltelijk vergroten aanbouw aan achterzijde woning
Zelhem, Zuivelweg ong., bouw woning met garage

Aanvragen evenementen
• Steenderen, 19 juni 2005, openluchtkerkdienst in het Plantenbos
• Hengelo Gld., 1 en 2 juli 2005, buurtfeest in een feesttent op het terrein van de Gama
• Drempt, 3 juli 2005, rommelmarkt op de Zomerweg
• Baak, 9 juli 2005, 25-jarig huwelijksfeest, privé-terrein aan de Langendijk
• Zelhem, 1 t/m 5 augustus 2005, kindervakantieweek in het Pelikaanse bos in Zelhem
• Vorden, 20 en 21 augustus, buurtfeest aan de De Bongerd tussen huisnummers 6-12
• Hummelo en Keppel, 20 en 21 augustus 2005, concours hippique op een terrein aan de

Sliekstraat 2
• Hengelo Gld., 26 augustus 2005, 25-jarige bruiloft bij Pastoor Thuisstraat 17a Keijenborg
• Hengelo Gld., 4 september 2005, klootschiettoernooi op de Vaalverinkdijk, Menkhorsterweg,

Kreilweg, Ellenkampdijk, Slotsteeg, Memelinkdijk en Heideweversweg
• Baak, 17 en 18 september 2005, hondententoonstelling cq show bij Langendijk 3
• Hengelo Gld., 13 november 2005, intocht Sinterklaas in diverse straten in het centrum van

Hengelo

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

Aanvragen monumenten
• Steenderen, Bronckhorsterweg 36, voor het verwijderen van de schoorsteen, de schoorsteen-

mantels en de oorspronkelijke gang (gemeentelijk monument)
• Vorden, de Leuke 1, voor het wijzigen van de grote deeldeuren in de rechterzijgevel (gemeente-

lijk monument)



Openbare bekendmakingen •• vervolg

• Hummelo, Kampermanstraat 1, voor het wijzigen van de indeling van de beganegrond en
verdieping (gemeentelijk monument)

Van 2 t/m 15 juni liggen de plannen tijdens de openingstijden ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. Binnen genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze
kenbaar maken aan b en wvan Bronckhorst. Bent u niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak maken met de heer W. Hagens of de heer C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

Verleende vergunningen en ontheffingen
Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 23 mei 2005
• Hengelo Gld., Spalstraat 2, gedeeltelijk vergroten woning
Verzonden op 24 mei 2005
• Zelhem (Velswijk), Velswijkweg 21, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 25 mei 2005
• Laag-Keppel, van Pallandtlaan 12, bouwen bijkeuken
Verzonden-op 26 mei 2005
• Hengelo Gld., Plantaanweg 30, vergroten woning middels bouwen serre
• Hoog-Keppel, Valkenbos 16, plaatsen erker
• Zelhem, Goudsbloemstraat 1, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 23 mei 2005
• Vorden, Deldenseweg 3, bouwen opslagdepot en renoveren gevels van loods, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 24 mei 2005
• Zelhem, Kruisbergseweg 13, het gedeeltelijk veranderen van veestallingsruimte naar woon-

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

Verzonden op 25 mei 2005
• Hengelo Gld., Gompertsdijk 11, bouwen manege, ter vervanging van de uitbreiding van

bestaande hal
• Hummelo, Molenaarserf 5, oprichten woning
• Steenderen, Kastanjelaan kavelnummer 66, oprichten woning, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 26 mei 2005
• Hoog-Keppel, Burgemeester Vrijlandweg 40, bouw woning, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Keijenborg, Teubenweg 2, vernieuwen en vergroten van een schuur/berging

Sloopvergunningen
Verzonden op 23 mei 2005
• Zelhem, Prinses Marijkestraat 17 t/m 21, 25 en 27 en Prinses Margrietstraat 3,

het verwijderen van asbesthoudende afvoeren van douches door toiletruimten

Kapvergunningen
Verzonden op 20 mei 2005
• Hengelo Gld., Berkenlaan, voor het vellen van vijf beuken. Herplantplicht.
• Hengelo Gld., nabij Kerkekamp 49, voor het vellen van één esdoorn. Herplantplicht.
• Hengelo Gld., Oranjehof 30, voor het vellen van twee fijnsparren. Geen herplantplicht.
• Vorden, het Kerspel 42, voor het vellen van één haagbeuk. Geen herplantplicht.
• Zelhem, Ruurloseweg 30-75, voor het vellen van één eik. Herplantplicht.

Ontheffing wegenverkeerswet
• Hengelo Gld., voor het houden van een mini bikewedstrijd op 29 mei op de Varsselring en

Venneweg

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art .10.63 Wm en art. 5.5.1 en resp. 5.4.1 APV)
Verzonden op 31 mei 2005
• Rha, Prinsenmaatweg 14, voor verbranding nabij de Prinsenmaatweg
• Steenderen, Wehmestraat 1a, voor verbranding nabij de Molenstraat
• Toldijk, Schiphorsterstraat 1a, voor verbranden nabij de Schiphorsterstraat
• Hummelo, Broekstraat 43, voorverbranden nabij de Broekstraat

Monumentenvergunning
Verzonden op 24 mei 2005
• Hummelo, Broekstraat 47, voor het verlagen van de vloer van de opkamer naar het niveau van

de woonkamer.

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen de verleende vergunningen en ontheffingen kunnen rechtstreeks belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de
bekendmaking) een bezwaarschrift indienen bij b en w. De stukken liggen tijdens openingstij-
den ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu of Ruimtelijke en eco-
nomische ontwikkeling. In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener,
de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemoti-
veerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, door de rommelmarkt van Chr. Koor Inspiration is de parkeerplaats achter 'de

Korenaar' aan de Dorpsstraat van 3 juni 17.00 uur t/m 4 juni 18.00 uur of zoveel langer of korter
als wenselijk is, afgesloten voor het verkeer.

• Zelhem, in verband met het straatvoetbalspektakel van de Gelderse Sport Federatie geldt op
het Stationsplein op 4 juni van 12.00 tot 16.00 uur of zoveel langer of korter nodig is een par-
keerverbod.

Halle, in verband met jubileumfestiviteiten van de Halmac is de Wolfersveenweg op 4 juni
tussen 10.00 en 18.00 uur of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor het
verkeer.

Bestemmingsplannen
Voorgenomen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepas-
sing van:
Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Baak, Bakermarksedijk 1a, de bouw van een bijgebouw, het betreft een vrijstelling die mogelijk

is volgens het bepaalde in het bestemmingsplan 'Bakermarksedijk 1a, 2000'
• Hengelo Gld., Akkerwinde 26, de bouw van een carport voor de garage, het betreft een vrijstel-

ling die mogelijk is volgens het bepaalde in het bestemmingsplan 'Oosterwijkse Vloed 1983'
• Hengelo Gld., Broekweg 3, de bouwvan een kapschuur, het betreft een vrijstelling die mogelijk

is volgens het bepaalde in het bestemmingsplan 'Buitengebied 1984'
• Zelhem, Hummeloseweg (ong.), de bouwvan een vrijstaande woning, het betreft een vrijstel-

ling die mogelijk is volgens het bepaalde in het bestemmingsplan 'Zelhem-Dorp 2002 inclusief
herziening'.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Nieuwstad 30, het vergroten van een bedrijfsgebouw, het betreft een vrijstelling van

het bepaalde in het bestemmingsplan 'Vorden centrum en oost 1994'.

De bouwplannen liggen van 2 juni t/m 29 juni 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in het ge-
meentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden niet in
de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewer-
kers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

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

Inspraak bestemmingsplan Buitengebied Hengelo 2005 Meeninklaan 3 en ong.
Het voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hengelo Gld. 2005 Meeninklaan 3 en ong. ligt
van 2 t/m 29 juni 2005 tijdens de openingstijden in het gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling, voor een ieder ter inzage. Indien u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid bent de stukken in te komen zien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken, tel.
(0575)750370.

Dit plan heeft betrekking op het toekennen van een woonbestemming aan het koetshuis van het
landgoed 't Meenink aan de Meeninklaan ong. in Hengelo Gld. en het (voormalige) agrarische
bedrijf aan de Meeninklaan 3 in Hengelo Gld. Daarnaast biedt dit plan een planologisch kader
voor een caravanstalling en voor de uitoefening van hobbymatige agrarische activiteiten aan
de Meeninklaan 3.

Gedurende de inzagetermijn kunnen ingezetenen en in de gemeente Bronckhorst een belang
hebbende natuurlijke en rechtspersonen hun zienswijze op dit voorontwerp-bestemmingsplan
schriftelijk kenbaar maken. De reacties dienen te worden gericht aan b en w van Bronckhorst.

Bestemmingsplan De Roskam 2003-01 onherroepelijk
Het bestemmingsplan De Roskam 2003-01 (dierenartsenpraktijk) is onherroepelijk geworden.
Dit plan heeft betrekking op het realiseren van de dierenartsenpraktijk aan de Halseweg 27 in
Zelhem.

Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Indien u op ge-
noemde tijden niet in de gelegenheid bent de stukken in te zien, dan kunt u hiervoor een afspraak
maken, tel. (0575)750370.

Wet milieubeheer
Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:19 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligtgen van 2 t/m 29 juni 2005 tijdens de
openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• 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 van motorbrandstoffen en detailhandel

Strekking van het 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-
gunning 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 zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke be-
denkingen moeten bij ons worden ingediend vóór30juni 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 afde-
ling Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

Uitsluitend degenen 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 2 juni t/m 13 juli 2005 tijdens
de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Baak, Schooldijk 4, voor: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een

veehouderij en akkerbouwbedrijf
• Drempt, Roomstraat 5, voor: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor

een veehouderij
• Hummelo, Loenhorsterweg 9, voor: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning

voor een veehouderij



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Keijenborg, Zaarbelinkdijk 4, voor: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning
voor een veehouderij

• Vorden, Deldenseweg 3, voor: een veranderingsvergunning voor een opslagdepot voor
materiaal, onderhoudsspecie en bermmaaisel met machineberging

• Zelhem, Handelsweg 4, voor: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor
een machinefabriek met accent op onderdelenfabricage

• Zelhem, Hummeloseweg 61. voor: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning
voor een veehouderij

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. De besluiten zijn overeenkomstig de ontwerpbesluiten vastgesteld.

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluit 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-Graven-
hage en wel vóór 14 juli 2005.

Zij die een beroep instellen, kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing
van de beschikking, dan wel 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.

Verordeningen
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in zijn vergadering van 26 mei 2005 vastgesteld:

Legesverordening Bronckhorst
De verordening ligt vanaf nu voor iedereen ter inzage bij de afdeling Financiën en belastingen in
het gemeentekantoor en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. De verordening treedt van-
af 1 juni 2005 in werking. De bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming van het besluit
op 31 mei 2005 in het register 'Vastgestelde belastingverordeningen 2005' (algemeen verkrijg-
bare uitgave).

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

De beste
kwaliteit
tegels,

tegen de
laagste
prijs.

Alles op
voorraad:

„ergens kopen. zelfs

N18
Eibergen

Enschede

^v.id Eibergseweg

Den Sliem

Den Sliem >\^ Vredenseweg

30.000 m'
- >

BH*
Lichtenvoorde

Doetinchem Twente-route
N18

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen
Den Sliem 85 - GROENLO

Tel. 0544 - 466811
info@bettingressing.nl

www.bettingressing.nl

Openingstijden:

ma. t/m vr.:

8.00 - 18.00 uur.

zat.: 9.00 - 16.00 uur.

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

HOM l

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

Niet kunnen lezen en schrijven
een wereldprobleem

Iets doen
voor de

bnnebloem

Bouw mee aan ons nieuwe vakantieschip!

giro 145
V^( Breda)

Op het Zonnebloem vakantieschip beleven jaarlijks bijna
3,000 ernstig zieke of gehandicapte passagiers een week lang de
vakantie van hun leven. Na 20 jaar intensieve vaart is ons schip
echter dringend aan vervanging toe. Een nieuw vakantieschip kost
14 miljoen euro. Alleen samen kunnen we dit schip bouwen! Doe
mee! Namens onze passagiers: hartelijk dank. _^

@
www.ietsdoenvoordezonnebloem.nl _=_

Anno 2004 zijn wereldwijd zo'n 862 miljoen mensen

analfabeet, het merendeel is vrouw. Zij kunnen lezen noch

schrijven en behoren tot de allerarmsten. Ontwikkeling en

armoedebestrijding begint met onderwijs.

De meeste analfabeten wonen onder de evenaar, in
ontwikkelingslanden, ook de zogenaamde 'functioneel

analfabeten'. Deze mensen hebben niet genoeg scholing

gehad om zich staande te houden in de huidige

informatiemaatschappij. Stelt u zich eens voor dat u niet

kunt lezen of schrijven; wat zou u allemaal niet (meer)

kunnen doen? Door functioneel analfabeten bij te spijkeren,

staan zij sterker op de arbeidsmarkt.

Het UNESCO Co-Actionprogramma bereikt met zijn

kleinschalige projecten een duurzaam, lokaal

ontwikkelingseffect. Dit programma voert de VN-

Millenniumdoelstelling uit 'basisonderwijs wereldwijd
toegankelijk te maken voor iedereen'. Steun deze projecten

door te doneren op gironummer 1 94800.

1948OO
Oranje Nassaulaan 5, 1075 AH Amsterdam,
T(020)673 01 00, F(020)673 95 31,
info@unescocentrum.nl, www.unescocentrum.nl

De UNESCO is de gespecialiseerde VN-organisatie Voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Hoofddoelstelling is het

bevorderen van de vrede en veiligheid binnen en tussen landen door samenwerking op het gebied van onderwijs en

opvoeding, de wetenschappen, cultuur, communicatie en informatie. UNESCO Centrum Nederland (UCN) is het

voorlichtings- en educatiecentrum over het werk van de UNESCO voor Nederland. Daarnaast werft UCN fondsen voor

en verleent hulp aan UNESCO-projecten, in het bijzonder in de Derde Wereld.

U N ÜS c: O mm Nederland



Zorgboerderij 't Vroessink wil graag veilige plek bieden
voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap

Tussen het coulissenlandschap van het 9 kastelen dorp Vorden, ligt in
het buurtschap Delden de zorgboerderij 't Vroessink. Daar komen al
meer dan 20 jaren jongeren om te werken en om het bedrijf te leren
kennen: valide en minder valide, 't Vroessink wil graag een veilige plek
bieden voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap,
of zij die de draad weer willen oppakken. Het staat allemaal te lezen in
een folder die door eigenaar Gerrit Rossel onlangs is verspreid.

De thans 54 jarige Vordenaar werd
twee jaar geleden door zijn schoonva-
der geadviseerd om een zorgboerderij
te beginnen. Gerrit Rossel: "De had mij
daar zelf nooit mee bezig gehouden.
Wel hebben we hier op de boerderij al
jarenlang stagiaires, jongens in de
leeftijd 14-17 jaar. Veelal jongens van
de plaatselijke landbouwschool of die
elders een middelbare landbouw-
school bezoeken. Zij blijven hier dan
ongeveer een halfjaar. Het is leuk om
ze te begeleiden, ik kan op die manier
mijn liefde voor het vak overbrengen
en tegelijkertijd blijf ik op de hoogte
van wat er zoal op de school leeft.

Daarnaast komen hier bijvoorbeeld
ook wel autistische kinderen. Kinde-
ren met veelal een moeilijk karakter,
daar moet je dus rustig mee omgaan.

Deze kinderen vragen ontzettend veel
aandacht. Er waren erbij met op voor-
hand een negatief oordeel over de
boerderij en die nadien weg gingen
met een positieve instelling. Ik heb
met diverse jongens nog steeds goede
contacten. Zelf heb ik er ook veel van
geleerd. Ik heb geleerd om een duide-
lijk verhaal te vertellen en wat heel erg
belangrijk is om te proberen bij deze
jongens structuur in hun leven aan te
brengen", zo zegt Gerrit Rossel.

Zelf heeft Gerrit de RMLS (Rijks Mid-
delbare Landbouw School) in Zutphen
bezocht en ook liep hij in zijn school-
jaren stage. Gerrit: "Ik ben toen bij een
bedrijfin de polder in Ens geweest, bij
het eerste akkerbouwbedrijf (met koei-
en en varkens) na de inpoldering. Her
en der stonden lege schuren. Ik heb

toen gelijk op persoonlijke titel 30 var-
kens gekocht en in een schuur onder
gebracht. Toen mijn stageperiode was
afgelopen heb ik de dieren weer ver-
kocht. Jazeker, ik heb er "wat" aan ver-
diend. In die periode ontstond mijn
liefde voor de varkenshouderij", zo
zegt Gerrit Rossel.

Weer terug op 't Vroessink ging Gerrit
bij zijn vader werken. Het duurde niet
lang of vader Jan en zoon Gerrit gin-
gen een maatschap aan. In 1983 nam
Gerrit het bedrijf van zijn vader over
met in eerste instantie het accent op
de koeien. Gerrit: "In 1984 hebben we
er een varkensschuur bijgezet, geleide-
lijk aan werd het een bedrijf met 50
procent varkens en 50 procent koeien.
Na de MKZ crisis in 2001 hebben we de
koeien weg gedaan en heb ik mij hele-
maal toegelegd op de varkenshoude-
rij. We hebben thans ongeveer 200 fok-
zeugen. Jaarlijks worden hier 4500-
5000 biggetjes geboren, pakweg een
kleine honderd per week.

PLEKJE IN DE SAMENLEVING ZOEKEN
Toen mijn schoonvader met het idee
voor een zorgboerderij kwam, trok
mijn vrouw Wilma mij over de streep.

"Als je er zelf achter staat moet je het
doen Gerrif, zo sprak ze. Ik heb er
toch nog even over nagedacht, infor-
matie over zorgboerderijen ingewon-
nen bij de LTO en toen definitief beslo-
ten het te gaan doen. Het ligt in de be-
doeling dat hier mensen (leeftijd 18-
50 jaar) een dagdeel of een hele dag in
de week naar onze boerderij komen.
De denk dan inderdaad aan verstande
lijk of lichamelijk gehandicapte men-
sen, (ex) psychiatrische cliënten, men-
sen die verslaafd zijn, of verslaafd zijn
geweest, jongeren die weer een eigen
plekje in de samenleving zoeken.

Zij kunnen zich bij mij aanmelden
(0575) 55 30 15 of (06) 10 73 57 95.
Alvorens ze bij mij een dagdeel (delen)
komen werken, worden ze eerst bij in-
stellingen zoals bijvoorbeeld "ZoZijn"
aangemeld, waar ze nader geïnfor-
meerd worden. Ze kunnen hier op de
zorgboerderij op velerlei gebied hel-
pen, de biggetjes en de kleindieren
verzorgen, de kraamhokken in orde
maken, voederen, strooien, noem
maar óp. Zelf wil ik voor 9.00 uur s'
morgens de dagelijkse, belangrijkste
werkzaamheden op de boerderij doen.
Daarna richt ik mij op de begeleiding

van de mensen", zo zegt Gerrit Rossel.
Zorgboerderij 't Vroessink is een boer-
derij met een rijke historie. De 84 ja-
rige Jan Rossel (vader van Gerrit) die
samen met zijn vrouw in een woning
naast 't Vroessink van zijn "oudedag"
geniet, weet alles van deze historie en
wil er graag over vertellen. Zo vertelde
hij ons dat hier vroeger naast de boer-
derij 't Vroessink een herenhuis heeft
gestaan, een dependance van kasteel
Vorden. "Hier woonde vroeger de zus-
ter van dichter ACW Staring", zo zegt
Rossel senior.

Zo rond 1860 is het kasteeltje afge-
brand en vervolgens afgebroken. Het
koetshuis bleef behouden. Die werd
later omgebouwd tot de huidige var-
kensschuur, die pal naast "t Vroessink
staat. Rossel senior: "Je kunt aan de
schuur nog wel zien dat het ooit een
koetshuis is geweest. Trouwens de
grote deuren van het toenmalige
koetshuis zijn er nog, die liggen op
zolder", zo zegt Jan Rossel die in 1960
de boerderij van zijn vader Gerrit (opa
van de huidige eigenaar Gerrit Rossel)
overnam.
Destijds een gemengd bedrijf: varkens,
koeien, kippen en akkerbouw.

Expositie marmeren in het Grafisch museum Zutphen

Bij marmer denken we aan
luxe natuursteen.

Maar marmeren is
een van de heel

oude ambachte-
lijke papierver-
sieringstech-
nieken die
nog altijd
. worden

toegepast.

Vroeger
dienden
de ge
marmerde
papieren
als schut-
bladen voor
de kaften
van boeken.

Tegenwoordig
zijn er ook erva-

ren amateurs die
met deze techniek

prachtige, kleurrijke
resultaten weten te re

aliseren zowel op papier als
op andere materialen. De mooie

resultaten die zo ontstaan bieden
een veelheid aan toepassingsmoge
lijkheden.

OM WAT TE NOEMEN:
omslagen, dozen, kaarten, shawls,
etc. Een van de ervaren amateurs is
Janrein van Oostrum; bij hem kun
je marmerresultaten zien en ko-
pen.

Ook organiseert hij workshops
marmeren.

Van 4 juni a.s. tot en met 24 juni is
er in het Grafisch Museum Zut-
phen een expositie van zijn werk.

Bovendien zal de heer Van Oo-
strum een demonstratie marme
ren geven, namelijk op zaterdag 4
juni.

Het Grafisch Museum vindt u in
het hart van Zutphen, Kerkhof 16
bij de St. Walburgiskerk.

De openingstijden zijn woensdag,
donderdag en vrijdag van 13.00 tot
16.30 uur en zaterdag van 11.00 tot
15.00 uur.



Strada Sports naar de Alpe d'Huez

Zoals elk jaar met Pinksteren stond ook dit jaar weer de klim naar
Alpe d'Huez op het programma. Dit jaar met een record deelname
van 36 personen, waarvan 30 fietsers en 6 verzorgers. Het kamp
werd opgeslagen in hotel La Fóret de Maronne, voor ons een nieuwe
locatie.

Dit hotel lag midden op de berg tus-
sen de skiliften en pistes, een schitte-
rende plek. Nadat donderdag de fiet-
sen in de bussen waren geladen ging
iedereen op vrijdagochtend op eigen
gelegenheid naar Frankrijk om in ie

_ler geval voor 18.00 uur bij het hotel
te zijn. Om bij het hotel te komen
moest men eerst de beruchte bochten
21, 20, 19 en 18 nemen, wat steil!, om
in La Garde rechts, via een smalle stei-
le helling, na 8 km het hotel te berei-
ken. Het uitzicht vanaf het terras was
adembenemend.

Nadat de meeste sportievelingen aan-
gekomen waren werden de kamers in-
gedeeld en een welkomstdrankje ge-
nuttigd om vervolgens aan te schui-
ven bij het diner. Zaterdagochtend bij
het ontbijt zag iedereen de bui letter-

lijk en figuurlijk al hangen: regen, on-
weer en zelfverse sneeuw. Dit beteken-
de dat, op een fanatieke uitzondering
na, er niet gefietst kon worden. De
ochtend werd door iedereen op geheel
eigen wijze ingedeeld, shoppend,
etend, slapend of gezellig kletsend.

De minder gelukkige fietsers van "Het
Dagblad van het Noorden" moesten
vandaag met z'n 400en wel de Alpe be-
klimmen en kwamen doorweekt in de
sneeuw boven. Aan het einde van de
dag klaarde het op en werden de fiet-
sen gezadeld.
De spieren werden op spanning ge-
bracht en sommigen waagden zich al
aan een gedeelte van de Alpe. Toch
nog moe en min of meer voldaan zat
iedereen 's avonds weer aan het avond-
eten. Op tijd naar bed want morgen

staat de beklimming op het program-
ma! Zondagmorgen, Ie Pinksterdag,
een schitterende zonnige dag, strak
blauwe hemel en goede benen. Na het
wederom prima verzorgde ontbijt be-
gon ieder met zijn of haar voorberei-
ding. Om 10 uur werd de afdaling
naar Bourg d'Oisand (voet van Alpe
d'Huez) ingezet.

Om 11 uur was de start en vertrok ie-
dereen op eigen tempo richting Alpe
d'Huez gevolgd door een heuse be-
zemwagen (waar gelukkig niemand
gebruik van hoefde te maken). De snel-
ste was in een recordtijd boven, 59 mi-
nuten. De laatste was boven in 2 uur
en 44 minuten waardoor het weer een
geslaagde klim was.

's Avonds werd er op ieder zijn presta-
tie nog een drankje genuttigd. Maan-
dagochtend fietsen inladen, ontbijten
en weer naar Nederland. In de loop
van de avond was iedereen weer veilig
thuis waardoor we kunnen zeggen dat
het wederom een groot succesvol
Pinksterweekeinde was. Volgend jaar
weer! Maar eerst weer trainen bij Stra-
da Sports!

Vorden Al kampioen

Na een lang seizoen werd het Al
-elftal van de voetbalvereniging Vor-
den kampioen.

Een laatste nederlaag werd geleden op
9 oktober 2004, en daarna bleven de
punten binnen komen.

Toch was het spannend tot de laatste
speelronde, medekoploper Holten Al
had slechts een negatief doelsaldo ten
opzichte van Vorden van twee minder
gescoorde doelpunten. Vorden Al be-
gon dan ook wat gespannen aan de
wedstrijd tegen V en L Al, maar na een
ruststand van l - O in het voordeel van

Vorden en de wetenschap dat Holten
op eigen veld achter stond zorgde er
voor dat er een goede tweede helft
werd volgde. Daarin liepen de Vorde-
naren uit naar een 3 - 0 eindstand.
Daarna kon de feestvreugde losbar-
sten, inclusief een tocht op de platte
wagen door het dorp.

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

baan de Wehme: info bij de receptie.

- Hobbyen en Meer Bewegen voor Ou-
deren van Welzijn Ouderen Vorden
hebben vacantie tot begin septem-
ber.

- Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
nastiek, sport en spel, volksdansen
en zwemmen. Voor info/opgave bij
Welzijn Ouderen Vorden, telefoon
55 34 05.

JUNI
l ANBO klootschieten, de Kleine

Steege.
l Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis, de Wehme.
1 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijden.
2 HSV de Snoekbaars, 55+ wedstrijden.
2 Klootschietgroep de Vordense Pan.
5 HSV de Snoekbaars, ledenwed-

strijd.

8 ANBO klootschieten, de Kleine
Steege.

9 HSV de Snoekbaars, jeugd wed-
strijd.

9 Klootschietgroep de Vordense Pan.
15 Handwerkmiddag + Kraamverkoop

Welfare de Wehme.
15 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijden.
15 ANBO klootschieten, de Kleine

Steege.
16 Klootschietgroep de Vordense Pan.
16 HSV de Snoekbaars, 55* wedstrijden.
22 ANBO klootschieten, de Kleine

Steege.
23 HSV de Snoekbaars, jeugdwedstrij-

den.
23 Klootschietgroep de Vordense Pan.
26 HSV de Snoekbaars, vierhoekwed-

strijd.
29 ANBO klootschieten, de Kleine

Steege.
29 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis, de Wehme.
30 HSV de Snoekbaars, 55* wedstrijden.
30 Klootschietgroep de Vordense Pan.

Eigentijdse ontmoetingsplek bij Eden Hotel Zutphen

Trendy Brasserie 6 dit weekend
geopend in Zutphen

Afgelopen weekend hebben Floor-
tje Dessing en de burgemeester
van Zutphen aan het mooie 's Gra-
venhof - op nummer 6 - een trendy
horecaspot geopend: Brasserie 6.

Een eigentijdse ontmoetingsplek met
een riant en sfeervol terras. De brasse
rie hoort bij het charmante Eden Ho-

tel Zutphen, gelegen in het centrum
van het historische Hanzestadje.

Ter gelegenheid van de feestelijke ope-
ning heeft het hotel 6 goede doelen
uit de omgeving een cheque overhan-
digd ter waarde van € 666,66 en zijn
verschillende prijzen uitgereikt met
als hoofdprijs een tropische reis.

Stadswandeling voor mantelzorgers
Op dinsdag 7 juni wordt het voor-
jaarsprogramma van de m ante 1-
zorgsalon in Zutphen afgesloten
met een stadswandeling voor man-
telzorgers.

Tijdens deze laatste activiteit van het
seizoen worden de mantelzorgers
rondgeleid door de historische bin-
nenstad van Zutphen. De gids die hen
begeleid zal zelfs inwoners van Zut-
phen nog verrassen met allerlei we-
tenswaardigheden. Deze ontspan-
ningsmiddag is bedoeld voor mensen
die voor een zieke, dementerende of
gehandicapte in hun directe omge
ving zorgen, de mantelzorgers. Ieder-
een die zich in deze omschrijving her-
kent is van harte welkom tijdens de ac-
tiviteiten van de mantelzorgsalon.
Voor deze wandeling worden de deel-
nemers om 13.30 uur in de salon ver-
wacht. Onderweg is een pauze inge-

pland met een kopje koffie/thee en
wat lekkers. De middag eindigt om
16.00 uur. Aan deelname zijn geen
kosten verbonden. De eerste activiteit
in het volgende seizoen is op dinsdag
6 september.

De mantelzorgsalon is een ontmoe-
tingplek voor mantelzorgers van alle
leeftijden, en is gevestigd in de Maria-
school, Tengnagelshoek 6 in Zutphen.
De parkeergelegenheid is achter de
school. De sleutel van de slagboom
kunt u binnen ophalen.

Meer informatie over de salon en een
folder met het programma voor het
komende seizoen kunt u aanvragen
bij de gastvrouw van de salon Ekie
Voorburg, consulente mantelzorg van
de VIT Oost-Gelderland, tel. (0573)
43 84 00, of kijk op
www.vitoostgelderland.nl



Collectief voordeel voor FNV-leden
Als lid van de FNV ontvangt u flink wat
voordeel op diverse verzekeringen bij Univé.
• Personenauto- en motorverzekering

12% korting
• Woonhuisverzekering

16% korting

l n boedelverzekering
14% korting
Doorlopende reisverzekering
10% korting
Aansprakelijkheidsverzekering
gratis extra dekking en zonder poliskosten

•voonleel.nl Daar plukt ü de vruchten van!

Univé Oost - Telefoon 0547 - 36 70 00
Markelo, Burg. de Beaufortplein 13, fax 0547 - 36 70 10 Ruurlo, Stationsstraat 12, fax 0573 - 45 83 29

Delden, Langestraat 5, fax 074 - 377 1719 Lochem, Graaf Ottoweg 18, fax 0573 - 29 81 09

oost@unive.nl

\ire & travel

OKÏDO
T D O O

Burg. öalleestraat 3

7251 E-A Vonden

tel. (0575) 55 16 17

NIEUW
IN VORDEN

SPECIALE AANBIEDINGEN:

NofT\Qd poloShirt verschillende kleuren

2 halen = l betalen

Bridgedale naadloze wandelsokken
van 12,95 NU voor 7,95

SPECIAAL VOOR DE WANDELAARS:
Okido rugzak van 49,-NU voor 29,-

Nomad rugzak van 39,95 NU voor 19,95
met vriendelijke groeten Okidoteam www.okido.nl

VOOR JONG EN OUD EEN LEUKE ATTENTIE VAN OKIDO OUTDOOR!

4 juni
OUDERAVOND

met
BOH FOI TOCH

& Paul Kemper
Op vertoon van Va en/of Moe

Gratis naar de dancing toe!

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel, 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

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

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

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

en uiteraard alle schildersbenodigdheden

LeMagasin.NL

LE MAGASIN, VORDEN

O K Sl'KClAUST I N l'D.VS l , N N A V K i A l IKSYS T K M K N

Wij hebben momenteel de volgende aanbiedingen:

MITAC: MIO 2(j« : € 389,-- (Benelux nvcls vooixcinsi.il

MITAC MIO 269 : € 579,-- (Europa op in^-lx.uwdr H:ml<- Srhij l)

'K 1MTOM GO 300 : € 499,-- (Benelux voo.>.vinst;illrr.-cl!

MITAC MIO 168 PDA : € 325,-- (met ingebouwde GKS antenne)

AC KR V-K l
i . bundel

: € 368,-- (met draadlo/.e (il'S en
Benelux Snltw.nr

Cradle MITAC MIO 168: € 40,- (opladen en synehnmism-n v;m uw PDA]

Uiteraard is dit slechts een streep uit ons assortiment.
Wij verkopen alle merken PDA's en de meest bekende navigatiesystemen.
Ook voor accessoires en (JPS artikelen kunt u bij ons lereclu.
Wij zijn van maandag lot en niet vrijdag van 13.00 uur tol 18.00
uur telefonisch bereikbaar op (0575) 52 79 49.
Demonslraties en bezoek alleen op afspraak. Afhalen is mogelijk.
Voor meer inlb en aanbiedingen zie www.lemagasin.nl

M/ R

.ENSINK
Reparatie

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRE S .HORREN

en ZONWERING

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

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

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

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

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FIN STB AL partner
Morman garagedeuren
dealer zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding

GRAFSTEENSPECIALIST

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

• onderhoud grafmonumenten

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

Dierenleed
Veel honden en katten in verre lan-
den moeten als zwerfdier zien te
overleven. Ze zijn verwaarloosd, ver-
wilderd, mishandeld, gewond of ziek
en worden geslagen, geschopt,
gewurgd of doodgeschoten.

Gelukkig zijn er ook daar mensen die
het voor ze opnemen, ondanks

armoede, natuurgeweld of oorlog. Dat verdient respect. Help

daarom alstublieft deze gedreven die- f̂̂ jĵ S&yfcgM
renvrienden en steun Wereld Asielen.

A Door verwaarlozing
een oog kwijtgeraakt.

WereldAsielen is een campagne van
Stichting Noodhulp voor Dieren

Aan ketting gebonden
en achtergelaten. »

WERELD Tja ASIELEN
IN N O O DR E D D E R S

WereldAsielen • Postbus 1408 • 3500 BK Utrecht • T 06-106 97 921
info@wereldasielen.nl • www.wereldasielen.nl • Giro 12 45 46

BON VOOR WERELDWIJDE HULP AAN
ZWERFDIEREN + GRATIS ADRESKOKER

Met de grat is adreskoker wordt uw huisdier
geen zwerfdier. Vul snel de bon inl̂ ^^
IA, ik help de zwerfdieren van deze wereld en kies voor een:
U donatie van € 15,- of meer per jaar (u ontvangt onze

nieuwsbrieven + gratis adreskoker)
ü gift naar keuze (u ontvangt gratis adreskoker)

IA, ik betaal zo:
3 Ik machtig u om € af te schrijven

van rekening _J _j _J _J _| _| _| _| _| _
Schrijf dit bedrag af per ü maand Q kwartaal Q halfjaar Q jaar

U Stuur mij een acceptgiro voor mijn betaling

Naam ÜM ÜV

Adres

Pc / plaats

Handtekening

Stuur de bon in een envelop naar WereldAsielen, Antw.nr. 51042,
3501 VB Utrecht. Een postzegel hoeft niet, maar mag wel. Graag zelfs!

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



Het 75-jarig bestaan van de Christelijke Basisschool Varssel werd
afgelopen weekeind groots gevierd. Het feest begon vrijdag met
activiteiten voor de kinderen. Zaterdag was er een reünie die druk
werd bezocht. De Stichting School- en Volksfeest Varssel, die vorig
jaar honderd jaar bestond, presenteerde het jubileumboek.

Bij de ingang naar het schoolplein was
een groene boog gemaakt met daarop
75 jaar CBS Varssel. Het pad naar de
school was versierd met vlaggetjes.

Vrijdag was er een kinderfeest met ver-
schillende activiteiten. De feestdag
voor de ruim vijftig schoolgaande kin-
deren begon met het hijsen van de

vlag door schooldirecteur Anne-Marie
Schouten en de tweeling Mark en
Anouk Bruil. Kinderen vermaakten
zich op het springkussen en vergaten
de tropische temperatuur. De lange
waterglijbaan gaf een lekkere afkoe-
ling. Tussen de spelen door kregen de
kinderen drinken en een ijsje. Voor de
kleintjes was er poppenkast. Sjoelen is
altijd spannend en veel kinderen lie-
pen rond met mooi geschminkte ge
zichtjes. Er was een demonstratie line

dance waarbij de kinderen zelf ook de
pasjes instudeerden. Samen gingen de
kinderen lunchen.

In de schaduw op het speelveld werd
er geoefend op circusonderdelen. Als
echte artiesten waren ze bezig met
balanceren en evenwichtsoefeningen.
Later gaven ze met succes een circus-
voorstelling. Als afsluiting van de dag
werd door de directeur en de tweeling
Kelly en Marvin Arink een klok ont-
huld. Na afloop kreeg ieder kind een
attentie. De feestdag werd mede mo-
gelijk gemaakt door sponsoren.

Na de succesvolle kinderspelen was er
zaterdagmiddag een re, nie voor alle
oud-leerlingen en hun ouders, oud-
leerkrachten, bestuursleden, ouders
van de huidige leerlingen en verder
voor iedereen die de school een warm
hart toedraagt. Zo'n driehonderd be
zoekers waren aanwezig. Met een
naamkaartje op de borst loopt jong en
oud door elkaar. Velen hebben elkaar
een lange tijd niet gezien.

In de hal en klaslokalen zijn foto's en
krantenartikelen te zien. In groepjes
zitten mensen aan tafel gezellig te
keuvelen. Irma Haaring (21) wijst naar
een foto van haar klas. "Hier sta ik",
zegt ze tegen een groepje naast haar.
Op een andere foto is ze ook te zien.
"Ik denk dat ik toen 7 was", vertelt
Irma genietend met een glaasje wijn
in de hand.

Op het schoolplein staan grote para-
sols. De schaduw is een verademing
op deze tropische dag. Aan de hangta-
fels staan groepen mensen bij elkaar
herinneringen op te halen. Even ver-

derop zitten in een grote kring men-
sen te praten over het verleden. Een
van hen is Henk Bulten (60). "Ik zat in
een klas met vijf leerlingen. Eentje er-
van heb ik zonet nog gesproken", ver-
telt Henk. "Ik vond het fijne school".
Ook bij anderen reüniegangers komen
veel verhalen uit de oude doos en er
wordt veel gelachen. De anekdotes van
vroeger doen oude tijden weer her-
leven.

Voor de Stichting School- en Volksfeest
Varssel, die vorig jaar het honderdja-
rig bestaan vierde, was de reünie een
mooie gelegenheid om het jubileum-
boek te presenteren.

Het prachtige jubileumboek, gedrukt
door Drukkerij Weevers, is geschreven
en samengesteld door Bertus Jolink.
Het boek is rijk geïllustreerd met fo-
to's en telt 150 pagina's. Jolink, die ook
secretaris is van de stichting, is enkele
jaren bezig geweest met het boek.
"Maar ik heb veel ondersteuning ge
had van voorzitter Henk Luesink",
zegt Jolink. "Het was veel werk maar
ik vond het leuk om te doen".

Het boek beschrijft de geschiedenis
van 1904 tot 2004 van het school- en
volksfeest en andere wetenswaardig-
heden die daarbij horen. Het eerste
exemplaar werd aangeboden aan
Karel van Leijden (74). Hij was in 1968
schutterskoning en vorig jaar keizer
van Varssel.

Van Leijden was toen de beste schutter
van alle oud-koningen(innen). Het
jubileumboek "Eeuwig Volksfeest" is
te koop voor tien euro bij onder meer
Bertus Jolink en Henk Luesink.



HYPOTHEEK
Si D VI E S C E N T R U M

www.hansrijntjes.nl
REGIOy^BANK

m a k e l a a r s

Robo Zelhem
Jan en Ditie Roenhorst
Haitinkweg 3 Zelhem
Tel. 0314 625636
Fax 0314 625744

Voor Stofferen van Uw meubelen en Caravan
Ook het adres voor Polyether /Schuim

Wolfersveen El kampioen
Op 14 mei wist het El team van voetbalvereniging Wolfersveen het kampioen-
schap te bereiken door in de laatste wedstrijd van de competitie te laten zien
dat ze de beker waardig zijn. Het team won met grote cijfers en stelde daarmee
het kampioenschap veilig. Op de foto het Wolfersveense kampioensteam.

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

Beeldentuin in Halle
Een groep van dertien cursisten van Jozef
Kemperman, docent van De Gruitpoort, organiseert
voor het tweede achtereenvolgende jaar een beelden-
expositie in de tuin van de Botterhutte aan de
Nijmansedijk 22a in Halle.

De tentoonstelling wordt in de weekeinden van 4/5,
11/12 en 18/19 juni gehouden en bestaat uit nieuwe
werkstukken. Het succes van de expositie vorig jaar
(er kwamen zo'n vierhonderd bezoekers op af), was
voor de deelnemende exposanten de aanleiding om
nieuw - en vooral - groter werk, dat zich beter leent
voor een beeldentuin, te laten zien.
In totaal worden zeventig beelden tentoongesteld.
Deze lopen uiteen van realistische mens- en dierfig-
uren tot aan figuratief en abstract werk De
Botterhutte is gedurende de drie weekeinden op
zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur geopend.

De deelnemende exposanten zijn: Hans Beerenpoot,
Kees de Blok, Gerhard Mintjes, Mien Mulder, Sjan
Schalkwijk, Mirjam Smeltink, Hetty Bulten (allen uit
Doetinchem), Liesbeth van Dun uit Lochem,
Christien Gerrits uit Azewijn, Fien Okhuijsen uit
Zeddam, An Verstegen uit Toldijk, Lucy Wolters uit
Terborg en Ingrid Wolters uit Halle

Verdachte steekpartij
meldt zich

Naar aanleiding van een steekincident, dat op vrijdag
13 mei bij het stationsgebouw aan de Stationsplein in
Doetinchem plaatsvond en waarbij een 43-jarige
Arnhemmer gewond raakte, heeft zich afgelopen
week een 28-jarige Doetinchemmer gemeld. De ver-
dachte is inmiddels voorgeleid aan de Rechter-com-
missaris in Zutphen en blijft voorlopig ingesloten.
Het incident vond die bewuste vrijdag omstreeks
18.30 uur plaats. Beide mannen hadden op de par-
keerplaats bij het stationsgebouw met elkaar zitten
kletsen. Om onduidelijke reden kreeg het duo ruzie,
hetgeen resulteerde in een steekpartij. Na het
gebeurde reed de verdachte op een bromfiets weg.
Het slachtoffer had meerdere steekwonden
opgelopen en werd per ambulance naar het zieken-
huis vervoerd. In de loop van de zaterdag kon hij weer
naar huis.

Na het gebeurde heeft de politie een buurt- en
sporenonderzoek ingesteld. Hierbij werden meerdere
getuigen gehoord en werd het mogelijke steekwapen
gevonden.
Verleden week meldde de mogelijke verdachte zich
aan het politiebureau in Doetinchem. Hij heeft een
verklaring afgelegd en blijft voorlopig ingesloten.

DE VOORDELEN VAN
HUNTINK KUNSTSTOF

KOZIJNEN ZIJN ONTELBAAR

Waterproject op AOC
In de afgelopen week nemen alle 2e-jaars
leerlingen van het AOC Oost deel aan
een natuur- en milieu-project waarin het
thema 'Water' een hoofdrol speelde. Elke
ochtend en middag werd er gestart met
een voornamelijk praktische buitenop-
dracht rondom dit thema.
Daarin kwamen onderwerpen als 'plant

en dier in en rondom sloot of plas',
'waterkwaliteit, wat is dat en hoe meet
je dat?', 'water in een nieuw natuurge-
bied', 'het waterschap Rijn en IJssel' aan
bod. Ook werd een bezoek gebracht aan
een waterzuiveringsinstallatie en het
Watermuseum in Arnhem. Dit alles in
de hoop dat de leerlingen daardoor een
andere kijk op het belang van water
ontwikkelen.

Prijsuitreiking
Benerink Schoenen en Sport

Kunststof kozijnen gaan levenslang mee en zijn onderhoudsarm.

Dankzij de eigen productie van HUNTINK ZELHEM passen ze

bovendien perfect bij uw woning of kantoorpand, zowel qua

formaat als qua uitstraling. Klassiek, modern, gekleurd, hout-look...

de mogelijkheden zijn eindeloos. Zonder hoogdravende prijzen. Kom

dus eens een voorproefje nemen.

De voordelen van Huntink kunststof kozijnen:
onderhoudsarm + veelzijdig + duurzaam

+ inbraakwerend -f budgetvriendelijk + geen aanbetaling

+ 10 jaar garantie + 100% eigen produktie + uitstraling

+ klantvriendelijk + service + ontwerp op maat

Gildenweg20 ZELHEM • Tel.(0314)622308

HUNTINK ZELHEM
* k u n s t s t o f k o z i j n e n *

Ter gelegenheid van de opening van
Benerink Schoenen en Sport kon de
Zelhemse jeugd deelnemen aan een
kleurplatenwedstrijd. Tussen half m-aart
en half april werden vele prachtig gek-
leurde kleurplaten in de winkel
afgegeven. Na een zorgvuldige jurering
werden de winnaars uitgenodigd om
hun prijzen in ontvangst te nemen.
Wouter de Buijzer won een skateboard,

Niels Eilander won als prijs een bal met
het Graafschaplogo erop en voor Merle
Vermandel was er een spel en Ruth
Siebelink won een koffer met inhoud.
Ook voor Lisa Mennink was er een prijs,
een snorkelset, maar zij kon door
omstandigheden niet aanwezig zijn en
ontbreekt dus op de foto, waarop de pri-
jswinnaars en dhr. Benerink staan.

www.huntinkkozijnen.nl

£> 11.00 met gefrituurde inktvtiringen

BRAZILIAANSE
l ••

HiUNI

AVANTI

Beter in prijs en advies
Stationsstraat 7 • 7021 CJ • Zelhem

Tel. 0314626 171

www.zelhem.vakantiexperts.nl

Opel Meriva MPV 1.6 airco, zwart 2003
Opel Agila 1.2-16V zilver met 2002
Opel Corsa 1.2-16V 5-drs 2003
Opel Corsa 3-drs 1993-1997
Citroen Xsara Picasso MPV zilver 2001
Nissan Micra 1.3i 3-drs rood met., 15790 km 1999
Nissan Almera 1.6i 3-drs rood, airco 1997
Nissan Primera 1.6 si 5-drs, rood, airco 1996
Hyundai Atoz, 5-drs, Prime, zwart, 37240 km 2002
Hyundai Accent 1.5 GLS, 4-drs, airco, zilver 2001
VW Golf 1.4-16v 5-drs.groen met 1998
VW Golf 1.4 5-drs.zwart met 1996
VW Golf 1.4 3-drs, 72000 km 1994
VW Polo 1.9 diesel 3-drs. rood 1997
Toyota Starlet 1.3-16v 3-drs. blauw met 1997
2x Daewoo Matiz 3-drs 1999
2x Peugeot 306 3-drs, 5-drs 1996-1997

AUTOBEDRIJF

OVERBEEK
Dorpsstraat 4 - Hummelo - Tel. 0314-381674

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

www.autobedrijfoverbeek.nl

-kwekerij.
DE WITTE BRINK
Kcljeuborgsewng 2 7021 KI' Zelhem Tel. 0314-641647

31 MEI T/M 4 JUNI

* P J Oen POOS Van eigen kwekerij

2 bossen € 7,
OP=OP

Vaste planten
35% korting

Stam kuipplanten
van € 9,50 nu

99

Ook leuke
avondvierdaagseboeketten

(bestel op tijd)



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

Sluisje in Keppel
verdient restauratie

Gewijzigde tijden
dierenartsenpraktijk Zelhem

In Laag-Keppel bevindt zich - in tamelijk vervallen staat - de laatste sluis
in de oude loop van de Oude IJssel. Het sluiscomplex dateert uit 1890 en is
voorzien van een fraaie ijzeren draaibrug. Menigeen bewaart idyllische
herinneringen aan dit bijzondere plekje. Gedurende lange tijd kon men er
's zomers roeibootjes huren en op weg naar het toenmalige 'zwembad',
waar nu het jachthaventje is, kwam je er ook altijd langs. Met wat geluk
kon je nog wel eens getuige zijn van het opendraaien van de brug, wan-
neer er een woonboot door moest.

Ruim voordat de gemeentelijke her-
indeling een feit was, had de
gemeentelijke monumentencom-
missie van Hummelo en Keppel
geoordeeld dat het sluisje de status
van gemeentelijk monument ver-
diende en dat een grondige restaura-
tie van dit, ook uit cultuurhistorisch
opzicht, bijzondere object noodzake-
lijk was.
Reeds in 2002 informeerde de
gemeente Hummelo en Keppel de
eigenaar van de sluis, het Water-
schap Rijn en IJssel, over de moge-
lijkheid van subsidiëring van de
restauratie op basis van de toenmali-
ge verordening. Wanneer het
Waterschap een verzoek bij de
gemeente zou indienen om de sluis
op de gemeentelijke monumenten-
lijst te laten plaatsen, zou het ook in
aanmerking komen voor een subsi-
die van de gemeente, die € 45.000
zou bedragen.
De provincie zou dan 40% van het
totaalbedrag voor de restauratie, die
op ruim vier ton werd begroot,
beschikbaar stellen. Ondanks veel

overleg tussen gemeente en
Waterschap, liet het verzoek van het
Waterschap lang op zich wachten.
Zo lang, dat de gemeentelijke herin-
deling zich inmiddels voltrok, waar-
mee een nieuwe verordening van
kracht werd. Daarmee verviel de sub-
sidie van de gemeente, aangezien de
nieuwe verordening die nu in
Bronckhorst gehanteerd wordt, daar-
voor geen ruimte biedt. Daarmee
leek de uitvoering van het restaura-
tieplan van de baan te zijn.
Volgens recente berichten wil het
Waterschap echter toch nog een
poging doen om de restauratie te
laten doorgaan en wil het hierover
binnenkort overleg voeren met het
gemeentebestuur van Bronckhorst.
Hans Bijen, woordvoerder van het
Waterschap, hoopt dat dit overleg
zal leiden tot een wending in het
denken van de bestuurders. "Het is
vanuit cultuurhistorisch standpunt
bekeken heel belangrijk om dit soort
monumenten te bewaren", aldus
dhr. Bijen. "Het geld van de provin-
cie ligt klaar en we hopen dat de

gemeente alsnog zal besluiten om
mee te gaan".
Gevraagd naar de reden waarom het
Waterschap, ondanks herhaald over-
leg, nooit een verzoek tot plaatsing
op de gemeentelijke monumenten-
lijst van Hummelo en Keppel heeft
ingediend, reageert Bijen verbaasd.
"Wanneer de monumentencommis-
sie van oordeel was dat het sluisje
een plaats op de monumentenlijst
verdient, dan hadden ze het er toch
gewoon op kunnen zetten? Ik krijg
toch het idee dat men zich nu een
beetje ambtelijk opstelt door zich
achter zo'n papieren kwestie te ver-
schuilen. De restauratie van de sluis
is natuurlijk geen eenzijdig gebeu-
ren. Het Waterschap onderkent het
belang van het monument en het
zou mooi zijn als de gemeente
Bronckhorst, ook vanuit het belang
van de recreatieve waarde van het
sluisje, dat ook zou zien. Binnenkort
loopt er een wandel- en fietspad vlak
langs en zoiets moois geeft dan toch
een extra uitstraling".
Een exacte datum voor het beoogde
overleg tussen Waterschap en
gemeente ligt nog niet vast, maar in
de loop van de volgende maand zal
het zeker plaatsvinden. Wanneer de
partijen het met elkaar eens wor-
den, zal er snel een start worden
gemaakt met de restauratie.
Zo niet, zijn de restauratieplannen
definitief van tafel.
Treurig, maar waar.

Sinds l januari van dit jaar werkt de
Dierenartsenpraktijk Zelhem-Halle
vanuit haar nieuwe pand aan de
Halseweg. In die nieuwe praktijk is
voor de behandeling van gezel-
schapsdieren alles op één plek
binnen handbereik. Om nog effi-
ciënter gebruik te kunnen maken
van deze nieuwe situatie en lange
wachttijden te voorkomen, wordt
vanaf deze week meer op afspraak
gewerkt. Daardoor veranderen ook
de tijden van de open spreekuren.

Met ingang van deze week is er elke
ochtend een open spreekuur van
8.00 tot 9.00 uur (op zaterdag van
8.00 tot 10.00 uur). Maandag tot en

met vrijdag is er ook een avond-
spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur.
Voor het maken van afspraken en
het bestellen van medicijnen is de
praktijk van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 19.00 uur tele
fonisch bereikbaar onder tel. 0314-
621272.
Voor de veehouders blijven de tijden
ongewijzigd. Tussen 8.00 en 10.00
uur kunnen de visites worden opge-
geven en de gehele dag is de praktijk
bereikbaar voor het bestellen van
medicijnen. Ook voor spoedgevallen
is de praktijk altijd bereikbaar.
De avond/nachtdienst gaat om 19.00
uur in en de weekenddienst op zon-
dagochtend om 10.00 uur.

25 jaar Jeugdsoos in Zelhem

Op 6 juni aanstaande bestaat de
Zelhemse Jeugdsoos exact 25 jaar.
De Stichting Jeugd-en Jongeren-soci-
ëteit Zelhem, zoals de Jeugdsoos vol-
uit heet, werd opgericht door een
groep enthousiaste jongeren, die
vond dat er jeugdactiviteiten nodig
waren. Zij begonnen met het organi-
seren van een kindervakantieweek
en al snel daarop volgde een 'disco'
ui het toenmalige Dennenlust.

De Jeugdsoos wil haar jubileum
natuurlijk niet geruisloos voorbij
laten gaan en er zullen tal van acti-
viteiten georganiseerd worden voor
de jeugd. Verder komt er een reünie
voor oud bestuursleden en vrijwilli-
gers!

Kindervakantieweek
Vanwege het 25-jarig bestaan zal de
kinderva-kantieweek. dit jaar een
extra feestelijk tintje hebben. De
kindervakantieweek is nog al-tijd
enorm populair onder de basis-
schooljeugd van Zelhem, maar ook
onder de altijd enthousiaste vrijwil-
ligers. Ook dit jaar worden er weer
spannende avonturen beleefd en
natuurlijk de meest fantastische
hutten gebouwd. Professor Foper D.
Try Out zal van maandag l t/m vrij-
dag 5 augustus flink zijn best moe-
ten doen om de week in goede 'tijds-
banen' te leiden. Inschrijvingen
vanaf 20 juni bij de VW in Zelhem.
Plaatsing op volgorde van inschrij-
ving, wees er snel bij!

Knalfeest in Try Out
De FOPER opende haar deuren begin
jaren '80 vlakbij het oude
Dennenlust. Dennenlust bestaat
niet meer, maar 'de huidige Foper',
jongerencafé Try Out, gevestigd in
de kelder van De Brink heeft natuur-
lijk de laatste jaren behoorlijk aan

de weg getimmerd. Try Out doet dan
ook keihard mee met de jubileum-
festiviteiten en zal op vrijdagavond
17 juni een gigantisch feest gaan vie-
ren. Vanaf 20.00 uur is iedereen uit-
genodigd. Hou de Website van de
Zelhemse Jeugdsoos www.jeugdsoos-
zelhem.nl/ en de gebruikelijke aan-
plakplaatsen in de gaten voor het
spette-rende programma!

Feestmiddag en spannende tocht
basisschool]" eugd
Voor de onderbouw van de basis-
school staat in het najaar een echte
feestmiddag op het pro-gramma met
clowns, suikerspinnen en een echte
uitsmijter! Datum en exact pro-
gramma zullen later bekend worden
gemaakt.
Samen met de VW en Stichting
Plaggen Hen-drik werkt de
Jeugdsoos mee aan een mysterieuze
tocht die voor de bovenbouw van de
bassisschooljeugd bedoeld is.
Steppen, De Langenberg en Smoks
Hanne's kwade zus Grisella, zijn de
kernwoorden van deze blijvend
bestaande route (via de VW) die in
het najaar op een spectaculaire
wijze geopend zal worden.

Kerstvakantiedagen
Om het jaar waarin de Jeugdsoos 25
jaar bestaat goed af te sluiten, wor-
den een aantal kerstvakantiedagen,
de kindervakantieweek in het klein,
georganiseerd. 3 dagen met een
boordevol programma, toneel, leuke
spellen, en een mega spectaculaire
afsluiting van het jubileumjaar!
Voor nadere informatie over de
stichting en haar activiteiten kun-
nen belangstellenden de website van
de Stichting www.jeugdsooszel-
hem.nl bezoeken. Hierop zullen
mededelingen over de jubileumacti-
viteiten worden gedaan.

Op zondag 19 juni verzorgt de Stichting
Survival Harreveld (SSH) wederom de
inmiddels bekende survivalrun van
Harreveld. De bekendheid heeft de run
te danken aan de superieure, maar
zware, elementen in het parcours die de
deelnemers moeten trotseren. Met hon-
derden meters touw, balken, netten en
water worden altijd weer verrassende
nieuwe en naar eigen inzicht ontwor-
pen, hindernissen gebouwd. Maar naast
het serieuze werk is er ook tijd voor een
geintje en gezelligheid op het finishter-
rein. Het parcours bestaat uit 2 verschil-
lende afstan-den (5 en 12 km) en in totaal
zijn er zes verschillende mogelijkheden
waarvoor de atleten zich kunnen
inschrijven.

Voor zowel de profes-sionele als de
recreatieve survivallopers genoeg
keuze om hun eigen run te kunnen
lopen. Het korte parcours (5 km) is
bestemd voor de jeugdige of minder
ervaren survivalloper. Hierin zullen
fraaie hindernissen gebouwd wor-
den, waarbij jong en oud, man of
vrouw, atleten en houthakkers hun

individuele run kunnen lopen.
Het parcours van 12 km wordt
gelopen door de wedstrijdlopers
(RUC of recreatief). De recreatieve
lopers hebben de keuze uit individu-
eel , koppelrun (2 personen) of
groepsrun (4 personen). Ook dit jaar
is de RUC run weer de laatste RUC
run van het survivalseizoen. Dit

betekent extra spanning in de wed-
strijd. De 6e mogelijkheid is de cross-
loop, uniek bij de survivalrun in
Harreveld. Dit parcours van circa 12
km is uitermate geschikt voor atle-
ten die wel over mooie landerijen,
langs sloten en over zandpaden wil-
len lopen, maar liever niet de lood-
zware hindernissen tegenkomen.
Inschrijfformulieren zijn te down-
loaden via de site van Survival
Harreveld: www.harreveld.nl/ssh of
via de site van de Ne-derlandse
Suvivalbond, www.survivalbond.nl.
Op de wedstrijddag kan men zich
ook inschrij-ven in het dorpshuis in
Harreveld (tevens start-finishter-
rein). De daginschrijvingen sluiten
een half uur voor desbetreffende
run. De starttijden en overige infor-
matie is te vinden op www.harre-
veld.nl/ssh.
Voor de toeschouwers is er een fiets-
route uitge-zet zodat de deelnemers
van zeer dichtbij te volgen zijn. De
fietsroute is te downloaden via de
website: www.harreveld.nl/ssh of
gratis verkrijgbaar op het dorpshuis
't Kempken.

Avondfietsvierdaagse
Toerclub Zelhem

Al vanaf het eerste jaar na haar
oprichting organiseert Toerclub
Zelhem ieder jaar een avondfiets-
vierdaagse. Dit jaar vindt de
Avondfietsvierdaagse plaats van
maandag 6 t/m donderdag 9 juni.
Voor elke dag is er een route in de
omgeving van Zelhem uitgezet met
een afstand van circa 25 kilometer.
Iedere avond voert de route door
een ander gebied, zodat iedereen
kennis kan maken met al het moois
dat de omgeving van Zelhem te bie-
den heeft.

Halverwege de route wordt een rust-
punt aangedaan, waar de deelne
mers gebruik kunnen maken van
een hapje of drankje. De routes voe-
ren over het algemeen over verhar-

de wegen, maar goed berijdbare
zandwegen zullen niet worden ver-
meden, waardoor er iedere avond
weer een fraaie route aan de deelne-
mers kan worden voorgeschoteld.
De routes worden door middel van
routebeschrijvingen aan de deelne-
mers kenbaar gemaakt,
ledere deelnemer die drie van de
vier avonden heeft deelgenomen
ontvangt als beloning een fraaie
herinnering. Overigens is het ook
mogelijk om aan één van de tochten
deel te nemen.
De startplaats van de Avondfiets-
vierdaagse is de kantine van korf-
balvereniging SEV aan de Halseweg
te Zelhem. Starten is mogelijk tus-
sen 18.30 en 19.30 uur, de eindcon-
trole sluit om 21.30 uur.
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DE HOGE VOORT
AUTOWASCENTRUM

T A N K S T A T l O N

Gildenweg 11 in Zelhem,
Telefoon 0314-620471

Wij beschikken over een supermoderne
wasstraat en over 4 eigen wasboxen

(selfservice) Uw auto wordt weer als nieuw!!!!!

KWALITEIT, SERVICE EN SNELHEID
IS ONS MOTTO.

Ook voor het cleanen van uw auto
kunt u bij ons terecht!!

U kunt ook voordelig tanken bij Tankstation
De Hoge Voort, gelegen naast de wasstraat.

Tevens beschikken wij over een aparte
wasplaats voor motoren, caravans en

(kleine) trucks

Voor meer informatie over de prijzen en
de diverse acties belt u 0314-620471.

Laatste zomeriassen

40% KORTING

Stationsstraat J6 - 7031CK Zelhefn
tel. (03 W) 62 U19U

«Mwwwrasïsjsggggs-

Onderhoud alle merken
•APK

• Banden en Velgen
• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu's

• Remmen

ACTlEjüfü
APK vanaf € 29,=

Banden 25% kortlMf
Kleine beurt vanaf *

Actie's geldig tot 30 juni

Autosnelservice Lucri
Gildenweg 13

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

Halmac on Wheels

In verband met het 50-jarig bestaan organiseert de
Halse Motor en Auto dub 'Halmac' diverse activiteit-
en. Na de Grand Prix staat op zaterdag 4 juni alweer
een evenement op het programma. Tussen 13.00 en
16.30 uur wordt op het circuit 'de Kappenbulten' aan
de Wolfersveenweg een festijn voor alle leeftijden
gehouden onder de titel 'Halmac on Wheels'.

Voor de aller kleinsten bestaat er de gelegenheid om
zich te laten schminken en om mee te doen aan een
kleurwedstrijd. Daarnaast is er ook een springkussen
aanwezig. De grotere kinderen kunnen hun kunsten
vertonen op de motor-minibaan of rijden op een
echte quad. Voor de echte waaghalzen staan een aan-
tal zijspanrijders gereed om hen als een passagier in
het bakje te nemen. Ook kan er met 'four wheel drive'
(4 x 4) auto's een ritje gemaakt worden over het cir-
cuit. Alle evenementen zijn gratis.
Voor de mensen die het hoger op,willen zoeken is er
een helikopter aanwezig. Voor een bedrag voor € 22,-
- kunt u een rondvlucht boven het circuit en omge-
ving maken. Er wordt vanaf 13.00 uur gevlogen.

Collecteweek
Maag Lever Darm Stichting

Van 19 tot en met 25 juni collecteren zo'n 25.000
vrijwilligers in heel Nederland voor de Maag Lever
Darm Stichting (MLDS). Het geld dat met deze col-
lecte wordt opgehaald wordt door de Maag Lever
Darm Stichting gebruikt voor voorlichting en onder-
zoek naar Maag-, Darm- en Leveraandoeningen.
Hierdoor kan de zorg voor twee miljoen patiënten
verbeterd worden. De collectanten gaan vooral aan
het einde van de dag langs de deuren.

Speerpunt: leverziekten
Dit jaar heeft de Maag Lever Darm Stichting als speer-
punt leverziekten. Tijdens de collecteweek vraagt de
Maag Lever Darm Stichting aandacht voor de naar
schatting 200.000 mensen in Nederland die aan de
één of andere leverziekte lijden. Een groot deel van
deze mensen weet niet dat ze een leverziekte hebben,
waardoor behandeling onnodig lang uitblijft en de
ziekte kan verergeren en zelfs fataal kan worden.
Een deel van het geld dat in de collecteweek wordt
opgehaald wordt dan ook gebruikt voor de preventie
en behandeling van leverziekten, door bijvoorbeeld
onderzoek en voorlichting. Daarbij wordt samengew-
erkt met de Nederlandse Leverpatiëntenvereniging
en het Nationaal Hepatitiscentrum. ledere gift, hoe
klein ook, is welkom.

Leverziekten vormen het hoofdthema van 2005 maar
de Maag Lever Darm Stichting blijft uiteraard ook
aandacht geven aan de talloze andere maag-, darm-
en leveraandoeningen waar twee miljoen
Nederlanders aan lijden. De gevolgen van deze ziek-
ten kunnen zeer ernstig zijn en hebben vrijwel altijd
grote invloed op het dagelijks leven van de mensen
die eraan lijden.

Over de Maag Lever Darm Stichting
De Maag Lever Darm Stichting zet zich op meerde-re
fronten in voor patiënten met maag-, lever- en dar-
maandoeningen. Ze financiert belangrijk onderzoek
naar de voorkoming en behandeling van ziekten en
aandoeningen van de maag, lever of darmen. Door
dit onderzoek kan de kwaliteit van leven voor patiën-
ten met deze aandoeningen worden verbeterd en
kunnen levens worden gered.

Daarnaast verzorgt de Maag Lever Darm Stichting
voorlichting door middel van brochures en door de
beantwoording van vragen (telefonisch of per e-mail).
Dit doet zij in samenwerking met een groot aantal
patiëntenorganisaties die specifieke informatie over
bepaalde ziekten tot hun beschikking hebben en
lotgenotencontact kunnen bieden.

De Maag Lever Darm Stichting biedt .ook een plat-
form voor wetenschappers, artsen en andere special-
isten, waarbij het delen van kennis centraal staat.
De Maag Lever Darm Stichting is actief sinds 1981,
zodat zij volgend jaar haar zilveren jubileum kan
vieren. Haar werk wordt mogelijk gemaakt door
donaties uit het bedrijfsleven, fondsen en partic-
ulieren die hun waardering voor het werk van de
stichting laten blijken door een éénmalige gift te
schenken of donateur te worden.

Wilt u nadere informatie, surf dan naar de website
www.mlds.nl od bel met de infolijn, tel. 0900-
2025625.

Rijn en llssel

Heeft u thuis zorg nodig?
THhutszong Rijf* en Ussel gevfc
graag van c ie.nst.
Oruc verpleegkundigen en verzorgenden *ijn in s
snet op irw zorgvraag in tft spelen .
Als A.W.B. Z. efkerxJe thurszargafganisatie zijn we
';iïX-U.iiicïr voor:
* Geïndiceerde zorg
* PG8 zorg
» Particuliere zorg

•*ns kantoor we te bereiken op 0314-3$0$60
en staan we u graag te woord voor informatie of

Rijn en IJssel maakt onderdeel uit van
De Gouden Leeuw Groep

Bezoekadres RijKsweg 91 6996 AG laan Keppei
Telefoon: 0314-380860.

www.thuiszorgrijnenijssei.ni

Wij zoeken nog
gediplomeerde verpleegkundigen

en ziekenverzorgenden

N O O T E N B O O M u v
E L E K T R O T E C H N I S C H BEDRIJF

Licht- en Krachtinstallaties, Computernetwerken,
Brandbeveiliging en Telecommunicatie.

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

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

houtvezel los
houtvezel balen

zaagsel los
zaagsel baaltjes
zaagsel zakken

afvalhout
houtchips
houtffrees

houtschillen
manegebodems

ROUNDBV

tel. 0314 - 62 12 04 • info®allroundbv.nl
fax. 0314 - 62 32 82 • www.allroundbv.nl

Trimsalon Molenkamp
Een begrip o n a e r He honden

Behandeling op afspraak
Gedipl. trimsters, samen 60 jaar ervaring

www.dierenspeciaalzaak.com
www.vijverpomp.nl
www.hondenbrillen.nl
www.canto.nl
www.hondenkleding.nl

Dierbaar ONZE NIEUWSTE SITE
WWW.HONDENFIETSKAR.NL

Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon

MOLENKAMP
Hummeloseweg 28 - 7021 AE Zelhem
Tel.: 0314-621735 Fax 0314-359067
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Gezondheidscentrum Hoog-Keppel Open Huis
Bibliotheek Zelhem

Voor Laag-Keppel zal het even wennen worden. De sedert vele generaties
in het karakteris-tieke 'doktershuis' gevestigde huisartsenpraktijk aan de
Rijksweg verhuist binnenkort naar het Gezondheidscentrum in Hoog-
Keppel. In de eerste week van juni wordt het Gezondheidscentrum in
Hoog-Keppel in gebruik genomen. Daarmee gaat een langgekoesterde
wens van een groot aantal mensen in vervulling. Een van de mensen die
'aan de wieg1 van deze voorziening voor de eerstelijnszorg stond is dhr.
Bierens, gewezen huisarts te Wehl, nu in Hoog-Keppel woonachtig.

Al in 2001 nam hij het initiatief en
presenteerde hij bij de gemeente
Hummelo en Keppel een voorstel,
waarin hij het gemeentehuis, dat na
de gemeentelijke herindeling op l
januari 2005 nog geen nieuwe
bestemming had, als uitstekende lo-
catie voor een gezondheidscentrum
naar voren bracht. Bierens' initiatief
kwam voort uit zijn zorg over het
verdwijnen van een aantal belang-
rijke voorzieningen voor de dorpsbe-
woners. Mogen de inwoners zich nu
nog verheugen in de aanwezigheid
van twee huisartsenpraktijken met
apotheek in Hummelo en Keppel, de

toekomst was in dat opzicht bepaald
niet rooskleurig.
In eerste instantie werd Bierens'
plan van terzijde gelegd en richtte
de gemeente haar pijlen op de brede
school, waarin ook een gezondheids-
centrum een plaats zou kunnen krij-
gen. Dit bleek uiteindelijk toch niet
wenselijk en toen kwam het voorstel
van dhr. Bierens weer op tafel. Deze
had de taak van voorzitter van het
bestuur van de inmiddels opgerichte
Stichting Gezondheidscentrum op
zich genomen en kwam in de zoek-
tocht naar een financier uiteindelijk
aan tafel met de Wooncorporatie

Site. Eindelijk konden spijkers met
koppen geslagen worden.
Site is nu eigenaar van het pand en
de Stichting Gezondheidscentrum
huurt het hele complex om de ruim-
ten vervolgens onder te verhuren
aan verschillende participanten. In
elk geval worden twee huisartsen-
praktijken (van dhr. Nieuwenhuisen
uit Hummelo en dhr. Assink uit
Laag-Keppel), een apotheek (eigen-
dom van de huisartsen), wijkzorg
(Sensire, het Waalse Water) en een
politiepost in het gebouw onderge-
bracht.
Men is nog in serieuze onderhande-
ling met een praktijk voor fysiothe-
rapie en een tandarts.
Over ongeveer twee weken nemen
de twee huisartsen hun nieuwe
praktijkruimten in gebruik, waarbij
de beide artsen hun eigen patiënten
behouden. Aan het eind van de
zomer zal het gebouw helemaal
klaar en - zoals het er nu naar uit-
ziet - volledig in gebruik zijn..

Presentatieviering

Op zondag 22 mei werd in de St Jan de Doperkerk te Keijenborg een pre-
sentatieviering gehouden, door, voor en met vrijwilligers met als thema
'Samen kerk zijn'. In de eucharistieviering waarmee de presentatiedag
begon stond 'samen' centraal, want alleen door de vele vrijwilligers kan
een parochiegemeenschap draaiende worden gehouden.

In de viering, waarin Pastoor Jacobs
voorging, was er in de liedjeskeuze
rekening mee gehouden dat alle
kerkbezoekers mee konden zingen.
Zij werden daarbij ondersteund door
een vrijwilligerskoor bestaande uit
leden van het dames,- heren,- en jon-
gerenkoor. Het werd een mooie vie-
ring met samenzang. Samen bid-
dend tot de heilige 3-eenheid, de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
In het welkomstwoord van Agnes
Hakvoort (vice-voorzitster van het
kerkbestuur) vroeg ze om op weg te
gaan en het Woord uit te dragen, te
beleven en door te geven. Ieder op

zijn of haar eigen wijze, pastoor,
parochiaan en vrij-williger. "Samen
geven wij uitdrukking aan de band
die er is tussen God en mensen. Door
ieders inzet maken wij het mogelijk
dat er in onze parochie gebeden,
gevierd, geleerd en gedeeld kan wor-
den. Zij vroeg om in de viering te
bidden om de Goede Geest, zodat wij
in onze parochie nog lang 'samen
kerk' mogen zijn", aldus mevr.
Hakvoort. Aan het einde van de vie-
ring bedankte Luci Limbeek (vrijwil-
ligerscoördinator) alle vrijwilligers
voor hun inzet van de afgelopen
jaren. Ook werden er jubilarissen in

het zonnetje gezet. Zij werden
bedankt voor hun jarenlange inzet,
sommige vrijwilligers zijn al 25 of
langer actief binnen een werkgroep.
Zij kregen als blijk van waardering
een kaars aangeboden. Op die kaars
stond een afbeelding van de H.
Johannes de Doper, waarnaar de
parochie is vernoemd.
In de kerk werd aandacht gevraagd
voor de 4 werkvelden namelijk:
Liturgie, Catechese, Ge-meenschaps-
opbouw en Diaconie. Onder deze 4
groepen presenteerden de diverse
werkgroepen zich door boekjes, foto-
's of attributen te tonen die zij in
hun werkgroep gebruiken. Ook het
beleidsplan lag ter inzage in de
stand van het parochiebestuur. Via
fotocollages die aan de muur waren
opgehangen kreeg men een goed
beeld van wat er de afgelopen 3 jaar
in de parochie was gebeurd, gevierd
en gedaan door de meer dan 40
werkgroepen waarin 300 vrijwilli-
gers ac-tief zijn. Deze fotocollages
zullen nog een tijdje blijven hangen
in de kerk om meer mensen de gele-
genheid te geven deze te bekijken.
Deze foto's zullen verder op een CD
worden gezet, die men kan bestel-
len. Informatie hierover vindt u op
de website: www.parochiestjanded-
oper.nl Voor de kinderen was er een
kleine fototocht gemaakt. Zij kon-
den een tocht maken door de kerk
aan de hand van foto's van onder
andere de paaskaars en een stand-
beeld van Past. Thuis. Na het beant-
woorden en inleveren van het for-
mulier kregen ze daarvoor een leuke
attentie. Het was gezellig druk en
velen maakten van de gelegenheid
gebruik om onder het genot van een
kop koffie met vrijwilligers, mede-
parochianen en andere belangstel-
lenden na te praten.

Op maandag 25 april opende de
Bibliotheek Zelhem haar deuren na
een ingrijpende herinrichting. Het
bestuur en het personeel zijn trots
op het resultaat, een eigentijdse
bibliotheek. Graag willen ze de
Zelhemse bevolking kennis laten
maken met de nieuwe smaakvolle
inrichting en daarom wordt er op
zaterdag 4 juni een groot 'open huis'
gehouden van 14.00 tot 17.00 uur.

De burgemeester van de gemeente
Bronckhorst, dhr. van der Wende,
zal tijdens de open dag de officiële
opening verrichten. Daarnaast

wordt er een nieuwe tentoonstelling
geopend in Galerie Bibliotheek
Zelhem. Voor deze tentoonstelling
genaamd 'Première - Kunst uit
Bronckhorst' is werk van 19 kunste-
naars uit de gemeente Bronckhorst
geselecteerd.
Vervolgens is er gelegenheid om
onder het genot van een hapje en
een drankje de nieuwe inrichting en
de tentoonstelling boven eens uitge-
breid te bekijken. Voor de kinderen
is er vanaf 15.00 uur een ballonnen-
clown aanwezig, die de mooiste figu-
ren zal maken.

Toung Idols' wedstrijd Drempt
Tijdens de zomermarkt die op 12
juni rondom Dorpshuis 't Gilde
höfke in Drempt wordt gehouden, is
er naast tal van attracties ook een
'Young Idols' wedstrijd voor de
jeugd t/m 16.

Vanaf ongeveer 14.00 uur kunnen
beginnende artiesten hun kunnen

tonen. De winnaar of winnares
krijgt als prijs opnametijd in een
professionele geluidsstudio aange-
boden. Opgave is nog mogelijk bij
Angela Booltink. Zij is te bereiken
onder nummer 06-51935793.
De zomermarkt is te bezoeken op
zondag 12 juni vanaf 10.00 uur aan
de Kerkstraat 86 te Voor Drempt.

Riek Evers
aan kop in de NRW cup
hl Sundern Hagen stond afgelopen
weekend de tweede wedstrijd van
de NRW Cup op het programma. Na
winst in de openingswedstrijd ein-
digde Zelhemmer Riek Evers in deze
internationale mountainbikewed-
strijd op een keurige zesde plaats en
behield daarmee de leiding in het
klassement

Op het zware parkoers, waar de ren-
ners geen moment rust kregen, was

het vanaf het begin ieder voor zich.
Iedereen zocht zijn eigen tempo en
de bikers waren dan ook echt op
zichzelf aangewezen. Het waren de
Nederlanders die de dienst uitmaak-
ten. Naast Riek Evers, die een sterke
finale beloond zag met een zesde
plaats, was het podium een
Hollandse aangelegenheid met Bas
Peters, Erwin Bakker en Jelmer
Pietersma op de plaatsen één, twee
en drie.



CONTACT
EEN OCCASION AAN BOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AUTOKEMP
Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

Toyota
Avensis 1.6

4-drs. groen met.
bj. 1998

Seat Arosa Tattoo 1.0s wit
Opel Astra TDS 1.7 zwart met.
Suzuki Baleno 4 drs. groen met.
VW Passat 1.8 sedan rood met.
Opel Astra 1.6 16V blauw

2002
1997
1995
1992
2002

AUTOBEDRIJF

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

Daewoo Kalo Style 1.4i 5-drs. benzine 24.000 km 2003
Ford Focus Station 1.6 16V 5-drs. benzine 84.200 km 2002
Ford MPV Fusion First Ed. 1.6 16V 5-drs. benzine 20.900 km 2002
Mazda 626 Hatchback 1.8 5-drs. benzine 62.000 km 1996
Mitsubishi MPV Space Star 1.6 16V 5-drs. 74.000 km 2001
Nissan Primera 2.0 4-drs. benzine 153.000 km 1994
Nissan Almera Sport+ 1.8 5-drs. benzine 40.000 km 2002
Renault Megane Coupe 1.6 2-drs. benzine 1998

lA'/r*,\i£¥ÏÏffi2 II »M Autobedrijf1/l/OLVETANG l M Melgers
. QtoonHoron t^ (0^7^Dambroek 11 - Baak (0575)4411 14 Hoge Wesselink 2 - Steenderen

Rover Station diesel bj. 1992
Subaru Legacy antraciet bj. 1994
VW Golf TDI station groen bj. 1995
Seat Marbella wit bj. 1991

Diverse goedkope auto's vanaf 400 euro

A R L Autobedrijf Robert Wisselink

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

Opel Agila N-Joy 2003
BMW 530i Executive 2001
Opel Astra 1.6 Station 2001
Opel Frontera 2.2 Limited 2002
Opel Vectra 1.6 16V Station 2001

KEUZE UIT 40 VOORRAAD AUTO'S

IN ALLE PRIJSKLASSES

10.950
18.950
11.950
23.950

12.950

(0575) 45 19 74

.i/IercedesC180
classic zwart

bj. sept. 1998

€ 12.950f-

Ford Ka 1.3 Trend blauw bj. aug. 2000 € 6.750

Ford Focus 1.8 5-drs. groen bj. juni 2000 € 10.750

Hyundai Coupe 2.0 FX Airco rood bj. nov. 1996 € 5.250

Opel Astra 1.6 N-Joy 5-drs. Bord. rood bj. nov. 2002 € 13.750

l&lein Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot Partner 1.6 XT, 6-2004, geel met., airco, 11.500 km

Peugeot 206 1.4 16v Quicksilver, 01-2005, Zilver, Airco, 5.000 km

Peugeot 206 1.1 XR, 10-1999, Groen met, 57.000 km

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

Alfa Romeo 156,1.6 TS, 1998, zilver met. 74.000 km

AUTOBEDRIJF m

R.NIJENHUIS
Burg. Galleestraat 67e - Vorden (0575) 55 32 00

Missan Primera
r 2.0 SLX 4-drs.

r autom. blauw met. 1998

59000 km € 5.950

Chrysler PT Cruiser 2.0 16V Classic bj. 2001 grijs € 12.950
Chrysler Voyager 2.4 SE bj. 2000 grijs met. € 11.950
Daewoo Matiz 0.8 se bj. 1999 grijs met. € 4.950
Daewoo Tacuma 1.8 SX-bj. 2001 blauw met. € 11.500
Volkswagen Golf 1.4 16V 5 Deurs-grijs met. € 7.250
Peugeot 205 1.4 3deurs-bj. 1997-blauw met. € 2.950

VOOR U GESELECTEERD:

Renault Megane
Cabrio
12-1999, 60.000 km, leer, airco,

lm velgen elektr ramen, radio

cd

nu voor 13.950

Renault Clio 1.6 16V dynamique
02-2002 19.000 km aut. Airco, radio
cd lm velgen, stuurbekr. ^ ̂  JQQ

Mazda 323 1.5 GLX
01-1997 87.000 km, centr.Vergr.
Stuurbekr. Elektr ramen etc 5 JQQ

Subaru Vivio Gli 5-drs.
06-2001, 35.000 km, 5 deurs,
acherspoiler, 5 750

Daewoo Nubira 1.6 SE
03-1998 35.000 km ! 5 deurs, stuur-
bekr. Airco elek ramen etc g IJQQ

Daewoo Nubira 1.6 SE
04-2002 23.000 km 5 deurs, mistiam-
pen, airco, lm velgen stuurbekr. 11 800

Daewoo Matiz SE
01-1999,91.000 km stuurbekr. Centr.
Vergr, elek ramen 5 deurs

AUTOBEDRIJF Al onze occasions met foto op: www.grootjebbink.nl

Groot
Jebbink Rondweg 2, 7251 RV Vorden

Tel. 0575 - 55 22 22

voor een goed occasionaanbod!



Deze foto van de Bleek met het Bleekhuisje, dateert van 1925. Af en toe werd er nog wel was te drogen gelegd, zoals op de foto te zien is,
maar toen was er al geen bleekwachter meer in dienst.

De Bleek
De historische bleek met het bleekhuisje, dat in het dorp
Hengelo en ver daarbuiten bekend is, mag wel uniek
genoemd worden. Vermoedelijk is het huisje het enige
nog overgebleven in zijn soort in Nederland.

Dit plaatje is in 1932 geschoten tijdens een kermis bij de Bleek. Links is de maalderij van
B. Kelderman nog te zien. Momenteel staat hier "Ons Huis'. Op de voorgrond links Bertus
Besselink (Smid) en rechts Cera Dickman (Bakker en Kruidenier).

Doordat de waterkwaliteit in Hengelo
in vroeger tijden nogal slecht was,
werd door de dames tijdens de was ge-
bruik gemaakt van het schone water
uit het weppelbeekje, dat midden
door het dorp liep.

Ook werd water gebruikt uit de bleek,
die overigens in verbinding stond met
het weppelbeekje. Veel later werd het
water uit de dorpspomp gehaald of
hadden de mensen zelf een pomp,
waarvan de waterkwaliteit inmiddels
enorm verbeterd was.

Nadat de dames de was hadden ge
daan, werd het uit het sop in een
mand gedaan om er vervolgens mee
naar de bleek te lopen. Dit gebeurde
vaak ook met behulp van een kruiwa-
gen, waarop de mand werd gezet.

Daar aangekomen, werd de was op het
gras gelegd om te bleken en werd het
tussendoor enkele keren met een gie-
ter besproeid.

De zon maakte dat de was witter werd.
Na enige tijd (dezelfde dag of de vol-
gende dag) werd de was weer opge-
pakt en naar de steiger gebracht om te
spoelen. Na dit hele ritueel werd het
thuis aan de waslijn gehangen om te
drogen.

Het was een zeer gezellig tijdverdrijf
en een goede gelegenheid om wat
nieuws te wisselen. Ook de dorps-
pompen leenden zich uitstekend voor
dergelijke onderonsjes.

Om de was te beschermen tegen even-
tuele diefstal werd een bleekwachters-
huisje gebouwd en tevens een bleek-
wachter aangesteld. Dit vond al in de
18e eeuw plaats.

Vanuit het huisje, waar aan de zijkan-
ten enkele gleuven waren aange-
bracht, kon de man "s avonds en 's
nachts een oogje in het zeil houden.
Het geld wat hij er mee verdiende
werd betaald door de mensen uit het
dorp, die gebruik maakten van de
bleek.

Rond 1922 werd Hengelo aangesloten
op het elektriciteitsnet en werd zo de
gang naar de bleek snel verleden tijd.

In die tijd werd ook de jaarlijkse ker-
mis rondom de bleek gehouden en
werd midden op de bleek het vogel-
schieten uitgevoerd, waarna 's avonds
een prachtig vuurwerk viel te aan-
schouwen. Hierbij waren altijd veel
dorpsgenoten aanwezig.

Ook werd één keer per jaar een grote
tent neergezet voor evangelisatiebij-
eenkomsten, waarbij ook een band

aanwezig was. Dit gebeuren had de
eerste jaren een enorme toeloop maar
geleidelijk werd het minder totdat er
op een gegeven moment een punt ach-
ter gezet werd.

Op de foto's (ca. 1890) staan de laatste
bleekwachter Johannes Snoek en zijn
vrouw Willemina Weenk afgebeeld.
Voorheen was zijn beroep zeevaarder.

Zo te zien lijkt het me niet een man
die je met een enorme snelheid ach-
terna zou komen bij een poging tot
diefstal. Het waren zeer arme mensen
en de eerste tijd woonden ze in het

bleekhuisje. Dit was geen uitzonde-
ring want in die tijd woonden meer
mensen in erbarmelijke omstandig-
heden. Na enige tijd werden ze opge-
nomen door de familie Boldewijn aan
de Oude Varsselseweg waar ze enkele
kamers tot hun beschikking kregen.

Momenteel woont hier de familie J.
Hendriksen. Rond 1900 zijn Johannes
Snoek en zijn vrouw overleden en
kwam aan deze zeer oude traditie van
bleekwachters een einde.

Foto's uit de collectie van Wim Luimes
Tekst: Wim Luimes
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We e ver s
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl
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NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVO DRUK, TEL (0575) 5123 06

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

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

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

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

VORDEN: WEEVERS NET, TEL (0575) 55 73 10



Weekendvoordeel
PLUS
Appelvlaa
Geschikt voor
10-12 personen.
Doos
NORMAAL 4.69

PLUS
Kersen
Geschikt voor
10-12 personen.
Doos
NORMAAL 4.99

PLUS
Kruimelvlaai
Geschikt voor x

10-12 personen. %

Doos
NORMAAL 4.69

PLUS
Abrïkozenvlaal
Geschikt voorHo-12 personen.
Doos
NORMAAL 4.99

Verse vlaaienweek!
Het vers gebak van PLUS wordt gemaakt door de beste banketbakkers.

Dit gebak wordt gemaakt volgens traditionele Limburgse recepten die van generatie op generatie
overgaan. Dat geldt ook voor onze vlaaien: verser dan vers en van de

allerbeste kwaliteit. Ook lekker als u niets te vieren heeft!

mf

l
PLUS
Appelkruimelvlaai
Geschikt voor
10-12 personen.
Doos
NORMAAL 4.79

PLUS
Abrikozen-
kruimelvlaai
Geschikt voor 10-12 per
Doos
NORMAAL 4.99

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Jean Rosen
Pinot blanc

Heerlijke Elzaswijn,

lekker bij de asperges!

Fles 75 cl.

ELDERS 4.79Mars
of Twix
Ice cream
Pak 6 stuks

ELDERS
2.45

Hollandse
witte
asperges
Klasse A1.
500 gram

Biefbak-
lappen
500 gram

ELDERS
7.49

Wij verkopen alléén alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

de scherp
actiepriiz

PLUS
Hollandse Nieuwe
4 stuks
NORMAAL 4.78

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

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

vriidag «•°°;21
1
Q°° 7242 EC Lochem

zaterdag 8.00-18.00 Te| 05?3 _ 251056
www.plussupermarkt.nl

1.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

U PLU
rs. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Opgeteld de beste!
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