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Nieuwbouw officieel
aan de familie Bakker
overgedragen
Toch wel een gedenkwaardig moment voor de familie Bakker te Vorden.
Middels het hijsen van onze nationale driekleur door het echtpaar
Klaas en Loke Bakker werd vrijdagmiddag officieel de nieuwbouw op de
hoek Insulindelaan/Dorpsstraat door het bouwteam aan de hotelier
overgedragen. Het bouwteam heeft in de voortuin een nieuwe vlaggen-
mast geplaatst met daarbij een bordje met inscriptie: "ter gelegenheid
van de overdracht op 15 juli 2005, aangeboden door het bouwteam".
Met deze "handeling" is hotel Bakker thans op genoemde plek 18 hotel-
kamers rijker. In totaal heeft men de beschikking over 30 kamers (inclu-
sief de kamers die in 1990 aan de achterzijde van het hotel zijn ge-
bouwd).
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Huurdersvereniging wijst op
problemen bij huursubsidie

Op l oktober 2004 werd onder leiding
van hoofdaannemer Henk Ruiterkamp
met de werkzaamheden aan de Dorps-
straat/Insulindelaan begonnen. Om
de bouw te kunnen realiseren moest
eerst een voormalige bedrijfsruimte
van de "oude Empo rijwielenfabriek"
gesloopt worden. Naast de woning op
de hoek werden struiken en bomen
verwijderd, waarna het grondwerk in
orde werd gemaakt en de boorpalen in
de grond konden worden geslagen.
Vervolgens kon met een stuk nieuw-
bouw begonnen worden. Boven de
woning is een etage verrezen met zes
hotelkamers en naast de woning nog
eens 12 hotelkamers, dat alles in één
complex ondergebracht.

Begin maart werd het hoogste punt
bereikt. De afgelopen maanden is er

keihard gewerkt om de nieuwbouw
nog voor de bouwvakvakantie te kun-
nen opleveren. Het geheel verliep vol-
gens planning en zo kon het complex
vrijdagmiddag worden overgedragen.
Zoals hierboven is vermeld stond de
bouw onder leiding van de Vordense
hoofdaannemer Henk Ruiterkamp.
Het installatiewerk werd verricht door
Wiltink B.V. eveneens uit Vorden.
Schildersbedrijf Boerstoel was het der-
de Vordense bedrijf dat bij deze nieuw-
bouw was betrokken.

Wim Bielderman, architect van het
complex, was gedurende de gehele
bouw namens de familie Bakker als
technisch vertegenwoordiger paraat.
Het architectenbureau 'O.G.W uit Arn-
hem zorgde er voor dat alle gemaakte
afspraken werden nagekomen. Klaas

Bakker bedankte alle bouwers voor de
prettige samenwerking. "De gehele
bouw is zonder één centje pijn ver-
lopen", zo sprak Klaas Bakker die het
vervolgens de hoogste tijd vond om de
champagneflessen te ontkurkenü

De huurdersvereniging Hengelo-
Vorden (HeVo) wijst erop dat in-
middels meerdere gevallen bekend
zijn, waarbij er iets mis is gegaan
met de vaststelling van de huur-
subsidie. Gebleken is dat bij diver-
se huurders de huursubsidie tien-
tallen euro's per maand te laag is
vastgesteld.

Dit heeft te maken met het feit dat de
belastingdienst dit jaar traag is met de
verwerking van de aangifte inkom-
stenbelasting 2004. Daarom moet het
ministerie van VROM voor het bepalen
van de huursubsidie 2005 uitgaan van
het belastbaar inkomen. Maar in dit
belastbaar inkomen zijn niet alle af-
trekposten verwerkt. Daardoor valt
het inkomen van een aantal huursub-
sidieontvangers hoger uit, met als ge-
volg dat minder huursubsidie wordt
toegekend.

De huurdersvereniging HeVo raadt
mensen die huursubsidie ontvangen
aan een en ander goed uit te zoeken.

Dat is bijvoorbeeld mogelijk op inter-
net: www.vrom.nl.

Onder de noemer 'huursubsidie 2005'
is alle mogelijke informatie te vinden
en kan een persoonlijke proefbereke-
ning worden gemaakt.

Blijkt het bedrag van de toegekende
huursubsidie niet correct, dan is het
belangrijk een reactieformulier naar
VROM te sturen. Dit formulier is mee-
gestuurd met de toekenning van de
huursubsidie.

Voor meer informatie: Secretariaat
Huurdersvereniging Hengelo-Vorden,
Postbus 122, 7250 AC Vorden / Ii-mail.:
secrhevo@planet.nl, tel. (0575) 55 31 34.

Staringavonden Wildenborch

De zomertocht die de VRTC "De
Achtkastelenrijders" zondag orga-
niseerde is een succes geworden.

Voor deze tocht met een lengte van
40 kilometer gingen bij "De Herberg"
in Vorden 135 fietsers van start.
Bij "De Luiffel" in Ruurlo vertrokken

75 fietsers. De organisatie had tussen
Vorden en Ruurlo een route uitgestip-
peld langs prachtige paden met veel
natuurschoon. Onderweg bood de
club de deelnemers een verfrissing
aan. Op 11 september organiseert de
VRTC "De Achtkastelenrijders" een na-
jaarstocht.

In de Wildenborch worden ook
dit jaar weer twee Staringavonden
gehouden; donderdag 28 juli en 4
augustus. De Staringavonden be-
ginnen om 1930 uur in de Wilden-
borchse Kapel aan de Kapelweg 1.
De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Ieder jaar is er weer veel belangstel-
ling voor deze avonden die in het te-
ken staan van de bekende dichter
A.C.W. Staring (1767 - 1840) en het
landgoed waar hij woonde,

Kasteel De Wildenborch. Staring
bracht een groot deel van zijn leven

door op De Wildenborch. Hij groeide
niet alleen uit tot een dichter van lan-
delijke allure, ook de manier waarop
hij het landgoed exploiteerde, was
voor die tijd zeer bijzonder.

Na ontvangst in de Kapel worden de
tuinen van het fraaie landgoed be
zocht. Onder leiding van de tuinlie-
den ontvangen de bezoekers veel in-
formatie over de prachtig aangelegde
tuinen.
Een unieke gelegenheid om kennis te
maken met deze bijzondere tuinen
die normaal niet voor het publiek
toegankelij k zij n.

Bij terugkomst in de Kapel wordt de
deelnemers een kop koffie met koek
aangeboden. Hierna volgt een optre-
den van het duo "Marianne en Hen-
drik". Zij brengen verhalen sketches
en liedjes met natuurlijk veel aan-
dacht voor het leven en werk van de
dichter Staring. Na een korte pauze
wordt een prachtige serie dia's ver-
toond over de Wildenborch en haar
natuurschoon rijke omgeving.
Toegangskaarten zijn in voorverkoop
verkrijgbaar bij het WV kantoor aan
de Kerkstraat l b in Vorden en zo lang
de voorraad strekt 's avonds aan de
zaal.
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 24 juli 10.00 uur ds.B. Neppelenbroek.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 juli 10.00 uur ds Bernard Beertjes, doopdienst

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 24 juli 10.00 uur ds. D. Westerneng Viering H.
Avondmaal. 19.00 uur ds. D. Westerneng (viering en dank-
zegging Avondmaal).

R JC kerk Vorden
Zondag 24 juli 10.00 uur Eucharistieviering, Volkszang.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 23 juli 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 24 juli 10.00 uur Woord- en Communiedienst
m.m.v. herenkoor

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

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

Tandarts
23-24 juli: G.M. Wolsink, Laren telefoon 0573 - 40 21 24.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnuinmer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

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

• 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.

• 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.

• Biedt zich aan: Lieve niet
rokende oppasmoeder of
zoekt u huishoudelijke
hulp. Heeft u interresse?
Bel: 06-50 93 36 18.

• Voel je een avond 'heer'
in ons luchtkasteel.„Geniet
van prachtige vergezichten
vanuit onze ballonmand voor
€ 175,- p.p. Bel ballonvaar-
der Paul Kok 06-51 58 41 45.

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

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

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

• Te koop gevraagd: sta-
pelbare bakken af m. pi m.
60x23x40 cm. Tel: 0575 - 55
1480.

• Vanaf oktober a.s. tijdelijk
te huur in Vorden: Gemeu-
bileerde recreatiewoning
met C.V. Geen huisdieren.
Tel. 0575- 461349.

• Te k. mooie dubbel ARR
rammen en ooilammeren
(ook enkel ARR), zwartbles st.
b., zw. vrij. Tel. 0575-4418 40.

• Te koop: nieuwe aardap-
pelen. Prei, sla-, andijvie-,
rode-, witte-, savooi-,
spruit-, bloem-, spits- en
boerenkoolplanten. Diver-
se soorten groenten en
fruit. Elke dag verkoop aan
huis elke zaterdagmorgen
verkoop van aardappelen,
groenten en fuit van 9.45 tot
12.00 uur op de parkeer-
plaats van pannenkoeken
restaurant Kranenburg, An-
dré Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel.: 0575-55 68 76.

0 Te koop: mestversprei-
der merk: Schuytemaker
Compleet en in prima staat.
Tel. 0575-55 38 96.

Omdat het werkt!

voor:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

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

of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-1 5452604.

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Het is vakantie

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

Vlaai v/d week

Appel-speciaalvlaai
6-8 stukken € 6,50

Dinsdag = brooddag

3 fijn volkoren broden
€4,00

Vakantieaanbiedingen

Wafel met kersen
€1,25

Weekendcake
met appel

€3,50

35 jaar meubelstoffering

O.A. GELDERLAND, LEOLUX,
ARTIFORT, GISPEN EN SPEKTRUM

11 M E U B E L S T O F F E R I N G

Halvestraat 2-4, 7412 VN Deventer, tel. 0570-615033

• Te koop: Opel Corsa 1.4
bj. 1994 open dak € 1800,-.
Telefoon (0575) 55 36 35.

• Vóór 2005 armoede halve-
ren: maak het waar! Witte
banden nu ook bij Wereld-
winkel Vorden.

• Gevraagd voor 3 uur per
week hulp in de huishou-
ding. Tel. (0573) 45 26 88.

• Gezocht: hulp in de huis-
houding in het buitengebied
van Vorden. Gaarne reactie
op nummer 06-55 30 88 73.

, De Ro* Dagmenu's
2O juli t/m 26 juli 2OO5

Prijs Dag m en u om mee te nemen € 6,50
Prijs Dagmenu bij ons te consumeren € 7,75

U mag uw dagmenu aankleden met extra gamituren of een extra gang dan zijn dit onze
afnaai prijzen: Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsalade € 1.25 p.p.

Prijs voor soep € 2.25 p.p.
Prijs voor i|s met slagroom € 1.75 p.p.

Woensdag 2O juli
champignonbouillon / Boeuf Bourgingon met nockerlen
en rauwkostsalade
Donderdag 21 juli
kipfilet met champignonsaus, aardappelkroketten, groente /
yoghurt friss met slagroom
Vrijdag 22 juli
knoflookcrémesoep / urkervispot in een witte wijn saus, rijst
en rauwkostsalade
Zaterdag 23 juli
spare ribs met zigeunersaus, gebakken aardappelen,
groente / ijs met slagroom
Maandag 25 juli
minestrone soep / spies Hawaï van kip en ananas kruiden-
boter frieten en zomersalade
Dinsdag 26 juli
wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groente /
ijs met slagroom

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.
'̂xHr̂ s^^A Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team
f ' ^"-/̂ » Wendie en Thomas



In ieder kind
begint de wereld opnieuw...

Blij en dankbaar zijn wij met de geboorte van
onze dochter en ons zusje

Evafy Joanne

Evaly is geboren op woensdag 13 juli 2005 om
5.13 uur, weegt 3913 gram en is 51 cm lang.

Anja, Hans, Marise en Lowie den Bakker

Toverstraat 16a
7223 LP Baak
hdenbakker@planet.nl
(0575) 44 29 10

De mensen
van Monuta maken

het verschil

Monuta
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

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

Pieter Kingma, Wiljart Mulder, Germaine Pasker-van Kleef.
Uw verzekeringsadviseur:

Marcel te Boome.

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

'IVvens uw vertrouwde' adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

xoais • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: Gerritsenweg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t . < > . Woonboulevard HijcTknmp)

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

Ik had nog zoveel aan je willen vragen.
We waren samen nog zoveel van plan.
Er was nog zoveel om van te genieten.
Maar ik besef dat dat nu niet meer kan.

Met veel verdriet delen wij u mede dat na een
ziekbed van slechts enkele weken mijn innig
geliefde man, onze fijne papa, trotse opa en mijn
lieve zoon rustig is ingeslapen

Gerrit Wolter Plijter

op de leeftijd van 69 jaar.

Henny Plijter-Bennink
Edwin en Marlou

Stef, Chris
André en Wendy

L/sa, Esmée
Ma Plijter-van der Maten

12 juli 2005
Pr. Bernhardweg 5
7251 EG Vorden

De crematieplechtigheid heeft vrijdag 15 juli in
Dieren plaatsgevonden.

KENNISGEVING

Op 10 juli 2005 is na een kort en hevig, maar
zeer moedig gedragen, ziekbed uit ons midden
gegaan

Janneke (Jannie) Denkers
Echtgenote van wijlen Jan de Graaf

Op 14 juli hebben wij in Gennep waardig
afscheid van haar genomen.

Wij zullen haar erg missen.
Broers en Zussen.

Uw warme belangstelling, troostende woorden,
bezoek, bloemen, kaarten en telefoontjes en uw
aanwezigheid na het overlijden van mijn lieve
man, onze vader en opa

Arie Tragter

hebben ons heel goed gedaan. Daarvoor zijn wij u
heel dankbaar.

Uit aller naam:
Riek Tragter-Meijerink

Vorden, juli 2005

Hartverwarmend was het zoveel blijken van mede-
leven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van
bloemen van u te ontvangen tijdens de ziekte van
en na het overlijden van

Jan van Burk

Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank.

Dat hij zoveel voor andere mensen heeft betekend
is een troostrijke gedachte voor ons.

Uit aller naam:
Anne van Burk-Binsbergen

Vorden, juli 2005

Het heeft ons goed gedaan zoveel blijken van
belangstelling te hebben ontvangen na het over-
lijden van onze moeder

Hermina Aartsen-Bijenhof

Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank.

Namens de familie:
J. de Gruijter-Aartsen

Vorden, juli 2005

CITYLIDO
EVERY Sf lTUROAY

;CITY THEATER ;: CLUB DE REAU :; SOULKITCHEN
^EAWWBASSb;::T£MPI-E BAR :; CUASSIC CAFÉ

:: KERKSTRAAT 6 :: QROENLO ::
: 0544 46 13 08 :: INFO@CITYUDO.NL :

:: WWW.CITYUDO.NL::

;: MIWMUM ACE 18 :: V.ITY LIDO HAS
ttCE RICHT TO REFUSE ENTRANCE ::

Bij veel gelegenheden
die voor u

van grote betekenis zijn,
wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij
graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een
lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie
kaarten staat ons

ter beschikking om aan
al uw wensen tegemoet

te komen.
Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van
overtuigd raken dat uw

boodschap
bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het
meest aanspreekt.

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

d r u k k e r i j Weevers

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

50 jaar? Huur 'n Sara of
Abraham 4,5 meter € 115.-

Ooievaar 4,5 meter € 35.-
per dag min. 3 dagen

Geboortefles 4 meter € 25.-
per dag min. 3 dagen

Springkussen 4 x 4 m
€ 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

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

ledere week kijkt

men uit naar de

kerkdiensten en

doktersdienst in

weekblad Contact

"Ze heet Calzone
maar is geen pizza'

Hoewel onze Calzone is geïnspireerd op de bekende pizza met dezelfde
naam, komt er geen grammetje deeg aan te pas. Wel opgerolde kipfilet,
gevuld met fetakaas en zontomaat. Voor een leuke kennismakingsprijs,

dus vooral niet 'effe wachten' maar meteen langskomen.

Keurslagerkoopje

Gemarineerde
kipf ilets (enkele) 4 stuks €

weekaanbieding

Rib - karbonade 4 stuks € 4?"
weekaanbieding

1
per portie 500 gram €

Special

Calzone
(gevulde kipfilet) 100 gram €

weekaanbieding

Aardappel salade soo gram €

Vleeswarentrio

100 gram gebraden gehakt +
1100 gram ardenner boterhamworst +
2,100 gram runderrookvlees ^ 59
l samen voor de prijs van : € «^ •
i

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

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

WEEKMBNÜ:
bij ons opeten € 7,so * afhalen € 6,00

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

Tomatensoep
• Nasi
•Saté

• Pindasaus

m 82. koud buffet € 15.00 p.p.
inderen van 4 tot 12 jr £ 1,00 per levensjaar!

Tot ziens bij 't Olde Lettink

Mitra Slijterij Sander Pardijs

iVtf
Dorpsstraat 16

MITRA 7251 BB Vorden
0575 554264

WINKELAANBIEDINGEN!

DOMAINE
PREIGNES LE VIEUX
Merlot

75 cl odviespri|s 4,99

3,99

INVER HOUSE
Green Pluid
Scoth Blended Whiskey

liter, odviesprijs 14,99

I2f99

WIECKSE WITTE
6-pack

6 x 30d, adviesprijs 4,90
Twee halen
één betalen



Focko de Zee, voorzitter VW Vorden:

"Samenvoeging drie VWs tot één
VW Bronckhorst een goede zaak"!

De verwachting is dat de leden van de Vordense WV zich in het najaar
zullen uitspreken om de plaatselijke VW op te heffen en akkoord zullen
gaan met de oprichting van de "VW Bronckhorst". Hetzelfde ritueel
zal zich eveneens, zo is de verwachting, ook afspelen tijdens de leden-
vergaderingen van de VW in Hengelo en in Zelhem. Deze samenvoeging
is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Hieraan zijn maanden van
vooroverleg tussen de drie besturen van genoemde WV s aan vooraf
gegaan. Men heeft gezamenlijk bewust gekozen voor één VW voor de
gehele gemeente Bronckhorst.

Aan dit samengaan liggen drie over-
wegingen ten grondslag. Ten/eerste
omdat recreatie en toerisme binnen
Bronckhorst een speerpunt van ge-
meentelijk beleid wordt. Als tweede
overweging wordt genoemd dat het
grondgebied van Bronckhorst perfect
weerspiegelt wat de Achterhoek zo
aantrekkelijk maakt als opkomende
vakantieregio en voorts omdat de re-
creatie ondernemers gebaat zijn met
een krachtige VW organisatie. Focko
de Zee, voorzitter van de Vordense
VW vindt de gehele ontwikkeling tot
één VW Bronckhorst een goede zaak.
Zegt hij: "In de eerste plaats omdat de
nieuwe VW Bronckhorst franchisene-
mer wordt van de VW Achterhoek.
Dat houdt in dat de betaalde mede
werkers binnen de WV onder de CAO
van de VW gaan vallen.

NIEUWE DIRECTEUR
Verder zullen we in onze winkels, de
brochures m.b.t. het Achterhoeks Bu-
reau voor Toerisme en het Geklers-
Overijssels Bureau voor Toerisme in de
verkoop moeten hebben. Op het ge-
bied van productontwikkeling zullen
we nauw overleg met de WV Achter-
hoek moeten gaan voeren. Dit alles
geldt natuurlijk voor de WV winkels
in Vorden, Hengelo en Zelhem. Wat
Vorden betreft verandert er in zoverre
nog wat, namelijk dat onze twee be-
taalde medewerkers wat meer ingezet

zullen worden voor de nieuwe WV
Bronckhorst. Hoe dat precies ingevuld
zal worden, heeft alles te maken met
een nieuw te benoemen directeur.
Deze directeur (waarschijnlijk op part-
time basis) is dan namelijk verant-
woordelijk voor de dagelijkse gang
van zaken binnen de WV Bronckhorst.

Trouwens onze huidige VW in Vorden
is momenteel al begonnen om in sa-
menwerking met de ondernemers in
het stadje Bronkhorst (dus zonder "c ")
gezamenlijk een brochure uit te ge-
ven. Ook is Vorden bezig met de onder-
nemers in Steenderen om bepaalde
routes op elkaar aan te sluiten", zo
zegt Focko de Zee. Wanneer de VW
Bronckhorst straks een feit is, komt er
een algemeen bestuur die uit 11 leden
zal bestaan, waarvan één neutrale
voorzitter en twee leden per "oude"
gemeente. Verder een dagelijks be-
stuur bestaande uit een voorzitter en
drie leden vanuit de voormalige VWs
van Vorden, Hengelo en Zelhem. Het
dagelijks bestuur kan zonodig worden
uitgebreid met leden uit Steenderen
en Hummelo en Keppel (in Steende-
ren en Hummelo en Keppel heeft men
nl. geen WV, red.).

GASTHEER
De samenvoeging van de drie VWs
wordt aangegrepen om het takenpak-
ket aan te scherpen en uit te breiden.

De nieuwe organisatie ziet zich onder
meer als gastheer voor de individuele
toerist, toeristische-recreatieve pro-
ducten en diensten ontwikkelen, be-
langenbehartiger van het (toeristische)
bedrijfsleven, steun verlenen aan de
individuele leden/ondernemers. Ook
wil de VW zich opwerpen als klank-
bord voor met name startende en be-
staande ondernemers, bijvoorbeeld
helpen bij een ondernemingsplan.

De huidige VWs in Vorden, Zelhem
en Hengelo hebben goede ervaringen
met de inzet van vele vrijwilligers voor
baliefuncties, het gidswerk en andere
taken. De nieuwe VW Bronckhorst wil
daar straks nog een nieuwe categorie
van deskundigen aan toevoegen op ge
bied van juridische zaken, financiën,
prijsstelling, marketing, administra-
tie, belastingen e.d. Deze deskundigen
worden als VW consulent ingezet
voor ondernemers. De werving van de
ze deskundigen gaat binnenkort van
start. Gemikt wordt op mensen die
niet meer in het reguliere werkproces
zitten maar toch op hun vakgebied
dienstbaar willen zijn aan anderen.

Focko de Zee: "Het ligt in de bedoeling
dat, wanneer de WV Bronckhorst of-
ficieel met haar taken zal beginnen,
wij richting toekomst in Vorden, Hen-
gelo en Zelhem een zgn. "VW Plat-
form" krijgen. Dit Platform zal twee
keer per jaar elk in haar eigen plaats
bij elkaar komen.

De Platforms krijgen als taak de VW
Bronckhorst te adviseren. Ook om toe
te zien hoe de productontwikkeling
verloopt. De Platforms zullen tevens
de contacten met de leden onder-
houden en plaatselijke activiteiten
coördineren. Verder is ieder Platform
met twee leden in het bestuur van de
VW Bronckhorst vertegenwoordigd".

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

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

deren van Welzijn Ouderen Vorden
hebben vacantie tot begin september.

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

JULI
19 Avondrondleidingen Pinet in de

Belten.

20 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege.

21-22-23 Zomerfeesten Vorden.
21 Klootschietgroep de Vordense Pan.
24 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijden.
26 Avondrondleidingen Pinet in de

Belten.
27 ANBO klootschieten bij de Kleine

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

in de Wehme.

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

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

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

In de zeven voormalige paarden-
stallen van kasteel de Kieftskamp
zijn van 13 augustus t/m 11 septem-
ber beeldende kunst installaties te
zien van Wendelmoet Langerak. In
deze ruimtes, heeft de kunstenaar
een sfeer van eenvoud en verstil-
ling gerealiseerd op het thema 'in
het licht van de schaduw*. Ook in
de tuin zijn een aantal beeldende
kunstwerken van haar te zien.

Op vier weekenden zijn er doorlopen-
de voorstellingen van andere kunste

naars; za 13 en zo 14 augustus: Poseert
voor daglicht, Etuschka B.; za 20 en zo
21 augustus: De geest op zolder, Loes
Vreedeveld; za 27 en zo 28 augustus:
Getekende beelden, Wendelmoet Lan-
gerak; za 3 en zo 4 september: Muziek
van het leven, Paul van Olffen; za 10
en zo 11 september: Kunst verklanken,
Frank Jenniskens.

Datum: 13 augustus tot en met 11 sep-
tember. Openingstijden: donderdag
tot en met zondag. Adres: De Kiefts-
kamp, Lindeseweg 6, 7251 NK Vorden.

VBV de Graafschap - Omniworld
Oefenwedstrijd op terrein W Vorden
Op zaterdagavond 30 juli speelt
een geheel vernieuwde selectie van
VBV de Graafschap uit Doetinchem
een oefenwedstrijd tegen een
nieuwkomer in het betaalde voet-
bal Omniworld uit Almere op het
terrein van de W Vorden.

In voorbereiding op het nieuwe sei-
zoen zullen de twee BVO's met hun
sterkste selectie aantreden, het is im-
mers een van de laatste gelegenheden
om tegen een team te voetballen die
op hetzelfde niveau speelt.

Bij de Graafschap zullen o.a. Joep van
den Nieuweland, Joost Volmer en John
van Loenhout aantreden, allen zijn dit
seizoen nieuw bij de Achterhoekse club.

De organisatie van deze avond is in
handen van de W Vorden en het is
voor de vereniging gelijk de aftrap
voor het nieuwe seizoen want drie we
ken later staat immers het 15e Inter-
nationale Wim Kuijpertoernooi alweer
op het programma! Meer informatie is
te vinden via www.vworden.nl of
www.kuij pertoernooi.nl

Op zaterdag 30 juli zullen de kassa's
vanaf 17.30 geopend zijn; kaartjes kos-
ten € 5,00 voor volwassenen en € 3,00
voor jeugd tot 12 jaar en 65+ en
vol=vol. Velden van de W Vorden zijn
gelegen aan de Oude Zutphenseweg
11 te Vorden. Gezien de te verwachten
drukte verzoekt de organisatie zoveel
mogelijk per fiets te komen.

Guido Mullink (26) waagt sprong in het diepe met eigen schildersbedrijf:

"Kwaliteit verdient zichzelf'
Als 14-jarig jochie had hij zijn eer-
ste schilderklus; nadat een kennis
hem vroeg of hij misschien kon
schilderen bedacht Guido Mullink
zich geen moment: "Ik zei meteen
ja. En toen heb ik dus zonder enige
ervaring een heel huis geschil-
derd!" Nu, ruim tien jaar later,
heeft Guido zijn eigen schildersbe-
drijf: Mullink Schilders.

Na die eerste klus rolde de jonge on-
dernemer van het ene in het andere
schilderkarwei. Het beviel hem zo
goed dat hij na de middelbare school

voor een opleiding koos aan het Cibap
in Zwolle, school voor bescherming-,
afwerking-, reclame en presentatie-
technieken (voorheen nationale schil-
dersschool). Guido koos ervoor om
zich de laatste twee jaar van die school
te bekwamen in de richting econo-
misch/technisch.

Met een diploma op zak deed Guido
Mullink eerst ruim zes jaar ervaring op
bij verschillende schildersbedrijven in
de buurt. Toen hij merkte dat het werk-
aanbod 's winters gering was en de
werkgevers in de maag zaten met hun

personeel, koos hij een paar jaar gele
den voor het avontuur. Guido: 'Ik heb
op een gegeven moment gewoon drie
maanden onbetaald verlof genomen
in de winter en ben gaan werken en
reizen in het buitenland. Ik ben nogal
een reislustig type...' Zijn eerste verre
reis voerde naar kennissen in Zuid-
Afrika, waar hij schilderwerk deed.

De afgelopen jaren heeft Guido heel
wat van de wereld gezien, zo ging hij
bijvoorbeeld naar Australië en Nieuw-
Zeeland. Op zijn verre reizen deed hij
ook de nodige vakkennis op. Guido:
'In Australië heb ik bijvoorbeeld erva-
ring opgedaan met het maken van
muurschilderingen.'
En toen kwam dan het idee om een ei-
gen bedrijf te starten. Guido hierover:

'Ik keek wel eens naar andere bedrij-
ven en realiseerde me dat ik sommige
dingen heel anders had aangepakt.
Een gewaagde stap? 'Ik heb geen mo-
ment getwijfeld. Ik heb zo mijn eigen
visie op het runnen van een schilders-
bedrijf, en die blijkt te werken. Het
geeft zoveel voldoening als je een stuk-
je vakwerk kunt leveren naar wens
van de klant, dat was voor mij de drijf-
veer om mijn bedrijf te starten.' Len
paar maanden oud is Guido's bedrijf
nu. Het bevalt hem uitstekend om ei-
gen baas te zijn. Via via heeft de reis-
lustige schilder al veel klussen binnen-
gehaald. 'Het gaat heel goed en de goe
de samenwerking met andere kleine
schildersbedrijven in de regio is pret-
tig. We hebben onderling goed con-
tact en helpen elkaar waar nodig.'

'Kwaliteit verdient zichzelf, dat is
mijn motto' zegt Guido, 'daarnaast
vind ik het heel belangrijk om precies
aan de wens van de klant te voldoen.
Met een eenmansbedrijf gaat dat heel
goed: de communicatie is heel direct
en dat waarderen klanten ook, blijkt
uit de goede reacties.' Daarnaast is
Guido Mullink door zijn brede oplei-
ding en ervaring meer dan alleen een
schilder. Een cursus kleurenleer ver-
schafte hem beter inzicht in kleuren
en binnenhuisarchitectuur. Al met al
is Mullink Schilders een zeer breed ge
oriënteerd schildersbedrijf waar vak-
werk en goed advies voorop staan. Hen
logische keuze dus voor iedereen die
zijn huis goed wil onderhouden!
Zie: www.mullink-schilders.nl
Guido Mullink, tel. (06) 12 15 65 76.
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De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden
"TV*.I /f\C"7C\ CC HO O ATel. (0575) 55 13 84

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

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

Tijdens de Vordense Zomerfeesten (21,22 en 23 julij

20% KORTING
op de totale zonnebrillencoilectie

SIEMERINK

Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden
Tel. (0575) 55 15 05

In verband met het slopen van

mijn bedrijfspand ben ik gestopt

met mijn werkzaamheden.

Hierbij wil Ik al mijn klanten

die mij jarenlang trouw zijn

gebleven bedanken.

\

Manny Smit
Nieuwstad 5 • Vorden

5 eurocent p.m.

TELEFONISCHE HULPDIENST

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

0900-0767

Restaurant
't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251 HN Vorden

tel. 0575-554001

www.oldelettink.nl

e-mail: info@oldelettink.nl

Door omstandigheden

gaat de barbecue tuin

tijdens de Jaarmarkt

bij Shoezz

aan de Dorpsstraat 9

NIET DOOR.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

FOCWA NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

V.T.P voorzitter Rien Wdbeke:

"Beleidsplan begint vruchten af te werpen"

Rien Wabeke is vier jaar geleden Han Pelgrum opgevolgd als voorzitter
van de tennisvereniging VXP (Vordens Tennis Park). Dat ze hem destijds
voor die functie hebben benaderd, heeft Rien Wabeke toch wel verrast.
"Ik was pas enkele jaren lid. Wel wist ik dat Han Pelgrum had aange-
geven dat hij met het voorzitterschap wilde stoppen, maar dat ze bij
mij aanklopten, ja daar keek ik toch wel van op. Temeer omdat ik het
"tenniswereldje" eigenlijk helemaal niet kende. Wel heb ik mede door
mijn dagelijkse werkzaamheden ervaring op het gebied van organi-
satie (de 43 jarige Vordenaar is van beroep projectmanager innovatieve
projecten, red). Daarom zullen ze mij wel benaderd hebben", zo zegt
Rien Wabeke lachend.

Na zijn benoeming heeft hij de eerste
maanden benut om goed te kijken
hoe alles bij V.T.P in elkaar stak. " Zeg
maar bij alle geledingen van de club in
de keuken gekeken. Wat mij opviel
een goed bestuur en enthousiaste le-
den en een vereniging die al circa tien

jaren op dezelfde wijze draaide en die
hier en daar wat vernieuwd diende te
worden. Met name de afstand tussen
bestuur en de verschillende commis-
sies was in mijn ogen te groot. De één
wist soms niet wat de ander deed. We
hebben toen een commissie ingesteld

die onderling en naar buiten toe mede
voor een betere communicatie moest
zorgen en dat heeft goed uitgepakt",
zo zegt Rien Wabeke met nadruk op
het woord "wij"!

"Als bestuur heb je natuurlijk tevens
de taak om ervoor te zorgen dat de ver-
schillende commissies (in totaal circa
12) goed blijven functioneren. Wij
hebben 50-60 vrijwilligers die elk op
hun eigen specifiek terrein met de
club bezig zijn. Tevens aan ons de taak
dat het geheel niet verstart en dat er
een frisse wind blijft waaien. Wat bij
V.T.P duidelijk ontbrak, was een be-
leidsplan. Wij hebben intern wat
brainstormsessies gehouden en daar-
na in 2003 met begeleiding van de
KNLTB een vijf-jaren plan opgesteld.
Het eerste aandachtspunt was de zes
tennisbanen die nodig vernieuwd
moesten worden. In onze planning
moest dat in 2006 gerealiseerd wor-
den.

En zoals je weet, de nieuwe banen zijn
de vorige maand al in gebruik geno-
men, een jaar eerder dan gepland.
Daar zijn wij als V.T.P. best wel een
beetje trots op", zo zegt Rien Wabeke
die verheugt opmerkt blij te zijn met
de inbreng van een aantal sponsoren
(zo hebben de nieuwe banen als blijk
van waardering, elk de naam van een
sponsor gekregen, red). Overigens
wordt de financiële inbreng van de
sponsoren niet in de jaarexploitatie
opgenomen. Dat geld wordt gereser-
veerd voor andere zaken. Voor het geld
dat nodig is voor de nieuwe banen (cir-
ca 85.000 euro) hebben we een lening
afgesloten. Rente en aflossing wordt
opgebracht via de contributies van de
leden.

DIJKMAN BOUW OPEN
De jaarlijkse contributie bedraagt 155
euro. Indien de leden bepaalde werk-

zaamheden voor de club verrichten,
wordt de contributie 125 euro. Dan
denk ik aan het onderhoud van de
banen, schoffelen, snoeien, vegen,
schoonhouden van de gebouwen, kan-
tinediensten draaien e.d. Dus op dat
gebied dankzij de vele gemotiveerde
vrijwilligers vrijwel geen kosten", al-
dus Rien Wabeke die vervolgens op-
nieuw het beleidsplan aanstipt. Zegt
hij: "We hebben in de leeftijdsgroep
15- 35 jaar het minst aantal leden. De-
ze groep werd ook te weinig geboden.

Wel organiseerden we jaarlijks een
toernooi voor onze tennissers met de
rating 6, 7, 8, 9, (aanduiding voor het
niveau, red) maar niet voor hen met
de rating 3, 4, 5. Daar is sinds vorig
jaar middels het toernooi "Dijkman
Bouw Open" verandering in gekomen.

Dit jaar wordt het toernooi van 15 au-
gustus tot en met zondag 21 augustus
gehouden. Een op prestatie gericht
toernooi dat deel uitmaakt van de
O.G.T.C (Oost Gelders Tennis Circuit).
Drukkerij Weevers is de hoofdsponsor
van dit tenniscircuit! In de zomer-
maanden worden in de regio zeven
van dergelijke toernooien gehouden.
Er is nog een achtste toernooi de zgn.
"Masters" waar de kampioenen uit de
zeven genoemde regionale toernooien
aan meedoen. Deze "Masters" worden
dit jaar in Ruurlo gehouden.

Het "Dijkman Bouw Open" is trou-
wens een geweldige stimulans voor
onze leden. De hele club is er bijbe-
trokken en dat schept een band. We
kunnen daarnaast bogen op een toer-
nooicommissie die alles tot in de
puntjes verzorgt. Dit onder de enthou-
siaste leiding van Jan Leegstra. Jan is
dagelijks al ruim voor de aanvang van
de wedstrijden aanwezig en verlaat als
laatste het complex", zo zegt Rien Wa-
beke.

OUDERS BIJ CLUB BETREKKEN
Nog even terug naar het beleidsplan.
Rien Wabeke: "De afgelopen tijd zijn
er tevens duidelijke taakomschrijvin-
gen gemaakt. De lijnen tussen bestuur
en commissies waren veel te groot. In
de nieuwe constructie hebben de be-
stuursleden ook zitting in één van de
commissies. Verder hebben wij in het
beleidsplan aangegeven dat wij ook de
ouders van de jeugd van 5-12 jaar
meer bij de club willen betrekken.

In deze groep veel verloop bij de jeugd
die het prestatieniveau niet halen en
deze jongens en meisjes willen we ook
graag voor de club behouden. Deze
leeftijdsgroep krijgt wekelijks een uur
tennisles en verder zie je ze niet .

Middels groepsvorming willen we sti-
muleren dat ze vaker naar de baan ko-
men", zo zegt Rien Wabeke (V.T.P. telt
momenteel 345 leden, waarvan circa
85 jeugdleden t/m 18 jaar ).

Rien Wabeke: "Het beleidsplan begint
zijn vruchten af te werpen. We hebben
de goede lijn te pakken. Bovendien is
er een website in aantocht met daarbij
alle informatie over de club.

Verder willen we proberen het aantal
sponsoren uit te breiden. Maar eerst
wordt het vizier gericht op de "Dijk-
man Bouw Open".

Jammer dat Martine Dijkman vanwe-
ge buitenlandse verplichtingen nie t
van de partij kan zijn. Gelukkig heb-
ben we in de persoon van Manneke
Mulderije een publiekstrekker van de
eerste orde", zo zegt de voorzitter van
V.T.P. die tot slot van het gesprek nog
wijst op de "geweldige" buurtcompeti-
ties die zowel in de zomer als in de
winter op de banen van het tennis-
complex van Vordens Tennis Park wor-
den gehouden.
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B E U R S P R A A T

Gemengd beeld
aandelenmarkten
De afgelopen week daalden de
beurzen onder invloed van de aan-
slagen in Londen. Tot dat moment
was er sprake van een kleine plus.
De dollar en de obligatiemarkten
wonnen opnieuw terrein, terwijl
de olieprijs opnieuw een record
boekte door de stormen in dé Golf
van Mexico.

De stijging van het Amerikaans produ-
centenvertrouwen deed de beurzen
stijgen tot het moment van de aansla-
gen in Londen. De directe reikwijdte
van de Londense aanslagen is beperkt.
Wel vinden zij plaats tegen de achter-
grond van een al afkoelende Britse
economie, dalende huizenprijzen en
toenemende speculatie over een rente
verlaging later in 2005. De markt re-
kent inmiddels op twee rentestappen
van een kwart procent in de loop van
2005. Wij verwachten niet dat de aan-

slagen het beslissende duwtje in de
rug is voor de Europese Centrale Bank
om de rente dan toch maar met een
half procent te verlagen.

Aandelenkoersen hebben heftig gerea-
geerd. Europese beurzen zijn per saldo
zo'n 2,5% gedaald. Die heftige reactie
is deels te verklaren uit angst voor
meer aanslagen en deels te verklaren
aan de opmerkelijke koersstijgingen
sinds ultimo april. Voor meer aansla-
gen zijn op dit moment geen aanwij-
zingen. Dat er op enig moment een
aanslag in Londen plaatsvindt is op
zich geen verrassing. De aanslagen
zijn vermoedelijk wel aanleiding voor
een bij de zomermaanden passend
meer zijwaarts patroon op beurzen.
De rally sinds ultimo april heeft ons
verrast in het licht van het aanhou-
dend verkrappend beleid van de Fed,
de hardnekkig hoge olieprijzen en de
onhoudbaar sterk ontwikkeling van
de Amerikaanse detailhandelsverko-
pen. Ons advies voor aandelen blijft
ongewijzigd neutraal. De beursreactie
op de aanslagen is te beperkt om een
adviesverhoging te rechtvaardigen.

De Fed herhaalde de opmerking dat er
nog meer gematigde renteverhogin-
gen te verwachten zijn. De inflatie op
jaarbasis is inmiddels gestabiliseerd
na een versnelling eerder dit jaar,
maar de Fed maakt zich nog steeds
zorgen over de overspannen huizen-
markt en het hoge tekort op de han-
delsbalans, dat weer een gevolg is van
de hoge groei van de consumentenbe-
stedingen. De Fed ziet de daling van de
lange rente ook steeds minder als een
signaal dat de economie afkoelt en
steeds meer als een drijfveer van de al
overspannen huizenmarkt en de con-
sumentenbestedingen. De markt
prijst al minimaal twee extra verho-
gingen met 0,25% in en twijfelt over
het derde kwartje. Wij verwachten dat

er voor het einde van het jaar nog drie
renteverhogingen zullen komen, wat
de rente naar 4% zal brengen.

De meevallende economische cijfers
in de VS zijn ook een steun in de rug
voor de dollar. De sterke groeicijfers in
de VS worden als belangrijkste oor-
zaak gezien van de rally van de dollar
dit jaar ten opzichte van de meeste an-
dere belangrijke valuta's (alleen de
Braziliaanse real en de Mexicaanse pe-
so zijn dit jaar t.o.v. de dollar geappre-
cieerd). Deze rally heeft ook de Fed ver-
rast. Greenspan zei in november 2004
nog dat hij zich goed kan voorstellen
dat de wereld moe wordt van het op-
potten van dollars. Fundamenteel is er
op dit gebied sindsdien weinig veran-
derd. De VS is nog steeds afhankelijk
van de bereidheid van het buitenland
om het tekort op de lopende rekening
te financieren. Internationale partijen
hebben in april en mei fors minder
Amerikaanse schuldpapieren aange-
kocht dan gebruikelijk in de laatste
twee jaar en dit zou een eerste signaal
kunnen zijn in die richting. Dit heeft
echter nog niet geleid tot een verzwak-
king van de dollar. Wij verwachten
een verzwakking van de dollar die be-
leggingsrendementen in euro's geme-
ten onder druk zal zetten.

Bron: IRIS (Institute for Research and
Investment Services), een gezamenlij-
ke onderneming van de Rabobank en
de Robeco Groep.

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

Smederij Oldenhave die sinds het
voorjaar op het industrieterrein
"Werkveld" in Vorden is gevestigd,
kreeg zaterdagmorgen bezoek van
een Belgisch gezelschap, dat zich
op de hoogte wilde stellen over de
wijze waarop het Vordense bedrijf
op milieutechnisch gebied functio-
neert.

De belangstelling ging met name uit
naar de wijze waarop de afzuiging van
de uitstoot van het smidsvuur wordt
geregeld. De Belgen, studenten aan de
academie voor smeedwerk in Ander-
lecht en Antwerpen en leden van de
Belgische Gilde voor Kunstsmeden,
zijn momenteel aan het bekijken of
het door Oldenhave bedachte systeem
ook in België toegepast kan worden.

De bezoekers kregen deze morgen vol-
op de mogelijkheid om zelf ook op het
smidsvuur te experimenteren.

Het ligt in de bedoeling dat smederij
Oldenhave tijdens de Monumentendag
op 10 september tussen 10.00 - 16.00
uur "open huis" houdt. Die dag zullen
er tevens continu demonstraties sme-
den en koperslaan plaats vinden.

EXCITYNG Urban
met Glenn B
Met EXCITYNG Urban brengt City
Lido zaterdag 23 juli master of Bub-
bling dj Glenn B, de sexiest dancers
die er zijn, DJ Efski, DJ Safir, MC
Sherlock en resident Big D in de
main area te Groenlo.

Ondersteund met de diverse projec-
ties beloofd het een zomers sfeertje te
worden in de Main area.

De 70's, 80's en 90's gemixed door
Michel knallen deze avond door de
Soulkitchen en feestcafé Barrio Basso
gaat plat met de beste top 40 en Ne
derlandstalige meezingers met Mark.
In Club de Reau zijn Zemtec en The
Unexplained verantwoordelijk voor
een flink portie Trance/Hardtrance
en Hardstyle.

Witte banden nu ook in Vorden
Wereldwinkel Vorden doet mee
aan de Nederlandse campagne
'Maak het waar. Armoede de we-
reld uit'. Witte polsbanden maken
deel uit van die campagne. Premier
Balkenende was de eerste die een
witte band in ontvangst nam.

Miljoenen mensen dragen de witte
banden, het wereldwijde symbool te
gen armoede. Op deze manier steunen
zij de campagnes voor het halveren
van de armoede in de wereld.
Wereldwijd zijn campagnes van start
gegaan onder de noemer 'A Global
Call to Action Against Poverty'. De We-
reldwinkels sluiten bij deze interna-
tionale beweging aan die zich inzet
om de millenniumdoelen te halen.
Deze doelen zijn in 2000 afgesproken
tussen 189 landen in de wereld en

moeten ervoor zorgen dat vóór 2015
extreme armoede in de wereld is uit-
gebannen.

Premier Balkenende ontving een witte
band en een petitie van meer dan 35
maatschappelijke organisaties die in
het Nederlands Platform Millennium-
doelen zijn vertegenwoordigd.

In Nederland voeren de Wereldwin-
kels samen met het Nederlands Mil-
lenniumdoelen Platform actief cam-
pagne om mensen te informeren over
deze doelen. Het Platform herinnert
de Nederlandse regering aan de af-
spraken die in 2000 zijn gemaakt.

Witte banden zijn te koop in de We-
reldwinkels, Fair Trade Shops en via
de website www.maakhetwaar.nl

Go-Ahead Eagles - streekelftal
Traditiegetrouw vindt voor aan-
vang van het voetbalseizoen de
wedstrijd tussen Go Ahead Eagles
en een streekelftal plaats. De recet-
te van deze wedstrijd komt volledig
ten goede aan de bewoners van het
PW Jansen Verpleeghuis, Deventer.

De wedstrijd zal worden gehouden op
dinsdag 26 juli, aanvang 19.00 uur op
het sportpark van de S.V. Almen aan
de Binnenweg te Almen. Vele bekende
spelers uit de regio zijn voor deze wed-
strijd uitgenodigd.waaronder o.a: Hu-
go van Ditshuizen, Vordens en Gelders
topscorer, dus een goede gelegenheid
voor de Vorden-aanhang om zelf te
zien of hij alweer in vorm is voor het

aanstaande zware seizoen. Almens
topper: Daan Boonman. Enkele overi-
ge spelers: E. ten Have (Harfsen); GJ.
Bargeman (Witkampers); T. Oolbek-
king, H. Nijland, W. van Osch (WHCZ);
M. Brunthorst, D. van de Geest (Lo-
chem); T. van Zeijst (Eefde); F. Buurt-
meijer (AZC); S. Jansen (Be Quick); P.
Frikking (Zutphania),

De leiding is in handen van de heer
B. Westervoorde, geassisteerd door de
heren: Harmelink en Lucks.
Uiteraard hopen wij op mooi weer en
een grote opkomst, zodat ook dit jaar
een aanzienlijke bijdrage naar het PW
Jansen Verpleeghuis kan worden over-
geboekt.

RUURLO, DOOLHOFDORP!
Van 2 juli tot en
met 28 augustus
is de kunstroute
labyrint VII, het
Middelpunt gra-
tis toegankelijk.

Wilt u informatie over de geëxposeer-
de kunstwerken dan kunt u voor €
5,00 een routebeschrijving te kopen
bij de Ruurlose VW op het Kerkplein
of bij het beginpunt van de route, Pan-
nenkoekboerderij "de Heikamp"aan
de Hengeloseweg. Hierin wordt be-
schreven hoe u bij alle kunstobjecten
kunt komen met een uitvoerige be-
schrijving van alle getoonde kunstwer-
ken. Voor de kinderen is een speciale
routebeschrijving beschikbaar waar-
door deze kunstroute voor hen een
echte puzzeltocht wordt.
Als u de volledig ingevulde bon op de
routebeschrijving inlevert bij "De Hei-
kamp" of de plaatselijke VW, dan
maakt u kans op een leuk artistiek
aandenken aan deze tocht.

Bij voldoende deelname worden elke
woensdagmiddag om 14.00 een rond-
leiding georganiseerd. Aanmelden bij
de VW of de Heikamp. Groepsrondlei-

dingen zijn mogelijk op afspraak via
telefoonnummer (0573) 45 39 26 van
VW Ruurlo.
Al sinds 1992 worden in en om Ruurlo
projecten gerealiseerd met als thema
labyrint. Ook in 2005 stelt het Ruur-
lo's Cultureel Platform zich ten doel
een project met dit thema te realise-
ren. Een bijzonder project, want het
betreft een route langs éénmalige
kunst, speciaal ontworpen en uitge-
voerd in de prachtige natuur van de
boswachterij Ruurlo van Staatsbosbe-
heer, in de onmiddellijke omgeving
van de "Doolhof', en pannenkoek?
boerderij "De Heikamp".

Exposities in het kader van Labyrint
2005 'Het middelpunt" Galerie M 227-
38, Domineesteeg 16, Ruurlo Open:
Do, vr, za, zo 13.30 uur tot 17.00 uur
of op afspraak, tel. 0573 45 1656

9 juli tot en met 31 juli
Margreet Markus sculpturen
9 juli tot en met 28 augustus
Ger Stadman schilderijen
vrij toegankelijk door middel van de
vensterexpositie
6 augustus tot en met 28 augustus
Ine van Son objecten in textiel
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk, inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gemeente stopt speciale band met
partnergemeenten
Euroregio contactpersoon voor uitwisselingen -

De voormalige gemeenten Hengelo,
Hummelo en Keppel en Steenderen
kenden elk een partnergemeente in
Duitsland. Hengelo had Neuenkir-
chen, Hummelo had Heek en Steen-
deren Legden. Door de herindeling
was het nodig de contacten opnieuw
te bekijken. Onlangs heeft de ge-
meente Bronckhorst besloten de
relatie met deze partners te be-
ëindigen. Verantwoordelijk wet-
houder Peter Glasbergen: "Wij
weten dat veel verenigingen in die
plaatsen nauwe contacten onder-

houden met verenigingen in de part-
nergemeenten. Dit werd door de
oude gemeenten altijd gestimuleerd
en ondersteund. De prioriteit van
Bronckhorst ligt op dit moment
echter bij het bevorderen van
samenhang, samenwerking en
uitwisseling binnen de eigen ge-
meente. Dat de gemeente het be-
stuurlijke partnerschap met de drie
Duitse gemeenten heeft beëindigd,
wil overigens niet zeggen dat vereni-
gingen die jaarlijks diverse uitwisse-
lingen organiseerden dit niet in

stand kunnen houden. Integendeel!
Hiervoor kunnen zij nu terecht bij de
Euregio, het samenwerkingsver-
band voor Nederlands-Duitse
contacten. De basis van de partner-
schappen was ook het bevorderen
van contacten tussen burgers
onderling."

Contact
Op de website www.euregio.nl staat
alle informatie over subsidie-
mogelijkheden. De heer Meijervan
het Euregiokantoor in Enschede is
contactpersoon en kan medewer-
king verlenen om onderlinge uit-
wisselingen tussen de voormalige
gemeenten en de Duitse partners te
stimuleren (tel. 053 460 51 51/59).
Een formulier voor een verzoek om
financiële ondersteuning voor
uitwisselingen kunt u aanvragen via:
infof9euregio.nl of bovenstaand
telefoonnummer.

Jan Tiecken bedrijfscontactfunctionaris

Sinds 1 juli jl. is de heer Jan Tiecken
benoemd tot bedrijfscontactfunctio-

naris van onze gemeente. De be-
drijfscontactfunctionaris adviseert

over algemene economische zaken,
bevordert de economische bedrij-
vigheid en acties gericht op werving
van bedrijven, stimuleert bedrijfs-
vestigingen en bedrijfsverplaat-
singen. Verder onderhoudt hij
contacten en geeft hij voorlichting
aan gevestigde bedrijven en bedrij-
ven die zich binnen de gemeente
willen vestigen. De gemeerite
Bronckhorst hecht veel belang aan
een goed ondernemersklimaat in de
gemeente. Tiecken wil graag een
goed contact en tijdige en duidelijke
communicatie met ondernemers en
ondernemersbelangenverenigin-
gen. Voor vragen en opmerkingen
kunt u Jan Tiecken bereiken onder
te l . (0575 )750361 of per e-mail
j. t ieckenObronckhorst.nl

Rioolreiniging
Tot en met 19 augustus a.s. rei-
nigt en inspecteert de firma Van
der Velden delen van de riolering
in de gemeente Bronckhorst.
Binnenkort wordt de riolering
gereinigd en geïnspecteerd in de
volgende kernen:
• Kranenburg week 30
• Medler week 30
• Hengelo Gld. week 31
• Keijenborg week 32
• Zelhem week 33

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

Last van ongedierte?

Ratten, muizen, wespen, je kunt
er behoorlijk last van hebben.
Hoe u deze diertjes kunt bestrij-
den, kunt u vragen aan de ge-
meente. Wij geven u graag advies.
Een wespennest kunt u bijvoor-
beeld heel goed zelf bestrijden.
Als u met een spuitbus, die u kunt
kopen bij een specialistisch be-
drijf, in het nest spuit, gaan de
dieren dood. Doet u dit wel als het
koel en donker is. Een zwerm bij-
en is een ander verhaal. Daarvoor
kunt u het beste de plaatselijke
imkervereniging bellen. Zij halen
de zwerm graag op. Indien u dat
wilt bestrijdt de gemeente onge-
dierte, tegen vergoeding van de
kosten. Bent u huurder, overleg
dan eerst met de eigenaar van de
woning. Maar er zijn ook diverse
specialistische bedrijven die u
voor bestrijding kunt inschakelen.
De telefoonnummers zijn op de
afdeling Openbare werken be-
kend, tel. (0575)l 75 03 39. De kos-
ten van bestrijding (per nest) zijn:
voor ratten € 89,-, muizen € 80,-
en wespen € 65,-.

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

Aanvragen
Evenementenvergunningen
• Hengelo Gld.. 13 en 17juli 2005, buitenpodium, café de Egelantier
• Keijenborg, 22 juli 2005, tuinfeest, Poelsweg 19
• Keijenborg, 6 augustus 2005, buurtfeest Koepelbuurt, Koepelweg
• Steenderen, 21 augustus 2005, braderie/vlooienmarkt, Burg. Buddingh-

plein
• Keijenborg, 27 augustus 2005, buurtfeest, parkeerplaats op de Lindenhof

(achter de bejaardenwoningen)
• Steenderen, 28 augustus 2005, onderlinge wedstrijd LR en PC de Zeven-

steen, Manege Het Hoogewessel
• Hengelo Gld., 26 t/m 28 augustus. Internationale Veteranenrally, nabij de

Varsselse molen

Openbare bekendmakingen

• Hengelo Gld., 9 t/m 11 september 2005, jaarlijks weekend legervoertuigen,
Varsselseweg 41 /Sarinkdijk

• Hummelo, 24 en 25 september 2005, autoshow autobedrijf Overbeek, deel
van de Beatrixlaan

• Hummelo, 25 september 2005, tuinfeestje, eigen tuin Beatrixlaan 37
• Zelhem, 30 oktober 2005, 21e marathon van Doetinchem, diverse wegen in

de buurtschappen Heidenhoek en Slangenburg
• Vorden, 19 februari 2006, antiek-crea-vlooienmarkt, sporthal 't Jebbink
• Vorden, 16 april 2006, antiek-crea-vlooienmarkt, sporthal 't Jebbink

Heeft u bedenkingen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen
dan kunt u dit binnen twee weken schriftelijk kenbaar maken aan de burge-
meester c.q. b en w van Bronckhorst. Voor meer informatie over de aanvra-
gen kunt u terecht bij de afdeling Openbare orde en veiligheid, tel. (0575)
75 02 24/29.

Bouwvergunningen
• Baak, Vordenseweg 6, verhoging loopstal
• Drempt, Waardeel 24, bouwen berging/garage
• Halle, nabij de Roggestraat, bouwen jeugdhonk
• Hengelo Gld., Elferinkdijk 8, geheel veranderen werktuigenloods



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Hengelo Gld., Singel 8. gedeeltelijk vergroten woning
• Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg 7, gedeeltelijk vergroten woonkamer
• Hummelo, Bakkerstraat 10, geheel vernieuwen berging
• Keijenborg, Wolsinkweg 1, plaatsen tuinhuisje
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 18, gedeeltelijk vernieuwen en veranderen woonboerderij

met garage/berging
• Vorden, Brinkerhof 70, plaatsen tuinberging en carport
• Vorden, Veldslagweg 4, geheel vernieuwen woning
• Vorden, Zelledijk 5. vernieuwen schuur/garage

Verleende vergunningen en ontheffingen
Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 11 juli 2005
• Drempt. Veldweg U. geheel plaatsen schuur

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 11 juli 2005
• Drempt, Kerkstraat 83, plaatsen prefab schuur/berging, verle'end met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhern, Akkermansstraat 6, vernieuwen opslagschuur
Verzonden op 13 juli 2005
• Keijenborg, Uilenesterstraat 20, gedeeltelijk veranderen/vergroten opslagruimte/garage
• Laag-Keppel (Eldrik), Eldrikseweg 29, geheel verbouwen woonboerderij met woongedeelte
• Vierakker, Heerlerweg 13, vernieuwen bijgebouw, verleend met vrijstelling op grond van artikel

15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 15juli 2005
• Vorden, Vordensebosweg 3, oprichten zwembad en oranjerie, verleend met vrijstelling op

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

Sloopvergunningen
Verzonden op 13 juli 2005
• Keijenborg, Uilenesterstraat 20, geheel slopen opslag/garage
• Vorden, Galgengoorweg 19, geheel slopen opslagruimte
• Vorden, Mosselseweg 3, geheel slopen rundveestalling
• Vorden, Nieuwstad 29, geheel slopen schuur en berging
• Vorden, Strodijk 6, geheel slopen berging/dierenverblijf
Verzonden op 15 juli 2005
• Baak, Dollemansstraat 12, slopen van gierkelders, een mestplaat, mestgrups, de lemen vloer

van de deel, de houten vensters van het voorhuis, de houten wanden in het voorhuis, de badka-
mer met sanitair, de keldertrap en de schoorsteen

• Hengelo Gld., Ruurloseweg 5, slopen wand- en plafondafwerking CV-ruimte 1 e verdieping en
slopen plafond badkamer 1e verdieping betreffende de woning

• Toldijk, Lamstraat 6, geheel slopen opslagschuur en gedeeltelijk slopen overkapping
• Vorden, Hamsveldseweg 12, geheel slopen garage/berging

Ontheffingen artikel 13, lid 1 Wet op de openluchtrecreatie
Verzonden op 11 juli 2005
• Hengelo Gld., Vierblokkenweg 3, voor het plaatsen van max. 60 kampeermiddelen van 23 t/m

30 juli 2005 tijdens een kampeerevenement (t.b.v. Nederlandse Volksdansstichting)
Verzonden op 15 juli 2005
• Hengelo Gld., Kervelseweg 38, voor het plaatsen van max. 60 kampeermiddelen van 22 juli t/m

31 juli 2005 tijdens een jaarlijkse internationale campmeeting van de Stichting Elia

Mogelijkheden voor bezwaar

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

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

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Christinalaan 11, voor het realiseren van een hogere hoogte betreffende een bijgebouw

dan volgens hetgeen in het geldende bestemmingsplan is bepaald.
Overeenkomstig artikel 8, lid 2.1., sub c van het bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992'
mag de hoogte max. 5 m bedragen. De hoogte van het bijgebouw wordt 5,50 m. Het betreft een
vrijstelling met toepassing van artikel 4, lid 2 van het geldende bestemmingsplan 'Vorden West
en Zuid 1992' (algemene 10% vrijstellingsmogelijkheid)

• Vorden, Nieuwstad 29, voor het bouwen van een hooiberg, het betreft een vrijstelling met toe-
passing van artikel 8, lid 5 van het geldende bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992'
(meest doelmatige gebruik van de aan de grond gegeven bestemming)

• Zelhem, Prinses Marijkestraat 6, voor het vergroten van een woning, het betreft een vrijstelling
met toepassing van artikel 21, lid 1 van het geldende bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002'
(10% voor afstand minder dan 3 m tot de zijdelingse perceelsgrens)

De bouwplannen liggen van 21 juli t/m 3 augustus 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden niet
in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de mede-
werkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Kerkstraat 5, voor het vergroten van een woning, het betreft een vrijstelling met toe-

passing van artikel 8, (ld 8.8., sub a van het geldende bestemmingsplan 'Vorden Centrum en
Oost 1994' (procedure vergroten van het hoofdgebouw)

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Cosmeastraat 2, voor het plaatsen van een schoolaccommodatie, het betreft een

vrijstelling van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002'

De plannen liggen van 21 juli t/m 17 augustus 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden niet
in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de mede-
werkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

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

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld.. Handwijzersdijk 2, voor het tijdelijk bewonen van een stacaravan, geldend

bestemmingsplan 'Kom Es An"

Dit ontwerpbesluit en bijhorende stukken liggen van 21 juli t/m 31 augustus 2005, tijdens de
openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien. dan
kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, in verband met de braderie en kermis gelden van 21 juli 12.00 uur tot 24 juli 02.00 uur

of zoveel langer of korter als noodzakelijk is de volgende verkeersmaatregelen:
1. de Zutphenseweg vanaf de Decanijeweg tot en met het kruispunt Zutphenseweg-
Burgemeester Galleestraat-Raadhuisstraat-Dorpsstraat, het gedeelte van de Burgemeester
Galleestraat vanaf het kruispunt Molenweg-het Jebbink tot de Dorpsstraat, het gedeelte van de
Raadhuisstraat van de Burgemeester Vunderinkhof tot de Dorpsstraat worden afgesloten voor
het verkeer
2. Op 21 juli van 11.00 tot 15.00 uur geldt voor beide zijden van de Horsterkamp vanaf de roton-
de tot de Vordensebosweg een parkeerverbod
3. Van 21 juli 12.00 uur tot 24 juli 07.00 uur is de Dorpsstraat vanaf de Burgemeester Gallee-
straat tot de Horsterkamp afgesloten voor alle verkeer
4. Van 19 juli 12.00 uur tot 24 juli 12.00 uur is de Kerkstraat met uitzondering van bestem-
mingsverkeer afgesloten voor alle verkeer
5. Van 19 juli 0.00 uur tot 24 juli 07.00 uur geldt een parkeerverbod op het marktplein

• Zelhem, in verband met de Zomerfeesten gelden tussen 22 en 24 juli 2005 en tussen 5 en
7 augustus 2005 de volgende verkeersmaatregelen:
1. De Smidsstraat, Doetinchemseweg, gelegen tussen de Markt en de kruising Pr. Irene-
straat/Achter de Hoven, de Markt, de Stationsstraat, de Kerkweg en de dr. Grashuisstraat,
gelegen tussen de Pr. Irenestraat en de Zuivelweg en het Stationsplein zijn van 22 juli
21.00 uur en 24 juli 06.00 uur of zoveel langer of korter als wenselijk is en van 5 augustus
21.00 uur tot 7 augustus 06.00 uur of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor
het verkeer
2. Op de Doetinchemseweg en Dr. Grashuisstraat is van 22 juli 21.00 uuren 24 juli 06.00 uur of
zoveel langer of korter als wenselijk is, een stopverbod van kracht.

Monumentencommissie
De monumentencommissie vergadert op 20 juli 2005 om 9.00 uur in het gemeentekantoor van
Bronckhorst. De vergadering is openbaar. Op de agenda staan onder andere de bouwplannen
voor buitenplaatsen De Wildenborch en Den Bramel, kasteel Vorden (alledrie in Vorden en
(woon)boerderijen op de Lindenseweg 9 in Vorden en Dr. A. Ariensstraat 58 in Steenderen.

Regeling met Stadsbank Oost Nederland
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 23 juni jl. besloten:
• de gemeenschappelijke regeling met de Stadsbank Oost Nederland i.v.m. schuldhulpverlening

voort te zetten
• een bedrag van 7.38.239,50 extra in te leggen in verband met aansluiting van bewoners van de

voormalige gemeenten, Vorden, Zelhem en Hummelo en Keppel
• de budgetbeheersrekeningen voor klanten uit de gemeente Bronckhorst komen maximaal

drie jaar voor rekening van de gemeente Bronckhorst, tenzij er sprake is van een specifieke
bijzondere situatie

Bestemmingsplannen
Wijzigingsplan Buitengebied Steenderen 2005 Lamstraat (ongenummerd)
Het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Steenderen 2005 Lamstraat (ongenummerd) ligt van
21 juli t/m 17 augustus 2005 voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling ter inzage. Het plan heeft betrekking op het creëren
van een nieuw agrarisch bouwperceel aan de Lamstraat (ongen.) nabij het perceel Lamstraat 14.
Indien u op genoemde tijden niet in de gelegenheid bent de stukken in te zien, kunt u hiervoor
een afspraak maken, tel.10575) 75 03 70.

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden hun zienswijzen schriftelijk kenbaar
maken aan b en w.

Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Groot Otten
Het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Groot Otten ligt van 21 juli 2005 t/m 17 augustus 2005
tijdens de openingstijden voor een ieder in het gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke en econo-
mische ontwikkeling, ter inzage. Indien u op genoemde tijden niet in de gelegenheid bent de
stukken in te zien, kunt u hiervoor een afspraak maken, tel.(0575) 75 03 70.

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een gemotiveerde zienswijze tegen
het verlenen van de vrijstellingen indienen bij burgemeester en wethouders.
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Dit plan heeft betrekking op de realisatie van een nieuw landgoed aan de Bielemansdijk in
Zelhem. De agrarische activiteiten aan de Bielemansdijk 1 worden beëindigd, waarbij de bedrijfs-
gebouwen gesloopt worden.

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

Vastgesteld bestemmingsplan Keijenborg Noord 2004 Eijkelkamp
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 23 juni jl. het bestemmingsplan Keijenborg Noord
2004 Eijkelkamp vastgesteld. Dit plan heeft betrekking op het bouwen van twee woningen op
percelen gelegen tussen de Koldeweiweg en de Hengelosestraat. Het plangebied maakt nu deel
uit van de tuin behorende bij het perceel Koldeweiweg 6 in Keijenborg. Bij de vaststelling van het
plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

Het bestemmingsplan ligt van 21 juli t/m 17 augustus 2005 tijdens de openingstijden voor een
ieder ter inzage in het gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Indien u op genoemde tijden niet in de gelegenheid bent de stukken in te zien, dan kunt u hiervoor
een afspraak maken, tel. (0575 ) 75 03 70.

Degenen die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belang-
hebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen geduren-
de de inzagetermijn schriftelijk bedenkingen tegen genoemd bestemmingsplan indienen bij
Gedeputeerde Staten van Gelderland. Postbus 9090. 6800 GX Arnhem.

Bestemmingsplan Buitengebied 2004 ZE-weg 73 onherroepelijk
Het bestemmingsplan Buitengebied 2004 ZE weg 73 is onherroepelijk geworden. Dit plan heeft
betrekking op de wijziging van de bestemming 'Agrarisch bedrijf' in de bestemming 'Wonen (B)'
op het perceel Zutphen-Emmerikseweg 73 in Toldijk.

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
Meldingen art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 21 juli t/m 31 augustus 2005
tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer ter
inzage:
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 4. voor het oprichten van een inrichting voor het bewaren van

dunne mest waarop het Besluit mestbassins milieubeheervan toepassing is. De ingediende
melding heeft betrekking op een veehouderij waar mest wordt opgeslagen in een mestbassin

• Vorden, Netwerkweg 3a, voor het oprichten van een inrichting waarop het Besluit detailhandel-
en ambachtsbedrijven milieubeheervan toepassing is. De ingediende melding heeft betrekking
op detailhandel in meubilair voor de gezondheidszorg

• Vorden, Ruurloseweg 65c, voor het oprichten van een inrichting waarop het Besluit inrichtinger
voor motorvoertuigen milieubeheervan toepassing is. De ingediende melding heeft betrekking
op onderhoud, reparatie en verkoop van tuin-, bos- en parkmachines

• Vorden, Zutphenseweg 16, voor het uitbreiden van een inrichting waarop het Besluit detailhan-
del- en ambachtsbedrijven milieubeheervan toepassing is. De ingediende melding heeft be-
trekking op een slagerswinkel met slagerij, koelingen, vriezers en opslag van gasflessen

• Zelhem, Handelsweg 15. voor het oprichten van een inrichting waarop het Besluit inrichtingen
voor motorvoertuigen milieubeheer van toepassing is. De ingediende melding heeft betrekking
op een onderhoudswerkplaats met wasplaatsinrichting voor caravans en tenten

• Zelhem. Michelstraat 15, voor het oprichten van een inrichting waarop het Besluit opslag- en
transportbedrijven milieubeheer van toepassing is. De ingediende melding heeft betrekking op
een stalling van landbouwwerktuigen

• Zelhem, Wittebrinkweg 3a, voor het oprichten van een inrichting waarop het Besluit akker-
bouwbedrijven milieubeheervan toepassing is. De ingediende melding heeft betrekking op een
akkerbouwbedrijf met SVR-camping en er worden de volgende dieren gehouden: 7 zoogkoeien,
7 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, 2 paarden, 1 pony en enkele kippen

• Zelhem, Wittebrinkweg 8, voor het veranderen van een inrichting waarop het Besluit
akkerbouwbedrijven milieubeheer van toepassing is. De verandering omvat het vervangen
en verplaatsen van een tunnelkas. De ingediende melding heeft betrekking op een akker- en
tuinbouwbedrijf waar de volgende dieren worden gehouden: 1 paard, 1 koe, 1 konijn en
14 kippen die hobbymatig worden gehouden

Deze inrichtingen vallen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht.
Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften betreffende het Besluit mestbassins
milieubeheer, het Besluit detailhandel- en ambachtsbedrijven milieubeheer(2x), het Besluit
inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer (2x), het Besluit opslag- en transportbedrijven
milieubeheer en het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer (2x).

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96
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De grootste tegelverkoop in de Achterhoek
van vele merken wand- en vloertegels

Tijdens de vakantie o e juii t/m 30

op al onze voorraad tegels*
Bovendien bij besteding van

€1500,-en meer
een natuurstenen waterbol

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

('geldt niet voor aktie's en aanbiedingen)
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Alles op voorraad:

40.000 m

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811
info@bettingressing.ni - www.bettingressing.nl

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

Bustocht door de
Noordelijke Achterhoek
Op zaterdag 30 juli is een unieke
bustocht naar de Noordelijke Ach-
terhoek. Boswachter Frans Duerme-
ijer van Geldersch Landschap en
Geldersche Kasteelen kent de fraai-
ste plekjes van dit gebied en zal on-
derweg uitleg geven.

De route gaat onder meer langs de
landgoederen Hackfort en Vorden en
naar edelmanshuis Verwolde. Men ver-
trekt 's morgens vanaf NS station Velp
en eind van de middag arriveert men
hier weer. Opgave is noodzakelijk op
woensdag 20 juli van 18.00 tot 19.00
uur op telefoon 06-53 777 594. De kos-
ten kunnen ter plekke worden voldaan.

Rondleiding huis Verwolde
Op huis Verwolde worden deelnemers
gastvrij ontvangen. Na twee kopjes kof-

fie of thee met iets lekkers, gaat men
met de boswachter de fraaie tuin en
het bomenpad bewonderen. Langs het
bomenpad en in de omgeving zien we
diverse boomsoorten zoals Catalpa,
Tulpenboom, Judasboom, Zakdoekjes-
boom, Zilverspar en Japanse noten-
boom. Hier valt ook het prachtige mo-
stapijt op. Vervolgens wordt een uitge-
breide lunch geserveerd, 's Middags
volgt een rondleiding in het fraaie huis
Verwolde. Men komt onder andere
langs de Chinese kamer, de ontvangst-
zaal en de slaapvertrekken. Deze histo-
rische vertrekken wekkend de indruk
alsof de bewoners elk moment binnen
kunnen komen. Met de bus wordt de
reis vervolgt langs enkele natuurgebie-
den in de Noordelijke Achterhoek, zo-
als de Wanninkhof waar boomkikkers
leven.

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

Herhaalde klachten van aanliggende
eigenaren en recreanten over loslo-
pende honden die vee opjagen en
crossende brommers zijn de reden
van extra toezicht hier. De surveillan-
ce vindt vooral in de weekends plaats
tot aan het einde van het recreatiesei-
zoen, zowel overdag als 's avonds. Te-
gen overtreders wordt proces verbaal
opgemaakt. Ook beslaglegging van
scooter, brommer, of zelfs hond, be-
hoort tot de mogelijkheden.

OVERLAST
Het is verboden om met brommers
over de dijk te rijden en honden daar
los te laten lopen. Verbodsborden met

die strekking staan er ook. Niettemin
klagen omwonenden en recreanten
herhaaldelijk over overtreding van de-
ze verboden. De brommers en loslo-
pende honden geven overlast en het
vee op de dijk wordt opgejaagd. Over-
leg dat gevoerd is met de campings
Zwarte Schaar, Dorado Beach en IJssel-
strand, de politie en het waterschap,
heeft geleid tot meer toezicht op de
dijk door de politie en waarschuwin-
gen van de campinghouders aan hun
gasten. Dat mocht echter niet baten.
Nu is in goed overleg met de politie
een nieuwe rolverdeling tot stand ge-
komen, er wordt samen en intensie-
ver toezicht gehouden en bij overtre-
ding geverbaliseerd.

Na een periode van intensieve hand-
having van de verbodsbepalingen
wordt opnieuw bezien of één en ander
effect heeft gehad.
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Ook al volop keuze in Vingino jeans

Stationsstraat U6 - 7021CK
tel. (03 W) 62 U l <W

Vet veel
vakantie
op nieuwe en gebruikte motoren

Schaf nu een
nieuwe motor of
MofoPort Quality

Occasion aan
en profiteer van

onze unieke
Summer Special:

Kies uit
4 cadeaus

Nu halen,'
2007 betalen*

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

We ve got more in store

Pakketten voor Polen
Regelmatig worden er vanuit Neder-
land pakketten verzonden aan familie,
vrienden en kennissen in Polen. Die
pakketten worden centraal ingeleverd
en gezamenlijk weggebracht en in
Polen aan huis bezorgd. Op donderdag
21 juli kunt u tussen 19.30 en 23.00
uur pakketten voor Polen inleveren bij
de fam. Hobelman aan het Möldershöf-
ken 9 te Zelhem.
De pakketten dienen goed verpakt te
zijn, bijvoorbeeld in een kartonnen
doos, met plakband dichtgeplakt, met
een stevig touw eromheen.

De adressen van geadresseerde en
afzender dienen er duidelijk leesbaar
op te staan en er mogen ook brieven,
tijdschriften e.d. worden meegestuurd.
Tegenwoordig is het ook toegestaan
om meubels, koelkasten en geld-
pakketten mee te sturen. Het gewicht
van een pakket mag maximaal 25 kg.
zijn en de verzendkosten bedragen
€ 3,40 per pakket plus € 1,30 per kg.
Tot slot dient u zich bij de inlevering te
kunnen identificeren middels een
legitimatiebewijs.
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de organisatie, tel. 0314-
623485.

Eef Jansen
Orthomoleculair Therapeut M.B.O.G.

Weverstraat 6-7021 XL Zelhem
Telefoon/Fax 0314 - 622630

www.eefjansen.nl

Voedingsadvies bij div. ziektebeelden
Advies m.b.t. gebruik voedingssupplementen
Bioresonantietherapie)
Allergietest
Baunscheidtmassage
Homeopathie en Fytotherapie
Veterinaire homeopathie

Consult op afspraak
Lid van Cellcare Health Group

\1. l 7 Handelsweg 11 lelhem
% ij Tel. 0314-422839

WILLEMSEN FAX 03.4-623244
AUTOSCHADE & TRUCKSTYUNG www.autoschadewillemsen.nl

Dé naam voor schadeherstel in de regio

Dick Bruil
Houtspecialiteiten

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

. Industriepark 17 Zelhem
X 0314-621959 / 06-23232400

Topjazz in Drempt
De Nederlandse vakpers is unaniem in haar bewondering voor de net 34 jaar geworden j azzpianist Peter Beets.
Fabelachtig, een vlekkeloze techniek, een pianobeest met een eigen gezicht, zijn de jubelende termen
waarmee Peter Beets wordt aangeduid. Op zondag 24 juli verzorgt hij een concert in de Nederlands
Hervormde Kerk in Drempt. Het concert is onderdeel van de serie door Toonbeeld Drempt georganiseerde
evenementen in de Dremptse kerk.
Oscar Peterson is Beets' grote voorbeeld. "Weet je, Oscar is voor veel mensen de man van de techniek, maar al
speelt hij maar een paar noten, dan ontroert 'ie mij al. Hij heeft een concept én een inhoudelijk verhaal, een
filosofie, hij geeft je energie", verklaarde Peter in een interview met Trouw op 15 april vlak voor een optreden
in het Amsterdamse Concert-gebouw.

Beets is de vaste pianist van het
'Jazzorchestra of the Concert-
gebouw'. In het jaar 1998, toen hij
zijn studie aan het conservatorium
voltooide, palmde de directie van
het Amsterdamse orkest hem direct
in. Toen was Peter overigens al lang
een internationaal bekend talent.
Afkomstig uit een muzikaal gezin,
vormde hij op veertienjarige leeftijd
al met zijn broers Marius (contrabas)
en Alexander (tenorsax) het trio 'The
Beets Bro-thers', dat al snel opviel in
de Nederlandse jazzwereld .
Peter zelf won driejaar later de pres-
tigieuze 'Pall Mail Swing Award'. Het

betekende het be-gin van wat nu al
een succesvolle internationale
muzikale carrière is.
In 1989 won hij het Prinses Christina
Concours en in 1990 kwam de eerste
Beets Brothers-CD uit. Driejaar later
verschijnt de opmerkelijke CD
'School is closed now'.
Voor echte jazzliefhebbers was de
Peter Beets-CD met drummer Jeff
Hamilton in 1996 een bewijs van
Beets' toptalent
Trombone j azz-legende Curtis Fuller
was het 'maatje' , waarmee Peter in
1999 een live-cd maakte. Na afloop
profeteerde Fuller: 'He has a great

futur ahead of him'..
Toernees door Spanje, Duitsland,
Zwitserland, Finland en Polen vol-
gden. Hoogtepunt werd voor Beets
het optreden in de prachtige New
Yorkse club Birdland. Ondanks zijn
internatio-nale succes vergat Peter
Beets zijn eigen Neder-and niet.
En in eigen land werd hij ook niet
vergeten, want onder meer Rita Reys
wist Peter te strikken om haar te
begeleiden. Komend seizoen treden
ze samen op in o.a. Amphion te
Doetinchem.
Het is een uniek gegeven dat Beets in
Drempt zijn virtuoze pianospel ten

gehore komt brengen. Peter en zijn
familie vinden het fantastisch dat
hij in 'zijn Achterhoek' heerlijk vrij
improviserend kan komen spelen.
Vader Beets: 'Wij zijn er natuurlijk
bij, als Peter daar in dat mooie kerk-
je langs de weg Doetinchem-
Doesburg speelt. Fantastisch, zo
dicht bij huis. Reken maar dat het
een geweldig concert wordt!' Peter
Beets: 'Ik vind het heerlijk om dicht
bij het publiek lekker te improvis-
eren.
Waar ik het koud van krijg?
Wanneer de mensen het prachtig
vinden, wat je doet. Als kinderen

van drie er al op beginnen te dansen.
Misschien moet je het helemaal
geen jazz noemen.
Vorig jaar heette mijn programma
'Van Bach tot Blues' en het komend
jaar ga ik met 'Chopin meets the
blues' de zalen in'.
Zondag 24 juli is het 'Special foryou'
wat Peter Beets in Drempt biedt. De
kerk is vanaf 15.00 uur open. Om
15.30 uur begint het concert.
De entree bedraagt € 10,-.
Het concert, inclusief pauze, duurt
ca. twee uur. Er is parkeerruimte
achter de kerk.
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GP zijspancross Neeroeteren België
Marcel Wïllemsen/Bart Notten derde kwalificatietijd
Afgelopen weekeinde werd in het Belgische Neeroeteren de zevende
wedstrijd gereden voor het Wereld Kampioenschap zijspancross.
Zaterdag streden de crossers om de beste startplaatsen, de zogenaamde
kwalificatie. Hiervoor hadden zij, per groep, 40 minuten de tijd.

In groep A waren het al snel Daniël
Willemsen en Sven Verbrugge die de
eerste tijd op de klok wisten neer te
zetten. De tweede tijd hadden de Let-
ten Maris Rupeiks en Haralds Kurp-
nieks al vlot in handen. Als derde wa-
ren het uiteindelijk de Engelsen Stu-
art Brown en Jason Peters.

In groep B hadden de Letten Klisters
Sergis en Kaspars Stupelis de eerste
tijd, 3 seconden langzamer dan Wil-
lemsen/Verbrugge. Marcel en Bart wer-
den geklokt op slechts één seconde
achterstand van Sergis/Stupelis. Lange
tijd leek het erop dat Marcel en Bart
de tweede tijd zouden behouden,
maar met nog maar l minuut te gaan,
waren het Jarno van de Boomen en
Henri van de Wiel die nog net iets
sneller waren. Uiteindelijk een klasse
3e kwalificatietijd dus voor Marcel en
Bart.

Zondag werd op de schitterende cross-
baan de wedstrijd gereden onder het
toeziend oog van vele, vooral Neder-
landse, zijspanfans.

Bij de start was het al meteen duide-
lijk dat Willemsen/ Verbrugge geen ge

noegen namen met een tweede plaats.
Zij gingen er als een speer vandoor
met achter hun Sergis/ Stupelis en
Rupeiks/Kurpnieks. Marcel en Bart
hadden een goede start en lagen op
een 6e positie achter Wittmann/No-
votny. Hier hadden de jongens een
mooi gevecht mee en in één van de
laatste ronden staken zij in een bocht
mooi binnendoor en namen zo de 5e
plek over. Deze gaven zij niet meer uit
handen en als vijfde passeerden Mar-
cel en Bart de finishvlag.

De start van de tweede manche verliep
nog beter voor de jongens. Zij kwamen
als 3e de eerste bocht door! Voor
Marcel en Bart waren het wederom
Willemsen/ Verbrugge en Rupeiks/
Kurpnieks. ichter hun zaten Sergis/
Stupelis en die reden de jongens in de
eerste ronde gewoon van de baan af
met als gevolg dat Marcel en Bart de
motor tegen een boom parkeerden.

De motor was afgeslagen en toen Mar-
cel en Bart verder konden rijden, was
het hele veld al gepasseerd. Als laatste
weer begonnen, lieten zij hun hoofd
niet naar beneden hangen en na
slechts één ronde kwamen ze als 22e

door. Op de harde en zware baan was
het niet makkelijk passeren, maar
toch lukte het Marcel en Bart om als
14e afgevlagd te worden na ruim 35
minuten zweten.

Al met al een goede prestatie van de
jongens. De volgende wedstrijd is
zaterdag 30 en zondag 31 juli in het
duitse Reutlingen.

We houden u op de hoogte, ook via
www.marcelwillemsen.nl

UITSLAG IE MANCHE BELGIË:
l Daniël Willemsen-Sven Verbrugge
NL/B, 2 Klisters Sergis-Kaspars Stupelis
LV, 3 Maris Rupeiks-Haralds Kurpnieks
LV, 4 Jarno van de Boomen-Henri van
de Wiel NL, 5 MARCEL WILLEMSEN-
BART NOTTEN NL, 6 Marko Happich-
Meindert Schelbert D, 7 Werner Witt-
mann-Premysl Novotny D/CZ, 8 Nicky
Pullinx-Martijn Geerdink B/NL, 9 Evge-
ny Scherbinin-Sergei Sosnovskikh RUS.

UITSLAG 2E MANCHE BELGIË:
l Willemsen-Verbrugge, 2 Sergis-Stu-
pelis, 3 Rupeiks-Kurpnieks, 4 van de
Boomen-van de Wiel, 14 MARCEL WIL-
LEMSEN-BART NOTTEN.

TUSSENSTAND NA 8 MANCHES:
l Daniël Willemsen-Sven Verbrugge
338 punten, 2 Kristers Sergis-Kaspars
Stupelis 277 pnt, 3 Maris Rupeiks-
Haralds Kurpnieks 201 pnt, 13 MARCEL
WILLEMSEN-BART NOTTEN 89 pnt.

Kas Bendjen klaar voor Vordens Songfestival:

Spetterende generale repetitie

De boerenrockers van K daar voor het Vordens Songfestival De Vordense Pointer Sisters met van links naar rechts Gracia Rouwen, Mieke Polman, Memon Horstman en Anita Pierik

Kas Bendjen is er klaar voor. Maar ook de 15 deelnemers van het Vor-
dens Songfestival. Afgelopen zondag kwamen ze één voor één langs in
het oefenhok van de Vordense dialectband. "Het niveau is minstens
zo goed als de laatste twee jaar", zegt frontman Hans Krabbenborg.
"Het was een spetterende generaleP

Zaterdag 23 juli staat de derde editie
van het Vordens Songfestival op het
programma. Deze wordt gehouden als
afsluiter van de Vordense Zomerfees-
ten en vindt plaats in de feesttent op
het parkeerterrein van Hotel Bakker.

Vijftien nieuwe kandidaten staan
klaar om begeleid door Kas Bendjen te
strijden voor de eerste plaats. Nicolien
Klein Brinke, Timmy van Lingen en
Monique Sleumer maken als solisten
voor de tweede keer hun opwachting.

Voor de rest zijn het allemaal nieuw-
komers.

BREDE MIX
Er is gekozen voor een brede mix voor
zowel jong als oud. Zo kruipt Peter
Olthuis in de huid van John Denver,
laat Willem Paul Bakker Elvis Presley
herleven en doet Arjan Siemerink de
Red Hot Chili Pepers vergeten.

Ook doen er dit jaar weer enkele groe-
pen mee zoals de Lindezangers be-
staande uit 31 mannen uit het buurt-

schap Linde die maar liefst vierstem-
ming 'Het kleine café aan de haven'
zullen zingen. Het damesvoetbalelftal
van Ratti gooit het met 'I will follow
him' over een hele andere boeg en Ani-
ta Pierik, Marion Horstman, Mieke
Polman en Gracia Rouwen vertolken
met z'n vieren de Pointer Sisters.

Het Vordens Songfestival begint 20.30
uur. De avond voorafgaand aan het
songfestival vindt op dezelfde locatie
de Grote Prijs van Vorden plaats. Een
bandjesfestival eveneens georgani-

seerd door Kas Bendjen met als deel-
nemers Black Out, The Grit, Schot
Deur't Pleeraam, Bacon and Beans,
Heibel en de Vordense band Juustum.
"Het is de tweede keer dat wij dit festi-
val organiseren", zegt Hans Krabben-
borg.

"En we beginnen al te merken dat het
een naam krijgt in de regio. Evenals op
het Vordens Songfestival verwachten
wij op deze avond dan ook een volle
tent." De Grote Prijs begint om 20.00
uur.
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Graafschap oefent
tegen team Bronckhorst

Druk bezocht Beachvolleybal
toernooi Mariënvelde

Op dinsdag 12 juli speelde de
B(etaald) V(oetbal) O(rganisatie) De
Graafschap op sportpark de Pol in
Zelhem een oefenwedstrijd tegen
een streekteam uit de gemeente
Bronck-horst. Na een matig resul-
taat in een wedstrijd tegen een
team uit Silvolde enkele dagen er-
voor (1-1) wilde het team van de
Graafschap toch wel graag een
beter resultaat op de gras-mat leg-
gen. Aan de uitslag was in ieder
geval een beter resultaat af te lezen,
want met een eindstand van 13-1 in
het voordeel van de Graafschap was
duidelijk dat het amateurvoetbalte-
am uit de gemeente Bronckhorst
weinig in te brengen had.

Tijdens de wedstrijd, die door vele
toeschouwers is bezocht, werd een
grote verloting gehouden. 11 van de
15 prijzen werden in de loop van de
tweede helft of na afloop van de
wedstrijd opgehaald. Twee andere
prijzen zijn inmiddels ook bij de
juiste winnaars terechtgekomen. Er
resteren dus nog 2 prijzen, waarvan
de organisatie hoopt dat deze alsnog
kunnen worden bezorgd.
Als u een geel tolbriefje hebt met het
nummer 332 erop, dan hebt u een
luchtballonvaart gewonnen, die
geplanned is op zondag 11 septem-
ber. Ook als u een blauw loterijbrief-
je hebt met het nummer 278 hebt u
een ballonvaart als prijs gewonnen.
Winnaars kunnen zich melden bij
bestuurslid PR-zaken Patrick Brug-
gink van de Voetbalvereniging
Zelhem, tel. 0314-624846.
U dient dan wel het winnende lot-
nummer te kunnen tonen.

Bij 'de Herkenning' brocante hebben ze de zomer in hun hoofd. Door middel van aan-
bie-dingen en een zomermarkt willen ze de inwoners van Zelhem, maar ook de zomer-
gasten, kennis laten maken met mooi antiek en curiosa.

Buiten staat een leuke
verzameling Keuls en
an-der aardewerk en
koper, met of zonder
plantjes. Binnen is, na
een druk op de bel van
de showroom, nog veel
meer moois. Kom dus
rustig eens vrijblijvend
kijken.

In de zomermaanden
tot en met september is
'de Herkenning' open
op maandag en vrijdag
van 10.00 tot 20.00 uur.
Op andere dagen kunt
u na het maken van
een telefonische af-
spraak terecht en als u
de advertentie elders in
dit blad uitknipt en
meebrengt krijgt u 10%
korting op alle artike-
len.

U vindt 'de Herken-
ning' aan de Gr. van
Prinstererstraat 38 in
Zelhem, telefonisch
bereikbaar op 0314-
622662.

Voor de 9e keer organiseerde volley-
balvereniging Marvo '76 een beach-
volleybaltoernooi op het kerkplein
in Mariënvelde. In totaal traden op
beide dagen maar liefst 93 teams
aan, waarmee opnieuw een record
gebroken werd. Het weer werkte erg
mee en er kwamen mede daardoor
ook de nodige toeschouwers op af.
De organisatie was dan ook meer
dan tevreden over het gehele ver-
loop van het evenement.

De opzet van het toernooi, traditie-
getrouw in het weekend voor de
bouwvak, was vertrouwd. Zater-dag-
ochtend speelde de jeugd, onderver-
deeld in Mini Circulatievolleybal
(CV)enA-, B-, ofC-jeugd.
Zaterdagmiddag streden de compe-
titiespelers om de Marvo-Beach-Cup.
Bij deze meer prestatiegerichte
teams ging het er fanatiek, maar
sportief aan toe. De Beach-Cup
wisselbokaal ging bij de dames voor
de 3e keer op rij naar 'Die 3' uit
Lievelde. Daarmee veroverde deze
ploeg de Cup definitief. Bij de heren
ging die naar 'Het Zal Wel Weer Net
Niet (HZWWNN)' uit Beltrum. De
zondag was in z'n geheel voor de
recreatieve vrienden- en familie-
teams, zowel heren als 'gemixed'. De
damescatego-rie was er dit jaar niet,
maar daarentegen was het voetvolle-
ybal nieuw. Om het toernooi extra
aan-trekkelijk te maken, vonden er
bij de meeste categorieën herinde-

lingen plaats. Zodoende waren de
teams na de Ie ronde nog meer aan
elkaar gewaagd. Zondagmiddag
werd het toernooi feestelijk afgeslo-
ten met een optreden van de
Zelhemse dialectformatie 'Kiek uut'.
De winnaars in de verschillende
klassen:
Mini CV: 'Heidemeiden' (Halle).
Meisjes C: 'Dragons' (Mariënvelde).
Meisjes B: 'Zandchicks' (Zevenaar).
Jongens: 'K3-te = heite' (Mariën-
velde).
Beach-Cup Heren: Ie kl. 'HZWWNN'
(Beltrum); 2e kl. 'Bovo 2' (Aalten); 3e
kl. 'Squadra della Spi-aggia'
(Lichtenvoorde); 4e kl. 'Sajutero'
(Lievelde).
Beach-Cup Dames: Ie kl. 'Die 3'
(Lievelde); 2e kl. 'Sourcy'
(Mariënvelde); 3e kl. 'Rollators'
(Doetinchem); 4e kl. 'Tatoe Chicks'
(Mariënvelde).
Mixed recreatief: Eindwinnaar
'Dushi's' (Lievelde); Ie kl. A 'Roskam'
(Doetinchem); Ie kl. .B 'Dushi's'
(Lievelde); 2e kl. 'Hertog Jan'
(Giesbeek); 3e kl. '2+2 = geen 5'
(Mariënvelde); 4e kl. 'Douze Amis 2'
(Lievelde); 5e kl. 'Masters'
(Mariënvelde); 6e kl. 'Boswandeling'
(Giesbeek).
Heren recreatief: Ie kl. 'De Kinders'
(Mariënvelde); 2e kl. 'Marvo'
(Mariënvelde); 3e kl. 'ATM'
(Mariënvelde).
Voetvolleybal: Ie kl. 'Ideale schoon-
zonen' (Winterswijk).

Vakantie Bijbel Club in Zelhem
hi de zomervakantie is er weer een
•Vakantie Bijbel dub'. En net als de
vorige keren kun je ook dit keer
weer luisteren naar een verhaal uit
de Bijbel, samen zingen, knutselen,
spelletjes doen en iets lekkers
maken.
Iedereen die al eens geweest is, weet
dat het elke keer weer heel gezellig
is.

In Zelhem wordt de Vakantie Bijbel
Club in 'De Boerderij' aan de
Meeneweg gehouden van dinsdag 9
tot en met vrijdag 12 augustus, 's
middags van 13.30 uur tot 15.30 uur.
De deelname is gratis.
Voor vragen kun je contact opne-
men met Gerlinda Ebbers, tel. 0314-
346500 of Christine van der Heiden,
tel. 0314-354883.

Op de zaterdagen 23 juli en 6 augustus worden dit jaar de Zelhemse
Zomerfeesten gehouden. In deze editie wordt u geïnformeerd over de eer-
ste dag van de zomerfeesten, informatie over de tweede dag volgt voor 6
augustus. Ter promotie van de Zelhemse Zomerfeesten had het bestuur
van de Zelhemse Zomerfeesten het idee van de beurtbalkjes uitgewerkt.
De beurtbalkjes worden gebruikt om in de supermarkt aan te geven dat
er artikelen van een volgende klant komen. Via een tekst op de beurt-
balkjes kan een evenement als de Zelhemse Zomerfeesten prima gepro-
moot worden. De beurtbalkjes zijn inmiddels bij de supermarkten in de
Gemeente Bronckhorst aangeboden.

ovz

De meeste activiteiten zullen weder-
om plaatsvinden rondom het plein
voor de kerk. Dit geldt ook voor het
avondprogramma dat mede door de
aanwezige verlichting zeer sfeervol
zal zijn. Het Evenementenplein
(plein voor 'De Brink') is dit jaar
ingericht als demoplein, waar diver-
se verenigingen spectaculaire
demonstraties zullen geven. Ook dit
jaar wordt hier tijdens de zomer-
feesten voor muziek, iets te eten en
te drinken gezorgd.
Tijdens de eerste dag van de
Zelhemse Zomer-feesten is het

hoofdsponsor Autobedrijf Looman
gelukt een echte formule l auto van
Renault naar Zelhem te halen. U
kunt met deze auto en Formule l
coureur Alonso op de foto.
De Stichting Zelhemse Zomer-
feesten is er verder weer in geslaagd
om toppers naar het versierde
Zelhem te halen. Zowel overdag als
's avonds zullen verschillende
(dweil)orkesten voor een vrolijke
noot zorgen. Het dweilorkest dat op
23 juli voor ons optreedt is
Bloasbende. 's Avonds kunt u een
geweldig feest verwachten met de
band Beethoven.
Natuurlijk is er weer veel aandacht
besteed aan de kinderattracties. Er
zijn mini-quads om op te rijden, er
is zelfs een echte stormbaan en
medewerkers van het Land van Jan
Klaassen komen met de poppenkast.
En dan zijn er natuurlijk nog de vele
marktkraampjes met allerlei waren
die het geheel bijzonder gezellig
maken.
Op de website
www.Zelhemsezomerfeesten.nl,
kunt u het uitgebreide programma
bekijken. Via 'links' kunt u bij de
websites van de optredende
(dweil)orkesten en andere attracties
komen.
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VAKANTIE; NIEUWE ZONNEBANK? • l l l

www.rowielektro.nl Gemak in service
en reparatie

Die
sierbestrating
maakt
mijn tuin
helemaal af

Harmonie is het sleutelwoord in een mooie tuin.
Alles is goed met elkaar in balans en het geheel
sluit stijlvol aan op uw woning.
Bij het leggen van sierbestrating let u daar dus op.
Bij BouwCenter HCI kunt u precies de rake keus
maken uit een gevarieerd aanbod bestrating-
materiaal, natuursteen en tuinafscheidingen.
Daarom kiest u voor BouwCenter HCI.

Bezoek nu onze showroom of kijk alvast op

www.bouwcenterhci.nl

BouwCenterlHCI
Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, tel. 0575 46 81 81
Ulft Ettenseweg 39, tel. 0315 69 62 00
Zevenaar Ampèrestraat 3, tel. 0316 52 32 01

de ÊA HYPOTHEEK desk
Overal een goede bekende de REGT

hypotheekadviseurs

Bel voor een persoonlijk hypotheekadvies: 0573 255 300
Nieuwstad 44, 7241 DR Lochem, info@deregt.nl, www.deregt.nl

d rukke r i j Weevers.

Nieuwstad 30,
7251 AH Vorden

Postbus 22,
7250 AA Vorden

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

E-mail: info(n)contact.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 jaar voor de prijs van € 3,50 p.p.

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

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

Van Dak tot Vloer

Ai»
Brigg

Uw adres voor:

- Waspoeders

- Wasverzachters

- Vaatwastabletten

- Unger professionele raamreinigings tools

- Hygiënisch borstelwerk

- Reinigings- en onderhoudsproducten

0575 - 57 05 02/ 06 - 53 86 09 52
www.agosbv.nl
agosbrigg@planet.nl

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
* TUINONTWERP *

TUINAANLEG (RENOVATIE)
* TUINONDERHOUD *

(SIER)BESTRATING
* VIJVERS *

«T» '̂^

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

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

Bij DARTEL TRAMPOLINES:
verkoop én verhuur. Ook advies.

onderdelen en reparaties.
Welkom: di. & wo.:10.00-17.30 uur

vr.: 10.00-20.00 uur
za.: 10.00-16.00 uur

Broekstraat 22, Doetinchem
Tel.(0314)391687

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

.

Weevers

Oprumng

tot
50%
korting

utft/er
murray mode

zutphen

Troelstralaan 39-43, Zutphen, tel. (0575) 526 080

www.duthlerzutphen.nl, info@duthlerzutphen.nl
Ziekenhuis richting de Stoven / rotonde rechts / 2e straat links.

Maandagmorgen gesloten / vrijdag koopavond tot 20.30 uur



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

Het bijzondere brood bij geboorten

Oud Zelhem - De Krentenwegge

oud Zelhem

Het was en is nog steeds een gewoonte om de geboorte van een kind te vie-
ren met een bijzonder type brood. Deze gewoonte kwam met name voor
in de provincies Overijssel, Gelderland en het zuiden van Drenthe. In de
rest van het land was dit gebruik veel minder bekend.

In de periode 1920-1940 bleken zich
met name in Oost-Gelderland tal van
gewoonten voor te doen rond het
eten van krentenbrood. In het dia-
lect werd het brood 'krentenwegge'
genoemd. Deze krentenwegge was in
veel gevallen niet zo maar het eerste
de beste krentenwegge. Het betrof
een speciaal type dat alleen bij
belangrijke feesten (voornamelijk bij
geboorten en soms ook bij huwe-
lijksfeesten) gepresenteerd werd. Het
brood was veelal rijker gevuld met
krenten en rozijnen en vaak ook met
sukade. In het 'normale' krenten-
brood zat meestal alleen maar een
hoeveelheid krenten.

Op het platteland vormden de geza-
menlijke buren een naoberschap.
Elke naober was verplicht de ander
te helpen wanneer dat nodig was en
had zelf eveneens recht op die hulp.
De vrouw van de eerste naober zorg-
de ervoor dat er een krentenwegge
was op de dag van de kraamvisite,
die ongeveer 14 dagen na de geboor-
te gehouden werd.
Ook familieleden, collega's en leden
van de verenigingen waarvan de
kraamouders lid waren, gingen naar
de bakker om een krentenwegge te
bestellen
De grootte van het brood hing dan af
van het bedrag dat men had samen-

gebracht. Daardoor was het brood
meestal langer dan een meter, vaak
wel 130 cm, maar ook veel langere
lengtes kwamen voor.
De krentenwegge werd, dik
besmeerd was met roomboter en
een kop koffie, door huisgenoten en
bezoekers gegeten tijdens een brood-
maaltijd aan het einde van de
kraamvisite. De traditie van de kren-
tenwegge was meer bedoeld om het
de gastvrouw mogelijk te maken om
familie en de naobers bij het kraom-
schudden te trakteren.
Tot 1930 gold de krentenwegge als
een bijzondere broodsoort. De
gebruiken bij geboorte, huwelijk en
overlijden zijn vrijwel verdwenen. Zo
af en toe leven oude gebruiken nog
weer eens op.
In het boerderijmuseum Heiden-
hoekweg 7 is deze zomer tijdens de
expositie over de folklore nog zo'n
grote krentenwegge te zien, gebak-
ken door bakker Henry Scholten aan
de Smidstraat. Het museum is op
dinsdag- en donderdagmiddag zijn
van 14.00 tot 17.00 uur geopend.
Op de foto het aanbieden van een
krentenwegge door het personeel
van houthandel Oldenboom aan
dhr. en mevr. U. Oldenboom, ter
gelegenheid van de geboorte van
hun dochter op 24 februari 1950.
Dat bakker Eggink veel werk van zijn
opdracht had gemaakt, illustreert
de foto.

John Brandsen exposeert
voor Kunst in de Kerk

De Werkgroep Kunst in de Kerk had de
jonge kunstenaar John Brandsen uit
Vorden uitgenodigd om zijn werkstukken
gedurende de vakantieperiode in de
Lambertikerk te exposeren. Zijn zoektocht
tussen instincten, denken en dwangmatig
handelen, zette hem aan tot het maken
van zijn 'Maaksels', waarin hij groten-
deels kosteloos materiaal uit zijn eigen
woonomgeving. Daarnaast vervaardigt hij
keramiek.

Zijn tentoonstelling begint al buiten de
kerk waar een uit hout en hooi samenge-
stelde struisvogel staat.
Binnen trekt in eerste instantie het paard
de aandacht, maar bij een nauwkeuriger
blik valt een serie naaktslakken op en ook
het werkstuk 'Bollen', maar ook een kooit-
je met figuurtjes en een man met schaap
maken duidelijk dat John een kunstenaar is
met vele gedachten.
De Zelhemse werkgroep Kunst in de Kerk
werd vooral getroffen door de frisheid in
het werk van John Brandsen.
De expositie is dagelijks tussen 9.00 en
19.00 uur te bezichtigen in de Lamberti-
kerk.

Sensire maakt aanvragen
Thuiszorg gemakkelijk

Sinds l mei mogen zorgaanbieders
in Nederland een aantal aanvragen
voor AWBZ-zorg zelf indiceren.
Sensire heeft hierover afspraken
gemaakt met het Centrum Indica-
tiestelling Zorg (QZ) en is daarmee
de eerste zorgaanbieder in de regio
die zelf indicaties mag uitvoeren.
Bij een positief advies hoeft men
niet te wachten op het indicatiebe-
sluit, maar kan Sensire direct de
noodzakelijke zorg in gang zetten.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ) is een onafhankelijke organisa-
tie die beoordeelt of mensen voor
AWBZ gefinancierde zorg in aan-
merking komen. Om veel voorko-
mende zorgaanvragen sneller en
efficiënter af te handelen, heeft het
CIZ een aantal zogenoemde stan-
daard indicatieprotocollen opge-
steld. Wijkverpleegkundigen van
Sensire komen vrijblijvend thuis en
stellen vragen over de zorg behoefte.
Op basis daarvan bepalen ze de
benodigde soort zorg, het aantal

uren zorg per week en de geldig-
heidsduur van de indicatie. Ze kun-
nen de klant binnen 10 minuten ver-
tellen of het advies positiefis. Is dat
het geval, dan start de zorgverlening
direct. Het CIZ controleert de uit-
komsten achteraf met steekproeven.
Om welke zorg gaat het?
Het gaat meestal om kortdurende
verpleegkundige zorg die, op aange-
ven van een (huis)arts of specialist,
bij mensen thuis wordt gegeven.
Voorbeelden zijn wondverzorging,
hulp bij het aan- en uittrekken van
steunkousen, ogen druppelen en
het klaarzetten of toedienen van
medicijnen.
Ook kan het gaan om nazorg na een
heup- of knie-operatie en om tijde-
lijke hulp bij het huishouden of de
persoonlijke verzorging. Mocht het
gaan om een zorgvraag waarvan
Sensire de indicatie niet zelf ui t -
voert, dan helpt Sensire ook met het
aanvragen van de indicatie.
Ook hieraan zijn geen kosten ver-
bonden.

Wijzigingen Nederlandse
Patiëntenvereniging
De Nederlandse Patiënten Vereni-
ging is een vereniging op Chris-
telijke grondslag, opgericht om de
belangen van gebruikers van de
gezondheidszorg en welzijnsvoor-
zieningen te behartigen.
Als u vragen hebt, waarbij de vere-
niging zou kunnen helpen dan kunt
u contact opnemen via tel. 0318-
547888.

De afdeling Vrijwillige Thuiszorg
NPV staat open voor hulpvragen,
aanvullende hulp en terminale zorg
in de regio. Ze werkt met behulp van
vrijwilligers. Voor een hulpvraag
kunt u tussen 9.00 en 10.00 uur of
tussen 18.30 en 19.30 uur contact
opnemen via tel. 06-53702905. Op
andere tijden kunt u de voicemail
inspreken.

De werkgroep van kruidentuin 't
Zunnehöfken zal, net als in voor-
gaande jaren, bezoekers van de
Zelhemse Zomerfeesten op 23 juli
graag verwelkomen in de kruiden-
tuin aan de Piersonstraat nabij de
Rabobank. Vanaf de Braderie is de
kruidentuin via een korte wande-
ling (richting Hummelo) bereik-
baar.

Tussen 14.00 en 18.00 uur krijgt u
informatie over de meer dan 150
soorten kruidachtige planten en
kunt u met assistentie van de werk-
groep een eigen fles kruidenazijn
samenstellen. Tegen een kleine ver-
goeding hebt u dan een eigen deco-
ratieve fles azijn, 'made in Zelhem',
te gebruiken als dressing over sla,
voor de sier, of om als cadeau te
geven.

De kruidentuin is bij- en vlinder-
vriendelijk. Op 23 juli is er een
imker aanwezig die u alles zal ver-
tellen over het leven van 'de bij' en
wat er zoal bij komt kijken voor de
honing, de kaarzen etc. klaar zijn.
Verder is er een theeschenkerij met
iets lekkers erbij en natuurlijk de
overheerlijke eigengemaakte bowl.
Voor de kinderen is er vlierbloesem-
siroop.
Uitgerust bezoekt u dan weer de
Braderie. De tuin is dankzij haar ver-
harde paden toegankelijk voor rol-
stoelen.
Ook op donderdagavond 28 juli
kunt u tussen 19.00 en 21.00 uur in
de kruidentuin terecht.
Ook dan vertelt de werkgroep u
graag iets over het kruidengebeu-
ren.

Orgelconcert in Lambertikerk
Tot eind augustus is er elke vrijdag-
middag een orgelconcert in de
Zelhemse Lambertikerk. Nadere
informatie over wie er komt spelen
kunt u vinden op de website
www.lambertikerk.nl.
Op vrijdag 22 juli speelt Jené
Koelewijn uit Zutphen muziek van

onder andere Mendelssohn, Buxte-
hude, Bach en een swingende eigen-
tijdse bewerking op de melodie van
Psalm 150 van Toon Hagen.
Het concert begint om 15.30 uur,
duurt een half uurtje en is vrij toe
gankelijk. Er is een collecte ter
bestrijding van de onkosten.

Sensire, organisatie voor zorg,
wonen en welzijn, is onlangs gefu-
seerd met Thuiszorg Groningen.
Matthijs Almekinders en Jennyke
Kuiper vormen samen de raad van
bestuur.
Maarten van Rixtel is benoemd tot
groepsdirecteur van Sensire.
Daarmee is hij verantwoordelijk
geworden voor het dagelijks reilen
en zeilen van de gehele Sensire
organisatie.
Na op l maart 2000 in dienst te zijn

getreden als Centrummanager van
Winterswijk, Aalten en Lichten-
voorde werd dhr. van Rixtel per l
januari 2002 benoemd tot General
Manager van werkmaatschappij de
Slinge en vervolgens een jaar latei-
als directeur van werkmaatschappij
Sensire De Slinge. Vanaf april 2004
fungeerde Maarten van Rixtel naast
zijn directeurschap tevens als
plaatsvervanger van de Raad van
Bestuur van Sensire.



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

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

e' uut
'Driekusman Driekusman doot het
no maor'. Genie is knap mieterig in
zik zelf. Ze kan het neet veur meka-
re kriegen. Gert den wil neet met.
Naor dat mooie achterhoekse hele
lange ontbijt in Zelhem. En het
hooft Gert ok nog niks te kosten.
Dat is toch extra antrekkelijk veur
zonne kniepert at Gert is. Zo'n Su-
per Festival is toch prachtig. Dan-
sers en muziekanten oet alle wind-
streken. Allenig al die olde muziek
en wieskes uut al die harmonieka's
dat is machtig mooi.

Daor gaot Gerrie de bene van trillen
en eur harte wordt er warm van. Erl
dan al die vrumde klederdrachten.
Dat gratis ontbijt, betaald deur de
reclame van Super de Boer en an-
dern. 3000 gasten!. Dat is ja net ne
hele grote brulfte. En umme al die
vrumde gasten onderdak te geven.
Dat mot toch een enorme inspan-
ning kosten. Kunt ze allemaol ons
plat achterhoeks wel verstaon? Dat
zal wel praoten met hande en veute
worden. Gerrie hef altied al graag
biej zonne volksdans groep ewilt.
Het liekt eur mooi umme al die ol-
de kleare van grootmoder uut de
kampferballen te halen. Umme oew
zo echt meugelijk verkleed in grot-
mooders tied te laoten zeen. Met
mekare as vrouwleu oew vergelie-

ken, laoten zeen wai biej mekare
scharreld hebt. Volksdansen is ja
vuile mooier as dat dansen van te
genswoardig. lej loopt gin kans dat
iej as eenling an de kante blieft zit-
ten. Dat de lummels van jongens
een andern vrug. Dat begon inder-
tied al dadelijk met de earste dans-
les. Ze vloagen dreks op de knapste
meikes af. In feite heel gemeen. Kun
iej het helpen dai neet zo'n mooi
snuutjen hebt of dunne spillebene?
En dan leet de dansleraar wel is de
meikes kiezen.

Maor dan gingen wat lummels rap
naor de W.C. of ze keken straal ne
andere kante oet ai ze wollen vrao-
gen. Er was echt ne pik orde net as
biej de kippen, en de jonges net
drieste jonge hanen. Flauwekul na-
tuurlijk, wat zeg het in het latere
leaven? Wat karakter betreft of han-
digheid in 't wark, of met geld um-
megaon, dan is het succes op de
dansvloere minder van belang. En
wat was iej as vrouwe biej een feest
mangs benauwd dat d'r zonne half-
zatten lummel op oew af kwam of
n'n ome Willem of ne buurman
met ne dikken bierboek. En iej durf-
den gin nee te zeggen. Iej mosten
good vinden datte zien bier lucht in
oew gezichte blaozen. En oew dan
heel fors vaste pakken. Met leedver-

maak konniej dan kieken naor een
ander meiken, die ok zien slachtof-
fer was. Nea dan is Boern™Dansen
heel wat mooier. Iej komt neet zo
hevig dichte biej mekare en wisselt
regelmaotig van partner. Tegelieke
kom iej d'r nog is uut.

Ze gaot je oaveral hen met mekare.
Maor ja het is heel ongelukkig dat
onzen Gert zo bange is datte zik be
lachelijk maakt. Datte biej een an-
der vrouwspersoon ne stap verkeart
dut. En ok die klompe en olde klea-
re dat liekt um niks. Zollen er ok
mannen wean die net zonne vrou-
we hebt as eurn Gert? Ok bange
schijters die neet met durft te
doon? Zol zij neet met zonne man
een accoord kunnen maken? Gert
thuus laoten en die vrouwe net zo?
Tegenswoardig kan j o alles. Zij zal
Hendrik en Riek is bellen en hun
polsen of Hendrik neet zo iets wil,
met eur samen? Dat zol ja ne mooie
oplossing wean. Ze meugt ja best
wat jaloers worden wanneer zij met
grote verhalen thuus komt zo
straks. Ai neet met de niejste mode
met kunt doon dan moi het olde
maor wear wat oppoetsen biej ons
in Bronckhorst.

De Baron van Bronckhorst

Spannende cross wedstrijden
tijdens uitwisselingswedstrijd met buurtclubs

Braderie
Op de braderie die donderdag 21 juli
in het centrum van het dorp wordt
gehouden zal ook de ANBO-afdeling
Vorden aanwezig zijn. Leden van de af-
deling staan daar met een stand vol
bruikbare artikelen die de afgelopen
maanden door de Vordense burgerij
zijn aangeleverd. De geldelijke op-
brengst van de verkochte goederen
wordt aangewend door de aankoop
van attenties voor zieken en andere so-
ciale activiteiten.

Mare Huetink
jeugdkampioen
"De Snoekbaars"
Mare Huetink is met 592 punten,
jeugdkampioen geworden bij de hen-
gelaars vereniging " De Snoekbaars".
Het kampioenschap werd een span-
nende aangelegenheid want Mare had
slechts tien punten voorsprong op de
nummer twee Twan Eggink die 582
punten behaalde; 3 Bas van Nuland
570 punten; 4 Chiel van Bremen 560; 5
Sander Steenblik 554 punten. De uit-
slagvan de laatste jeugdwedstrijd was:

l Mare Huetink 7 stuks- 69 cm; 2 Nick
ten Have l stuks-16 cm; 3 Thieme Go-
tink l stuks-15 cm. Aan deze wedstrijd
die in de Berkel bij Lochem werd ge-
houden, deden 12 jongelui mee.

Arjan Mombarg
naar Europese
kampioenschappen
Onze plaatsgenoot Arjan Mombarg is
opgenomen in de Nederlandse selec-
tie die vanaf l augustus tot en met 7
augustus aanstaande in Juterborg in
Duitsland zal deelnemen aan de Euro-
pese kampioenschappen skeeleren.

Deze kampioenschappen worden zo-
wel op de baan als op de weg gereden.
Arjan Mombarg neemt op de slotdag
(zondag 7 augustus ) in het stadje Lud-
wigsfelde nabij Berlijn deel aan de ma-
rathon. De Nederlandse herenploeg
bestaat uit: Arjan Smit, Nijeveen; Jan
van Loon, Haule; Ronald en Michel
Mulder, Zwolle; Karlo Timmerman,
Staphorst; Ingmar Berga, Hoogeveen;
Sjoerd Huisman, Andijk; Geert Plen-
der, Kamperveen; Emiel Blauw, Roden;
Roy Boeve, Kampen; Klaas Slager, Stap-
horst en Arjan Mombarg, Vorden.

P.V. Vorden
Uitslagen wedvlucht vanaf Maaseik
over een afstand van circa 120 kilome-
ter: HA Eykelkamp l, 7, 14; Comb. A
en A Winkels 2,10,16; H. J. Stokkink 3,
8; F. T. Hummelink 4, 13, 15; TJ. Be-
rentsen 5,6,9,12,18,19, 20; C. Bruins-
ma 11; M. M.Tiemessen 17, 19.

Uitslag wedvlucht vanaf Vierzon over
een afstand van circa 620 kilometer:
HA Eykelkamp l, 2, 5, 7, 12, 13, 14;
M.M. Tiemessen: 3, 8,11,15,16; J. Mey-
er 4, 6, 9,10; Comb. A en A Winkels 17.
Uitslag wedvlucht vanaf Tessenderloo
over een afstand van circa 140 kilome-
ter: M.M. Tiemessen: l, 2, 4, 6, 13, 15,
19; HJ. Stokkink 3; TJ. Berentsen 5,10;
HA Eykelkamp 7,11, 20; comb. A en A
Winkels 8,9,17,18; H.E Pasman 12,14;
F.T. Hummelink 16.

Achtkastelenfïetstocht
Woensdagmiddag 20 juli gaat om
13.30 uur vanaf het marktplein onder
deskundige leiding een fietstocht
langs de Vordense kastelen van start.
Een tocht met een lengte van circa 30
km waarvoor men zich woensdag van-
af 13.00 uur kan inschrijven bij het
VW kantoor aan de Kerkstraat. Onder-
weg wordt een drankje geserveerd.

Afgelopen zaterdag is er op het
crosscircuit "Delden", thuisbasis
van de VAMC " De Graafschaprij-
ders" uit Vorden een uitwisselings-
wedstrijd (competitiewedstrijd) ge
houden, waaraan motorclubs uit
Sint Isodorushoeve, Lochem, Harf-
sen, Borculo en Vorden, Markelo,
Holten en Ruurlo deelnamen.

In de week voorafgaand aan deze wed-
strijd is er door de crosscommissie van
"De Graafschaprijders" veel werk ver-
zet om het circuit berijdbaar te krij-
gen. Mede dankzij Richard Enzerinck
en Jan Groot Enzerink was het circuit
snel en in perfecte staat en kon er ge
noten worden van mooie en spannen-
de wedstrijden.
De Superklasse speciaal voor rijders
van de organiserende vereniging " De
Graafschaprijders" werd gewonnen
door Marcel Bulten, de strijd om de
tweede plaats in deze manche was
zeer spannend. Uiteindelijk moest Wi-
nand Hoenink toch het hoofd buigen
voor Johannes van Kempen, die daar-
door meteen al zijn kruit had verscho-
ten, want in de tweede manche moest
van Kempen met een zesde plaats ge
noegen nemen. De recreantenklasse
werd gewonnen door Harm Radstake
uit Zutphen met Raymond Driessen
op de tweede plaats.

DE UITSLAGEN WAREN:
Klasse 50 CC: l Damien van Erkelens,
Enschede 100 punten; 2 Thijs van Kes-
sel, Harfsen 94; 3 Thijs Bulten, Vorden

88; 4 Mischa Kuit, Vorden 88; 5 Ismo
Wolsink, Hengelo 82 punten.
Klasse 65 CC, kleine wielen: l Christi-
an de Jong, Harfsen 100 punten; 2 Dai-
my Bult, Schalkhaar 92; 3 Hendrie Vel-
dink, Harfsen 90; 4 Bryan de Jong,
Harfsen 88; 5 Rico Staat, Hengelo (O)
82 punten.
Klasse 65 CC, grote wielen: l Heiki
Laing, Haarle 100 punten; 2 Romano
Rorije, Enschede 94; 3 Jeffrey Buiten-
huis, Zutphen 90; 4 Gerrit Hilberink,
Geesteren (O) 86; 5 Frank Kastermans,
Warnsveld 82 punten.
Klasse 85 CC kleine wielen: l Nina
Klink, Raalte 97 punten; 2 Nigel Blo-
mer, Geesteren (O) 95; 3 Bas Klein Ha-
neveld, Warnsveld 92; 4 Mike te Beest
Duiven 84; 5 Niels Prinsen, Winters-
wijk 83 punten.
Klasse 85 CC grote wielen: l Richard
Aalderink, Lochem 100 punten; 2 Jef-
frey Kamp, Haaksbergen 94; 3 Jan Hil-
berink Geesteren (O) 90; 4 Kay Huls-
hof, Harfsen 84; 5 Bas Stegeman, Ol-
denzaal 83 punten.

UITSLAGEN CLUBWEDSTRIJD
"DE GRAAFSCHAPRIJDERS":
Klasse 125 CC: l Niek Langwerden 60
punten; 2 Jasper Groot Roessink 54.
Klasse Recreanten: l Harm Radstake
57 punten; 2 Raymond Driessen 53; 3
Robert v.d. Tweel 52; 4 Richard Enze
rink 48; 5 Stephan Groot Nuelend 40.
Superklasse: l Marcel Bulten 60 pun-
ten; 2 Winand Hoenink 52; 3 Johannes
van Kempen 47; 4 Rob Groot Tjooitink
46; 5 Wouter Dijkman 46 punten.

Winnaar Ideurwedstrijd
naar Slagharen

De familie Helmink in de Wildwaterbaan.

Denise Helmink uit Wichmond
heeft een bezoek aan Attractiepark
Slagharen gebracht. Zij won eerder
dit jaar de kleurwedstrijd die werd
gehouden door Weekblad Contact
en Attractiepark Slagharen.

De wedstrijd leverde talloze inzen-
digen op. Uiteindelijk werden tien in-

gekleurde tekeningen beloond met
een toegangskaart voor vier personen.

De inzending van Denise Helmink
was volgens de jury duidelijk de beste.
Daarom kwam zij onlangs naar Slag-
haren om de hoofdprijs, een western-
kostuum, in ontvangst te nemen en
de nieuwste attractie te zien.



Kip-
schnitzels
Schaal 5 stuks
ELDERS 4.49

99

Gevulde
schnitzels
Jager, saté
of Hawaï.
500 gram
ELDERS 5.74

399
Gepaneerde
gehakt-
schnitzels
Naturel, boeren
of zigeuner.
500 gram
ELDERS 4.94

399

Kalfs-
schnitzels
250 gram

Schnitzelfestijn bij PLUS!

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Varkensschnitzels
Naturel of gepaneerd.
500 gram
ELDERS 5.50-6.00

Hertog
Roomijs
off slag roomijs
Diverse smaken.
Bak 1 liter
ELDERS 2.49

•

1

Plus:
d* scherpste
actieprijzen

Hollandse
tomaten
Kilo

Mona
Boordevol

fruityoghurt
Aardbei of perzik.

Beker 750 gram
ELDERS 1.89

29 Ola
Raket
waterijsjes
2 pakken a 8 stuks
ELDERS 4.1O

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

O

PLUS
Aardbeien-

bavaroisetaartje
Geschikt voor
6-8 personen.

Per stuk
NORMAAL 6.99

99

PLUS
Ice tea

Citroen en perzik.
2 pakken a 1,5 liter

NORMAAL 1.58

2 pakken

99
Openingstijden:

maandag t/m donderdag 8.00-20.00

^^^^^^ ^^^^^^

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97
7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

www.plussupermarkt.nl
29/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden
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