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Martine Dijkman:

"Veel ervaring tijdens buitenlandse
toernooien opgedaan, goed voor mijn
zelfvertrouwen!"
Het meedoen aan een ITF toernooi
(International Tournement Federa-
tion) heeft volgens Loet Baard, con-
ditietrainer, de 15 jarige Martine
Dijkman veel meer zelfvertrouwen
gegeven. Dat is de grootste winst
die Martine de afgelopen twee
maanden heeft behaald, zo vertel-
de hij onlangs aan de ouders van
de Vordense tennisster. Martine
Dijkman, vlak voor haar vertrek
naar Bulgarije, een beetje grieperig
thuis, beaamde deze constatering
van haar trainer. Het toegenomen
zelfvertrouwen begon eigenlijk al
tijdens haar eerste ITF toernooi in
Arhus in Denemarken, waar zij, sa-
men met nog drie Nederlandse
meiden en zes jongens, het op
moest nemen tegen sterke spelers
uit tal van Europese landen.

Martine daarover: " Ik keek er eerst
huizenhoog tegen op. Hoe sterk zou-
den die meiden wel niet zijn? Toen ik
ze echter zag tennissen, raakte ik niet
onder de indruk. Hele goede tennis-
sters, maar ook een aantal waarvan ik
dacht, daar kan ik best van winnen",
zo sprak de Vordense. Toch merkte
Martine dat er tijdens een dergelijk
evenement een bepaalde druk op je
wordt gelegd. Tijdens dit soort toer-
nooien dienen er veelal door de jonge-
re spelers eerst kwalificatiewedstrij-
den te worden gespeeld, wil men tot
het hoofdtoernooi worden toegelaten.
Martine: " Ik had geluk, via loting
werd ik direct in het hoofdtoernooi ge-
plaatst, waar volgens een afValsysteem
wordt gespeeld. Verlies je, dan lig je er
gelijk uit.

In de eerste ronde won ik vrij gemak-
kelijk van een Deense speelster. In de
tweede ronde kwam ik uit tegen een
Noorse. Aanvankelijk was ik beter,
kwam zelfs in de eerste set met 3-0
voor, maar verloor toch met 6-3. In de
tweede set speelde de Noorse allemaal
hoge ballen met veel spin waardoor ik
telkens naar achteren, tegen het hek
aan werd gedrongen. Ik verloor de set
met 6-2, dus einde toernooi. Toch wel
een shit- gevoel, hoewel iedereen vond
dat ik goed had gespeeld. Een heel
leerzaam toernooi, dat wel", aldus
Martine.

BENJAMIN
Nauwelijks terug in Nederland, of het
tweede internationale ITF toernooi,
stond al weer voor de deur. Ditmaal in
eigen land in Leidschendam. Ook
weer een toernooi met een sterke bui-
tenlandse inbreng. Vrijwel allemaal
meiden vanaf de leeftijd 19/ 20 jaar.
Doordat veel van deze speelsters al
"punten" hebben vergaard, waardoor
ze automatisch voor het hoofdtoer-
nooi werden geplaatst, lag dat voor
Martine ( de Benjamin van het toer-
nooi ) duidelijk anders. Eerst kwalifi-
catiewedstrijden spelen! Zij won zeer
overtuigend drie partijen achtereen
en werd daardoor tot het hoofdtoer-
nooi toegelaten.

Martine: " Ik kwam tegen een Belgi-
sche op de baan, een tegenstander
waarvan ik nog onlangs had gewon-
nen. Hoe het kwam weet ik niet, ik
werd vooraf plotseling heel erg ner-
veus, ik wist dat ik van haar kon win-
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Martine vertrekt op Schiphol

nen en toch gebeurde het niet. Ik sloeg
op gegeven moment helemaal dicht,
ik kon me nauwelijks meer bewegen,
kon niet meer slaan, de armen leken
wel lood, het voetenwerk ging niet
meer. De spanning vooraf brak mij to-
taal op. Loet Baard hamerde erop dat
ik voor een wedstrijd aan andere din-
gen moet denken. Denk maar gewoon
dat het geen wedstrijd is, maar dat het
om een trainingspartijtje gaat, zo
sprak hij op mij in. Heeft hij volkomen
gelijk in, ik verlies soms geheel onno-
dig partijen, door de zenuwen vooraf.
Het komende seizoen krijg ik een
mental coach. Ik hoop dat ik dan zon-
der zenuwen de baan op kan", zo zegt
ze.
Tussen de ITF toernooien door heeft
Martine Dijkman in eigen land aan di-
verse A- toernooien meegedaan. Met
name in Nijmegen speelde zij een uit-
stekend toernooi. De kwalificatiewed-
strijden werden alle drie met de veel-
zeggende cijfers 6-2 en 6-2 gewonnen.
In het hoofdtoernooi was Natalie
Drost het volgende "slachtoffer" van
Martine's dadendrang. De volgende
wedstrijd tegen de 26 jarige Sonja
Foks, de latere winnares, ging met 6-4
en 6-3 verloren. Martine stapte met op-
geheven hoofd van de baan. Zegt ze: "
Wat ik wel hartstikke leuk vond, de-
zelfde Sonja Foks vroeg mij of ik met
haar het dubbelspel wilde spelen. Dat
heb ik gedaan, wij wonnen alles, de fi-
nalepartij zelfs met 6-2 en 6-3. Een
heerlijk gevoel. Sonja heeft mij ge-
vraagd of ik het volgend seizoen meer
wedstrijden met haar wil dubbelen",
aldus een verheugde Martine.

BESTE TOERNOOI
Het beste toernooi speelde Martine
Dijkman dit seizoen "dicht bij huis" .
In Geesteren versloeg zij tijdens het be-
kende "Koem" tennistoernooi de ene
na de andere opponent, waardoor

Martine in de finale kwam. Daar was
haar tegenstander de 28 jarige Fleur
ter Steeg uit Culemborg. Een leeftijds-
verschil van 13 jaren en daardoor na-
tuurlijk een enorm verschil in erva-
ring. Martine: " Ik verloor deze finale
partij met &4 en 7-5. In de tweede set
kwam ik vanuit kansloze positie nog
bijna langszij. Fleur ter Steeg loerde in
die fase op foutjes aan mijn kant. En
dat gebeurde een paar keer. Natuurlijk
wel even balen. Toch mag ik tevreden
zijn, ik heb een goede wedstrijd ge
speeld.
Daarentegen liepen de Nederlandse
kampioenschappen in Veendam uit
op een klein drama. Martine: " Ik was
al een paar dagen ziek en twijfelde of
ik wel of niet naar Veendam zou gaan.
Toch maar gedaan, had ik achteraf be
ter niet kunnen doen. Al in de eerste
partij moest ik ziek, de baan verlaten.
Ik had totaal geen puf meer", zo zegt
Martine. Momenteel verblijft de Vor-
dense in Bulgarije, waar ze opnieuw
deelneemt aan een ITF toernooi. Een
toernooi met nog een ander aspect.
Het is namelijk de eerste keer in haar
leven dat de 15 jarige een reis per
vliegtuig maakt. Voor pa en ma Dijk-
man natuurlijk een goede reden om
dochterlief op Schiphol uit te zwaai-
en!
"Leuk deze reis, maar toch ook wel
jammer dat ik daardoor in Vorden het
"Dijkman Bouw Open" moet missen.
Ik hoop dat ik volgend jaar wel in mijn
eigen woonplaats van de partij kan
zijn", aldus Martine die de afgelopen
periode in haar nog prille tennisloop-
baan, dus als zeer leerzaam heeft erva-
ren. De komende winter ligt er behal-
ve indoor- tennissen nog heel veel an-
der werk voor Martine in het ver-
schiet. "Ik ga meer aan krachttraining
doen. Mijn service is gewoon " te
zacht" en dat moet beter", zo zegt ze
tot slot van ons gesprek.
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Tromden in een echt l^steel?

asteel
Kasteel rondleiding op vrij-zat en zondag

om 11.00 113.00 en 15.00 uur op afspraak

I njo@kasteeh.>orde.n.nl

WUKÜ. feosteefoorden.nf

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

Aanmelden is niet nodig! Het start-
punt van de speurroute is bij de water-
molen van Kasteel Hackfort, aan de
Baakseweg 8 te Vorden.Voor meer in-
formatie kunt u contact opnemen
met Bezoekerscentrum Veluwezoom,
tel. 026-1979100.

KRUIP IN DE HUID
Zoals de naam al zegt, kruip je tijdens
deze tocht telkens in de huid van een
ander dier. Hoe voelt het om een mol
te zijn? Of een spin? Of een ....? Wie
zijn je vrienden en voor wie ben je
bang?
Na afloop krijg je een masker mee om
thuis te knutselen.

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

MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl

SAMEN.
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 28 augustus 10.00 uur mevr. Rexwinkel uit Steen-
deren, 19.00 uur Vorden zingt in de Dorpskerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 augustus 10.00 uur drs. J.Koudijs

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 28 augustus ds. D. Westerneng 19.00 uur Vorden
zingt in de Dorpskerk.

RJC. kerk Vorden
Zondag 28 augustus 10.00 uur Woord- en communievie-
ring m.m.v. Cantemus Domino

RJC kerk Vierakker
Zaterdag 27 augustus 17.00 uur Eucharistieviering volks-
zang. Zondag 28 augustus 10.00 uur Woord- en Commu-
niedienst m.m.v. dameskoor.

Huisarts
Tussen 17.00 uur 's middags en 08.00 uur de volgende
ochtend, in de weekenden en op feestdagen: telefoon
0900 - 200 9000. Regionale Huisartsenpost te Zutpnen.
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, Runneboorn 16, Warnsveld. Tele-
foon (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.

Tandartsen:
27 - 28 augustus: G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, tele-
foon 0573 251870. Spreekuur voor spoedgevallen op ge-
noemde 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) 62 61 40
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.com
Algemeen Maatschappelijk werk
Zutphenseweg l c, tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief).
Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.
Sensire thuiszorg
diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief). Geopend: maandag t/m vrijdag 9.00-
17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend 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.

VW4
Kerkstraat l, tel. 55 32 22. Met ingang van l april zijn on-
ze openingstijden gewijzigd. Maandag t/m vrijdag van 9.30
uur t/m 17.30 uur. Zaterdag van 9.30 uur t/m 15.00 uur.

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

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

Klachten en Infonnatieburo 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 (aanvraagformulieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VTT
tel. 0573-438400.

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

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

d r u k k e r i j Weevers
CERTIFICAATHOUDER

VP

ISO 9001

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575)55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVO DRUK, TEL. (0575) 51 23 06
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573) 45 12 86
LICHTEIWOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):
FA. JANSEN DE SMID BLEEKSTRAAT l, TEL. (0575) 46 13 60
ACQUISITEUR: FELIX TAKKENKAMP, TEL. 06-48 794 212

zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2,50 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2.50 administratiekosten in re-

i'bracht.

• Fietsvierdaagse Ruurlo
30, 31 augustus en 1, 2 sept.
Afstanden: 20, 40 en 60 km.
Er kan ook één dag gefietst
worden. Starten vanaf 9.00
uur bij de WV, Kerkplein 18.

• Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit maga-
zijn vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen kijken na tel.
afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

• Heeft u last van wespen?
Bel dan OBS Vorden voor
snel weghalen, 's Morgens
bellen tussen 8.00 en 10.00
uur: tel. (0575) 55 32 83,
b.g.g. (06) 51 10 69 55.

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

• 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.

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

• ENGELSE LESSEN. Er-
varen docent Engels begint
in september met curcussen
voor beginners en gevorder-
den, zowel privé als in kleine
groepen (max. 4 personen).
Ook scholieren kunnen hier-
van zeker profijt trekken. De
lessen kunnen eventueel bij
de studenten thuis of bij de
leraar worden gegeven. Tel.
(0575) 55 66 43.

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

• Ontstressen op grote
hoogte in onze ballonmand
voor € 175,- p.p. Bel ballon-
vaarder Paul Kok 06-51 58
41 45.

• Paardenpension en appar-
tementen „Oude Meulenbrug-
ge" heeft enkele boxenvrij.
Gelegen in het natuurgebied
„Het Grote veld" met veel uit-
gepijlde ruiterpaden. Voor info
tel.0575-43 1356.

• Ik zoek nog wat werk in de
huishouding. Woensdag-
morgen en vrijdagmiddag
bellen na 17.00 uur 55 29 86.

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

• Free-style cursus met
paarden start op 15 september
in Keijenborg. Info/opgave bij
K. Geluk, tel. (0314)625605.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Wij wensen u een fijn oranjefeest

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
Ruurlo-Tel. (0573) 47 1653

Vlaai v/d week

Zwitserseroomvlaai
6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = brooddag in Wichmond
Donderdag = brooddag in Ruurlo

3 bruin tijger broden
€4,00

Weekendaanbiedingen

Crackers € 1,99
Weekendtaartje € 6,99

met slagroom en aardbeien 6 pers.

• Hobby-creatiefbeurs.
Zondag 28 augustus van
11.00 tot 17.00 uur. In Woon-
zorgcentrum "Antoniushove"
Rapenburgsestraat 33 Lich-
tenvoorde. Entree € 1,- (kin-
deren tot 12 jaar gratis). Inl.
0544 - 37 57 72 www.betsy-
lurvink.nl

• Te koop: dagelijks vers
geplukte aardbeien. F.Ame-
rongen, schutterstraat 14
Vorden. tel. 0575 - 55 64 08.

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

• Nu ook in Vorden 'Nike
starttorum' bij run2day run-
ners Vorden. Inl. 55 28 27
tussen 17.00 en 18.00 uur.

• Schoonmaakhulp ge-
zocht in omgeving Vorden
06 - 40 65 81 68.

• Gezamenlijk trainen voor
de Vordense 'Oude jaars-
crossloop' 5, 10 en 15 km
bij run2day runners Vorden.
Inl. 55 28 27 tussen 17.00 en
18.00 uur.

• Te huur gevraagd: zelf-
standige woonruimte voor
jong stel, omgeving Vorden.
Max. € 650 p.m. tel. (06) 33
972391 /(06) 13661051.

• YOGA in Vorden (di. av, vr
av.) Brummen , Groenlo, Ei-
bergen. Vanaf 5 sept. Info
0573 - 44 11 38 www. dhan-
wantari.nl. Cursus HeiligPad
in Warnsveld.

• Wij zoeken een lieve op-
pas voor onze zoon Jurri-
aan (3 jr.) op dinsdag- en
donderdag ochtend bij ons
thuis (buurtschap Delden).
Henk en Barbara Hellegers
5543 19 of 06-51 992577.

Dagmenu's
24 t/m 3O aug. 2OO5

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

Dagmenu's kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur.
U mag uw oagmenü aankleden met extra garnituren of een extra gang dan zijn dit onze

afhaal prijzen: Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsalade € 1,25 p.p.
Prijs voor soep € 2.25 p.p.

Prijs voor ijs met slagroom € 1.75 p.p.
Woensdag 24 augustus
bospaddestoelen bouillon / biefstuk met kruidenboter,
groente en aardappelen

Donderdag 25 augustus
varkensmedaillons met pepersaus, aardappelen en groente
/ yoghurt fris.... -f- slagroom

Vrijdag 26 augustus
tomatensoep / vispot de Rotonde in witte wijn-room-saus
met aardappelen en groente

Zaterdag 27 augustus
kipsaté met champignonsaus, frieten en zomersalade /
ijs met slagroom

Maandag 29 augustus
gesloten

Dinsdag 3O augustus
wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade /
ijs met slagroom

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

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

l XN/>\ en/°f opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

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

Wendie en Thomas



Wij zijn heel blij met ons kleine meisje en zusje

Zij is geboren op 9 augustus 2005 om 8.36 uur, *
weegt 3870 gram en is 53 cm lang.

Reind Krijt en Babs Schippers
Silke

Het Kerspel 40
7251 CV Vorden
(0575) 55 51 06

Opnieuw sprakeloos en intens gelukkig...
Jurre heeft een zusje!

» Mette is geboren op 15 augustus 2005,
weegt 4120 gram en is 54 cm lang.

Elly Nijenhuis en Udo Heij

De Voornekamp 13
7251 VK Vorden
(0575) 55 12 02

, v . . » . . _ » • » .»».» •». ..-̂
•r. $
$ Doblij zijn wij met de geboorte van onze dochter. }

i4
Noor

is geboren op 20 augustus 2005,
weegt 3360 gram en is 52 cm lang.

Robert Dijkman & Marga Leerkes (

Vogelzang 8
7234 SZ Wichmond

Blij en gelukkig zijn wij met onze mooie dochter en
Vera's lieve zusje

20 augustus 2005
7.59 uur - 5005 gram - 56 cm

Jan en Evelien Legtenberg

Nieuwstad 47
7251 AE Vorden
Telefoon (0575) 55 13 50

Op 3 september 2005 is het 40 jaar geleden,
dat wij elkaar het ja-woord hebben gegeven.

Herman Jansen
en

Anneke Jansen-Boenink
Wij hopen dit te vieren samen met onze kinderen,
kleinkinderen en u, en nodigen u hierbij uit voor
een receptie op zaterdag 3 september a.s. van
14.30 -17.00 uur in café-restaurant "Den Bremer"
Z.E. weg 37 te Toldijk

Uselweg 11, 7233 SJ Vierakker

Op 14 augustus 2005 is uit onze familiekring weg-
genomen onze schoonzuster

Aalt jen Eggink-Wesselink

Vorden: R. Eggink-Oortgiesen
E.G. Eggink-Bulten

'Nu gaan we gewoon weer vrolijk samen verder, Liesje'

Tot ons groot verdriet overleed in volle vrede, na een
lange en gelukkig leven, onze lieve vader en appa.
Een man om van te houden: aimabel, tolerant en
humorvol.

Ir Damiaan Maurits Winand Staring

Sedert 22 december 2003 weduwnaar van
Elise Margaretha Valken

Vader van Emelietje (overleden 6 januari 1945)

Dordrecht,
1 maart 1914

Vorden,
18 augustus 2005

Amstelveen: Anneke Staring

Barcelona: Winand Staring
Maarten, Isabella

Francoise Mouly

Vorden: Jennine van de Plassche-Staring
Evert-Kees van de Plassche

Amsterdam: Emelie van de Plassche

Utrecht: Manneke van de Plassche
Bram van Kooij

Amsterdam: Michiel van de Plassche
Caroline de Boer

Wildenborchseweg 20
7251 KG Vorden

Vader is thuis, op zijn geliefde Wildenborch.

Gelegenheid tot condoleren op woensdag 24 au-
gustus 2005 van 16.00-17.30 uur op de Wildenborch.
De begrafenis zal daaraan voorafgaand in familie-
kring plaatsvinden.

Enige en algemene kennisgeving

Op vrijdag 19 augustus 2005 is in vrede en rust-
ingeslapen mijn lieve man, onze vader, opa en
overgrootvader

Guus Veldkamp
Augustinus Bernardus

Geboren op 27 juli 1916 te Bredevoort

Riek Veldkamp-Dijkstra

Fred en Ria
Renzo en Els

Sanne, Nils
Jarno en Nina

Rob en Marianne
Martijn en Brigitte
Saskia

Paultje t

Marian en Peter
Bjorn en Anoeska

Robin, Laura
Nomke en Feike
Sven

Alfons en Monique
Wido en Lidwien
Menno
Jurre

Margrietlaan 31
7231 AV Vorden

Wij willen voor hem bidden in de Avondwake die
zal worden gehouden op dinsdag 23 augustus
om 19.00 uur in de parochiekerk Christus Koning,
Het Jebbink 8 te Vorden.
Daarna is er gelegenheid om afscheid van hem te
nemen in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a
te Vorden.

De gezongen uitvaartdienst, waarvoor u wordt
uitgenodigd, zal worden gehouden op woensdag
24 augustus om 10.30 uur in bovengenoemde
parochiekerk. Aansluitend vindt om 12.30 uur de
crematieplechtigheid plaats in de aula van crema-
torium „Slangenburg", Nutselaer 4 te Doetinchem.

Na afloop van de plechtigheid kunt u de familie
condoleren in de ontvangkamer van het crema-
torium.

Bij veel gelegenheden
die voor u

van grote betekenis zijn,
wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij

graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een

lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie

kaarten staat ons

ter beschikking om aan

al uw wensen tegemoet

te komen.

Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze

en ons vakmanschap

dan zult u er van

overtuigd raken dat uw

boodschap

bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het

meest aanspreekt.

Wij leven met u mee

van begin tot eind.

d r u k k e r i j Weevers

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

Kinderhulp geeft een
beetje gewoon geluk
aan kinderen in
moeilijke of bijzondere
thuissituaties.
Steunt u Kinderhulp
daarbij?

giro 404040

tel 0570-611899
www.kinderhulp.nl

"Uw vangst van de week:
Kalfsoester met tonijn."

Vakantie alweer voorbij? Met onze Vitello Tonato waant
u zich nog even in mediterrane sferen. Heerlijk malse

kalfsoester gevuld met een mix van tonijn, mosterd en
crème fraiche; omwikkeld met ham en gegarneerd

met kappertjes. Over nagenieten gesproken.

Keurslagerkoopje

Gekruid gehakt
diverse soorten
Speciaal aanbevolen

saté schnitzels
Weekaanbieding

Kalsschnitzels

1 kilo €

4 stuk €

100 gram €

298

2.95

O.98

Special

Vitello Tonnato 100 gram €
l/l/ee/caanö/ed/ng

Frankfurter worstsalade
100 gram €

Ln Vleeswarentrio
o

g 100 gram Gebr. gehakt +

1100 gram Ardenner boterhamworst +
ra

~ 100 gram Runderrookvlees -^ gg
«i samen voor de prijs van : € 3?

,_ Vlogman, keurslager

K
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoais: • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

Restaurant
't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251 HN Vorden

tel. 0575-554001

www.oldelettink.nl

e-mail: info@oldelettink.nl

eten wat d _
bij ons opeten € 7,50 * afhalen € 6,00

van di. 23 aug. t/m vr. 26 aug.

• Slaatje
• Rosbief
• Groenten
• Gebakken aardappelen

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

Tot ziens bij 't Olde Lettink



Rob en Corrie Stoeckart willen ook
anderen van de schoonheid van
"De Kieftskamp" laten genieten!

Rob en Corrie Stoeckart

Rob Stoeckart en zijn vrouw Corrie
kwamen al jaren in het buurt-
schap Linde op bezoek bij vrienden
op kasteel "De Kieftskamp". Voor
deze vrienden (familie Berenschot)
was het landgoed "De Kieftskamp"
eigenlijk hun tweede tehuis, waar-
door het kasteel een groot deel van
het jaar niet werd bewoond.

De Berenschot 's hadden het landgoed
van het Geldersen Landschap gehuurd.
Toen zij de huur opzegden kregen Rob
en Corrie Stoeckart de mogelijkheid
om het kasteel, de opstallen en de
tuinen van genoemd Landschap te
huren. "We gingen wel eerst door de
ballotagecommissie hoor", zo merkt
Rob Stoeckart lachend op. Inmiddels
woont het echtpaar al weer negen jaar
in dit fraaie stukje buitengebied van
Vorden!

Rob Stoeckart is in zijn dagelijks leven
een aantal dagen per week werkzaam
op de afdeling neurowetenschap aan
de Erasmus Universiteit in Rotterdam,
waar hij betrokken is bij de opleiding
van de studenten geneeskunde. "Wer-
ken in Rotterdam en wonen op "De
Kieftskamp" is een ideale combinatie.
Wanneer ik weer vanuit Rotterdam
hier ben, kan ik echt genieten van het
buitenleven. Ik hou veel van schrijven
en vooral wanneer ik het gras aan het
maaien ben, doe ik inspiratie op en
maak ik gedichtjes", zo zegt Rob Stoec-
kart. De gedichten die hij maakt zijn
bepaald niet de gemakkelijkste. Ze
worden "Haiku" gedichten genoemd,
dat wil zeggen gedichten van drie re
gels met per regel een bepaald aantal
lettergrepen. Hij voegt de daad bij het
woord en "dicht":

"Bedaard ontlokt hij
zachte klanken aan het hout,
een specht op keftijd"!

Echtgenote Corrie is al 25 jaren bezig

met het begeleiden van mensen met
levensvragen. Mensen van diverse plui-
mage met levensproblemen komen
naar haar in kasteel "De Kieftskamp".
Zegt zij: "Veel mensen, waaronder
echtparen, die kampen met relatie
problemen, mensen die overspannen
zijn, mensen die een scheiding achter
de rug hebben of die kampen met pro-
blemen uit het verleden of die proble
men op hun werk hebben. De meeste
komen echter voor een zogenaamde
"retraiteweek". Dat wil zeggen zij ko-
men op zaterdag en blijven hier tot de
andere week vrijdag.

NIET SPREKEN,
ALLEEN ABSOLUTE STILTE
In die zeven dagen wordt er niet ge
sproken. Ze krijgen een aantekenboek-
je van mij waar ze alles van zichzelf in
op kunnen schrijven. In deze week
geen radio, geen TV, geen krant, geen
mobiele telefoon, alleen absolute stil-
te. De mensen zijn dan in feite voort-
durend met zich zelf in gesprek. Mijn
inbreng daarbij is dan vooral om naar
hen te luisteren. Ik fungeer als een
soort "loods", de mensen zijn zelf de
kapitein! Ik adviseer ze ook niet. Waar
het om gaat is dat mensen zich hier
thuis voelen. Je moet ze veel aandacht
schenken. Dat is vaak een probleem,
wanneer mensen zelf weinig aandacht
krijgen of hebben gekregen, geven ze
het ook niet aan anderen. Dagelijks
zijn er wel twee sessies: één van mij-
zelf (klank/muziek/stem) of een sessie
massage/heling, noem het maar li-
chaamsbewustzijn. Mensen gaan na
zo'n retraite week hier met een blij
gevoel weg omdat er meer inzicht en
bewustzijn is" zo zegt Corrie Stoeckart.
De zomermaanden gebruikt Corrie
om de accu bij haar zelf weer op te
laden. Onkruid wieden, bloemen en
planten verzorgen, kortom dagelijks
in de tuin bezig zijn. Het echtpaar kan
dan ook intens van de schoonheid van

het landgoed genieten. Zo maakte Rob
Stoeckart al jaren geleden tegen zijn
vrouw de opmerking dat hij het jam-
mer vond dat eigenlijk maar zo weinig
mensen van deze schoonheid kunnen
genieten. Daarin is veel verandering
gekomen. In deze visie past ook ruim-
te voor kunstenaars en mensen die
hiervoor belangstelling hebben. Aan-
leiding voor het echtpaar om de zeven
voormalige paardenstallen en de tuinen
van kasteel "De Kieftskamp" open te
stellen voor het houden van exposi-
ties.

Zo is er momenteel tot en met 11 sep-
tember, elke week van donderdag tot
en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur
een expositie te zien van Wendelmoet
Langerak. Deze in Frankrijk wonende
kunstenares is een vriendin van Rob
en Corrie Stoeckart. Zij heeft onder
andere in Parijs, Amsterdam, Utrecht,
Zeist geëxposeerd. "Ik waag 't de aarde
te kleuren", zo experimenteerde zij
ooit. In elk van de voormalige paarden-
stallen laat zij bepaalde composities
zien, ontsproten aan de fantasie van
de kunstenares. Wassen beeldjes op
betonnen sokkels, een gevlochten ko-
lom van katoendraad met als contrast
"gestapeld" hout. Verder een "stille-
ven" in de vorm van een gedekte tafel.

In de tuin van het kasteel, tal van
schilderijtjes die aan de plantenwereld
refereren. Zaterdag 27 en zondag 28
augustus is er bovendien een voorstel-
ling van haar te zien, getiteld "Gete
kende beelden" (zelf schilderen en te
kenen). Zaterdag 3 en zondag 4 sep-
tember "Muziek van het leven" door
Paul van Olffen en op zaterdag 10 en
zondag 11 september "Kunst verklan-
ken" van Paul Jenniskens. Daarna
gaan Rob en Corrie Stoeckart evalue
ren in hoeverre in de toekomst de
"kunst" op het landgoed "De Kiefts-
kamp" een vervolg kan krijgen.

Op zondagavond 28 augustus om
19.00 uur is er in de Dorpskerk
van Vorden weer een zaïigdieust
onder het motto "Vorden zingt".
Er wordt gezongen uit diverse
bundels en de liederen zijn de af-
gelopen tijd op verzoek aange-
vraagd. Er is telkens veel belang-
stelling voor dit zangevenement
ook vanuit de regio.

Zangdienst in
Dorpskerk Vorden

De muzikale begeleiding is in han-
den van dhr. Kees van Dusseldorp en
verder zal er een kort meditatief mo-
ment zijn door hdr. S. Streuper uit

Dieren over het thema: "Jezus en de
aanbidingen van de religieuze super-
markt".

Na afloop is er koffiedrinken in het
kerkelijk centrum 'de Voorde' en er is
dan eveneens gelegenheid om nieu-
we verzoekliederen aan te vragen en
onder de toren is er een boekentafel
waar gratis geleend kan worden.

Kranenburgs Belang
presenteert het Dorpsplan
De door bewoners van Kranen-
burg in december vorig jaar aan-
gedragen wensen, ideeën en aan-
bevelingen, die de basis vormen
van het Dorpsplan, zijn verwerkt.
Het bestuur van Kranenburgs Be-
lang presenteert op dinsdag 30
augustus a.s. in het Pannenkoe-
krestaurant "Kranenburg" aan de
Ruurloseweg het Dorpsplan aan
de inwoners. Het Dorpsplan is be-
doeld voor alle inwoners van Kra-
nenburg en omgeving, die zich
betrokken voelen bij het dorp.

Vorig jaar besloot het bestuur van
Kranenburgs Belang om samen met
de bewoners de leefbaarheid van Kra-
nenburg en het bijbehorende buiten-
gebied te verbeteren en op langere
termijn veilig te stellen. Zo'n Dorps-
plan maakt duidelijk aan onder an-
dere de gemeente en de provincie
wat er leeft onder de bevolking. Het
dient om de belangen van Kranen-
burg onder de aandacht te brengen
bij de nieuwe gemeente Bronckhorst
en draagt bij aan structureel overleg
met de gemeente.

Doordat de bewoners zelf ideeën,
knelpunten en visies hebben aange-
dragen werd zichtbaar wat er speelt,
wat belangrijk is en waar de nadruk
op moet liggen in de verdere ontwik-
keling van het dorp, waarbij het ook
gaat om het behouden van datgene,
wat het dorp zo prettig maakt om in
te wonen ofte verblijven.
Voorbeelden hiervan zijn het inpas-
sen in het dorpskarakter van het uit-
breidingsplan, de behoefte aan wo-
ningen voor "starters", de verkeers-
veiligheid van de Ruurloseweg rond-
om de school, de behoefte aan de
meest noodzakelijke voorzieningen,
behoud en waar mogelijk uitbrei-
ding van werkgelegenheid, bevorde-
ren van (kleinschalige) recreatie, ver-
sterking van de museale functie van
de kerk, verbetering van communi-
catie en samenwerking tussen de
plaatselijke verenigingen, behoud

van een ontmoetingscentrum, het
behoud van het karakter en het aan-
zien van het dorp, structureel con-
tact met lokale overheid, enzovoorts.

Op de in mei van dit jaar gehouden
Toetsingsbijeenkomst is geïnventari-
seerd in hoeverre instanties die een
rol kunnen spelen bij de uitvoering
van de doelstellingen, bereid zijn
mee te werken aan de realisatie daar-
van. Daarin waren onder andere ver-
tegenwoordigd het College van B&W
(wethouders Baars en Glasbergen),
politie, WV, Medler Beheer, Pro Wo-
nen, Stichting Welzijn Vorden, basis-
school de Kraanvogel, Ratti, Vrien-
den Kerk Kranenburg, 3VO, Land-
goed 't Onstein en European Care Re
sidences (woonzorg voormalige
klooster).

Op dinsdag 30 augustus as om 20.00
uur wordt het Dorpsplan aan de in-
woners van Kranenburg gepresen-
teerd en aangeboden. Het bestuur
van Kranenburgs Belang zal de erva-
ringen van de Dorpswerkgroep, die
aan de totstandkoming van het
Dorpsplan hebben meegewerkt, kort
schetsen alsmede de wijze waarop al-
le wensen en ideeën van de bewo-
ners zijn verwerkt. Na de symboli-
sche uitreiking van het Dorpsplan is
er ruim tijd en gelegenheid om ken-
nis te nemen van de inhoud van het
Dorpsplan, te winkelen op de markt
met streekproducten, met het be-
stuur en de leden van de uitwerk-
groep van gedachten te wisselen over
de realisatie van de doelstellingen of
elkaar in een informele sfeer te ont-
moeten. Ook is het een mooie gele
genheid om u aan te melden om aan
de uitwerking van verschillende the
ma's uit het Dorpsplan mee te wer-
ken.

Kranenburgs Belang hoopt op een
massale opkomst, net als bij de start-
bijeenkomst in december vorig jaar.
Het Dorpsplan is gemaakt dóór Kra-
nenburgers vóór Kranenburgers!

Politie

VORDEN - INBRAAK BIJ SUPER-
MARKT
Bij een supermarkt aan de Dorpsstraat
werd in de nacht van dinsdag 16 op
woensdag 17 augustus jl. ingebroken.

Men wist binnen te komen door een
gat in het dak te maken. Weggenomen
werd een onbekende hoeveelheid siga-
retten en shag. De politie heeft de in-
braak in onderzoek.

Seniorenritten -
Scootmobielgebruikers en
Verkeersvoorlichting in de
Gemeente Bronckhorst
In de gemeente Bronckhorst orga-
niseren de Welzijnsorganisaties ,
Ouderenbonden en Verkeersveilig-
heidsorgaiiisatie 3VO in het najaar
de volgende verkeersactiviteiten.

In Zelhem worden de Seniorenritten
gehouden op 13 oktober. In Vorden is
er op 6 oktober een voorlichtingsmid-
dag voor Scootmobielgebruikers en in
Steenderen vindt de theoretische ver-
keersvoorlichting (uitleg over (nieuwe)

verkeersregels) plaats op een nader te
bepalen datum. Het is de bedoeling
dat deze activiteiten jaarlijks rouleren
in de verschillende kernen van de ge
meente Bronckhorst.
ledere burger in de gemeente Bronck-
horst kan aan deze verkeersactivitei-
ten deelnemen.

In de komende periode wordt u op de
hoogte gehouden van tijd en plaats
van de verschillende activiteiten.

Oranjefeest Wichmond
Nagekomen uitslagen Kegelen heren: 1. Jan Schuppers, 2. Henk Jansen, 3. Willem
Oldenhave.

© Astma
Fonds

Lucht
voor
Het
Leven

GEEN LUCHT. GEEN LEVEN.
STEUN HET ASTMA FONDS. GIRO 55055



interieuradviseur

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- en

handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten

"De Witte Engel"
• Foumtturen

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

Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, De

Ploeg, Ado of Gardisette

zijn onze garantie voor

een modieus en kleur-

rijk interieur-

Kwaliteit en vakmanschap
onder één dak

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Tel. (O575) 55 26 37

« DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
«7251 DG Vorden

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

O
rfOO*

ASTF

_ JDutchPC Electronics
dealer tJUftrjm Brummen-Vorden

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Wie wil ons team komen versterken.

wij zoeken medewerkers voor
het tankstation.

Het gaat om een deeltijd baan voor

de avonduren en in het weekend.

Bel of schrijf tav. Jan Gr Jebbink

Rondweg 2, 7251 R Worden
tel. (0575) 55 22 22

www.groot-jebbink.nl

vraagt enkele

bezorgers (m/v)
voor het gebied
Vorden.

Ideaal voor vutters, huisvrouwen,
W.A.O.-ers, enz.
Per bezorgdag enkele uurtjes werk.

Belangstelling?

Bel dan met MetroPost
(0575) 51 37 19

CITYLIDO
EVERY S A T U R D A Y

CITY THEATER :: CLUB DE REAU :: SOULKITCHEN
rSAOTttÖ BASSO lüTEMPLE BAR :: CLASSIC CAFÉ

OPEN TILL 04.00H
27AUG

IBIZA PARTY
03 SEPT

BRENNAN & HEART

10 SEPT
80s«90sRELOADED

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

:: WWW.CITYLIOO.NL ::

•: MINIMUM ACE 18 :: CITY LIDO HAS
THE H1GHT TO REFUSE ENTRANCE ::

120.000 mensen met

Laat ze niet vallen
Giro 222111

120.000 mensen leven in. onzekerheid.
Ieder moment kunnen zij een aanval
krijgen. Want epilepsie is nog steeds

niet te genezen. Dankzij onderzoek
kan epilepsie beter behandeld worden.
Meer onderzoek is hard nodig. Maar

onderzoek kost veel geld. Laat mensen
met epilepsie niet vallen. Help mee en
geef aan de collectant.

@ Nationaal Epilepsie Fonds
De Macht van het Kleine

www.epilepsie.nl

'EL ENCUENTRO'

i - cursussen SPAANS
l les in kleine groepen
i of privé
i start: 12/15 september
; proeflessen: 5/8 sept.

iook:
i - Nederlands
l voor Spaanstaligen
i - vertalingen:

Sp/Med; Ned/Sp

! Vordensebinnenweg 19
i 7231 BB Warnsveld

emilia@freeler.nl
(0575) 57 19 46

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen
Vorden • Zutphenseweg 24

Tel.(0575)551514

ledere week kijkt men uit

naar wat de slager, de

bakker en de groenteman

te bieden hebben.

Contact wordt

niet gelezen, maar

' g e s p e l d .

GRAFSTEENSPECIALIST

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

• onderhoud grafmonumenten

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

Gildekorn

nu voor €

De enii
ZWANENHALZEN

volgens origineel recept

Kersen
vlaai

090
^Jm

590

Gevulde
koeken

of rondo's
groot

klein €
4voor €

50

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje!

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

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

WAT BETREFT SANITAIR EN TEGELS
IS DE KEUS EINDELOOS EN GROOT

•e

Streek Lochem

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

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

www. streekbouwmaterialen.nl

heeft de ideeën, de

dessins, de kwaliteit,

het comfort en de

originaliteit om van uw

badkamer, uw vloeren

en uw wanden iets

prachtigs te maken.

Kom kijken en kies

bijvoorbeeld voor dat

vleugje Italiaanse

bravoure en ontdek de

sfeer die bij u past.

Openingstijden showroom:

Ma. van 13.00- 17.30 uur

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

Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur

Openingstijden magazijn:

Dagelijks van 7.30 - 17.30 uur

Zaterdag van 8.00 - 12.00 uur
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Nederlandse wielrijders uit 1940

Het Achterhoeks Museum 1940-1945 presenteert zondag 28 augustus
een optreden van een groep Nederlandse wielrijders uit 1940. Deze
re-enacters hebben zich zo authentiek mogelijk geldeed, en zien er
precies zo uit als in 1940. Het Nederlandse leger had in de meidagen
van 1940 nog enkele regimenten met wielrijders. De fiets bleek een
praktisch en vooral een goedkoop vervoermiddel.

Het was toen in ieder geval slecht ge
steld met de mobiliteit van het Neder-
landse leger. De soldaten die zondag
vanaf 11.00 uur optreden hebben de
afgelopen jaren erg veel aandacht aan
de uniformen besteed. De uitrusting
hebben ze deels in India laten maken,
omdat het hier niet meer te krijgen
was. Deze soldaten gedragen zich als
in 1940 en spreken ook zoals dat des-
tijds gebruikelijk was. Alle details wor-
den in het oog gehouden. Ze zullen
het braderie terrein onveilig maken
en patrouilles uitvoeren op de fiets.
Op het plein naast het Achterhoeks
Museum 1940-1945 slaan ze hun ten-
tenkamp op en daar zullen ook de-

monstraties fiets exercitie gegeven
worden. Het voelt alsof u 65 jaar in de
tijd terug gaat.

TWEEDE INTERNATIONALE
BRANCARDRACES
Vanaf 14.00 uur zullen de tweede in-
ternationale brancardraces worden
gehouden. De ruim 200 veteranen mo-
torrijders uit heel Europa zullen dan
grotendeels gearriveerd zijn. Uit de ge
lederen van de teams worden groepen
van drie personen samengesteld, die
dan telkens per twee groepen tegen el-
kaar moeten strijden. U begrijpt na-
tuurlijk dat de Nederlandse soldaten
zich niet onbetuigd laten.

Het zal weer een hilarisch spektakel
worden, net als vorig jaar is er weer
een parcours met allerlei hindernis-
sen uitgezet. De drie snelste tijden krij-
gen een passende prijs.

THANK YOU TOMMY
Ook de expositie Thank You Tommy
ter gelegenheid van het zestigste be
vrijdingsjaar is de hele dag te bekijken
in het Achterhoeks Museum 1940 -
1945.
Talrijke voorwerpen met een bijzon-
der verhaal, vele herkenbare foto's uit
de hele Achterhoek en zes niet eerder
getoonde uniformen waarvan twee in
een nieuw gebouwd diorama geven
een mooie indruk van de bevrijdings-
periode in 1945 in de Achterhoek. De
ze wissel tentoonstelling is nog te zien
tot en met 30 oktober.

Alle evenementen vinden plaats in het
centrum van Hengelo gld. Vanaf 11.00
uur. Kijk ook eens op www.achter-
hoeksmuseuml940-1945.nl

Laatste zomeravondconcert in Bronkhorst
In de succesvolle concertserie " Een
zomeravond in Bronkhorst" zal op
zondag, 28 augustus het zesde en
laatste concert van deze zomer ge
geven worden in de Kapel van
Bronkhorst.

Dit keer zal optreden het gitaarduo
"The Old Bridge", dat gevormd wordt
door Miso Petrovi(; en Sandy Duraco-
vic. Beide musici zijn afkomstig uit
Mostar, Bosnië en zij behoren tot een
generatie jonge muzikanten uit het
voormalige Joegoslavië, die met hun

muziek bruggen willen bouwen tus-
sen de verschillende ethnische bevol-
kingsgroepen. Petrovi^ en Duracovi^
maken ook deel uit van de "Mostar
Sevdah Reunion Band", een orkest,
dat, zeker in Oost-Europa, een enorme
populariteit geniet. In het Amster-
dams Concertgebouw en in de con-
certzaal van het Vredenburg te
Utrecht oogste dit orkest ook groot
succes. Het duo "The Old Bridge" ver-
tolkt een programma, waarin de grote
variatie in de Balkanmuziek tot uiting
komt. Hun muziek is zeker niet folklo-

ristisch te noemen en invloeden uit de
zigeunerjazz en de popmuziek wor-
den op virtuoze manier ingeweven in
voor West-Europese oren zeer ingewik-
kelde ritmes. "The Old Bridge" is wat
de weer opgebouwde oude brug in
Mostar is: Een prachtig bouwwerk, dat
verschillende culturen met elkaar in
verbinding brengt. Plaatsen voor dit
concert kunnen gereserveerd worden
bij: Restaurant 'Het Wapen van Bronk-
horst' te Bronkhorst, tel. (0575) 4412 65;
De Silvox Studio te Silvolde, tel. (0315)
68 39 59 / 33 02 67, info@silvox.nl

d r u k k e r i j Weevers

IMieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl

AGENTSCHAPPEN

ZEER VOORDELIG,
GOED EN SNEL

Weevers druk

Halseweg 3', 7021 CX Zelhem
Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0314) 62 50 53

Fax (0314) 65 06 43

FA. JANSEN DE SMID
Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)
Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur:
FEUX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (O575) 45 23 98

Klootschieten om het open Hengelo's
kampioenschap bij "de Noabers"
Sedert vele jaren organiseert
buurtvereniging de Noabers met
veel succes het klootschiettoernooi
om het Hengelo's kampioenschap.
Er is gekozen voor een open kam-
pioenschap waardoor deelname
mogelijk is voor teams uit alle
plaatsen van de gemeente Bronck-
horst. Ondanks dat er altijd fana-
tiek gestreden wordt om de podi-
umplaatsen, staat bij de Noabers
de gezelligheid altijd voorop!

De heren van buurtvereniging de
Dunsborg zijn thans nog in het bezit
van de Onstenk-wisselbokaal maar ze
zullen alle zeilen bij moeten zetten
om dit jaar de concurrentie achter
zich te houden. Zondagmiddag 4 sep-
tember zullen de kloten weer gaan rol-
len over het fraaie parcours door
buurtschap de Noordink.

Iedereen die geen lid is van een kloot-
schietvereniging kan deelnemen met
een stratenteam, vriendenteam, cam-
pingteam of wat voor team dan ook.
Een team bestaat -uit 4 of 5 personen
en er kan worden ingeschreven met
dames, heren of gemengd. Bij een ge
mengd team mogen maximaal 2 he-
ren deelnemen. Klootschieten is een
sport voor jong en oud en je hoeft er
niet getraind voor te zijn. Voor de win-
naars zijn weer fraaie bekers beschik-
baar gesteld.
Na afloop wordt altijd nog een hele
tijd gezellig nagepraat. Starten kan
tussen 13.00 en 14.00 uur bij Groot
Roessink, Vaalverinkdijk l in Hengelo.
Een hark meebrengen is handig
wanneer een kloot in een sloot mocht
belanden. Informatie en inschrijving
bij Jan Groot Roesink, tel. 46 14 70.
Inschrijven kan ook terplekke.

Team 4Xtreme naar Schotland
Het Achterhoeks/ Friese adventure
team 4Xtreme zal meedoen met de
vijfdaagse adventure race ëWilder-
ness ARCi in Schotland. De race zal
gehouden worden van 22 tot en
met 26 augustus 2005.

Verschillende teams vanuit de gehele
wereld, bestaande uit vier personen,
zullen een afstand van circa 400 kilo-
meter afleggen door de magnifieke
Hooglanden in het westen van Schot-
land. De race waaraan 4Xtreme deel-
neemt, maakt deel uit van een serie
wedstrijden uit de Adventure Race
World Serie en is tevens een kwalifica-
tie wedstrijd voor de wereld kampi-
oenschappen adventure racen.

De race zal vijf aaneengesloten dagen
duren, zonder begeleiding, en bestaat
uit diverse disciplines zoals hardlo-
pen, hiken, mountainbiken, kanoën,
klimmen, zwemmen enzovoort.

Navigeren met kaart en kompas zal
een belangrijke factor zijn gedurende
de gehele race.

Team 4Xtreme bestaat uit Alwin Rad-
stake (Zelhem), Peter Rutjes (Loil), Jelle
van de Velde en Maaike Hornstra (bei-
de uit het Friese Jellum). Vaste begelei-
der is Jan Klumper (Halle).

De verrichtingen van het team zijn te
volgen via de site: www.4xtreme.nl

liefhebbers van zang en muziek
mogen dit concert niet missen!
Op zaterdag 10 september a.s.
wordt om 20.00 uur in de Remigius-
kerk te Hengelo Gld. een boeiend
concert verzorgd door het Jaffo Ga-
te Quartet en The Greyhound Bar-
bershop Singers. Er wordt een af-
wisselend programma geboden,
omdat beide groepen een eigen
stijl en repertoire hebben. Hun
zang heeft een hoog niveau.

Het Jaffo Gate Quartet geniet grote be
kendheid in Nederland en andere lan-
den. Hun repertoire bestaat uit jazzy
negrospirituals, meeslepende ballads
en swingende standards met een orgi-
nele sound. The Greyhound Barber-
shop Singers zijn afkomstig uit Win-
terswijk. Hun zangstijl heeft een luch-
tig, vrolijk karakter. De barbershopstijl

is een vorm van close harmony sin-
ging. Het is heerlijk om te zien hoe ze
genieten van het samen zingen. Beide
groepen hebben CD's opgenomen.
Zangliefhebbers in de regio zijn hier-
bij van harte uitgenodigd om dit con-
cert bij te wonen!

In tegenstelling tot de in het vorige
Contact vermelde bedragen zijn de
kosten € 10 in de voorverkoop en € 12
voor aanvang van het concert.

VOORVERKOOPADRESSEN ZIJN:
VWs in Vorden, Hengelo en Zelhem.
In Hengelo G. ook bij Ons Huis en
Boekhandel Bonvrie. Telefonisch of
per email kan men kaarten bestellen
bij D. Memelink (0575) 46 59 19.
emailadres: d.memelink@planet.nl

Hans Smees 3e in EK wedstrijd Schleiz
Afgelopen weekend reed het Jaap
Kingma Racing met Hans Smees
en Bram Appelo een EK wedstrijd
op het circuit Schleizer Dreieck in
I )uitsland.De 250-cc klasse waar de-
ze heren in uitkomen was sterk be-
zet met maar liefst 45 coureurs.

Smees deed het meteen al erg goed en
bezette de 4e tijd na de eerste dag. Ap-
pelo zette een 29e tijd neer op de vrij-
dag. Nadat op vrijdag de zon strak aan
de hemel stond was het zaterdags be-
wolkt en regenachtig. De eerste kwali-
ficatie was echter droog zodat de he-
ren er flink tegenaan moesten. Smees
die er eens goed voor ging zitten be-
haalde een 3e plaats achter de Span-
jaard Molina en Oostenrijker Polzer.
Appelo kwam niet verder dan de 28e
tijd. De middag training werd gereden
op een nat circuit en zodoende kon-
den de tijden niet verbeterd worden.
Appelo voelde zich tijdens deze om-
standigheden echter als een vis in het
water want hij reed zich naar een 5e
tijd op een natte baan. Smees reed

maar een paar ronden omdat zijn
Kingma Aprilia de geest gaf. De wed-
strijd dag begon slecht. De warming-
up werd twee uur uitgesteld vanwege
de regen en mist in Schleiz. In de wed-
strijd die verreden werd op een droge
baan ging Smees slecht van start, lag
rond de 10e plaats bij de eerste door-
komst maar werkte zich langzaam
naar voren. Vijf ronden voor het einde
lag hij tweede. Toen ondervond Smees
problemen met het inhalen en passé
ren van achterblijvers. De tweede plek
moest hij afstaan aan Polzer. Hij koos
voor zekerheid, mede met de alles be-
slissend ONK wedstrijd van volgende
week en ging voor de bronzen medail-
le.Winnaar van deze 250-cc EK wed-
strijd werd de Spanjaard Molina.

Bram Appelo kwam helaas in de uit-
slag op zondag niet voor. Hans Smees
was uitermate tevreden met zijn 3e
plaats en hoopt volgende week don-
derdag op het circuit van Assen tij-
dens het WK Superbike weekend zijn
ONK titel binnen te halen.
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Laat onze adviseurs een scherpe "foto" maken

van uw hypotheek en u ontvangt gelijktijdig

met de offerte een digitale camera cadeau.

Bel voor meer informatie 0573 - 255401

en vraag naar één van

onze adviseurs

Ester Dolphijn of

_ Erik Langermans.
•&•»

OlYMPUS

Zou u van deze adviseur ook een onscherp advies kopen?

Overal een goede bekende

Nieuwstad 44, 7241 DR Lochem

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

Lochem
l v 1 1 M'

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

IBouwCenteriHCI
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

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

Weevers

Nieuwstad 30,
7251 AH Vorden

Postbus 22,
7250 AA Vorden

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

E-mail: info@contact.nl

agentschappen

Weevers druk

Halseweg 3c
7021 CX Zelhem

Tel. (0314) 62 50 53

FA. JANSEN DE SMID

Bteekstraat 1, Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 6O

Acquisiteur:
FELJX TAKKENKAMP, Tele-

foon O6-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen
Telefoon (O575) 45 23 98

word collectan

A T T E N T I E ! ! ! ! !
In sept/okt start KONINKLIJKE VERENIGING

HOMEOPATHIE NEDERLAND met een cursus klassieke
Homeopathie op het Graafschap College te Doetinchem.

Deze cursus bestaat uit 4 maandag-avonden.

Er wordt lesgegeven door de zeer ervaren professionele
arts-homeopaat B.MEKENKAMP.

Het gaat hier om homeopathie op basis van zelfmedicatie en
is zeer leerzaam en bij uitstek geschikt voor gezinnen met jonge kinderen.

De kosten voor leden van de K.V.H.N. zijn € 45,-
en voor niet-leden € 50,-

Voor informatie of aanmelding:
Mevr. J Brinkerink tel: 0314-333634 (tussen 20.00 en 22.00 uur)

Mevr. A. Mekenkamp tel: 0314-326148 (tussen 20.30 en 22.00 uur)

Graag aanmelden voor uiterlijk 7 september '05
Bij voldoende aanmeldingen ontvangt u een uitnodiging.

KUUKS Meubelbeurs en Handelsonderneming

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

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

Zowel nieuw als
gebruikt:

Kantoormeubilair
Kantinemeubilair
Burostoelen

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

U wilde toch meer
gaan bewegen?
Wist u dat collecteren een heel
gezonde bezigheid is? Het is
goed voor de been- en armspieren,
vooral als de collectebus gaande-
weg voller raakt. Komt u in de
week van 13 t/m 19 maart graag
in beweging als collectant voor
het Reumafonds, meldt u zich
dan aan bij Geertje van den Berg,
T 020-589 6471.

iReumqfonds
"̂* Sterk m beweging



OPEN MONUMENTENDAG BRONCKHORST
OP ZATERDAG 10 SEPTEMBER (deel 4)

•UÏH

Het Gotische koor van de Remigiuskerk in Hengelo

Ook in 2005 is er weer een Open Monumentendag. Dit jaar staat lande-
lijk het religieus erfgoed centraal, dus ook in Brcmckhorst. Als vervolg
op de driedelige serie over religie en bouwkunst enkele artikeltjes over
afzonderlijke kerkelijke of religieuze monumenten in Bronckhorst. De
oplettende lezers zullen hebben opgemerkt dat de afbeelding en het
onderschrift van vorige week niet met elkaar correspondeerden. De af-
gebeelde kerk was de RJc St. Willibrordus in Steenderen, die hierna als-
nog in het zonnetje wordt gezet. Eerst echter enkele opmerkingen over
de Remigiuskerk in Hengelo.

De Remigiuskerk
te Hengelo
In zijn huidige Verschijningsvorm is
de Remigiuskerk een Laat-gotische
pseudobasiliek, in de 15e eeuw ge-
bouwd. Dat een kerkgebouw op die
plaats eigenlijk al veel eerder tot stand
kwam, is niet meer te zien, maar we
weten dit uit schriftelijke overleve-
ring: al in 1152 wordt de Remigiuskerk
als parochiekerk vermeld. De kerk is
vermoedelijk vernoemd naar Remigi-
us van Lyon (f875). Deze kerk was in
handen van het St. Pantaleonklooster
in Keulen.
Dit grotendeels niet meer bestaande
kerkje was in de Romaanse stijl ge-
bouwd uit tufsteen. Het oudste nog
bestaande bouwdeel van de huidige
kerk is het driezijdig gesloten koor,
dat rond 1400 tot stand kwam. Het
schip en de toren dateren uit de twee-
de helft van de 15e eeuw. De sacristie
is in de 16e eeuw tegen de noordbeuk
aangebouwd. De oorspronkelijk uiter-
aard Rooms-katholieke kerk werd bij
de Alteratie geconfisqueerd door de
Hervormden.

De 65 meter hoge toren is opgetrok-
ken uit baksteen en is voorzien van
tufstenen 'speklagen' en getraceerde
nissen. Deze speklagen, licht gekleur-
de, horizontale banden, zijn mogelijk
samengesteld uit resten van een ouder
kerkgebouw. In de klokkenstoel han-
gen twee bronzen klokken. De kleinste
(met een diameter van 1.04 meter) is
in 1446 gegoten; de andere klok (met
een diameter van 1.38 meter) in 1612.
Binnen zijn vooral de vroeg-15e-eeuw-
se fresco's een bezienswaardigheid. In
het koor zijn de Twaalf Apostelen afge-
beeld: vijf aan de noordzijde, vier op
de twee muurvlakken tussen de ven-

sters en drie op de zuidelijke muur. Op
een muur in de noordelijke zijbeuk
staan nog twee schilderingen: de aan-
bidding van de drie koningen en de

heilige Margaretha en Agatha. Vermel-
denswaard zijn verder de eikenhouten
preekstoel en de 21 koperen wand-
luchters, die uit de 17e eeuw dateren.
Het twee-klaviers, mechanisch orgel is
gebouwd in 1894 door J. Proper uit
Kampen. Het instrument is als expo-
nent van de eind-19e-eeuwse orgel-
bouw in 1999 apart op de monumen-
tenlijst geplaatst. De kerk is in 1893, in
1955/1960 en in 2004 gerestaureerd.
Het orgel heeft in 1975 een grondige
opknapbeurt ondergaan. De Neder-
lands-Hervormde Remigiuskerk is
Rij ksmonument.

De St.-Willibrorduskerk
in Steenderen

Na de Alteratie waren de Rooms-ka-
tholieken in het overwegend hervorm-
de Steenderen aangewezen op schuil-
kerken in Baak of Drempt. Omdat
hoog water in de IJssel de kerkgang
nogal eens onmogelijk maakte, werd
in 1864 een kleine, in hoofdzaak Neo-
romaanse kerk gebouwd door H.W.
Douwes uit Zutphen. Het Neoromaans
is in onze streek weinig toegepast en
alleen daarom al verdient de St. Willi-
brordus van Steenderen enige aan-
dacht. De kerk is uiteraard vernoemd

voor de positie van arbeiders. Hij bleef
pastoor tot 1906 in het stille 'boeren-
Steenderen'. Eind jaren zestig werd,
naar de gewoonte van die tijd, kaal-
slag gepleegd in de kerk. Hierdoor zijn
nog slechts in beperkte mate originele
interieuronderdelen aanwezig. Geluk-
kig werd de kerk zo'n tien jaar later
onder pastoor Richter echter weer re
delijk 'aangekleed'. De meest kenmer-
kende eigenschappen zijn echter ge-
bleven: de rondboogvensters en de
boogvormen rond de hoofdingang.
Origineel uit de bouwtijd zijn de
kruiswegstaties, terwijl een drietal ge
brandschilderde ramen in het pries-
terkoor uit 1887 stamt. Achterin de

De toren van de Remigiuskerk met de speklagen

De toren van de St. Willibrordus in Steenderen met bc

naar Willibrord (ca. 658-739), een van
de belangrijkste zendelingen in het
huidige Nederland. Een belangrijk ver-
schil met het 'echte' Romaans, van
omstreeks 1000 - 1300, is dat de con-
structie in de 19e eeuw veel minder
zwaar en massief kon zijn door verbe
terde inzichten in de bouwtechniek.
Muurvlakken hadden door afleiding
van de krachten een aanzienlijk min-
der dragende functie, waardoor ven-
sters groter konden worden uitge
voerd en er net als in de (Neo)gotiek
steunberen werden toegepast.

Kenmerkend zijn verder de rondboog-
vensters en de boogfriesjes langs de
toppen van de gevels en in de verschil-
lende geledingen van de toren. De
slanke torenspits vormt echter een
meer aan de Gotiek dan aan het Ro-
maans herinnerend aspect. De kerk
was aanvankelijk een bijkerk van
Baak, maar reeds in 1866 werd Steen-
deren een zelfstandige parochie. In
1901 kreeg de parochie in de persoon
van Alfons Ariëns een landelijk be
kend geworden pastoor, een vechter

kerk hangen verschillende vaandels.
Het meest rechtse vaandel is van het
Kruisverbond, een organisatie ter be
strijding van het drankmisbruik, die
door pastoor Ariëns werd opgericht.
De zij- en hoogaltaren komen uit de
kerk 'De Zaaier' in Amsterdam en zijn
ontworpen door F.W. Mengelberg. Het
rechter altaar toont Jozef: met de lelie
(zuiverheid), met de zaag (timmerman)
en met de bijbel (godvruchtigheid).
Het linker altaar laat Maria driemaal
zien: Als oude vrouw met een zwaard
door het hart (lijden), als moeder (van
Jezus) gekroond, en als de vrouw uit
het boek openbaringen met de maan
en de sterren aan haar voeten - de listi-
ge slang vertrappend. De zes putti
(dikke engeltjes) aan de wanden van
de kerk zijn waarschijnlijk afkomstig
uit orgelkasten en dateren uit de 17e
eeuw. De kroonluchters stammen on-
geveer uit 1840; deze ouderdom duidt
erop dat deze ook van elders afkom-
stig zijn.

Meer informatie over Open Monumenten-
dag volgt.



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

Nutsblokfluit en Keyboardclub

De lessen voor het seizoen 2005-2006

beginnen op zaterdag 27 augustus

in het Dorpscentrum te Vorden.

Opgave van nieuwe leerlingen is vanaf

heden weer mogelijk voor de instrumenten:

BLOKFLUIT(leeftijdva 7jaar)*

KEYBOARD (leeftijd v.a. 8 jaar)

Een beperkt aantal keyboards is voor leerlingen van

groep 1 te huur via de club. Toewijzing geschiedt in

volgorde van (voor)aanmelding en vervolgens tijdens

de eerste les.

LESTIJDEN (onder voorbehoud):

08.45 - 09.30 uur:

08.45 - 09.30 uur:

09.30- 10.15 uur:

09.30 - 10.15 uur

Keyboard Groep 3

Blokfluit

Keyboard Groep 2

Keyboard Beginners (Groep 1)

(*) minimum aantal deelnemers: 7

Opgave en/of inlichting:
P.C. Kramer, het Hoge 56, tel. 55 32 29

M. Ditzel, De Voornekamp 22, tel. 55 33 12

Donderdag 25-08-2005 van 8.30 uur t/m 20.00 uur

en vrijdag 26-08-2005 van 8.30 uur t/m 21.00 uur

grote partijen

NONFOOD
VERKOOP

alles met 50% korting
kom op tijd want op=op!

Super
deBoer

Graag gedaan

YYONNE EN WILBERT GROTENHUYS
Dorpsstraat 18 • 72 51 BB Vorden

De Berenddag Vorden van 10 augustus 2005 is een groot succes geworden dankzij
alle vrijwilligers en werd mede mogelijk gemaakt door (op willekeurige volgorde):

Camping De Goldberg
Camping De Kleine Steege

Pannenkoekenhuis de Vordense Pan
Foto Willemien

Profile Bleumink
Visser Mode

Hotel restaurant Bakker
DA Drogisterij ten Kate

Fashion Corner
Bloemendaal & Wiegerinck accountants

Installatie bedrijf Fons Jansen
Bakkerij Joop

Drukkerij Wevers
Bruna Vorden

Restaurant de Rotonde
Autobedrijf Klein Brinke

Freewheel Vorden
Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Yvonne Modespeciaalzaak voor de Jeugd
Café de Herberg

Rabobank Graafschap West
Sueters Speelgoed - Huishoud - Kadoshop

VOV Vorden
VVV Vorden

Gemeente Bronckhorst
Provincie Gelderland

Autobedrijf Groot Jebbink
Helmink Meubelen
Welkoop Vorden

Barendsen Vorden BV
Van Zeeburg & Visser

Stichting Achterhoek Promotie
Roosenstein Quality Wear

Allemaal: Heel erg bedankt voor jullie bijdrage!!

voor een
beetje

gewoon
geluk

Kinderhulp geeft een beetje gewoon geluk aan
kinderen in moeilijke of bijzondere thuissituaties.
Steunt u Kinderhulp daarbij?

giro 404040

tel 0570-611899
www.kinderhulp.nl

top tnn town

i

PRESENTEREN DE NORDIC WALKING INFORMATIEDAG!

Zondag 28 augustus van 11.00 - 15.00 uur

Bij Sport- & Recreatiecentrum De Beemd aan de
Zutphenseweg 110 in Lochem

Wat is er te doen?
algemene informatie over Nordic Walking
proef walks onder begeleiding van gediplomeerde instructeurs
informatie en advies mevr. Haitink, podotherapeute te Lochem
stands met (proef)materialen, zoals schoenen, sokken, stokken
Informatie DVD

Dagaanbieding
3 paar Falke wandelsokken voor slechts € 17,50
Bij deelname aan proef walk een Sport:inn cadeaubon t.w.v. € 15,00 te besteden

bij aankoop van wandelschoenen

BIJ SLECHT WEER HOUDEN WE HET LEKKER BINNEN!

DEZE DAG WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

i
Podotherapeute

Ar-irtL>-i LJ-ii + irtL'

o
O u t d o o r & S k i b o o t s

Aranka Haitink
Lochem ecco



Nordic Walking

Zondag 27 augustus organiseren
Family Fitness, Strada Sports,
Sport- & Recreatiecentrum De
Beemd in samenwerking met
Soprt-inn Lochem een informatie-
dag Nordic Walking. Nordic Wal-
king is een revolutionair outdoor
bewegingsconcept. Het is verge-
lijkbaar met het klassieke lang-
laufen, echter met korte stokken.
De bewegingen worden geken-

merkt door de diagonaaltechniek
met de armen. Het is een training
waarbij alle ledematen van het li-
chaam worden bewogen op een
soepele en gezonde manier. Maar
niet alleen het lichaam wordt ge-
traind, er ontstaat bij het uitoefe-
nen van Nordic Walking ook een
balans tussen lichaam en geest.
Ook voor mensen met gewrichts-
en rugproblemen of met overge-

wicht is Nordic Walking een per-
fecte sport. Jong en oud zal er veel
plezier beleven aan en er een goe-
de gezondheid en conditie mee
opbouwen.

Bij Nordic Walking zit de crux in het
gebruik van de poles, stokken. Hier-
door doet het bovenlichaam, anders
dan bij gewoon wandelen, volop mee
tijdens de activiteit. Tijdens de juist
uitgevoerde Nordic Walking techniek
worden 90% van de spieren gebruikt.

De meest geactiveerde spiergroepen
zijn de strek- en buigspieren van de
onderarmen plus de schouder-, borst-
en grote rugspieren. Maar ook de nek
en buikspieren doen mee, de belas-
ting van hart en longen neemt toe en
de doorbloeding verbetert sterk.

Ten opzichte van actief wandelen
zonder stokken stijgt het energie- en
zuurstofverbruik met 20 tot 40%.

Dus neemt ook het calorieverbruik
toe, waardoor in dezelfde tijdseen-
heid meer calorieën (tot wel 46%
meer) worden verbrand dan tijdens
stevig wandelen. Ondanks inschake-
ling van nagenoeg het hele spierappa-
raat voelt Nordic Walking nauwelijks
vermoeiender dan gewoon wandelen.
Doordat de poles tijdens het wande-
len gebruikt worden, wordt de hou-
ding tijdens het lopen ondersteund
en wordt rechter op gelopen. De be-
nen worden ontlast, waardoor het
looppatroon verbetert.

Zondag 27 augustus zullen op het ter-
rein van Sport- en Recreatiecentrum
De Beemd, aan de Zutphenseweg 110
te Lochem informatiestands staan
i.s.m. Ecco, Leki, Hanwag, Lowa en
Falke.

Op deze dag kunt u allerlei informa-
tie krijgen over Nordic Walking. Mate-
rialen als wandelschoenen, de stok-
ken en sokken, worden getoond en

kunnen worden uitgeprobeerd. Daar-
naast zijn er leuke aanbiedingen en
worden er demonstraties gegeven. Te-
vens kunt u informatie krijgen over
de te starten cursussen.

Om hiervoor een goede indruk te krij-
gen kunt u meelopen in één van de
proefwalks. Op deze manier ervaart u
het zelf. Mevr. Haitink, podothera-
peute te Lochem, zal aanwezig met
informatie en advies. Zij is gespeciali-
seerd in het verhelpen van voetklach-
ten, welke voortvloeien uit een ver-
keerde voetstand of een verkeerd
looppatroon.
Ook behandelt zij klachten aan
knieën, heupen en rug die voortvloei-
en uit het niet goed functioneren van
de voeten. Daarnaast houdt zij zich
ook bezig met het behandelen van
huid- en nagelaandoeningen en gaat
zij ook preventief te werk. Tussen
11.00 en 15.00 bent u van harte wel-
kom om nader kennis te maken met
Nordic Walking.

Noviteiten op hobby-creatiefbeurs Spannende EK Endurofinale
n in Duitsland

Op zondag 28 augustus wordt in
woonzorgcentrum "Antoniushove"
te Lichtenvoorde een hobby-crea-
tiefbeurs gehouden als start van
het nieuwe hobbyseizoen. Aan de-
ze beurs nemen een 25-tal creatieve
hobbyisten deel. Zoals elk seizoen
zijn er weer veel noviteiten in hob-
byland.

Bent u ook zo benieuwd naar de
nieuwste trends op hobbygebied??
Kom dan naar de beurs en maak ken-
nis met de multimallen voor Kerst,
de grappige 3D stappenvellen met
sneeuwpopjes en vrolijke kerstman-
nen. Met deze multimallen kun je em-
bossen, snijden en prikken; een com-
binatie die erg geliefd is bij de meeste
kaartenmaaksters. Deze dag kan tegen
een kleine vergoeding deelgenomen

worden aan een tweetal workshops
over dit onderwerp. Op de beurs is
voor iedereen wel iets te beleven.
Zo kun je er o.a. demo's zien van scrap-
booken, het op een creatieve manier
inplakken van foto's in een fotoalbum,
Fries houtsnijwerk, speksteen bewer-
ken, sieraden maken met kralen, kaar-
ten maken met gebruik van
Link2Linkponsen en multimallen, het
maken van kaarsen, het vervaardigen
van beren, oud-hollandse spelen, het
maken van sieraden, volksschilder-
kunst, het werken met paverpol enz.
Ook de kinderen worden op deze
beurs niet vergeten. Zo kunnen zij
zich laten schminken en leuke vlech-
ten in hun'haar laten draaien, waar-
door ze een volledige gedaanteveran-
dering zullen ondergaan. Tevens kun-
nen ze onder vakkundige begeleiding

hun eigen button ontwerpen en deze
met hulp in elkaar zetten. Dus als de
kinderen aan het werk zijn hebben de
ouders de handen vrij om even lekker
op hun gemak op de beurs rond te kij-
ken en zich te laten informeren. Wil je
je opgeven voor een creatieve cursus?
Ook dat is mogelijk. Verschillende
deelnemers verzorgen graag een cur-
sus.

Natuurlijk kun je op deze hobby-crea-
tiefbeurs ook terecht voor mooie zelf-
gemaakte werkstukken; van prachtige
zelfgemaakte sieraden tot complete
zelfmaakpakketten, van kunstig zelf-
gemaakte kaarten tot verfijnd hout-
snijwerk. Een beurs die zeker de moei-
te van het bezoeken waard is. Zie con-
tactje voor meer informatie over dit
evenement.

Amel Advokaat training in België

Op 20 en 21 augustus wordt in het
Duitse Burg de vierde en laatste
wedstrijd verreden voor het Euro-
pese enduro motorsport kampi-
oenschap. Het wordt voor de Ne-
derlandse selectie een zeer span-
nende finale, waarbij topdrie plaat-
sen nog binnen handbereik zijn.

In de eerste wedstrijd in april in Polen
won Hans Vogels uit Best, vorig jaar
nog tweede in de eindstand, op in-
drukwekkende wijze de E2 klasse. La-
ter in mei op het meer technische par-
cours in Italiï en in juli op het Engelse
gras wilde het minder goed lukken.

Desondanks staat hij nog vierde in de
tussenstand. Op de meer 'Hollandse'
terreinomstandigheden bij de Duitse
finale moet hij in staat zijn zich op-
nieuw binnen de topdrie te rijden.

In de El klasse scoort de 23 jarige
Amel Advokaat uit Noordeloos zeer
constant bij de eerste zes. Advokaat,
vorig jaar vierde in de eindstand, staat
nu opnieuw vierde in de tussenstand
maar moet zeker hoger kunnen eindi-
gen. Op plaats zes en zeven vinden we
nog twee Nederlanders; Mike Koek uit

Huizen en Ralph Hubers. Daarmee
wordt onderstreept dat het prestatie
niveau ook in de breedte toeneemt.

Ook in de E3 klasse twee Nederlanders
in de toptien. Erwin Plekkenpol uit
Vorden gaat op de zesde plaats Erik
Davids uit Holten voor. Plekkenpol
staat slechts drie punten achter op de
coureur die vierde staat en dertig ach-
ter nummer drie, de Tsjech Scheder.
Hoewel hij eerder won van deze tegen-
stander zullen dertig punten naar ver-
wachting niet goed te maken zijn.

De coaches rekenen op twee medailles
bij deze finale in de omgeving van
Magdeburg. Daarvoor moeten de rij-
ders dan wel twee dagen hard werken.
Zowel op zaterdag als op zondag wor-
den er drie ronden van 84 kilometer
gereden en dat gaat ongeveer 7 uur
per dag duren. Per ronde zijn er twee
special tests waarin tot op honderd-
sten van seconden nauwkeurig beslist
wordt wie het snelst is. Daarbij moe-
ten de rijders wel de motor heel hou-
den of zonodig zelf repareren, want
hulp van buitenaf is niet toegestaan
bij deze sport. Juist daarom kan de fi-
nale nog vele verrassingen opleveren.

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

Peter Makkink uit Hengelo deed op 26 juli mee
in de ronde van Beekbergen. In deze zware en
snelle koers werd hij 10e. De overwinning ging
naar Herman Reesink uit Stokkum.

Thijs van Amerongen reed op dinsdag 9 augus-
tus de ronde van Markelo. Deze wedstrijd werd
beheerst door de renners van Lowik-van Losser
team. De overwinning ging naar Ger Soepen-

berg van het Lowik-team. Thijs van Amerongen,
ook rijdend voor dit team, werd hier derde.
Op woensdag 10 augustus werd de ronde yan
Zutphen verreden. Deze ronde is een van de
zwaarste criteriums in Nederland. Vooral door
de strook kasseien op markt die ook nog licht op
loopt. Bij de amateurs-B werd het een levendige
koers. In het begin van de wedstrijd reden drie
man weg.

Daarachter ontstond er een groep van vijf ach-
tervolgers. De drie vooraan hadden ondertussen
het peloton op een ronde gezet. Het peloton
moest hierdoor vijf ronden voor het einde af-
sprinten. Deze sprint werd gewonnen door Rudi
Peters uit Wichmond.

Eddy Heuvelink uit Warnsveld werd 18e.
De overwinning ging naar Jos Feiken.
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20. 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk, inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid]

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

Postadres
Postbus 200, 7255-ZJ Hengelo Gld.
tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer:2851 04 497

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voor Wvg-voorzieningen, de Wet, Werk en Bijstand {WWB), de Wet inburge-
ring nieuwkomers (WIN), de Declaratieregeling, bijzondere bijstand of hulp
bij schulden kunt u bij de afdeling Werk, inkomen en zorg van de gemeente
terecht. Natuurlijk willen de consulenten van deze afdeling hun klanten zo
goed mogelijk van dienst zijn, hen te woord staan, passende mogelijkheden
aanbieden en zaken regelen. Om dit zo optimaal mogelijk te kunnen doen,
verandert de werkwijze van de afdeling vanaf 1 september a.s.

Gemeentedag en Open
Monumentendag raken elkaar

tussen 10 en 13 uur. U kunt er tot
17 uur terecht voor een route-
beschrijving.

Kinderen
Er is speciale aandacht voor onze
toekomstige inwoners. Op het ge-
meentekantoor zijn twee ruimtes
voor ze beschikbaar. In de ene
ruimte staan beeldschermen met
een interactief milieu-educatie-
spel; de andere wordt ingericht
door de afdeling, die ook kinderop-
vang coördineert. Buiten komt
apparatuur, die u kunt kennen van
'op straat' en die u nu eens van
dichtbij kunt bekijken. Hoe werkt
een wegschaaf? Wat heeft een
brandweerauto allemaal bij zich?

Zo laten de enthousiaste mede-
werkers allemaal graag hun
eigen werkplek zien en wat zij
daar doen, voor u, de inwoner
van Bronckhorst.

Op het gemeentekantoor kunt u
naast koffie ook de routebeschrij-
ving krijgen van de fiets- en auto-
routes langs Bronckhorsts religi-
euze monumenten. Dat is dit jaar in
elk geval het thema van de monu-
mentendag. Het gemeentebestuur
stelt ook twee van zijn huizen open
voor bezichtiging: het gemeente-
kantoor aan de Banninkstraat en
het gemeentehuis aan de Raad-
huisstraat, beide in Hengelo Gld.
Dat gebeurt op 10 september,

milieu

Ja/nee-sticker

Met de ja/nee-sticker weert u het
ongeadresseerde reclamedruk-
werk waar u geen interesse in
heeft. De sticker zorgt voor een be-
perking van de groei van reclame-
drukwerk, waardoor veel papier
wordt bespaard. De sticker is af te
halen bij de balie van de afdeling
Bouwen en milieu.

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

Afspraak
Voor een persoonlijk gesprek wordt
een afspraak gemaakt. Voor korte
gesprekken is er tussen 10.00 en
12.00 uur een dagelijks afspraken-
spreekuur. Voor een uitgebreider
gesprek maken de consulenten op
een ander tijdstip graag tijd voor u.

Tot slot
Voor het ophalen of afgeven van een
formulier, algemene vragen over de
Wet voorzieningen gehandicapten
(Wvg), WWB. WIN, het minimabeleid
van de gemeente of het maken van
een afspraak kunt u tijdens de ope-
ningstijden van de gemeente
Bronckhorst bij de afdeling Werk,

inkomen en zorg terecht: maandag
t/m donderdag van 8.30-15.00 uur
en vrijdag van 8.30-12.30 uur, tel.
(0575) 75 02 50. De afdeling Werk,
inkomen en zorg is gevestigd in het
gemeentehuis aan de Raadhuis-
straat 20 in Hengelo Gld.

Installatie nieuwe
Commissaris van de
Koningin in Gelderland
'live' te zien via internet
Op 31augustus 2005 wordt de
heer C.G.A Cornielje tijdens
een buitengewone Statenver-
gadering geïnstalleerd als
Commissaris van de Koningin
in Gelderland. De bijeenkomst
begint om 15.30 uur.
De installatie kunt u vanaf
15.30 uur 'live' volgen via
internet www.gelderland.nl.

In- en uitbreidingsplan begraafplaats Vorden

Inspraakavond op 1 september 2005
De algemene begraafplaats van
Vorden raakt vol. Er is tot eind 2011
ruimte om te begraven. Om tijdig in
te spelen op de toekomstige behoef-
te hebben burgemeester en wethou-
ders een plan opgesteld met de mo-
gelijkheden voor ruiming, inbreiding

en uitbreiding op deze sfeervolle,
bosrijke begraafplaats met z'n rijke
historie. De basis voor het plan
vormen de uitgangspunten die door
de gemeenteraad van de voormalige
gemeente Vorden eind september
2003 zijn vastgesteld. Tijdens een
gecombineerde commissievergade-
ring/openbare inspraakbijeenkomst
op 1 september a.s. om 20.00 uur in
het Dorpscentrum in Vorden wordt
het in- en uitbreidingsplan bespro-
ken. Geïnteresseerden zijn van harte
welkom deze bij te wonen en hun
reactie te geven. Het plan is alvast
te lezen op de website van de ge-
meente www.bronckhorst.nl onder
infobalie, plannen en projecten.

B en w stemt in met Werkplan 2005-2007
Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek

Uit onderzoek blijkt dat het
alcoholgebruik door jongeren in de
Achterhoek ongunstig afsteekt ten
opzichte van landelijke cijfers.
Jongeren in de Achterhoek gebrui-
ken eerder en vaker alcohol en per
keer wordt ook meer gedronken
dan gemiddeld in Nederland.
Het verschil met enkele jaren
geleden is groot. Overmatig
alcoholgebruik heeft niet alleen
negatieve gevolgen voor de gezond-
heid, maar kan ook leiden tot
vernielingen, geweld en ongeval-
len. Om het alcoholgebruik onder
jongeren van 10 tot 18 jaar te
matigen en daarmee de negatieve
effecten van alcoholgebruik te
verminderen is in regionaal ver-
band nu een plan opgesteld.

Het Werkplan 2005-2007 Alcohol-
matiging Jeugd in de Achterhoek is

gebaseerd op een regionale en
brede aanpak waarbij meerdere
maatregelen een elkaar verster-
kend effect kunnen hebben.

Maatregelen die op stapel staan
zijn: een publiekscampagne gericht
op jeugd en ouders, handhaving,
activiteiten voor ouders, horeca,
sport jeugd- en jongerenwerk en
basis- en voortgezet onderwijs.
Er wordt daarbij nauw samen-
gewerkt met plaatselijke en
regionale partners, zoals ouders,
scholen, winkeliers, horeca,
sportverenigingen, buurt- en
clubhuiswerk, De Grift (Gelders
centrum voor verslavingszorg),
GGD en politie. B en w van
Bronckhorst hebben vandaag met
het plan ingestemd. De gemeente-
raad beslist in september over het
plan.



Afhandeling bezwaarschriften
WOZ-beschikking
Op 30 april j l. zijn vele duizenden
gecombineerde belastingaanslagen
2005/WOZ-beschikkingen verzon-
den. Tegen de vastgestelde WOZ-
waarde hebben verschillende men-
sen een bezwaarschrift ingediend.
Deze moeten zorgvuldig bekeken
worden. De gemeente streeft er-
naar alle bezwaarschriften tegen de
WOZ-beschikking vóór 1 januari a.s.
af te handelen. Hebt u bezwaar ge-
maakt tegen de vastgestelde waar-
de van uw onroerende zaak, dan
kan het zijn dat de taxateur het no-
dig acht uw pand nader (indien mo-
gelijk ook van binnen) te bekijken.
Dit is afhankelijk van de aard van uw
bezwaarschrift. Als de taxateur een

bezoek nodig vindt, dan ontvangt u
van te voren schriftelijk bericht met
de geplande datum en tijdstip van
het bezoek. Hebt u bezwaar
gemaakt tegen de WOZ-beschik-
king, dan kan het dus nog even
duren voordat u van de gemeente
bericht krijgt. Wij vragen hiervoor
uw begrip. Door diverse controle-
werkzaamheden als gevolg van het
samenvoegen van de vijf belasting-
administraties van de vijf voormali-
ge gemeenten, is een behoorlijk
aantal gecombineerde belasting-
aanslagen 2005/WOZ-beschikkin-
gen nog niet verzonden. De ge-
meente doet er alles aan dit alsnog
zo snel mogelijk te doen.

Let op: gemeentegids Bronckhorst 2006 in de maak
Wegenen gaat gids maken

U kent de gemeentegids als een
naslagwerk boordevol informatie
over de gemeentelijke organisatie,
verenigingen, scholen, stichtingen,
bedrijven en instellingen in

Bronckhorst. Natuurlijk wordt ook
begin 2006 een vernieuwde gids
huis aan huis verspreid. De nieuwe
gids is wederom voorzien van een
handige bijlage met de openbare
telefoonnummers van inwoners en
bedrijven in Bronckhorst. De
gemeentegids Bronckhorst 2006
wordt samen met specialist Wege-
ner Suurland gemaakt. In de gids
is ruimte voor advertenties van
bedrijven uit Bronckhorst en de
omliggende regio. Heeft u een hier
een bedrijf, dan is de kans groot dat
Wegener u, mede namens de
gemeente, binnenkort benadert
over de advertentiemogelijkheden.
U kunt hiervoor zelf ook contact
opnemen met Wegener via tel.
(040)26421 11.

Wijzigingen of aanvullingen
Als u wijzigingen of aanvullingen
hebt op de (adres)gegevens die van
uw instantie/vereniging in de
huidige gemeentegidsen zijn
opgenomen, stuur deze dan zo
spoedig mogelijk naar Wegener
Suurland BV, Postbus 9510, 5602
LM Eindhoven o.v.v. Gemeentegids
Bronckhorst. In de huidige gids zit
hiervoor een speciaal formulier,
maar een brief(kaart) volstaat ook.
Het is niet alleen voor ons als
gemeente van belang inwoners
zo actueel mogelijk te informeren,
ook voor uw vereniging/instantie
is het belangrijk op juiste wijze
vermeld te staan, bijvoorbeeld
voor nieuwe leden die zich willen
aanmelden.

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Evenementen
• Hoog- en Laag-Keppel, 3 september 2005, oplaten heteluchtballon, Burg. Vrijburgweg nabij

golfbaan
• Vorden, 11 september 2005, beachvolleybal, Marktplein
• Zelhem, 15 t/m 17 september 2005, modebeurs, Smidsstraat 16
• Vorden, 15-17 en 18 september 2005, circus Bongo, terrein aan Het Wiemelink tegenover nr. 39
• Hummelo, 19 september 2005, rommelmarkt gericht op huisvlijt, Wapen van Heeckeren

Zelhemseweg
• Hummelo, 25 september 2005, feest, Beatrixlaan 37
• Halle, 25 september 2005, extra koopzondag, ruitersportzaak Dorpsstraat

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

Bouwvergunningen
• Hengelo Gld., Sarinkdijk 13, het bouwen van een schuur
• Hengelo Gld., Vordenseweg 33, verbouw aangebouwde berging/schuur
• Olburgen, nabij pontje Olburgen-Dieren, geheel oprichten kunstwerk
• Steenderen, Burg. Heersinkstraat 14, gedeeltelijk vergroten woning
• Vorden, de Horsterkamp 27, geheel plaatsen serre aan achtergevel woning
• Vorden, Strodijk 6, geheel vernieuwen schuur/berging
• Vorden, het Vaarwerk 21, plaatsen carport
• Vorden, het Vaarwerk 23, plaatsen carport
• Wichmond, Dorpsstraat 8, bouwen schuurtje
• Zelhem, Eckhorsterstraat 7, geheel vernieuwen en veranderen van het achterhuis tot woning
• Zelhem, Plantsoenstraat 2, gedeeltelijk veranderen woonhuis

Verleende en geweigerde vergunningen
Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 17 augustus 2005:
• Baak, Leeuwenkamp 18, gedeeltelijk vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Mokkinkdijk 3, geheel oprichten werktuigenberging
• Hengelo Gld., Vordenseweg 78, gedeeltelijk vergroten veestal
• Steenderen", Kastanjelaan 59 (bouwkavel 65), oprichten garage/berging, verleend met vrijstelling

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

Sloopvergunning
Verzonden op 17 augustus 2005:
• Hengelo Gld., Molenenk 6, slopen bedrijfshal (komt asbesthoudend afval vrij)

Geweigerde bouwvergunning
Verzonden op 17 augustus 2005:
• Hummelo, De Brouwerij 31, gedeeltelijk veranderen en vergroten woning. Aan het bouwplan

kan geen medewerking worden verleend omdat de aanvraag niet voldoet aan redelijke eisen
van welstand

Ontheffing wegenverkeerswet
Verzonden op 15 augustus 2005:
• Halle, ten behoeve van het Halle-Heidefeest wordt op 26 augustus 2005 in diverse openbare

wegen in onze gemeente een oriëntatierit gehouden

Mogelijkheden voor bezwaar

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

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

Tegen de verleende vergunningen en ontheffingen kunnen rechtstreeks belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van bekendmaking van deze besluiten aan aanvragers (zie datum
bij de bekendmaking), een bezwaarschrift indienen bij b en w. De stukken liggen tijdens ope-
ningstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu, Ruimtelijke en

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo Gld., in verband met een braderie/vlooienmarkt is de Spalstraat ter hoogte van

Super de Boer tot aan de kruising Spannevogel/Schroder, de Bleekstraat tot aan Wolbrink,
de Kerkstraat en de Raadhuisstraat vanaf Ter Stal tot de Spalstraat op 28 augustus van
10.00 tot 19.00 uur, afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid. Voor deze maat-
regel geldt dat de kruisingen lekink/Spalstraat/Sint Michielstraat, Kastanjelaan/ Spalstraat/
Zuivelweg te allen tijde dienen te worden vrijgehouden

• Keijenborg, in verband met een buurtfeest is de Teubenweg tussen huis nr. 40 en nr. 54
op die plaats van 20 augustus 12.00 tot 21 augustus 2005 12 uur, afgesloten voor alle verkeer

• Halle, in verband met het Heidefeest is de Heurneweg tussen de Bielemansdijk en de
Halleheideweg op 25 augustus van 19.00 tot 24.00 uur, 26 augustus van 13.00 tot 01.00 uur.
27 augustus van 13.00 tot 01.00 uur en 28 augustus 2005 van 10.00 tot 16.00 uur, afgesloten
voor alle verkeer

• Zelhem, in verband met een muziekfestival is de Dr. Grashuisstraat vanaf de
Prinses Irenestraat tot de Brinkweg op 28 augustus 2005 van 12.00 tot 21.00 uur

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

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Drempt, Rijksweg 37, voor het gebruik van een voormalige aardappelbewaarplaats voor de

opslag en doorverkoop van met name dvd-hoezen (geen detailhandel) (bestemmingsplan
'Buitengebied Hummelo en Keppel 1998')
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het
ontwerp besluit naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Lageweg 6, voor de verbouw van de voormalige boerderij (bestemmingsplan

'Buitengebied, herziening 2-1988, Zelhem')
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbesluit
naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Bovengenoemde ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van
25 augustus t/m 5 oktober 2005 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Ontwerpbestemmingsplan 'Zelhem, Ruurloseweg 22'
Het Ontwerpbestemmingsplan 'Zelhem, Ruurloseweg 22' en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen van 25 augustus t/m 5 oktober 2005 tijdens openingstijden voor een ieder ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op de bouwvan een burgerwoning met bijgebouw(en) op het perceel,
plaatselijk bekend Ruurloseweg 22 te Zelhem, ter vervanging van de voormalige bedrijfswoning
en bedrijfsbebouwing

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het Ontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij de gemeenteraad.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Goedgekeurd bestemmingsplan 'Buitengebied 2004 Ruurloseweg 80 en 80a (GOMA BV)'
Gedeputeerde Staten van Gelderland (GS) hebben op 15 augustus 2005 het bestemmingsplan
'Buitengebied 2004 Ruurloseweg 80 en 80a (GOMA BV)' goedgekeurd.
Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van een in plaatbewerking gespecialiseerd metaal-
bedrijf op het perceel Ruurloseweg 80 en 80a te Hengelo (Gld.) en opname van voormalig café
'de Zandheuvel' binnen de begrenzing van de bestemming 'bedrijfsterrein' van het metaalbedrijf.

Het besluit van GS en het bestemmingsplan liggen van 25 augustus t/m 5 oktober 2005 tijdens
openingstijden voor een iederter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken
in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling,
tel.(0575)750370.

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

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

Wet milieubeheer
Door wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) per 1 juli 2005 is ook de voor-
bereidingsprocedure voor besluiten in het kader van de Wet milieubeheer veranderd.
Vergunningaanvragen, die na 1 juli 2005 zijn ingekomen moeten volgens de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure (afd. 3.U Awb) worden afgehandeld. Dit houdt o.a. in dat:
• de ontwerpbeschikking zes weken (voorheen vier weken) ter inzage ligt.
• de kennisgeving niet meer hoeft te worden toegezonden aan de gebruikers van bebouwde

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

(art. 20.1 Wm]

Vergunningaanvragen, die voor 1 juli 2005 zijn ingediend worden afgehandeld volgens de oude
procedure, (afd. 3.5 Awb)

Ontwerpbesluiten
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen tijdens de openingstijden de vol-
gende ontwerpbesluiten ter inzage:

Artikel 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb
Van 25 augustus t/m 5 oktober 2005:
•"Steenderen, Toldijkseweg 21, ee» wijzigingsvergunning voor een kaasproductiebedrijf

Artikel 8.22 Wm en afd. 3.4 Awb
Van 25 augustus t/m 5 oktober 2005:
• Zelhem, Industriepark 8, voor het ambtshalve aanpassen van de voorschriften van de

milieuvergunning van de op 13 april 1994, onder nummer WM 1179 verleende vergunning

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 6 oktober 2005. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen
en milieu, tel. (0575)750287.

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

Artikel 8.1/8.4 Wm en art. 3:19 Awb
Van 25 augustus t/m 21 september 2005:
• Baak, Zutphen Emmerikseweg 75b, een oprichtingsvergunning voor een bedrijf voor de

in- en verkoop van en reparatie van watersportartikelen, boten en motoren van boten
• Hummelo, Sliekstraat 9, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

veehouderij
• Laag-Keppel, Beemsterweg 3, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een vleesveehouderij
• Toldijk, Lamstraat 14, een oprichtingsvergunning voor een melkrundveehouderij
• Vorden, Lindenseweg 3, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

veehouderij

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerpbesluiten kunnen, gedurende de termijn van ter
inzagelegging, zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Bedenkingen
moeten bij ons worden ingediend vóór 22 september 2005. Indien u dat wenst, worden uw per-
soonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
bedenkingen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de
afdeling Bouwen en milieu tel. (0575) 75 02 87.

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

Meldingen
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen tijdens de openingstijden de
volgende meldingen ter inzage:

Artikel 8.19 Wm
Van 25 augustus t/m 5 oktober 2005:
Een verklaring tot acceptatie van een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de
Wet milieubeheervan: •
• Zelhem. Korenweg 4, het bouwen van een berging/veldschuur voor de stalling van materieel
Deze verklaring is op 22 augustus 2005 verzonden.

De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan ver-
bonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De verandering leidt niet tot een andere
inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing van de
artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

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

Artikel 8.41, lid 4 Wm
Van 25 augustus t/m 5 oktober 2005:
Op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer:
• Vorden, Warkenseweg 4. voor de wijziging van de werking van de melkrundveehouderij,

overeenkomstig het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer.

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften betreffende
het bovengenoemde besluit.

Besluiten
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen tijdens de openingstijden de vol-
gende besluiten ter inzage:

Artikel 8.1/8.4 Wm en afd. 3.5 Awb
Van 25 augustus t/m 5 oktober 2005:
• Hengelo, Molenenk 8, een wijzigingsvergunning voor een constructie-, assemblage- en

installatiebedrijf
• Vierakker, Kapelweg 14, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een

pluimveehouderij en detailhandel in streekeigen producten
• Vorden, Larenseweg 3a, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

paardenhouderij
• Zelhem, Baaksekampweg 5/5a, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een veehouderij
• Zelhem, Enkweg 4, een wijzigingsvergunning voor een veehouderij

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

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

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

bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage en wel vóór 6 oktober 2005.

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

Verordeningen
Procedureregeling planschadevergoeding
B en w hebben op 9 augustus 2005 de 'Procedureregeling planschadevergoeding 2005'
vastgesteld. Deze regeling treedt op 1 september 2005 in werking.

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) geven
voorschriften over de wijze waarop planschadevergoeding, als bedoeld in artikel 49 WRO,
in de praktijk moet worden aangevraagd en hoe deze door het college moet worden behandeld.
Burgemeester en wethouders hebben de mogelijkheid een regeling vast te stellen met aan-
vullende procedureregels voor die gevallen waarin om toepassing vari artikel 49 WRO wordt
gevraagd. Van deze mogelijkheid is hier gebruikgemaakt.

De regeling ligt gedurende vier weken vanaf de dag van bekendmaking ter inzage in het gemeente-
kantoor, bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling en is tegen betaling van kosten
verkrijgbaar.
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SLA UH SLAG.'
f* OP == OP «= PECH

HOGE KWALITEIT en LAGE PRIJZEN!

2QO/0 KORTING
OP ALLE MACHINES, HOGEDRUKREINIGERS, HEGGENSCHAREN, GRASMACHINES, ENZ. ENZ.

2S°/o KORTING
OP ALLE ANDERE AANKOPEN BOVEN € 15,-

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

.̂ 5*3 ENORM HARMSEN
GEREEDSCHAP • TECHNIEK • VEILIGHEID

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

bmTo bij bij Chevrolet Chevrolet
Nubira Stationwagon

vanaf € 16.695,-

Tacuma

vanaf € 16.495,

Nu tonrvtom GO 300* voor € 99,- op de Nubira Stationwagon of de Tacuma

Altijd handig, zo'n TomTom navigatiesysteem. Daarom krijg je 'm nu bij de Tacuma en Nubira Stationwagon voor maar € 99,-. Beide auto's kenmerken zich al door hun

enorme veelzijdigheid en gebruiksgemak, en nu wijzen ze je nog de weg ook. De Tacuma is met z'n opvallende uiterlijk en flexibele interieur de perfecte uitbreiding van

het gezin. De Nubira Stationwagon heeft een laadruimte die net zo groot is als zijn rijcomfort. Kom daarom snel langs en maak een proefrit. Chevrolet. It's a big plus

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



Geen woorden maar daden op
Interntaionaal Wim Kuijper Jeugdtoernooi
Toen Vorden voorzitter Herman
Vrïelink zaterdagmorgen de deel-
nemers aan het vijftiende interna-
tionale Wim Kuijper Jeugdtoer-
nooi voor D- pupillen welkom heet-
te kon de De Vorden preases toen
nog niet bevroeden dat i n-de ope-
ningswedstrijd de Twentse voetbal-
pupillen het roemrijke Ajax met 3-
1 zouden verslaan! Een leuke wed-
strijd, met volop aanvallend voet-
bal, die FC Twente/ Herades Almelo
verdiend, zij het geflatteerd won.
Henk van der Wende, burgemees-
ter van Bronckhorst was er maar
wat trots op dat binnen zijn ge-
meente een dergelijk sportevene-
ment als het Internationale Wim
Kuijper toernooi wordt georgani-
seerd, "lic heb heel veel respect voor
de ruim honderd vrijwilligers die
een dergelijk toernooi mogelijk
maken. Verder zou ik zeggen, niet
veel praten, maar doen of anders
gezegd: 'Geen woorden maar da-
den'. Dit gezegde behoort bij een
van de deelnemende clubs, hoewel
ik absoluut geen voorkeur voor een
bepaalde winnaar wil uitspreken",
aldus Henk van der Wende, die met
deze woorden het toernooi voor ge-
opend verklaarde.

Toernooi voorzitter Gerard Greven
had daarvoor de deelnemende clubs,
muziekvereniging "Sursum Corda ,
burgemeester Henk van der Wende en

, de beide wethouders Ab Boers en Peter
Glasbergen, alsmede de arbitrage wel-
kom geheten. Alvorens het toernooi
begonnen werd met het spelen van de
finales van de schoolvoetbalcompeti-
tie van de gemeente Bronckhorst,
speelde Sursum Corda het Wilhelmus
en het Vordens Volkslied. Wat betreft
de finales van de schoolvoetbalcompe
titie won bij de meisjes de St. Bernar-
dusschool uit Keyenborg met 6-0 van
het meisjesteam van de Openbare Ba-
sisschool uit Vorden. Bij de jongens
won school Rozengaardseweide uit
Hemgelo met 5-0 van school De Vorde-
ring uit Vorden. Burgemeester Henk
van der Wende overhandigde de win-
naars een beker en een wisselbeker.

BAYER 04 LEVERKUSEN TERECH-
TE WINNAAR 15E EDITIE WIM
KUIJPER TOERNOOI
Bayer 04 Leverkusen is meer dan de te
rechte winnaar van de vijftiende edi-
tie van het Internationaal Wim Kuij-
per Jeugdvoetbaltoernooi voor D-pu-
pillen van voetbalvereniging Vorden
geworden. Op het gemeentelijk Sport-
park Vorden versloegen de Duitsers
zondag in een spannende finale de
kampioen van vorig jaar Lierse SK met
2-1. Alleen in de finale incasseerde de
kampioen een tegendoelpunt van de
Belgen.

In de eerste deel van de finalewed-
strijd leek het er niet op dat Bayer 04
Leverkusen met de toernooi winst zou
gaan strijken. Lierse SK kwam na een
misverstand in de Duitse verdediging
door de fysiek sterke Zongo snel op
een l- O voorsprong. Maar nog voor
rust bracht Markoes Mol met een
schitterend afstandschot uit een vrije
trap de Duitsers op gelijke hoogte. Hal-
verwege de tweede half bracht diezelf-
de Mol Bayer 04 Lerverkusen, dat één
van de meest toonaangevende clubs in
de Bundesliga is, op een 2-1 voor-
sprong. Mol krulde de bal vanuit een
corner op een schitterende wijze
rechtstreeks in het doel. Bayer 04 Le-
verkusen reikte tot de finale door in
de halve finale met 3-0 van FC Twen-
te/Heracles Almelo te winnen. Titelver-
dediger Lierse SK versloeg in de halve
eindstrijd in een uitermate spannend
duel Feyenoord met 4-3.

Derde in de eindrangschikking werd
Feyenoord die in de 'kleine finale' het
goed presterende combinatie elftal
van FC Twente/ Heracles Almelo met
l- O versloeg. De nummer drie stond
onder leiding van oud Feyenoord spe-
ler Jean Paul van Gastel. De Twentena-
ren die voor het eerst deelnamen aan
het toernooi versloegen verrassend in
de openingswedstrijd Ajax met 3-1 en

Vorden moest zondag zijn meerdere erkennen in Liverpool.

zette daarmee onder leiding van oud
betaald voetballer Theo ten Cate de
toon voor een goed toernooi. Ajax on-
der leiding van trainer Heini Otto reik-
te dit jaar niet verder dan een vijfde
plaats. In een uitermate doelpunt rijke
wedstrijd om plaats vijf en zes versloe-
gen de Amsterdammers PSV Eindho-
ven met 5- 4. Thuisclub Vorden kon de
topprestatie van vorig jaar net niet
evenaren. In strijd om plaats zeven en
acht verloren de vermoeide Vordense
jeugdspelers met 4 - O van het Engelse
Liverpool. Tegenvallend was het resul-
taat van Glasgow Rangers. Door alle
duels te verliezen eindigde de roem-
ruchte Schotse club op een tiende en
laatste plaats achter het Canadese
Vancouver dat als negende eindigde.
Zie voor alle uitslagen van het toer-
nooi: www.wvorden.nl

VORDEN SPEELT TWEE KEER
TEGEN CHAMPIONS LEAGUE
WINNAAR
Ze waren er maar trots op dat ze op
het toernooi tegen de Champions
League winnaar van 2005 mochten
spelen. Enkele spelers hadden afgelo-
pen week zelfs minder goed geslapen.
Want zeg nu zelf. Wie kan later als hij
groot is bogen op een voetbalcarrière
waarin je als jonge jongen tegen het
almachtige Engelse FC Liverpool hebt
gespeeld. Toch was het geen droom.
Vorden mocht op de 15e editie van het
Internationaal Wim Kuijper Jeugd-
voetbaltoernooi zelfs twee maal aan-
treden tegen de huidige Europese
kampioen. En tot verrassing speelde
Vorden in de poule wedstrijd zaterdag
zelfs gelijk (2-2) tegen de Engelse top-
club. Vorden kwam zelfs door Mike
van Lingen tweemaal op voorsprong.
"Dat was fantastisch", zo verklaarde
Wiebe de Jong (14) zondagmiddag
moe maar voldaan na afloop van het
toernooi. In de eindstrijd om plaats ze-
ven en acht trof men Liverpool weer.
Vorden kon zondagmiddag het huza-
renstukje van die dag er voor echter
niet evenaren. "Maar wat wil je ook.
We moesten vandaag vier wedstrijden
spelen. We waren kapot. Maar het is
een ongelooflijke mooie ervaring die
ik absoluut niet had willen missen",
zo vertelde ook de vermoeide aanvoer-
der Roy Eulink (13). Roy vond de Vor-
dense overwinning met 2-0 op Vancou-
ver voor hem persoonlijk het hoogte
punt van het toernooi. Ook trainer Re
né Nijenhuis was zeer tevreden met
het resultaat van zijn junioren. Nijen-
huis: "Vooraf hadden we ons als doel
gesteld om minimaal een doelpunt op
het toernooi te scoren. En dat is ons
met vier doelpunten meer dan gelukt.
En met een gelijkspel tegen Liverpool
en de overwinning op Vancouver heb-
ben we meer gekregen dan waar we op

gehoopt hadden. Ik moet mijn jon-
gens een compliment geven."

AANVOERDER ANDRÉ MANDT
BESTE SPELER VAN HET WIM
KUIJPERTOERNOOI
Voor het eerst dit jaar had de toernooi-
commissie van het Internationaal
Wim Kuijper Jeugdtoernooi de verkie
zing 'Beste speler van het toernooi' in-
gesteld. Onder leiding van oud Vorden
l speler Derk Besselink (63) koos de be
oordelingcommissie de 12-jarige aan-
voerder André Mandt van Bayer 04 Le
verkusen tot beste speler van het toer-
nooi. Onder het motto: 'Het voetbalta-
lent van morgen' beoordeelde de com-
missie alle spelers. Besselink en con-
sorten hadden daarvoor een beoorde
ling piramide ingesteld. Uiteindelijk
was men het unaniem met elkaar
eens: André Mandt is het voetbalta-
lent van morgen. Besselink: Mandt is
een speler met een goed spelinzicht,
een harde werker en een aanvoerder
waar leiding van uitstraalt. Ook het
speelplezier van de speler viel ons in
het oog."

LOVENDE KRITIEKEN VOOR
TOERNOOICOMMISSIE
Ook dit jaar werd de toernooicommis-
sie van het Internationaal Wim Kuij-
per Jeugdtoernooi weer bedolven on-
der de positieve kritieken van de deel-
nemende ploegen. "Maar we moeten
er absoluut voor waken dat we niet
verslappen", zo evalueerde commissie
lid William van der Veen na afloop.
"Organisatorisch staat het toernooi op
een hoog plan. En willen we dit niveau
blijven vasthouden. Maar dan moeten
we constant de vinger aan de pols hou-
den." Van der Veen was in zijn nopjes
met de winnaar. "Bayer 04 Leverkusen
is meer dan de terechte winnaar. En
ook de prestatie van nieuwkomer FC
Twente/Heracles Almelo heeft ons ver-
rast. Het combinatieteam van beide
Twentse clubs wil volgend jaar graag
weer terugkomen." Unaniem was de
commissie van menig dat het resul-
taat van Glasgow Rangers sterk was te
gen gevallen. Van der Veen: "Het is na-
tuurlijk altijd moeilijk om vooraf de
kwaliteiten op jeugdgebied van clubs
in te schatten. Maar we hadden na-
tuurlijk meer van de Schotten ver-
wacht." Ajax, Feyenoord en PSV zullen
volgend jaar ook weer op het toernooi
van de partij zijn. "De top 3 van ons
land moetje natuurlijk blijven koeste
ren." Het commissielid was content
met de toeschouwers aantallen. Van
der Veen: "Natuurlijk hoopje altijd op
meer. En inderdaad gezien de actieve
reclamecampagne op Radio en TV Gel-
derland hadden we misschien wel op
wat meer publiek gehoopt en ver-
diend."

Rimrlo's succes tijdens

Open Ruesink
tennistoernooi
Tennisvereniging Ruurlo was afgelopen week gastheer voor het jaar-
lijkse Open Ruesink toernooi dat ook dit jaar weer deel uitmaakte van
het Oost Gelders Tennis Circuit (OGTC). Voorafgaande aan de fmaledag,
die zondag plaatsvond, werden eerder in de week de talloze voorronde
en halve finale wedstrijden gespeeld.

Met ruim 190 deelnemers, 210 partij-
en in 19 rubrieken was de 20e editie
van het toernooi door toernooileider
René Oldenkotte van de toernooicom-
missie van TV Ruurlo weer volledig
volgeboekt. Wel werd de toernooilei-
ding in de loop van het toernooi ge
confronteerd met enkele afzeggingen
in verband met ziekte. Zo moesten on-
der meer de geplaatste spelers in de
sterkste speelklasse, Martij n de Vos en
Ruud van der Veen die als nummer
een en twee waren geplaatst, wegens
ziekte verstek laten gaan.
Nieuw was de ondergrond waarop ge
speeld werd. Bestonden vorig jaar de
banen nog uit gravel. Sinds eind vorig
jaar bescjiikt TV Ruurlo over zoge-
naamde all-weather banen. En dat was
even wennen voor een aantal spelers.
Toch waren de deelnemers zeer te
spreken over de nieuw banen. Ruurlo-
se successen waren er vooral in de la-
gere speelklassen te noteren. Toer-
nooileider René Oldenkotte uit Vor-
den won samen met clubgenoot Carla
Brands het gemengd dubbel in klasse
zeven. Het tweetal versloeg Linda Lui-
mes en Michel Beijer met de cijfers 6-4
en 6-3. Loes Kappers van TV Ruurlo
versloeg in de finale in het enkelspel
vrouwen 7 Loes de RoodePot met 6-2

en 6-3. Kappers moest in de vrouwen-
dubbelfinale 7 samen met Carla
Brands in drie sets haar meerdere er-
kennen in Richelle Amweg en Lijanne
Horstman (6-7, 7-5, 2-6). Oud Ruurloër
Frans Bosboom uit Zoetermeer won
samen met clubgenoot Hans Becker-
Hoof uit Zoetermeer de finale in het
mannendubbel 7 van het thuisspelen-
de dubbel Wim Roekevisch j r. en Ger-
rit Halfman (7-5,64). Ruurlo speler Be
rend Bekker won samen met Merel
Lindenhovius de categorie gemengd
dubbel 5 door een 6-4 en 7-5 overwin-
ning op broer en zus Sanne en Tim
Tenten. Vordens succes was er voor de
jeugdige talentvolle Evelien Dijkman
te noteren die met overtuigde cijfers
(6-0, 6-1) van Chantal Migo het vrou-
wenenkel in categorie 5 won.
Tennisvereniging Ruurlo is van vrij-
dag 23 tot en met zondag 25 septem-
ber gastheer voor de finalewedstrijden
van het Oost Gelders Tennis Circuit.
Aan deze zogenaamde Masters mogen
de beste acht mannen in categorie 4, 5
en 7 en de acht beste vrouwen in cate
gorie 3, 5 en 7 deelnemen. Het OGTC
circuit bestaat totaal uit totaal acht
toernooien. Het toernooi in Ruurlo
vormde afgelopen week de vijfde uit
de reeks.

Uitslagen Ruesink Open 2005
Categorie 7
GD7 2e plaats
GD7 Ie plaats
DD7 2e plaats
DD7 Ie plaats
HD7 2e plaats
HD7 Ie plaats
DE 7 2e plaats
DE 7 Ie plaats
HE 7 2e plaats
HE 7 Ie plaats

Categorie 6
GD6 2e plaats
GD6 Ie plaats
DD6 2e plaats
DD6 Ie plaats
HE 6 2e plaats
HE 6 Ie plaats

Categorie 5
GD5 2e plaats
GD5 Ie plaats
DD 5 Ie plaats
HD5 2e plaats
HD5 Ie plaats
DES 2eplaats
DE 5 Ie plaats
HES 2e plaats
HES Ie plaats

Categorie 4
DE 4 2e plaats
DE 4 Ie plaats
HE 4 2e plaats
HE 4 Ie plaats

Categorie 3
DD3 Ie plaats
HD3 2e plaats
HD3 Ie plaats
DE 3 2e plaats
DE 3 Ie plaats
HE 3 2e plaats
HE 3 Ie plaats

Linda Luimes / Michel Beijer
Carla Brands / René Oldenkotte 6-4 6-3
Loes Kappers / Carla Brands
Richele Amweg / Lijanne Horstman 7-6 5-7 6-2
Wim Roekevisch / Gerrit Halfman
Frans Bosboom / Hans Becker Hoff 7-5 6-4
Loes de RoodePot
Loes Kappers 6-2 6-3
Maarten Hukker
Jan Meerdink 6-3 64

Miranda Koopal / Michel Fleming
Maaike Oonk / Dennis Arentsen
Lidy Steenbreker-Tempel / Dinie Ras
Marja Wessels / Wilma Lageschaar-Wolters
Sander Scholten
Marcel Vanmarcke 6-3

4-6 7-5 6-3

frO 6-2

2-0 opg.

Sanne en Tim Tenten
Merel Lindenhovius / Berend Bekker 64 7-5
Maaike Ooink / Wendelien Nijland poulewinnaar
Joost Veldwijk / Carlos v/d Sigtenhorst
Tenten Thijs Pillen / Tim 64 6-3
Chantal Migo
Evelien Dijkman 6-0 6-1
Niels Spiegelenberg
Christiaan van Driel 6-1 1-6 7-5

Sophie Kuypers
Linda Heijink 7-5 6-3
Björn Wargers
Mare Sprenkeler 6-3 64

Janine Langela / Nadia Elsman poulewinnaar
Bjórn en Niek Wargers
Robbert Nijkamp / Bas de Vries 64 6-2
Barbara Demming
Marjolein Kamphuis 2-6 6-2 6-1
Mare Geers
Bas de Vries 4-6 6-3 6-1
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Öldtimertractormeeting

Op zondag 14 augustus was Hoog-Keppel de verzamelplaats voor ruim
honderd klassieke en antieke tractoren. In samenwerking met de
Contactgroep Oldtimers Achterhoek had de Oldtimer Club Keppel (OCK)

'de 5e Keppeltoertocht voor oldtimertractoren georganiseerd. De OCK is
voortgekomen uit de privé verzameling (inmiddels zeventien) oude trac-
toren van de familie Jansen in Drempt.

De ruim 160 deelnemers
uit de wijde omgeving ver-
zamelden zich 's morgens
met 120 tractoren op een
terrein aan de Burge-
meester Vrij land weg.
Vandaar ging het in
optocht door de buurt; een
glimmende, ronkende, af
en toe ploffende stoet, lief-
devol gerestaureerde, voer-
tuigen. Kenners herkennen
de Hanomags, Mc Cor-
micks, Farmalls en Lanz
Bulldogs (om een paar
legendarische merken te

noemen) aan hun geluid. De meeste
tractoren zijn in de vijftiger en zesti-
ger jaren gebouwd, maar er reden
ook een paar echt oude 'knarren',
van voor de Tweede Wereldoorlog
mee.
Een tractor is een werkpaard en
eigenlijk niet bedoeld om helemaal
opgepoetst in een praaltocht mee te
rijden, maar deze veteranen, die er
al een leven van heel hard werken op
hebben zitten, verrukken de liefheb-
ber op hun oude dag nog met hun
onverwoestbare, eerlijke esthetiek.
De eigenaren, die licht hebben
gezien in iets wat soms niet meer
dan een hoop oud roest was en daar
met eindeloos geduld en groot
enthousi-asme weer zo'n pracht-
exemplaar van hebben gemaakt, ver-
dienen een compliment.
Zij zijn de bewaarders van een stuk
industriële geschiedenis, waar we
zuinig op moeten zijn.

Gezellige dag rondom eetcafé de Groes

ProWonen overhandigt sleutels
bio-ecologische woningen

Op 15 augustus overhandigde
woningstichting 'ProWonen' de
sleutels aan de nieuwe huurders
van de zes bio-ecologische wonin-
gen op 't Soerlant in Zelhem. De bij-
zondere nieuwbouwwoningen zijn
binnen de daarvoor gestelde ter-
mijn opgeleverd door aannemersbe-
drijf Peters uit Zutphen. Het ont-
werp is van architect Willem
Grotenbreg uit Warnsveld.

De nieuwe bewoners krijgen een
heel bijzonder huis. De bio-ecologi-
sche woningen vallen niet alleen op
door hun aparte architectuur.
ProWonen heeft ze als proefproject
gebouwd om praktijkervaring op te
doen in het bouwen, beheren en ver-
huren van zeer energiezuinige en
milieuvriendelijke woningen.
Bij de bouw is zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van natuurlijke en
hergebruikte materialen. Verder is

geen maatregel onbenut gelaten om
het energieverbruik tot een abso-
luut minimum terug te dringen.
Naast de plaatsing van ruim twintig
vierkante meter zonnepanelen per
woning is bijvoorbeeld ook laagtem-
peratuur vloerverwarming aange-
legd.
In de gevels zijn nestgelegenheden
gemaakt voor gierzwaluwen. Deze
bijzondere vogelsoort dreigt steeds
meer uit Nederland te verdwijnen,
omdat er door allerlei moderne
bouwtechnieken geen goede broed-
gelegenheden meer te vinden zijn.
Ecoteam
De huurders vormen gezamenlijk
een zogenaamd Ecoteam dat regel-
matig rapporteert hoe het wonen in
de bio-ecologische woningen be-valt.
ProWonen wil de opgedane kennis
en ervaring zo mogelijk weer benut-
ten bij toekomstige projecten.

De doldwaze Groesrace beleefde vorig jaar z'n première met een prachtig
spektakel en verdiende dus om dit jaar een vervolg te krijgen. Zondag 21
augustus vond de tweede editie plaats. Ditmaal was gekozen voor een fiets-
crossbaan rondom de beuk op het plein en een aparte baan waar de quads
van de fa. Sevink demonstratiewedstrijden reden. Daar tussen in twee
podia voor optredens en demonstraties. De demonstraties werden ver-
zorgd door AeroFitt uit Hengelo (G). Optredens waren er van feest-DJ
Maarten, Marianne Weber en de band Haze, die in de avonduren het feest
muzikaal mocht ondersteunen.

Zes teams namen deel aan de cross.
Het team van 'de Groes', waarbij ook
Marco zijn rondjes reed (zie foto) wist
niet de finale te behalen, maar werd
wel winnaar van de verliezersfinale,
waarmee het team op de vierde
plaats eindigde. In de finale bleek
het team van de carnavalsvereniging
'de Plaggenstoevers' het sterkst, voor
de Jeugdsoos en het team van 'de
Zwaan'.
Feest DJ Maarten deed verwoede
pogingen om het in grote getale
opgekomen publiek te vermaken en
bij zijn show te betrekken, maar een
polonaise zat er niet echt in. Het
blijft echter een leuke act met kasten
vol attributen.
Marianne Weber heeft een grote
schare fans, die ook in Zelhem aan-
wezig waren om de bekende hits mee
te zingen.
Haze, een jonge band uit de gemeen-
te Bronck-horst, bleek een plezierige
ervaring, een band die terecht al prij-
zen gewonnen heeft en waarschijn-
lijk in de nabije toekomst een groter
publiek zal weten te bereiken. Met
een dijk van een zangeres, een strak-
ke band en vooral ook een eigen
geluid, wist de band het publiek te
boeien.

Samen met attracties voor de kinde-
ren als een treintje, luchtkussen en
een schminkstand en natuurlijk een
hapje en een drankje, was het pret-

tig toeven op de Markt en dus bleef
het nog lang gezellig druk op het
plein.



Comeback Andre Martens navalpartij
Superbike coureur Andre Martens is
grotendeels hersteld van zijn blessure
die hij in het begin van het seizoen
heeft opgelopen tijdens een ONK race
op het circuit van Ochsersleben in
Duitsland.Eindelijk kon Andre weer
rijden op het circuit van Assen. Andre
had daar niet meer gereden sinds
april.De Ie training was erg wennen
voor hem omdat Assen een zeer snel
circuit is Toch' kon hij merken dat de
vering veel beter was geworden dan tij-
dens de Ie ONK race in april.toen was
de motor erg onrustig.dit was er nu
helemaal uit volgens hem. Na een aan-
tal sessies te hebben gereden kwam hij
er achter dat de achterband wel heel
snel op was.Het team heeft de vering
met behulp van WP weer aangepast
en dit pakte goed uit.De achterband
bleef daardoor langer heel en de grip
bleef goed tijdens de vele ronden die
hij reed op het TT circuit.Helaas kwam
Andre er tijdens de vele trainingen
ook achter dat de schouder nog niet
voldoende hersteld was na zijn crash
tijdens de ONK race van Ochsersleben
in het begin van het seizoen.Hij miste
nog wat kracht in de arm en schou-
der,toch hebben Andre en Elibert
(monteur) veel gehad aan deze 2 da-
gen op het circuit.Andre heeft vele
ronden kunnen rijden en is samen
met zijn monteur weer een stuk ver-
der gekomen met de afstelling van
zijn geheel nieuw opgebouwde Kawa-
saki Andre weet dat het met de schou-
der weer helemaal goed zal komen en
zal op 25 augustus nog een dag gaan
trainen op hét TT circuit.Mede dankzij
de hulp van zijn sponsoren kan hij de
rest van het seizoen weer afmaken. De
Ie wedstrijd die hij zal rijden is op 11
september op het Circuit van
Assen.Daar zal hij weer deelnemen
voor het ONK superbikeAndre zal er
dan meteen flink tegenaan moeten
want er worden twee wedstrijden die
dag gereden.

Motorsport

EUROPEES KAMPIOENSCHAP
ENDURO IN BURG (DUITSLAND)
Vordenaar Erwin Plekkenpol heeft af-
gelopen weekend een prima 3e plaats
behaald in Burg. Door respectievelijk
3e en 4e te worden in de E3 klasse
kwam hij uit op een 3e plaats aan het
eind van het weekend.
Door dit resultaat kan Erwin terug
kijken op een goed seizoen waar hij
bij het Europees Kampioenschap in

het klassement op een mooie 4e
plaats is geëindigd.

Duivensport

PV VORDEN
Uitslagen van 21 augustus

Vanaf Maaseik over circa 120 km:
HAEykelkamp 1,2,3,4,8; C.Bruinsma
5,6; HJB.Pasman 7; M.M.Tiernessen
9,10.

Vanaf Minderhout over circa 135 km:
CombA&A.Winkels 1,2,8; M.M.Tie
messen 3,4,5,9; HA.Eykelkamp 6,7;
CBruinsma 10.

Wielersport

RICHARD SLEUMER 7E IN
OLDENZAAL
Richard Sleumer uit Vorden, rijdend
voor RTV Vierakker Wichmond, reed
het afgelopen weekend een criterium

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

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

deren van Welzijn Ouderen Vorden
hebben vacantie tot begin september.

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

AUGUSTUS
23 Avondrondleidingen Pinet in de

Belten.

24 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege.

24 t/m 28 Country Living Fair.
24 Theater Onder de Molen, Linde •<
25 Orgelconcert Dorpskerk Vorden.
25 Klootschietgroep de Vordense Pan.
27 ANBO/PCOB rijbewijskeuring 70-

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

30 Avondrondleidingen Pinet in de
Belten.

31 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege. •*

Politie-varia

SCOOTERBESTUURDER GEWOND
BIJ EENZIJDIG ONGEVAL
Een 16-jarige jongen uit Vorden is op 9
augustus jl. omstreeks 22.00 uur bij
een eenzijdig verkeersongeval op de
Wildenborchseweg gewond geraakt.
De jongen reed op zijn scooter over ge-
noemde weg en merkte iets aan de uit-

laat. Hij keek naar de uitlaat van de
scooter en op het moment dat hij weer
voor zich keek zag hij een boom.

De jongen probeerde de boom te ont-
wijken, maar dat lukte niet helemaal.
Hij is met schouderletsel overgebracht
naar het ziekenhuis in Zutphen.

EFFE WACHTEN.
Het begint te kriebelen maar u
moet toch nog even wachten. De
kledingbeurs voor tieners en vol-
wassenen is vrijdagavond 23 sep-
tember en zaterdagochtend 24 sep-
tember bij Cultureel Werk Warns-
veld, locatie de Spil te Warnsveld.

Kijkt u alvast in uw kledingkast wat u
zelf wilt verkopen of bedenk wat u

wilt aanschaffen op de kledingbeurs.
De speciale tienerhoek was in het
voorjaar een groot succes!

Dit keer richten we ook een speciale
hoek in voor seniorenkleding. Er is
dus voor ieder wat wils!

Binnenkort volgt er meer informatie
in het Contact.

voor junioren in Oldenzaal. Sleumer
reed bijna de hele wedstrijd in een
kopgroep van zes renners. In de laat-
ste ronde probeerde hij nog weg te ko-
men, maar werd helaas weer terugge
pakt. Ondertussen had het peleton de
kopgroep ook weer ingerekend. Ri-
chard werd in de sprint netjes zeven-
de.
Rens te Stroet heeft zijn vorm van de
laatste weken kunnen behouden. Hij
werd in de ronde van Heino voor
nieuwelingen vijde.

SVRatti

Op Zaterdag 27 augustus houdt
s.v. Ratti een verloting ten bate
van het 60 jarig jubileum en de
renovatie van het kleedgebouw.

Er zijn verschillende mooie prij-
zen te winnen, de loten kosten
slechts l euro per stuk.

Loopproject Start to Run
start ook weer in Zutphen

Voor de tweede keer dit jaar kun-
nen beginnende hardlopers vanaf
zaterdag 3 september a.s. in Zut-
phen meedoen aan het nationale
loopproject 'Start to Run' De eerste
sessie trainingen dit jaar startte
met ruim 60 deelnemers(ters) in de
sneeuw. Dit initiatief beoogt men-
sen, die nog niet aan sport doen, in
beweging te krijgen. Onder des-
kundige leiding wordt de groep be-
ginnende lopers (ters) in zes weken
tijd naar het niveau van de gevor-
derden geleid. De Start to Run trai-
ningen zijn geschikt voor iedereen
die wil 'leren' hardlopen!

Met dit project, dat door het ministe-
rie van VWS, de Hartstichting en NIKE
wordt ondersteund en gesubsidieerd,
wordt getracht beginnende lopers(t-
ers) een duwtje in de rug te geven.
Door gezamenlijk hetzelfde doel na te
streven zijn de trainingen in groeps-
verband een geweldige stimulans om
resultaat te bereiken. Het project Start
to Run is in 2002 op 21 plaatsen in Ne-
derland van start gegaan en heeft in-
middels met 90 locaties al zo'n 12000
deelnemers! Op 3 september start ook
in Zutphen de volgende serie trainin-
gen. De voordelen van hardlopen? Het
is een makkelijke, toegankelijke en
goedkope sport. Daarnaast is rennen
niet alleen goed voor het lichaam,
maar ook voor de geest. Inspanning en
ontspanning gaan hand in hand.
Maar bovenal levert hardlopen ener-
gie op. De organisatie van de Start to
Run trainingen is in handen van de at-
letiekvereniging Hanzesport in sa-

menwerking met Harbach Intersport
te Zutphen. Trainers zijn Ans Huize
bos en Anton Kruiderink van de atle
tiekvereniging Hanzesport. De trai-
ningen vinden plaats op de zaterda-
genochtenden 3, 10 en 17 september
en l, 8 en 15 oktober. Het programma
bestaat uit n theorie en praktijk ge
deelte. De training vind plaats op ver-
schillende locaties zoals een bostrai-
ning, een weg training, een training
met hartslagmeters en ook een trai-
ning op de nieuwe kunstof-atletiek-
baan. Tijdens de eerste training op de
oude atletiekbaan kunnen de deelne
mers Nike hardloopschoenen testen.
De theorie (over kleding, voeding,
blessuren trainingsopbouw etc.)
wordt steeds besproken in het clubge
bouw van de AV Hanzesport aan de
Brandts Buysstraat en in het nieuwe
clubgebouw aan het Deventerachter-
pad te Zutphen alwaar de trainingen
steeds van start gaan. De laatste trai-
ning van 15 oktober omvat een 3 km
testloop. Hierna ontvangen de deelne
mers een T-shirt. Na het Start to Run
project kan men desgewenst aanslui-
ten bij een van de vele trainingsgroe
pen van AV Hanzesport. Voor meer in-
formatie en inschrijving kan men te
recht bij Harbach Intersport aan de
Overwelving in Zutphen (tel. 513913).
Diegene die zich hebben opgegeven
kunnen twee keer per jaar aan de
Start to Run trainingen deelnemen.
Men kan ook terecht op de website
www.starttorun.nl voor info en/of in-
schrijven of bij de trainers Ans Huize
bos tel. 52 69 90 en Anton Kruiderink
tel. 52 45 19.



2e Dijkman Bouw Open zeer
geslaagd toernooi

Bridgen in Vorden

DIJKMAN BOUW

De winnaars van de Dijkman Bouw. Op de foto staan middelste rij 3e en 4e van rechts de winnaars in de 3 Lisa Borkink (Eibergen) en
Kevin Brinke (Borculo). De Vordense winnaars: Onderste rij: Lisette Dijkman en Anneleen Dijkman Ie en 2e van links. Midelste rij:2e van
links Richelle Amweg. Bovenste rij: 4e 5e en 6e van links: Henk Olthaar, Andre van der Vlekkert en Martie Dijkman.

Dit jaar heeft VTP Vorden voor de
tweede keer met succes het Dijk-
man Bouw Open tennistoernooi
georganiseerd. De afgelopen week
stond dan ook in het teken van
mooie en spannende partijen op
hoog niveau. Met meer dan 200
partijen een goed bezet toernooi,
bestaande uit de top van Gelder-
land en een ruime vertegenwoordi-
ging van de leden van VTP.

De organisatie heeft het programma,
mede door het mooie weer, op tijd af
kunnen werken. Het vele publiek kon
genieten van erg spannende wedstrij-
den en in de kantine en op het mooi
aangeklede tropische terras was het
tot in de late uurtjes gezellig. De gezel-
ligheid werd overdag versterkt door
culinaire extra's. Zo was er op de don-
derdag en vrijdag mogelijkheid tot het
eten van tapas en zaterdag en zondag
was er een barbecue waar de spelers
en toeschouwers hun trek konden stil-
len. De organisatie sprak van een zeer
geslaagd toernooi, dit werd bevestigd
door de voorzitter die voorzichtig zijn
blik op het volgende jaar richtte.
De winnaar van de hoogste categorie,
Kevin Brinke, sprak van een gezellig
toernooi dat mede door de gezellige
sfeer in de kantine en de strakke orga-
nisatie tot een hoogtepunt kwam. Hij
vond het leuk om te zien dat er zoveel
toeschouwers op het evenement afge-
komen waren, iets wat hij niet bij elk
toernooi tegenkwam. Het enige min-
puntje was dat in de hoge categorieën,
3 en 4, door rekenwerk veel walk-overs
(voortijdige opgaven) waren, omdat
bepaalde spelers bang waren punten

te verliezen. Het is te hopen dat in de
toekomst dit eigenlijk onsportieve ge
drag verdwijnt.

Onderstaand een overzicht van de fi-
nalisten in de verschillende catego-
rieën:

Categorie 8: DES: Ie Petra Cremer, 2e
Mariska Koops; HES: Ie Michiel Hels-
dingen, 2e Henri Meekes; DD8: Ie An-
nelies Meekes+Gerda Bijenhof, 2e Ina
Dijkman+Wilma Korenblik; HD8: Ie
Stefan von Kann+Ruud Nijenhuis, 2e
Wijnand Florijn+Rogier Oonk
Categorie 7: DE7: Ie Richelle Amweg,
2e Linda Luimes; HE7: Ie Christiaan
Ernst, 2e Maarten Hukker; GD7: Ie
Lobke Meekes+Henk Olthaar, 2e Jac-
queline Buhler+Erik Tissingh; DD7: Ie
Richelle Amweg+Lobke Meekes, 2e Ma-
rije Suurbier+Petra Cremer; HD7: Ie
Phillip Gussow+Cor Lam, 2e Ernst te
Velthuis+Henk Knoef
Categorie 6: DE6: Ie Anneleen Dijk-
man, 2e Marinda Hartman; HE6: Ie
Daan Meijer, 2e Aalt van Kernebeek;
GD6: Ie Gerdien Nijkamp+Alexander
Martin, 2e Ans v.d. Vlekkert-hel-
mink+Andre v.d. Vlekkert; DD6: Ie Mi-
randa Koopal+Ineke Vredenberg, 2e
Karla Jurriens-kamst+Annelies Ker-
sten-van Hierden; HD6: Ie Martie Dijk-
man+Andre v.d. Vlekkert, 2e Jorn
Veeneman+Maurice Korenblik
Categorie 5: DE5: Ie Lisette Dijkman,
2e Sharon Jansen; HES: Ie Roderik ten
Dolle, 2e Alexander Molendijk; GD5:
Ie Sanne Tenten Tim Tenten , 2e Tirsa
Dunnebier+Mark Fielt; DD5: Ie Tirsa
Dunnebier+Marja van den Cruijsem,
2e Wendelien Nijland+Maaike Ooink

Categorie4: DE4: Ie Lisa Borckink, 2e
Sharon Jansen; HE4: Ie Mathijs Kolt-
hoff, 2e Mare Sprenkeler

Tol slot de hoogste categorie 3:
DE3: Ie Lisa Borckink, 2e Hanneke
Mulderije; HES: Ie Kevin Brinke, 2e Mi-
chel Bouwmeester.

Nu de zomer ten einde loopt en de
avonden weer langer gaan worden,
heb ik een gesprek gehad met de
voorzitter van de Vordense Bridge
club, de heer Hertog Enthoven. De
reden is dat de mensen weer gaan
denken aan het komende winter-
seizoen.

In Vorden waren twee zelfstandige
bridgeclubs, die beiden een gezellig-
heidsvereniging waren en beiden het
standpunt huldigden dat tijdens het
spelen niet gerookt mocht worden. De
rokers gaan in de pauze even naar een
vertrek waar het toegestaan is te ro-
ken.
Om efficiënter om te gaan met het
materiaal en elkaar beter te helpen, is
besloten de twee clubs samen te voe
gen.
In het komende seizoen krijgen we
ook de beschikking over een computer
uitrekenprogramma. Aan het eind
van de speeltijd kan men na tien mi-
nuten al de uitslag zien.
Per middag of avond worden zes tafels
van vier spellen gespeeld. Er is vol-
doende tijd om niet met stress te zit-
ten om op tijd gereed te zijn met spe-
len. We willen elkaar ook nog iets kun-
nen vertellen.

Op maandagavond spelen we van
19.30 tot 23.00 uur en op woensdag-
middag van 13.30 tot 17.00 uur in het
Dorpscentrum van Vorden.
De Bridgeclub telt op het ogenblik 90
a 100 leden; ca. 60 op maandagavond
en ca. 55 op woensdagmiddag. Als u
het rekensommetje maakt dan kan u
snel concluderen dat er meerdere
mensen zijn, die twee keer per week
spelen.
In het komende seizoen gaat één van
onze wedstrijdleiders een cursus vol-
gen om gediplomeerd bridgeles te
kunnen geven.
Mocht u belangstelling hebben, kom
dan rustig een avond of middag ge-
heel vrijblijvend meespelen. Dit ver-
plicht u tot niets, u kunt in ieder geval
de sfeer proeven. Ook de personen, die
les hebben gehad in de Boggelaar, zijn
van harte welkom.
Het nieuwe Bridgeseizoen begint
maandagavond 12 sept. en woensdag-
middag 14 sept. a.s. We willen u vra-
gen om vooraf even te melden dat u
komt, dan wordt eventueel een part-
ner voor u gezocht. Aanmelden graag
bij mevr. Kitty Vruggink, tel. 552498,
voor de maandagavond en bij de heer
Jan Post, tel. 555884 voor de woensdag-
middag. Wie weet tot ziens.

Boekenmarkt bij De Wehme
Hebt u nog boeken in uw boeken-
kast of op zolder die u nog graag
een tweede eigenaar gunt, dan is er
goed nieuws voor u.

Op 15 oktober a.s. is er bij de Wehme
een boekenmarkt.
Er worden dan allerlei boeken ver-
kocht zodat het tijdstip dat het busje

(waar al heel lang voor wordt ge-
spaard) aangeschaft kan worden, echt
heel dichtbij komt.

Dus lieve mensen, onze vraag is:
"Breng heel veel boeken naar de
Wehme, zodat 15 oktober a.s. de groot-
ste boekenmarkt van de Achterhoek
kan worden gehouden".

120.000 mensen met Laat ze niet vallen
Giro 222111

120.000 mensen leven in onze-
kerheid. Ieder moment kunnen
zij een aanval krijgen. Want
epilepsie is nog steeds niet te.
genezen. Meer onderzoek is
hard nodig. Laat men-
sen met epilepsie niet
vallen. Help mee en
geefaandecollectant.

VOOR

GOEDE DOELEN

Nationaal Epilepsie Fonds
De Macht van het Kleine

www.epilepsie.nl

VRTC de Achtkastelenrijders in 't nieuw

De VRTC DE Achtkastelenrijders hebben een nieuwe outfit ontvangen. Dit is mede mogelijk gemaakt door de sponsoren tw.: Indoor Sport
Vorden, Rabobank, Schejjfer Keukens Zelhem en Goossens Tweewielers Borculo.
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De laatste \oopjes
uit de lomercollectie nu
3 HALEN l BEVALEN
Qo\( al veel nieuwe wintercoüectie bin-
nen van Carbone, CKS, Bad Gids, Imps
& Elfs, fmpno, KifyArt, Moodstreet,

Land/brt en PJE.
Vanaf september een leu\e nieuwe baby-collectie

Stationsstraat U6 702! CK Zelhem
tel. (03 W) 63 U19U

DO CO

Klus Bedrijf
Rembrandtstraat 48 7021 DB /clhem
WWW.doco-klus.nl docoklusfókiscali.nl

0314-623185

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

gecontroleerd en onderhouden.

\j 175«- incl. materialen

Schilderwerk

Keukens
Dakramen

Timmerwerk
Badkamers
Dakkapellen

Metselwerk
Serres
Sierpleister

Gecertificeerde beveiliging
voor al uw feesten en evenementen

*J^ GLOBE
SECURITV

Ons oog, uw veiligheid

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

Slangenburgweg 2
7021 JK Zelhem

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

Internet www.globegroup.nl

"Open Huis Dagen'

NAJAAR 2005
Donderdag 24 augustus starten wij het najaar 2005

Onze collectie staat garant voor Variatie & Comfort
voor feest - werk en vrijetijd.

M O D E C O L L E C T I E

S m i d s s t r a a t 16 Z e l h e m

houtvezel los
houtvezel balen

zaagsel los
zaagsel baaltjes
zaagsel zakken

HCHTTVEZELBEDRiJF

ALL,

affvalhout
houtohips
houtffrees

hout schillen
manegebodems

ROUNDBV

tel. 0314 - 62 12 04 • lnfo@allroundbv.nl
fax. 0314 - 62 32 82 • www.allroundbv.nl

HYPOTHEEK
kA D V l E S C t N i R U M

HansRijntjes

www.hansrijntjes.nl
/KOOPHUIS

m a k e l a a r s
BANK

DISCUS VASTE KLANTENKAART
SPAAR PUNTEN VOOR GRATIS WAARDEBONNEN

T.W.V. € 10,00
Ontvang extra bonus-punten op diverse artikelen

o.a. Hill's Eukanuba Royal Canin (RCCI) 15 kg
(komt neer op 8% korting).

Tevens spaart u met deze
kaart o.a.: 8% korting op de

15 kg verpakkingen van
Eukanuba, Hill's en
Royal Canin (RCCI).

ONZE KAART. ALTIJD IN UW VOORDEEL!

' Dierbaar www.dierenspeciaalzaak.com

Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon

MOLENKAMP
Hummeloseweg 28 - 7021 AE Zelhem
Tel.: 0314-621735 Fax 0314-359067

Laatste open morgen
'Kruidentuin 't Zunnehöfken'

Deriionstratie
Buxus modelleren

Het seizoen voor de kruidentuin zit er
bijna op. Als u nog niet in de gelegen-
heid bent geweest om een bezoek te
brengen tijdens de open dagen in de
kruidentuin dan bent u op 25 augus-
tus tussen 10.00 en 12.00 uur van harte
welkom. Op deze laatste open morgen
vertelt de werkgroep u graag over alle
soorten kruiden en gewassen die daar
bloeien en groeien. Tevens kunt u zien
hoe op een vakkundige manier een
buxus in model wordt geknipt.
Voor liefhebbers van kruidenplanten
zijn er tegen een kleine vergoeding
nog plantjes te koop. De werkgroep
presenteert een gratis overheerlijk
kruidenhapje.
Gezien de belangstelling kan de werk-
groep terug zien op een prachtig
seizoen. Reacties als "Wat een heerlijk
plekje om even uit te rusten tijdens
fiets of autotocht", of mensen ont-
moeten die zomaar voor de zoveelste
keer het poortje binnen gaan, is een
prettige gewaarwording voor de vri-
jwilligers van de kruidentuin. Mede
door al deze positieve geluiden hopen
zij u ook in 2006 weer in de tuin te
mogen ontmoeten. De tuin is dagelijks
vrij toegankelijk en rolstoel vrien-
delijk. De tuin is naast het NPB
gebouw, nabij de Zelhemse Rabobank.
Tijdens deze open morgen is er ook
gelegenheid om in het NPB-gebouw
een handwerktentoonstelling te
bewonderen.

Jeugd-instuif
LTC Zelhem

De vakanties zijn voorbij, de scholen
zijn begonnen en dan is het tijd om
met een nieuwe sport te beginnen.
Denk eens aan tennis, een leuke
sportieve bezigheid, waar je op jonge
leeftijd mee kunt beginnen en heel
lang mee door kunt gaan (er bestaat
zelfs een speciale 55+ competitie!).
Bij LTC Zelhem kan het hele jaar geten-
nist worden op de all-weather banen.
Gedurende de herfst/winter kun je een
serie lessen volgen om de basistech-
nieken aan te leren. Een lessenserie
bestaat uit 14 lessen van l uur, in
groepjes van max. 8 kinderen. De
kosten bedragen € 79,50, incl. het lid-
maatschap tot eind 2006!
Op de woensdagmiddagen 31 augustus
en 7 september worden er instuifmid-
dagen gehouden op het tennispark aan
de Priesterinkdijk te Zelhem. Kom met
je vader/moeder en vriendjes/vriendin-
netjes een kijkje nemen en als je een
balletje wilt slaan. De koffie en ranja
staan van 14.00 uur tot 16.00 uur klaar.
De tennisleraar is aanwezig en de
jeugdcommissie heeft antwoord op
(bijna) alle vragen! De nieuwe
lessenserie start op maandag 10 okto-
ber.

Voor verdere informatie en/of aan-
meldingen kun je contact opnemen
met de Jeugdcommissie LTC Zelhem,
Saskia te West, tel. 0314-623883.
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Umi 3.*rottckl)0rft
Heeft u teksten, ideetjes of gebeurtenissen,
wilt u iets veranderd zien in onze gemeen-
schap, is er iets grappigs gebeurd waar-
van u zegt "ik heb nu iets meegemaakt..."
etc. etc.
Neem dan contact op met de redactie van
weekblad Contact, schrijf een briefje of
geef een tip. Het is tenslotte altijd weer
moeilijk om geschikte onderwerpen aan te
kaarten.

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

uut
Gerrie de krante op taofel tegen
Gert:" Gert nao moi mien is efkes ver-
teln, ik leas hier van de 'Night of the
Klomps'.In Bekveld in Hengel. Knater-
gek bunt ze. Is onze eigen taal neet
goed genog? Snap iej d'r wat van?"
Gert kump achter eur staon en kik
met in de krante: "Och maak oew
neet druk oaver zonne onzin. Dat is
niks veur oew en niks veur mien. 60
muziekanten en ne'n machtigen
hoop lawaai. De fabriek van de ge
hoor apparaten die verdient straks
goed geld. En dan, ne dag later, op
zondag in gewoon achterhooks
"KLOMPENBAL". De klompe zult ze
wel thuuslaoten. Alles met mekaar is
dat niks veur ons. Dat is net zo iets as
dat 'Baby Biggen Bal' op de Kranen-
burg in Vorden. Ne grote tente en
groots kabaal en meest jonk volk.
Veur bier betaal iej 1.60 een plastic be
kertjen vol. Wiej past daor neet mear
biej. Al had ik nog zo vuile geld dan
zol ik het neet op die manier laoten
rollen. Onze generatie geet graag sta-
on kieken naor de pearde en koetsen-
tocht en wiej gaot fietsen met me-
kaar de boer op. Daor deden d'r hon-
derden an met." Gerrie kik wat be-
denkelijk en vrug zich af: "Maor Gert
zette wiej ons zelf dan neet buuten

spel? Dan weet wiej neet wat t'r te
koop is en waor onze jongern belang
in stelt." Gert schud beslist de kop:
"Maak oew zelf niks wies. Dat is niks
niejs. Dat is van alle tieden. Wiej had-
den vrogger toch ok gin belang biej
de praot van onze olde leu? Die had-
den eur eigen aardigheid en eigen on-
derwerpen. Wiej waarn allenig wat
langer van de olden afhankelijk. En
de olden van toen die waarn d'r an ge-
wend dat wie rekening heeln met
hun mening. Iej gaften oew loon af
en kregen zakgeld. En ai thuus wark-
ten kreeg iej zo no en dan wat in de
hande drukt. Ja, worden d'r gezegd,
later ja later, dan zol d'r met oew be-
lang gerekkend worden. Op tied
thuus nao een jaorfeest en gin vacan-
tie's en zeker neet met oew beiden
allenig. En ze wollen weten van oew
verkering, wat veur afkomst en ge
loof? Kon dat of neet?. De jongeren
vandage de dag vraogt zich neet af of
het vader en mooder wel naor de zin.
is. En ok uutgaon, de muziek, de pra-
ot, de gewoonten, dat is elke genera-
tie anders. Oew zelf astebleef geen ge
weid an doon umme toch vooral met
te willen doon en biej de tied te blie
ven. Dat lukt oew toch neet. En in
hun harte lacht ze um oew goeie be

doelingen. 'Moi toch zeen die olden
wilt ok nog met doon, laot ze zik neet
ansteln. En wiej vrogger? Wiej deden
zelf net zo. "Gerrie wil tegen sput-
tern. Ze wil graag met de jeugd met
leaven het met hen eens wean en
met gaon in hun denken, d'r begrip
veur op brengen. Ze hef een hekel an
Gert wanneer hij zo af gif up alles wat
modern is. Gerrie:" Hier dan, in de
krante in Toldiek, trekker trek. Dat is
veur het hele gezin. Spectaculaire
beelden. Of de dames toertocht met
antieke tractoren." Gert kan d'r neet
warm van worden. Gert: "Weet iej
wat dat is, vacantie tied en de leu ver-
veeld zik. Ze wilt argens op af. Dat
trekker trek gebeurn hef ja niks mear
te maken met echte trekkers? In Lo-
chem pas ok nog. Gekte, met ver-
schrikkelijk lawaai. En dan die vrouw-
leu met olde trekkers 40 km rond
dampen. De boern weage van Bronck-
horst langs? Wat wordt een mense da-
or wiezer van? "Ja het is waor, Gerrie
zelfhef mear op met een paerd en ne
mooie koetse een rietuug en de men-
sen in olde klederdracht. De koetsen-
tocht is prachtig. Ieder kear op ne
andre plaatse in ons Bronckhorst.

De Baron van Bronckhorst

GP zijspancross Kegums Letland
Nr. 13 voor Marcel Willemsen/Bart Notten ongeluksgetal
In het Letse Kegums werd afgelo-
pen weekeinde de GP voor zijspan-
nen verreden. Op de mooie baan
werd zaterdag gestreden om de
beste startplaatsen. Tijdens de
kwalificatie werd duidelijk welk
zijspanduo als eerste een plekje
achter het starthek mocht zoeken.

Bij de eerste groep waren het weder-
om Daniël Willemsen en Sven Ver-
brugge die met gemak de snelste tijd
hadden. Maris Rupeiks en Haralds
Kurpnieks uit Letland waren de twee
de en als derde werd het Engelse duo
Stuart Brown en Jason Peters afge
klokt. In groep B waren het de Letten
Kristers Sergis en Kaspars Stupelis die
de beste tijd wisten neer te zetten. Als
2e(!) verschenen Marcel en Bart op de
computerschermen. Als derde de Duit-
sers Marko Happich en Meindert
Schelbert. Na 40 minuten wisten alle
Hollanders zich te plaatsen en konden
Marcel en Bart zich verheugen op de
wedstrijd van zondag.

Toen zondag het starthek viel en de
combinaties op weg waren om ruim
40 minuten te strijden voor de eerste
plaats, waren het Willemsen/Verbrug-
ge die er al meteen vandoor gingen.
Achter hun waren het Sergis/Stupelis

en Scherbinin/Sosnovskikh die stre-
den om de tweede plek. Op een goede
6e plaats reden Marcel en Bart met
achter hun de Duitsers Happich/
Schelbert. Met deze combinatie had-
den zij een mooi gevecht die helaas in
het nadeel van Marcel en Bart uitviel.
In een bocht sloeg de motor af, en
toen Marcel deze weer aangekregen
had, lagen ze op de 18e plek. Met hun
vechtlust wisten zij uiteindelijk toch
keurig als 7e te finishen.

De tweede manche hadden Marcel en
Bart een goede start en lagen zij op de
derde positie achter Willemsen/Vér-
brugge en Sergis/Stupelis. Jammer ge
noeg konden zij deze plek niet vast-
houden en lagen zij halverwege de
manche op een 6e plaats. Rijdend met
nummer 13 bleven zi^ niet bespaard
wat pech betreft. Een bout van de ach-
terschokbreker brak af en was verder
rijden onmogelijk. Einde verhaal dus
voor de jongens. Toch had Bart een
goed gevoel omdat het rijden op zich
erg lekker ging.

Ook Sergis/Stupelis vielen uit, zij had-
den hun motorblok kapot. Voor Wil-
lemsen/Verbrugge een groot voordeel
want zo lopen zij in de stand om het
WK nog eens 28 punten uit.

De volgende wedstrijd waar het hele
crosscircus naartoe reist is in Dardon-
Geugnon, Frankrijk, op 10 en 11 sep-
tember. Een grote kans dat Daniël
Willemsen en Sven Verbrugge daar de
Wereldtitel weten te behalen. We hou-
den u op de hoogte, ook via www.mar-
celwillemsen.nl

Uitslag Ie manche Letland: l Daniël
Willemsen-Sven Verbrugge NL/B, 2
Kristers Sergis-Kaspars Stupelis LV, 3
Evgeny Scherbinin-Sergei Sosnovskikh
RUS, 4 Jarno van de Boomen-Henri
van de Wiel NL, 5 Maris Rupeiks-Ha-
ralds Kurpnieks LV, 6 Marko Happich-
Meindert Schelbert D, 7 MARCEL WIL-
LEMSEN-BART NOTTEN NL, 8 Eric
Schrijver- Christian Verhagen NL, 12
Carlo en Torn van Duynhoven NL, 18
Johan Smit/Gertie Eggink NL.
Uitslag 2e manche Letland: l Willem-
sen-Verbrugge, 2 Stuart Brown-Jason
Peters GB, 3 Happich-Schelbert, 4
Scherbinin- Sosnovskikh, 5 Rupeiks-
Kurpnieks.

Tussenstand na 12 manches: l Daniël
Willemsen-Sven Verbrugge 438 pun-
ten, 2 Kristers Sergis-Kaspars Stupelis
343pnt, 3 Maris Rupeiks-Haralds Kurp-
nieks 250pnt, MARCEL WILLEMSEN-
BART NOTTEN 109pnt.

Nationale keuring
lipizzaners in Hengelo (Gld.)

De hengst Siglavy Slava met amazone Amanda Rijkeboer tijdens een Zl dressuurproef

Zaterdag 27 augustus komen de
witte Lipizzaners naar Hengelo
(Gld.) voor hun Nationale keuring.
Die dag wordt bepaald welk veulen
of welke merrie Nationaal Kampi-
oen Lipizzaners 2005 genoemd
mag worden. De Lipizzanerstam-
boek Vereniging Nederland en de
Marktvereniging van Hengelo or-
ganiseren gezamenlijk deze keu-
ring.

De Lipizzaners zijn vooral bekend van
de Spaanse Hofrij school uit Wenen en
van de Hongaarse vierspanrijders op
Wereld Kampioenschappen. Het is een
zeldzaam ras met circa 4.000 raszuive
re vertegenwoordigers verspreid over
de hele wereld. Al een kleine dertig
jaar is er een groep enthousiaste fok-
kers en gebruikers in Nederland van
dit keizerlijke ras. Sinds dit jaar is de
LVN zelf verantwoordelijk voor de Ne-
derlandse keuringen, daarvoor behar-
tigde het KWPN de fokkerijbelangen.

Het is voor het eerst dat de Lipizzaners
hun keuring in Hengelo (Gld.) hou-
den. Tot nu toe werd gekozen voor het
midden van het land, meestal de pro-
vincie Utrecht. Het fraaie terrein en de
vele mogelijkheden in Hengelo (Gld.)
kregen echter de voorkeur. De Markt-
vereniging Hengelo organiseert elk

jaar diverse keuringen in samenwer-
king met de stamboeken.

Naast de nationale keuring voor veu-
lens en merries in de ochtend vanaf
9.00 uur, is er 's middags een dressuur-
wedstrijd met rubrieken B tot en met
Z2 en er treedt een achttal Lipizzaners
op in een kür op muziek. Mogelijk zijn
er nog meer demonstraties. De toe-
gang tot het keuringsterrein is gratis.
Het evenement vindt plaats op "De
Hietmaat" aan de Zelhemseweg en is
bewegwijzerd.

Om 9.00 uur wordt gestart met de
hengstveulens van dit jaar, gevolgd
door de merrieveulens. Van deze veu-
lens wordt een veulenkampioen geko-
zen door de driekoppige jury. Vervol-
gens verschijnen de merries jonger
dan vier jaar in de ring, daar komt een
jeugdkampioen uit voort en daarna
wordt uit de oudere merries de beste
gekozen. Uit deze drie kampioenen
wordt de keuze gemakt van de Natio-
naal Kampioen Lipizzaners 2005. De
hengsten hebben eerder dit jaar al
hun keuring gehad.

De dressuurwedstrijd begint om 14.00
uur en wordt afgesloten met het acht-
tal Lipizzaners uit Drenthe met een
kür op muziek.

Opvallend veel regionale schilders winnen dagprijzen

Slotmanifestatie kleurenpalet
zaterdag in Zutphen
De grote slotmanifestatie van het
kunstschilderevenement Kleuren-
palet van de Achterhoek vindt dit
jaar plaats in Zutphen. Alle win-
nende schilderijen van de tien
schilderdagen door de hele Achter-
hoek worden a.s. zaterdag geëxpo-
seerd in de Burgerzaal aan de Lan-
ge Hofstraat. Een deskundige jury
zal uiteindelijk beslissen welke
schilders dit jaar de hoofdprijzen
zullen winnen.

Tussen eind mei en afgelopen zater-
dag hebben bijna 500 schilders uit
heel Nederland meegedaan aan de
schilderdagen verspreid over de Ach-
terhoek en Liemers en in het Duitse
Rhede. De opdracht luidde; het cultu-
reel erfgoed van de Achterhoek op
schildersdoek vast te leggen. Per schil-
derdag zijn er acht winnaars in ver-
schillende categorieën gekozen. Zij
zullen zaterdag in Zutphen strijden
om de uiteindelijke hoofdprijs in iede
re categorie.

De dagwinnaars komen o.a. uit Den
Haag, Midden Beemster, Eist en Mill.
Maar ook opvallend veel regionale
kunstschilders dingen zaterdag mee
naar de prijzen. De leden van de dag-
jury waren de afgelopen maanden
zeer onder de indruk van de schilde
rijen gemaakt door M. Brentjens uit
Zevenaar, T. Makkink uit Barchem, J.

Wiegers uit Zutphen, E. Dingemans
uit Doetinchem, W. Derksen uit Gees-
teren, R, Radstake uit Lochem, E. Voor-
burg uit Ruurlo en G. Wolsink uit Hen-
gelo. Een professionele jury zal zater-
dagmiddag een eindoordeel vellen
over ruim 70 schilderijen. De jury be
staat uit beeldend kunstenaar en res-
taurateur Harry van Vondel uit Deven-
ter, kunsthistoricus Maurits Nibbe-
rink uit Doetinchem, Jan Stap samen-
steller van het boek "Schilders uit de
Achterhoek en Liemers", Margaret
Ann Mc Donald kunsthistorica en be
leidsmedewerker toerisme gemeente
Zutphen en kunstschilder Aart Mudde
uit Doetinchem.

De expositie van de genomineerde
schilderijen begint zaterdagmiddag
27 augustus om 13.00 uur in de Bur-
gerzaal tegenover het gemeentehuis
aan de Lange Hofstraat in Zutphen.
Een uur later zal de voorzitter van de
jury de hoofdprijs winnaars bekend
maken. Een deel van de kunstenaars
zal hun schilderij na afloop van de ex-
positie te koop aanbieden.

Liefhebbers van schilderkunst kun-
nen ook zelf een oordeel vellen over
de kwaliteit van de kunstwerken.

Alle dagwinnaars in de verschillende
categorieën staan op de website:
www.kleurenpalet
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De grootste tegel verkoop in de Achterhoek
van vele merken wand- en vloertegels

AUDIO - VIDEO - WASSEN - DROGEN - KOELEN - VRIEZEN - KL.HUISH.

S

Goe

niet over

De beste kwaliteit tegels, tegen de laagste prijs.
Alles op voorraad: 40.000 m2.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

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

Openingstijden:

ma. t/m vr.: 8.00 - 18.00 uur.

zat.: 9.00- 16.00 uur.

OOK VOOR STRAATWERK
MASSELIIMK

.

Masselink is gevestigd in Steenderen
en is een gerenommeerd loon-,
sloop- en grondverzetbedrijf,
dat al ruim 50 jaar garant staat
voor ervaring en kwaliteit.
Vanuit deze bestaande werkzaam-
heden wordt door ons ook de
mogelijkheid geboden straatwerk
uit te laten voeren. Zowel voor de
particulier als voor bedrijven. Een to-
taalpakket, want behalve voor het
graafwerk zorgt Masselink ook voor
afvoer van oude grond en levering
van schoon zand en materialen.
Er kan gekozen worden uit een
breed assortiment sierbestrating, te-
gels, natuursteen split, tegels of
vloerplaten.

soorten kranen, hydraulische graafmachines,

bobcats, tril- en rijplaten en een mobiele puin-

breker. Onze transportmiddelen bestaan onder

andere uit vrachtauto's, diepladers, traiu

container- en zandwagens.

Voor meer informatie kunt u contact met ons

opnemen (0575-451502) of kunt u terecht op

onze website (www.masselinkbv.nl).

AAASSELINK BV
LOON-, SLOOP- EN GRONDVERZETBEDRIJF

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

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

Iets doen
voor de

Zonnebloem?

Bouw mee
aan ons nieuwe
vakantieschip!

giro 145
(Breda)

Op het Zonnebloem vakantieschip

beleven jaarlijks bijna 5,000 ernstig

•zieke of gehandicapte passagiers een

week lang de vakantie van hun leven.

Na 20 jaar intensieve vaart is ons schip

echter dringend aan vervanging toe.

Een nieuw vakantieschip kost 14 miljoen

euro. Alléén samen kunnen we dit

schip bouwen! Doe mee! Namens onze

passagiers: hartelijk dank.

'.ietsdoenvoordezonnebloem.nl

Spuiterij
Vos V orden

voor:

uw meubels, keukens, etc.

Handelsweg il"

725lJGVorden

Tel. 0575-476600

Fax. 0575-476601

E-mail: info@vos-vorden.com

f

l

l

l

Te koop
Nieuwe aardappelen en diverse groenten

Biologisch geteeld

M. Abbink
Heideweversweg 8

7255 LV HENGELO (GLD)1 7255 LV HENGELO (GLD)
telefoon 0575-460059 i

SIEMENS STOFZUIGER
2200 Watt stofzuiger met o.a. elektronische
zuigkrachtregeling, 3,5 liter stofzakinhoud en

Ultra Air II stoffilter.

USB-PENDRIVE
USB pendrive met 256 MB opslagcapaciteit. In
zilverkleur uitgevoerd, Boot-up, Hi-speed USB 2,

Plug & Play en is eenvoudig te beveiligen.

VENTURER
DRAAGBARE DVD-SPELER

Draagbare DVD-speler met o.a.
2 LCD-breedbeeld schermen van 11,5cm, Stereo
geluidsweergave, inclusief montageset, draagtas

en l 2V sigaretten-aanstekerplug kabel.

BOSCH WASAUTOMAAT
1200 toeren wasautomaat met een trommel-

inhoud van 5 kg. Voorzien van een
comfortabele eenknopsbediening en

LED indicatie. Energieklasse A.

VAN: 689 -
NU VOOR

VAN: 899 -
VOOR:

PHILIPS BREEDBEELD TV
82cm. Breedbeeld tv met o.a. Real Flat
Black Line S beeldbuis, l OOHz, Virtual

Dolby Surround, teletekst met 100 pagina's
geheugen (2 pagina's tegelijk bekijken),
100 voorkeuzezenders en een scala aan

in- en uitgangen.

TOM TOM NAVIGATIESYSTEEM
's werelds eenvoudigste, slimste en meest complete

autonavigatieoplossing. Alles-in-één navigatie-
systeem met software, kaarten, GPS en auto-

montage. Werkt direct uit de doos - zet 'm aan
en GO. Duidelijk gesproken instructies in uw

eigen taal. Kristalheldere dag- of nachtweergave
in 3D of 2D. Duizenden nuttige plaatsen onderweg.

499,-

ELIESEN
ELECTRO
ZUTPHEN EMMERIKSEWEG 46 - BAAK - 0575-441264

prijzen zi jn exclusief veiwiiderinqsbiidiaqe / diuk en zetlouten voorbehouden

Marceline komt uit Burkina Faso. Een land waar vrouwen niet ouder
worden dan 45 jaar. Gezondheidszorg. Een recht voor iedereen.

Word donateur /-•>,

V ÎP

f HOE GROOT

Bel 070 - 3421777

IS JOUW WERELD ?

www.novib.nl JE.

n(o)vib \
OXFAM NETHtRLANDS f
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Vrienden van Kiek Uut live Festival

Op het feestplein bij Café De MalleMolen in Zelhem zal op zondag 28
Augustus om 12.00 uur de eerste editie van 'de Vrienden van Kiek Uut live
Festival met een knallende opening starten om vervolgens met diverse
bands en een special guest tot 21.00 uur door te 'knappen'. Mede dankzij
het officiële 'Open Zelhemse Kampioenschap Buikschuiven', waarmee
diverse prijzen in de wacht te slepen zijn, is er de hele dag volop vertier
voor jong en oud. Er zijn nog enkele startbewijzen verkrijgbaar voor dit
waanzinnige kampioenschap. Aanmelden kan via wwwJdekuut.nl.

Maar liefst acht bands zullen deze
zondag op het Mallemolenpodium
verschijnen. Tussendoor zal een 'spe-
cial guest het publiek op geheel
eigen wijze vermaken.
Lady en de Vageband is een rock-
cover band uit Bronckhorst.
Gesteund door een eigen crew en
een steeds groter wordende kamera-
dengroep is de band een feestelijke
rock cover band geworden. De band
speelt nummers van ACDC tot
Anouk, van Nirvana tot Normaal.
Bacon and Beans, de naam zegt alles

over het begin van de band 'voor
spek en bonen'. Voor de gein en voor
de hobby werd gezellig muziek
gemaakt, maar inmiddels verscheen
er een cd met het nummer 'Strong'.
De naam en de gezelligheid bleven.
Bacon and Beans bestaat uit Chris
Lenderink, Henk Braakhekke,
Dennis Luccassen, Anton Tuhliteru,
Ina Overbeek en Tonnie Kool. Bacon
and Beans speelt covers en geeft
deze graag een eigen jasje. Op de
seltlist zijn onder andere nummers
van K' Choice, Alanis Morisette.Neil

Young, Chuck Berry, CCR, Elvis, eet.
te vinden.
Dialect Formatie Kiek Uut is de orga-
nisator van het festival. Deze gezelli-
ge dialectband uit Zelhem organi-
seert, maar zal uiteraard zelf ook
optreden. Het repertoire bestaat uit
onder andere nummers van
Normaal, Boh Foi Toch en het
Hanska duo.
Dogz wordt gevormd door een vier-
tal muzikanten, die hun sporen
ruim verdiend hebben. Het gaat de
band slechts om één ding, namelijk
ge-zelligheid. 'Dogz' is een pretband
waarvan de basis in 't Gelderse
Hengelo ligt. De naam is zeker niet
uit het niets gegrepen en staat voor;
'Dramatisch, Oer, Gezellig, Zooitje',
Dit wil de band dan ook duidelijk
naar voren brengen.
Dw@rz heeft een gevarieerd reper-
toire met top 40, rock en funk
muziek. Denk aan Robbie Wil-liams,
Live, Wild Cherry, Maroon 5 en Tina
Turner. De twee zangeressen en gita-
risten vormen samen een muzikaal
zang-kwartet. Dw@rz probeert zich
te onderscheiden door meerstem-
mige zang.
Kiek-Now-Us is een uit de hand
gelopen kameraden bandje, die zich
onder andere wel de beste rock en
roll band uit Mariënvelde mag noe-
men! Moeders. De originele naam
van de band mocht af en toe niet op
de posters of werd niet vermeld in
de krant, vandaar dat de band een
klein beetje heeft aangepast.
Medler 4 is een dans- en amuse-
mentsorkest met allround muzikan-
ten die stuk voor stuk meer dan 25
jaar ervaring hebben in de muziek.
Ze bieden een gevarieerd repertoire
van smartlappen tot top 40 num-
mers. Ook deze band heeft zijn spo-
ren al ruimschoots verdiend met
onder andere het nummer 'Annie'
en het 'Bronckhorster Volkslied'.
Op Drift is een dialect-rockband met
de nadruk op het Achterhoekse dia-
lect. Zij spelen eigen composities
met zelfgeschreven teksten. De num-
mers gaan over het plattelandsleven
van alledag. Van de makelaar, de
koelkaste, tot de noadost en de groe-
ne en grijze container.
Tot slot is er nog een 'Special Guest'
en een special guest doe je de meeste
eer aan door er niets over te vertel-
len. Achteraf kun je pas be-oordelen
of je dat had willen missen. Hij
neemt u in ieder geval mee, terug in
de tijd dat er nog geen wax en gel
bestond, maar de haren wel op
dezelfde wijze moesten zitten. Vet of
zelfs behangplaksel werd gebruikt
om dat effect te bereiken.

110 jaar Volksfeesten Hoog- en
Laag-Keppel, Eldrik en omstreken

De Volksfeesten zijn gemeten aan de menselijke leeftijd stokoud, de ver-
eniging die ze orga-niseert is echter springlevend. Dat is vooral te danken
aan de inzet van talloze inwoners van de kernen, die het volksfeest een
warm hart toedragen. Het is een feest waar jong en oud, nieuwkomer en
ingezetene, kortom alle inwoners elkaar ontmoeten en leren kennen. De
traditie om één keer per jaar zo'n bijzonder 'oogstfeest te vieren is allen
dan ook heel wat waard.

De bijdrage van de deelnemers is
heel verschil-lend, maar of je nu in
de volksfeestcommissie zit of deel-
neemt aan één van de activiteiten,
het meedoen telt.' Vandaar de
oproep aan het 'volk' van Keppel en
Eldrik: 'vier het 110 jarig bestaan
mee!' en noteer alvast de data 2 en 3
september.
In de week voorafgaand aan de
volksfeesten komen de fietstocht en
de Kleine Schutterij, met de biele-
mannen en de bloemenmeisjes aan
bod. Ook de spectaculaire zeskamp
en het spetterende vuurwerk voor
Kasteel Keppel mag niet gemist wor-
den. Traditioneel wordt er weer op
de vogel geschoten en kan men
ringsteken, kegelen, kruisboogschie-
ten, etc. Het programma biedt weer
voor 'elck wat wils', dus kies wat uit
of doe aan alles mee.
Het programma voor de
Volksfeesten van Hoog- en Laag:
Keppel, Eldrik en Qms_tre_ken__zie_t_er
als volgt uit:
Zaterdag 27 augustus. Rondgang
Kleine Schutterij door Laag-Keppel
en Eldrik. Aanvang 13.00 uur
Zondag 28 augustus. Oriënteringsrit
per fiets voor het hele gezin.

Aanvang 13.30 uur bij sportcafé
Spirit.
Woensdag 31 augustus. Rondgang
Kleine Schutterij door Hoog-Keppel.
Aanvang 13.30 uur bij de Van
Panhuysbrink. Na afloop Ko-nings-
schieten en snoep uitdelen.
Vrijdag 2 september. Kinderspelen,
skelterrace en damesspel. Aanvang:
13.30 uur bij de Van Panhuysbrink.
Spectaculaire zeskamp voor Kasteel
Keppel. Aanvang: 19.00 uur.
Optreden 'De Jongens'. Aanvang:
21.00 uur. Aansluitend volgt de prijs-
uitreiking met afsluitend een spet-
terend vuurwerk voor het kasteel.
Zaterdag 3 september. Optocht door
Hoog-Keppel. Aanvang: 9.30 uur.
Volksspelen, o.a. vogelschieten,
ringsteken, kegelen, kruisboog-
schieten, spijkerbroekhangen, play-
backshow etc. Van 11.30 uur tot
17.00 uur. Ballonvaart. De prijsuit-
reiking en het afsluitende feest met
een optreden van een speciale gast
begint om 20.00 uur.
Opgave voor de zeskamp kan via tel.
0314-382615 of tel. 0314-382406.
Nadere informatie over de Volks-
spelen is verkrijgbaar bij Henny
Dokter, tel. 0314-381788.

Rejoice zoekt toetsenist(e)
Jongerenkoor Rejoice uit Keijenborg
is een groep van ongeveer 30
enthousiaste zangers en zangeres-
sen en een combo bestaande uit een
drummer en af en toe een dwars-
fluitiste. Het koor staat onder lei-
ding van Mariska Ooihorst.
Als onderdeel van de Parochie
Keijenborg verzorgt het koor daar
eens per maand een viering en 4 x
per jaar (Kerst, oud en nieuw, Pasen
en de opening van het kermiswee-

kend) een themaviering.
Daarnaast verzorgt het koor optre-
dens buiten de Parochie en wordt
deelgenomen aan diverse jongeren-
korenfestivals en jongerenkoren-
dagen.
Het koor is op dit moment op zoek
naar een toetsenist(e) om het koor te
begeleiden. Als je dit iets lijkt, neem
dan contact op met het koor via tel.
06-30271028.

Film in de Brink
Vrijdag 26 augustus wordt de zaal
van 'de Brink' weer omgebouwd tot
een filmzaal. Op het programma
staat de tweede film van de
Kameleon, een Nederlandse film,

dus geheel Nederlands gesproken en
toegankelijk voor alle leeftijden.
De voorstelling begint om 19.00 uur
en de entree bedraagt € 4,-.

Er zijn nog enkele cursusplaatsen
beschikbaar voor kinderen met
overgewicht in Doetinchem en
Groenlo.
De cursus in Doetinchem start dins-
dag 13 september.

De cursus in Groenlo start donder-
dag 15 september. Gedurende de
cursus ondersteunen diëtisten van
Yunio Oost Gelderland en verpleeg-
kundigen van GGD Gelre-IJssel
ouders en kinderen om overgewicht
bij kinderen te lijf te gaan. De cursus
Evenwicht is bestemd voor kinderen
van 9 tot 12 jaar met overgewicht én
hun ouders. De eerste cursusbijeen-
komst is van 16.00 tot 17.30 uur.
Iedereen die belangstelling heeft,
kan zich aanmelden bij de afdeling
Jeugdgezondheidszorg van GGD
Gelre-IJssel, tel. 0314-321260 of via
email: jgzsecretari-aat@ggdgelre-ijs-
sel.nl.

De cursus 'Evenwicht' is bedoeld
voor kinderen met overgewicht van
9 tot 12 jaar. De kinderen nemen
samen met een van hun ouders deel
aan de cursus. De kans dat overge-
wicht bij kinderen wordt tegenge-
gaan, is namelijk groter als het kind
gesteund en gestimuleerd wordt
door de ouders. Afvallen is niet het
doel, want de kinderen zijn nog in
de groei. Het ontwikkelen van een
gezonde leefstijl staat in de cursus
voorop en dat kost tijd. Daarom
bestaat de cursus uit 13 bijeenkom-
sten: 5 bijeenkomsten voor de kinde-
ren, 5 bijeenkomsten voor ouders en
kinderen samen en 3 bijeenkomsten
voor alleen de ouders.
Nadere informatie staat in de folder
'Evenwicht', die u kunt opvragen bij
de afdeling Jeugdgezondheidszorg
van de GGD Gelre-IJssel, tel. 0314-
321260.
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BIJ RtfESINK

C2 Attraction

Nu vanaf: € 13.850*

Totaal voordeel: € VÖJ

De C2 is al verkrijgbaar vanaf € 10.990*.

Standaard uitgerust met vele extra's, zoals:

radio/CD-speler, elektrische ramen vóór en airco.

Pack Mobilité voor de

C2 en C3: Vanaf € 25

per maand 1 jaar extra

garantie, 3 jaar onder-

houd en 3 jaar Citroen

Assistance.**

C3 Attraction

Nu vanaf: € 14.500*

Totaal voordeel: € l./D J

De C3 is al verkrijgbaar vanaf € 11.990*.

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

CD-speler, armsteunen vóór en airco.

Xsara Picasso Attraction

Nu vanaf: € 20.010*

Totaal voordeel: €2.860

De Xsara Picasso is al verkrijgbaar vanaf

€17.990*. Standaard uitgerust met vele

extra's, zoals: radio/CD-speler, parkeersen-

soren achter en automatische airco.

C5 Biarritz
Normaal vanaf: € 14.500
Extra inruil boven
ANWB/BOVAGf: € 3.500

Nu vanaf: € 23.395"'

Totaal voordeel: € 4.000

Standaard met o.a. radio/CD-speler, metallic

lak en automatische airco.

Plus gratis TomTom GO navigatiesysteem.

Ruesink's
zomercheck
voor alle
merken.

LAAT VOOR SLECHTS € 19 INCL. BTW EEN

ZOMERCHECK UITVOEREN. WIJ CONTROLEREN

UW AUTO OP MEER DAN 20 VITALE PUNTEN.

€19

Eurocasion

AKTIE GEBRUIKT
Op alle gebruikte auto's bij Ruesink:

Van € 2.000f- tot € 4.500,-

Gratis jaarabonnement
op de Autoweek

Van € 4.500,- tot € 7.500,-

Grat i s Sony radio
met MP3

Vanaf € 7.500,-

G rat is
Tom Torn
navigatie

Tevens uitgestelde betaling van
6 maanden met een maximum

van € 7.500,=
Toetsing BKR en aanbetaling van 25%

Kijk op www.ruesink.nl voor ons totale occasionaanbod.

SRUESIIMK
UW GARANTIE VOOR TOPPRESTATIES

Grutbroek 6, Doetinchern, tel. 0314-323500.

De Venterkamp 11, Ruurlo, tel. 0573-452004.

De Stoven 16a, Zutphen, tel. 0575-570075.

Hendrik ter Kuilestraat 175-b, Enschede, tel. 053-4308006.

Laarstraat 33, Goor, tel. 0547-274018.

sink.nl CITROEN
"Bedragen na aftrek van de kortingen. "Pack Mobilité; prijs incl. BTW voor 36 maanden met een maximum van 40.000 km. *** Genoemde vanafprijs is na aftrek van genoemde extra inruilwaarde van uw huidige auto.
Afgebeelde modellen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. Prijzen zijn incl. BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Elke nieuwe Citroen heeft 2 jaar fabrieksgarantie, 3 jaar Citroen
Assistance en 12 jaar garantie tegen corrosie van binnenuit. Gecombineerd brandstofverbruik varieert van 4,1 L/100km (24,4 km/L) tot 10,0 L/IOOkm (10,0 km/L). CO2-uitstoot varieert van 108 tot 238 gr/km. Financieringe'n
worden verstrekt door Citroen Financiering, toetsingen registratie bij het BKR in Tiel. De Biarritz-acties zijn geldig t/m 31 augustus 2005. Uiterste registratiedatum is 31 augustus 2005. De overige acties zijn geldig t/m 31 augustus 2005. Uiterste
registratiedatum is 31 oktober 2005. Alle aanbiedingen en prijzen zijn geldig bij de aan de actie deelnemende Citroen verkooppunten. Fleetklanten zijn uitgesloten van deze aanbiedingen. Vraag uw dealer naar de actievoorwaarden.
Zolang de voorraad strekt. Wijzigingen voorbehouden. Citroen prefereert Total. Bel voor informatie gratis 0800 - 022 60 90 of kijk op www.citroen.nl

Tonny Jurüèris
r~ ZH><C AUTOSCHADE

l l~\ l liEQSTELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van

09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-13.00 uur.

TEGELHANDEL
mulicr-uordcn bv

plavuizen • natuursteen • wandtegels

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

TE KOOP GEVRAAGD

Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
* TUINONTWERP *

TUINAANLEG (RENOVATIE)
-#- TUINONDERHOUD -:•:-
* (SIER)BESTRATING W.

'^

VIJVERS&-'t*
&-'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

GITA4RLES inZUTPHEN

Individuele lessen door gediplomeerd
docent Eduard Peelen.

Voor iedereen vanaf 9 jaar.

Tel: 0575-516240

BLOEMSCHIKKEN
VOOR IEDEREEN

De lessen beginnen medio september.
Opgave nog mogelijk.

Info: telefonisch of in de winkel.

jjtt.

Qroot Roessmk
b l o m n

Vordenseweg 84 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 16 22 - Fax (0575) 46 47 82

www.groot-roessink.nl

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

waar nu dagelijks geopend vanaf 12.00 uur,

20 soorten schnitzels- en kipgerechten worden geserveerd,

waaronder Kip Piri Piri, oftewel hete kip,

het bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

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

drumsticks en kipschnitzels

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

Voor de kleintjes hebben wij een speciale speelhoek ingericht

waar zij zich kunnen vermaken (volg de borden).

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

Het Zwarte Schaar
Eekstraat 17

6984 AG Drempt/Doesburg

Tel.(0313)472576

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

Airco's compleet geplaatst bij u vanaf

€ 795,-. Installatiebedrijf Weulen

Kranenbarg, Zelhem, tel. 0314 - 62

13 64 www.weulen-kranenbarg.nl

Cv-ketels actieprijzen. Combi

hoogrendement 24 kwcw klasse 4

incl. btw geïnstalleerd v.a. € 1550,

Installatiebedrijf Weulen

Kranenbarg VOF, Zelhem,

tel. 0314-62 13 64

Weekblad Contact
blijft betaalbaar voor

de kleine adverteerder.

Daarom komen

wij met verschillende

edities in de gemeente

Bronckhorst.



Weekendvoordeel
PLUS
Beenhamsalade
Bakje 150 gram
NORMAAL 2.17

"Saladeparade
nu met 25%korting!

PLUS
Garnalensalade
Bakje 150 gram
NORMAAL 2.15

PLUS
Ei-baconsalade
Bakje 150 gram
NORMAAL 1.59

PLUS
Kaas-mosterdsalade
Bakje 150 gram
NORMAAL 1.89

PLUS
Krabsalade
Bakje 150 gram
NORMAAL 1.89

Pitloze
witte druiven
Bak 500 gram o99

Roomboter flappen
Vers voor u gebakken.
Appel, kersen of abrikozen.
4 stuks
ELDERS 3.4O 2 I I I

lus:
d« scherpste
actieprijzen

Aviko
Aardappel-

schijfjes
Zak 450 gram

ELDERS 1.05

49

PLUS
Scharreleieren
Groot.
Doos 10 stuks
NORMAAL 1.49

Lay's
Superchips

of light chips
Zak 170-200 gram

ELDERS 0.85-1.15

Bief stuk
500 gram
ELDERS 7.99

69
PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl

PLU PLUS. Officiële Partner Eredivisie.
eredivisie'
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Warnsveld nodigt u van harte uit!
Dit jaar is er door tal van vrijwilligers
weer heel veel werk verzet om de
Warnsveldse feestweek tot een succes
te maken. Het gegeven dat Warnsveld
thans geen zelfstandige gemeente
meer is heeft onze dorpsgemeenschap
blijkbaar nog eens extra gestimuleerd
om te laten zien waartoe het in staat
is. En het resultaat mag er zijn!

Een veelheid van activiteiten staat er
in de Warnsveldse week op het pro-
gramma. De onvolprezen gondelvaart
bijt op 26 augustus de spits af. Warn-
spop,braderie,wielerronde,vrij-
markt,kunstexpositie,biljarttoernooi,
waterspektakel op de Berkel, de activi-
teiten in "Dreiumme" en niet in de
laatste plaats het feestprogramma van

GG-Net zijn stuk voor stuk evenemen-
ten die er mogen zijn. Kortom voor elk
wat wils. In deze feestkrant leest u
daar meer over. Wij hopen dat velen
zowel in als buiten Warnsveld één of
meer van deze evenementen zullen
gaan bezoeken.
Van harte welkom, ook in de gastvrije
horecabedrijven van Warnsveld!

Tot slot danken wij een ieder die ook
nu weer een bijdrage levert aan het
welslagen van Warnsveldse feestweek.
Een bijzonder woord van dank aan de
sponsors!

De coördinatiecommissie Feest-
week Warnsveld.

PROGRAMMA 2005
(Wijzigingen voorbehouden)

Vrijdag 26 augustus 2005
10.00-17.00 uur Molen Nooit Gedacht open voor bezoekers
Vanaf 18.00 uur Kermis op de Rijksstraatweg
19.30 Oude gemeentehuis opening kunstexpositie

Een Pot Nat door burg. Gerritsen en WAQ
Vanaf 19.30 uur Voorprogramma Gondelvaart optreden van No Nuts
Vanaf 21.00 uur Gondelvaart
21.00-00.30 uur Warnspop The Grit bij de Tamboer ook muziek bij de Pauw

Zaterdag 27 augustus 2005
10.00-22.00 uur Molen Nooit Gedacht open voor bezoekers
10.00-17.00 uur Kanopolo op de Berkel
11.30-18.00 uur Wielerronde (Kremerskamp, Hellenkamp, Oranjelaan,

Laan 40-45, Schoolplein)
Vanaf 13.00 uur Kermis op de Rijksstraatweg
Vanaf 19.30 uur Voorprogramma Gondelvaart optreden van No Nuts
Vanaf 21.00 uur Gondelvaart
21.00-00.30 uur Warnspop o.a JPR Strinxband bij de Tamboer ook

muziek bij de Pauw

Zondag 28 augustus 2005
10.00-17.00 uur Kanopolo op de Berkel
Vanaf 13.00 uur Kermis op de Rijksstraatweg
13.00-18.00 uur Warnspop Sixfeet Bij de Tamboer
14.00-17.00 uur WAQ expositie Een Pot Nat in Galerie in Overtuin

Maandag 29 augustus 2005
10.00-22.00 uur Molen Nooit Gedacht open voor bezoekers
19.45-22.00 uur Repetitie Zutphense Orkest vereniging Molen Nooit Gedacht
08.00-12.30 uur WAQ expositie Een Pot Nat in het oude Gemeentehuis
14.00-20.00 uur WAQ expositie Een Pot Nat in de bibliotheek

Dinsdag 30 augustus 2005
08.00-12.30 uur WAQ expositie in het oude Gemeentehuis
10.00-22.00 uur Molen Nooit Gedacht open voor bezoekers
14.00-21.00 uur Braderie met dweilorkest
14.00-17.30 uur WAQ expositie in de bibliotheek
14.00-21.00 uur WAQ expositie in Galerie in Overtuin gesloten van 17.00

tot 19.00 uur
14.00-22.30 uur Activiteiten GG-Net

Woensdag 31 augustus 2005
08.00-16.30 uur WAQ expositie in oude Gemeentehuis gesloten van 12.30

tot 14.00 uur
10.00-22.00 uur Molen Nooit Gedacht open voor bezoekers
14.00-17.30 uur WAQ expositie in de bibliotheek
14.00-21.00 uur WAQ expositie in Galerie in Overtuin gesloten van 17.00 tot

19.00 uur
14.00-17.00 uur Kinderrommelmarkt Molenstraat
14.00-21.00 uur Braderie met dweilorkest
15.00-17.00 uur Opendag De Clan (Berkel)
18.30-21.00 uur "Make Me Pretty"bij de Tamboer

i.s.m. Warnsveldse ondernemers
20.15-22.00 uur Repetitie YMCA Cicadakoor uit Warnsveld Molen

Nooit Gedacht

Donderdag l september 2005
08.30-12.30 uur WAQ expositie in het oude Gemeentehuis
10.00-17.00 uur Molen Nooit Gedacht open voor bezoekers
13.00-17.00 uur Biljarttoernooi de Pauw
14.00-17.30 uur WAQ expositie in de bibliotheek

Vrijdag 2 september 2005
08.30-12.30 uur WAQ expositie in het oude Gemeentehuis
13.00-17.00 uur Finale biljarttoernooi de Pauw
14.00-20.30 uur WAQ expositie in de bibliotheek

Zaterdag 3 september 2005
07.00-17.00 uur Vrijmarkt (Rijksstraatweg tot aan Landweg, parkeerplaats

gemeentehuis, Kerkpad)
14.00-17.00 uur Molen Nooit Gedacht open, (presentatie van organisaties

inzet landschap en monumenten)
10.00-14.00 uur WAQ expositie in oude Gemeentehuis
11.00-17.00 uur Activiteiten Dreiumme
14.00-17.00 uur WAQ expositie in Galerie in Overtuin
Vanaf 14.30 uur Hanzeloop

Zondag 4 september 2005
13.00-20.00 uur Gondelvaart Dart toernooi in de Tamboer

Hoofdsponsoren:

Zoom in o

Rabobank
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staat voor

Bijzondere
B r i l l e n

gratis oogmeting

gratis oogdrukmeting

deskundigadvies

ook voor lenzen

Winkelcentrum Dreiumme 37

7232 CN Warnsveld

Tel. (0575) 52 98 33

fax (0575) 37 39 91

e-mail: info@bboptiek.nl

Uw woning altijd
strak in de lak

Met. h« Hifi&MdwPlan* heeft u rooi!
iwer «ck^en naar het btittenschikterynerk
aan uw woning. Want het HuisSchilöerf'lan*
is een maatplan «aüfbii autcnatiscJt op
aüg^sproten momenten h«* noooaawlijk
ondemoud plaatsvindt Dus als u wit
(Jat uw woning aftijd fraai :n de verf staat.
n««ni( ii wi contact irat ai* iXï Wi| 'm tof-
mefw u grjas «»>*r de vete «xjrdelsn v»n
hftHu

«tuljse itiwt «on osdefttowl;
r maat

Zefcertwtd v»n vakmanschap,
Kkhir- er productadvies.

HutsSchilderPlan*:
gegarandeerd goed!

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

BOERSTOEL BV
Schilderwerk • Beglazing • Wandafwerking • Spuitwerk

Bedrijvenweg 10 - Vorden
Tel. (0575) 55 15 67 - Fax (0575) 55 35 67

Sinds 1919 E-mail: info@boerstoel.nl - Website www.boerstoel.nl

Grillpoelier Van Hunen
Winkelcentrum Dreiumme 53 • Warnsveld • Tel. (0575) 52 25 94

De barbecue
specilaist
en biertap verhuur

Wij verzorgen en brengen uw BBQ

party en biertap graag thuis bij u en

bezorgen ook op zondag

ook in Vorden - Hengelo - Baak -

Steenderen en andere plaatsen

Barbeque en grote pan actie
3 stokjes saté salade
1 BBQ worstje stokbrood
1 speklap 3 soorten
1 varkens karbonade sauzen
1 gemarineerde filet

van € 10,- voor € O5-

Geert Baas
DE MEEST VEELZIJDIGE FIETSENWINKEL

VAN WARNSVELD EN OMGEVING.

WINKELCENTRUM DREIUMME, RUNNEBOOM 14
TEL 0575-570495 - WWW.BAAS-FIETSEN.NL

FEESTWEEKACTIE
TIJDENS DE FEESTWEEK

GEVEN WIJ OP ALLE
FIETSEN EN ACCESSOIRES

10% KORTING
OP SKEELERS 30% KORTING

Deze actie geldt van 26 augustus t/m 3 september 2005; is alleen van toepassing op artikelen

die wij uit voorraad leverbaar hebben en waar niet al een andere actie op van toepassing is.

pannenkoekenhuis

"het brave beertje"
Lochcmseweg 16

7231 PD Warnsveld

OP PlNSPAG EN DONDERDAG VOOR
IEDEREEN VAN 55 JAAR EN OUDER

KORTIKG
OP DE PANNENKOEK

TWEEWIELERS

Jan Timmerman
I N R U I L - ONDF.RDKLHN - REPARATIES

Reparaties in de regel
binnen 24 uur klaar.

Meestal ook 's avonds bereikbaar
onder nummer: 06 - 27 13 75 26

(tot 21.30 uur)

Rijksstraatweg 80, 7231 AH warnsveld,

Tel. 0575 - 52 31 05

P R I N T E N
C O P I E R E N
Naast offset-drukwerk verzorgen wij kwalitatief
hoog print- en copieerwerk, digitaal aangestuurd.
Snel en uitermate geschikt voor eenvoudig druk-
werk, in kleine oplagen en met een korte doorloop-
tijd. Uitstekende presentatie van b.v. uw rapporten,
verslagen, manuals, e.d.

Wevo druk

Nieuwstad 29, 7201 N K Zutphen

Postbus 19, 7200 AA Zutphen

Tel. (0575) 51 23 06

Fax (0575)54 54 92

CEES BOEK
Winkelcentrum Dreiumme

Tel./Fax (0575) 52 72 51



Broderie op dinsdag
en woensdag

Ook dit jaar is de braderie weer een
van de onderdelen van de feestweek,
nu weer zoals vanouds op dinsdag en
woensdag. Vele kramen, standwerkers
en activiteiten zullen de braderie weer
opsieren, zodat u begeleid door gezel-
lige dweilorkesten een ontspannen
avondje Warnsveldse feestweek kunt
beleven.

Eén pot nat

Weer vieren wij feest in Warnsveld en
weer is er een expositie!
Het WAQ is er ook deze keer in ge-
slaagd een gevarieerde tentoonstel-
ling samen te stellen met keramiek
(uit die hoek komt de naam), schilde
rijen, sculpturen enz. enz..
Een trouwe groep Waqqers uit Warns-
veld en de regio zal weer acte de pré-
sence geven. Deze keer zal het werk
niet alleen in het oude gemeentehuis
en de bibliotheek te zien zijn, maar
ook in de galerie van de overtuin. De
feestweek duurt maar een week, maar
EEN POT NAT duurt bijna een maand!
De opening is vrijdag 26 augustus om
19.30 uur (vóór de gondelvaart) in het
oude gemeentehuis en de leden van
de WAQ-werkgroep nodigt iedereen
van harte uit daarbij aanwezig te zijn.
Met deze expositie hopen wij weer een
bijdrage te leveren aan een geslaagde
feestweek. Zie voor openingstijden de
affiche!!!! En de data in deze feest-
krant.

Kanopolo The Clan

10 j aar Warnsvelds kanovaren. Een de-
cennium actiefin de kano sport is een
reden voor een feestje. Juist nu Warns-
veld en Zutphen één gemeente zijn,
groeit en bloeit het Warnsvelds kano-
poloteam The Clan als nooit tevoren.
Dit alles zal tijdens de feestweek spor-
tief gevierd worden met het kanopolo-
toernooi op 27 en 28 augustus. Er
wordt deelgenomen aan de Gondel-
vaart, er is opendag voor geïnteres-
seerden op woensdagmiddag 31 au-
gustus.
Tevens zullen diverse leden meedoen
aan overige sportieve activiteiten tij-
dens de feestweek zoals de Hanzeloop
10 km en halve marathon. Na voor-
gaande successen wil the Clan het ka-
nopolo verder promoten d.m.v. samen-
werking training en wedstrijden.

Biljart tournooi tien over
rood voor 55 +
Net als in de voorgaande jaren is er in 2005 tijdens de feestweek in Warnsveld
weer een Biljart tournooi.
Deze zal weer gehouden worden in "Café de Pauw" te Warnsveld.
Alle senioren "dames en heren" vanaf 55 jaar zijn hier van harte welkom. Er
zijn 3 geldprijzen beschikbaar; De hoofdprijs van 75,00 Euro

De 2de prijs van 50.00 Euro
De 3de prijs van 25.00 euro

Tevens is er voor de winnaars een beker als aandenken en er is een wisselbe-
ker voor de winnaar.

De voorronden worden gespeeld op Donderdag l september, aanvang 13.00
uur ze duren tot ongeveer 17.00 uur
De finale is op Vrijdag 2 september en ook dan beginnen we om 13.00 uur en
duurt het geheel tot ongeveer 17.00 uur

Bij binnenkomst staat de koffie klaar;

Het inschrijfgeld bedraagt slechts 2,50 Euro.
U kunt zich inschrijven ; dhr. A. Golstein. Telefoon; 0575-523704 of

Café de Pauw Telefoon; 0575-522753

De organisatie is in handen van dhr A. Golstein.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij;
dhr B. Velders. Rijkstraatweg 20 Warnsveld.
Tel; 0575-523138

Op verzoek van veel wielrenners
wordt de wielerronde van Warns-
veld op 27 augustus weer op het
parcours Kremerskamp, Oranje-
laan, Laan 1940-1945, en het School-
plein verreden. De gezellig sfeer en
het enthousiaste publiek inspi-
reerde de renners vorig jaar tot een
levendige wedstrijd.

Dit jaar kunnen we voor het eerst
vrouwen op de wielerfiets bewonde-
ren. U zult versteld staan met welke
snelheid deze over het parcours racen.
Veel mannelijke renners zullen ze niet
bij kunnen houden. Het wordt dus
weer een fantastisch programma.
Om 11:00 uur wordt er gestart met de
combinatie van nieuwelingen (14 en
15 jarigen) en junioren/vrouwen (16 en
17 jaar). Een verrassende combinatie
van twee fanatieke categorieën jonge
renners/sters. Hoe groot het verschil
van postuur in deze categorie ook
mag wezen, ze hebben allemaal ge-
meen dat ze hun sport zeer serieus ne-
men. Om 12:15 gaan de junioren en
vrouwen zonder contact van start. In
deze categorie zitten de wielren-
ners/sters van de toekomst. Wellicht
zult u één of meerdere van deze jon-
gens over enkele jaren op de televisie
kunnen bewonderen in grote prof-
koersen'en een aantal vrouwen hebt u
reeds kunnen bewonderen. Zowel bij
de nieuwelingen als bij de junioren rij-
den een aantal lokale favorieten mee.

Midden in het programma staat de
dikke banden wedstrijd voor de plaat-
selijke jeugd (14:00 uur) tot en met 12

jaar. Alle kinderen kunnen meedoen.
De enige vereiste is een fiets. Dat kan
een sportfiets zijn of een ATB fiets, al-
le mag. Aanmelden voor deze dikke
banden race kan vanaf 13.15.

Na de dikke banden race gaan we ver-
der met de amateurs A en B (14.45). In
deze categorieën rijden sterke ex-top-
amateurs en wielrenners die wel veel
voor hun sport over hebben, maar niet
voldoende tijd beschikbaar hebben
om met de echte top amateurs mee te
kunnen rijden.
De dag wordt afgesloten met een wed-
strijd voor veteranen (Masters 40+).
Hier verschijnen verschillende locale
favorieten aan de start, o.a.: Rudie
Frinking, Ferdy van der Werf, Ge Tij-
haar en Date Bosma..
Vorig jaar was de zon nadrukkelijk
aanwezig en leverde een belangrijke
bijdrage aan het succesvolle evene-
ment. Kom in ieder gaval eens kijken,
snuif de sfeer eens op van een echte
wielerwedstrijd, de toegang is gratis.
Bij de jurywagen op de Kremerskamp
zullen steeds medewerkers van de or-
ganiserende wielervereniging ETP
aanwezig zijn om u eventueel uitleg te
geven over de wedstrijden.

Programma Wielerronde van Warns-
veld: nieuwelingen en junior/vrouwen
11.00 uur (40 km)
junioren en vrouwen zonder contract
12.15 uur (60 km)
dikke banden race 14.00 uur
amateurs A en B samen 14.45 uur (60
km) veteranen 16.30 uur (50 km)

Gondelvaart op 26 en 27 augustus

De Gondelvaart Warnsveld staat weer
op het programma van de feestweek!
Zoals u al uitgebreid heeft kunnen le-
zen in ons Warnsveldse contact heb-
ben we het maximum van acht groe-

pen gondelbouwers .welke garant
staan voor een feeëriek schouwspel
dat u zeker moet gaan zien. Als inwo-
ner van ons mooie Warnsveld moet
het haast een verplichting zijn om

naar de gondelvaart te komen!
Dit stuk historie van onze dorpsge-
meenschap mag u niet missen!
Er is door het bestuur geen specifiek
thema aan de bouwers meegegeven,
zodat zij hun fantasie de vrije loop
hebben kunnen laten gaan. De bou-
wers zijn met ongeveer 120 mensen
vanaf januari al minimaal één avond
per week aan het bouwen. Eerst op de
vrijdag van de gondelvaart worden de
bouwwerken op de in de Berkel liggen-
de vlotten geplaatst.

Dat is ook nog een heel werk en om ze-
ven uur 's-avonds begint men dan met
het aansteken van de waxinelichtjes.
In totaal zo'n twaalfduizend! Dan
weet u dus nog eens hoeveel werk er
verzet moet worden voordat het
"Sprookje op de Berkel" tot leven
komt en u weer met volle teugen kunt
genieten.
Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toe
gang, tribuneplaatsen zijn € 4,50 en
staanplaatsen € 3,:.

Zaterdag 3 september in Warnsveld
Hanzeloop sportief hoogtepunt
feestweek

De Hanzeloop vormt al jaren een
van de sportieve hoogtepunten in
de Warnsveldse feestweek. Op za-
terdag 3 september is het weer zo-
ver. Dan klinkt omstreeks 14.30
uur bij winkelcentrum Dreiumme
het startschot voor vele honderden
hardlopers.

In 2005 wordt de Hanzeloop al weer
voor de 36e keer georganiseerd. In de
loop van de jaren veranderde het par-
cours regelmatig, maar het karakter
bleef hetzelfde. De Hanzeloop is een
snelle loop over een verkeersluw par-
cours door het Achterhoekse coulisse-
landschap. Deze mix van sportieve uit-
daging en het fraaie decor trekt jaar-
lijks loopenthousiastelingen uit het
hele land naar Warnsveld, van ambiti-
euze trimmers tot fanatieke wedstrijd-
atleten.

Halve marathon en 10 km
De deelnemers hebben keuze uit twee
afstanden: 21,5 of 10 km. De halve ma-
rathon gaat na de start in Warnsveld
via Vorden en landgoed Hackfort weer
terug naar Warnsveld. De 10 km volgt
deels het parcours van de halve mara-
thon, maar buigt eerder af. Veel re
creatielopers gebruiken de Hanzeloop
als hun eerste 10 km wedstrijd of als
eerste halve marathon.

De inschrijving voor de Hanzeloop
staat open voor recreatielopers en
wedstrijdatleten. Voorinschrijving kan
via de site www.hanzesport.nl. Deelne
mers kunnen zich ook op zaterdag 3
september inschrijven in sporthal De
Kei te Warnsveld. Voor meer informa-
tie kijk op www.hanzesport.nl of bel
Wilma Schut 0575-515254.

Primeur voor Warnsveld en
Zutphen "Make me pretty"!

Vln.r. Tim van de Tamboer, Nicole van Ami-kappers en Ans van BB optiek

Woensdag 31 augustus wordt tij-
dens de feestweek van Warnsveld
voor het eerst een "Make me Pretty"
georganiseerd in de feesttent bij
café De Tamboer, Rijkstraatweg te
Warnsveld

De organisatie is in handen van BB Op-
tiek en Ami Kappers in samenwerking
met Haarmode Aljan Talens. De kle-
ding wordt verzorgd door Vinia Vera,
Didi, Duthler en Schrader Mode. De
make-up en visagie door Schoonheids-
salon Harma. De benodigde sieraden
om de re-styling compleet te maken
door Anna Siera.
Voor de kids is er om 19.30 en 20.00
uur een modeshow geheel verzorgd
door Rosa Rel kinderkleding. Video-
shop Haniel plaatst een grootbeeld-
projectie en Dijkman Bouw plaatst de
podia. De aankleding van de tent
wordt verzorgd door Olga Kon met o.a.
groen van Kweken] Menkhorst en na-
tuurlijk Bloemsierkunst Kok komt
met haar creaties. Het is fantastisch
hoe de Warnsveldse ondernemers de
handen ineenslaan om deze woens-
dagavond iets geheel nieuws te bie-
den.
Wat is nu precies de bedoeling?
U kunt zichzelf, uw familielid, buurt-
genoot of iemand waarvan u vindt dat
hij of zij nu eens echt een metamorfo-
se zou moeten ondergaan opgeven.

Er zullen +/- 4 dames en 2 heren uitge-
kozen worden om op het podium
plaats te nemen.
Op een formulier dient u de reden te
vermelden waarom u zichzelf of
hem/haar opgeeft en tevens dient u
een recente foto van uzelf of de voor-
gedragen persoon mee te sturen. Ook
is het erg handig als u (bij benadering)
weet welke kleding -, schoen - en hals
maat uzelf, hij of zij draagt zodat daar
rekening mee gehouden kan worden.
Alle inzendingen worden van tevoren
door het team beoordeeld op geschikt-
heid en indien nodig worden al een
aantal voorbereidingen getroffen, ech-
ter pas op het laatste moment wordt
bekend gemaakt wie er inderdaad op
woensdag 31 augustus in de tent een
nieuwe look krijgt.
Bent u zelf verschrikkelijk toe aan iets
nieuws? Aarzel niet en geeft u zich op!
U kunt de benodigde inschrijfformu-
lieren met daarop de exacte voorwaar-
den bij BB optiek en AMI Kappers en
Aljan Talens Haarmode ophalen of via
de website www.tamboer-warnsveld.nl
printen. Uiterlijk donderdag 25 augus-
tus om 18.00 uur sluit de inschrijving.
Bent u ook nieuwsgierig hoe het mo-
gelijk is om iemand in een relatief kor-
te tijd toch een metamorfose te geven?
U zult nog even geduld moeten heb-
ben! Woensdag de 31e augustus om
19.00 uur, dan begint het!



Open een RaboTopKid Rekening

Rabobank

Voor al uw:
- Bloemwerk
- Kado artikelen
-Tuin accessoires
- Huis decoraties
- Bruidswerk
- Grafwerk

Onze winkel is sfeervol ingericht met de
nieuwste trends. Ook schikken wi] voor u het
boeket op maat met vernieuwende ideeën.

Rijksstraatweg 64-68, 7231 AH Warnsveld
Telefoon (0575) 52 27 04

Maandag t/m zaterdag geopend

Uw loonbedrijf voor:
Akkerbouw - Weidebouw - Grondverzet

mestsilo's mixen, bermonderhoud en
huisaansluiting op riolering

KAPELWEG 22 • 7218 NJ ALMEN
TEL. (0575) 43 15 66
FAX (0575) 43 21 80

CHRIS KAPPERT CHRIS KAPPERT
BOUWBEDRIJF BV

renovatie
restauratie
nieuwbouw
projectontwikkeling
verbouw en onderhoud

CHRIS KAPPERT BOUWBEDRIJF BV

Lage weide 23
7231 NN Warnsveld

Telefoon (0575) 52 37 35

Telefax (0575) 52 6151
E-mail info@chriskappert.nl

BOUW
GARANT

EinMMMMH

van der Beek ERA Makelaars
Bemiddeling bij aan-/verkoop
Woningfinanciering
Assurantiën
Taxaties

S T E R K D O O R S E R V I C E
Postbus 4125, 7200 BC Zutphcn
Nieuwstad 33, 7201 NL Zutphen
Telefoon (0575) 51 59 10 • Fax (0575) 51 88 90
Internet: www.gelderlandmakelaarsgroep.nl • E-mail: info.zutphen@era-gmg.nl

Maison Velders
D A M E S - E N H E R E N K A P P E R

Rijksstraatweg 20, Warnsveld • Tel. (0575) 52 31 38

Goed gekapt
tijdens het dorpsfeest!

Wij wensen u plezierige feestdagen!

DIJKERMAN
&LAMMERS

ENERGIEK IN INSTALLATIETECHNIEK

Molenstraat 72a - Warnsveld
Aalsvoor 41 - Lochem

Tel. (0575) 570016 - E-mail: info@dijkerman-lammers.nl
* Erkend GASNed installateur

(onderhoud/service huur/lease/koop CV-ketels en airco's)
lid van

UNETO-VNI

Brood daar zit wat in.
En dan zo uit de

oven in de winkel.
da's pas vers!

Echte Bakker
VAN ASSELT De Echte Bakker Dat proefje!

Dreiumme 31-33, Warnsveld, Telefoon (0575) 57 15 28
Zutphenseweg 18, Vorden, Telefoon (0575) 55 13 84

Ruim GOMultimate
Service Bouwmarkten
in Nederland

voor routebeschrijvingen,

openingstijden of meer info

www.multimate.nl

Heijink
Leestenseweg 10 - Zutphen -Tel. (0575) 52 17 96

Multimate, niet voor niets de snelst groeiende bouwmarktketen van Nederland
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Ook dit jaar weer een Tuinfeest!

Omdat onze zorg gedeconcentreerd wordt -zoals dat zo mooi heet- is het ie
der jaar weer de vraag of er nog voldoende bewoners op het GGNet-terrein in
Warnsveld wonen om deze activiteit te laten plaatsvinden. Het is echter zo dat
nieuw- en verbouw binnen de gezondheidszorg niet zo snel verlopen als we
wel zouden willen, wat betekent dat er nog volop activiteit is aan de Vorden-
seweg 12. Dus ook een Tuinfeest, als vanouds.

Het programma ziet er globaal als volgt uit:

14.00 tot 17.00 uur

17.00 -19.30 uur

Braderie
Oude Ambachten
Schiettent
Paard en wagen, ringsteken
Waterbaan
Dieren
Springkussen
Ballonnendown
Kinderdraaimolen
Circus Fantasia met 2 voorstellingen
Muziek- en dansgroepen
Eten en drinken, ijs, poffertjes enzovoort

Boerenkoolmaaltijd
Eten en drinken, ijs, poffertjes enzovoort
Braderie en Oude Ambachten
Circus Fantasia met l voorstelling
Nog enkele activiteiten voor kinderen
Muziek- en dansgroepen

19.30 - 22.30
Feest in de tent met zesmansformatie Baseline
Muziek uit de jaren zestig en zeventig
Leuke Rolling Stones-act

Alle activiteiten en de toegang 's avonds zijn gratis.
Voor het eten en drinken zijn betaalmunten verkrijgbaar ad 0,75.
Het feestterrein is goed bereikbaar voor kinderwagens, rolstoelen e.d.
Toiletwagen aanwezig. Gelegenheid tot zitten in tent en buiten.

VRIJMARKT in het dorp Warnsveld

Vborprogramma Gondelvaart
Damescollectief NO NUTS

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus
a.s. zal No Nuts, 11 zingende en swin-
gende vrouwelijke vocalisten uit
Warnsveld, optreden tijdens de gon-
delvaart in Warnsveld.

No Nuts is in februari 2004 opgericht
en de begeleiding is in handen van Da-
vid Jan Bal. Het repertoire gaat van
stemmig tot uitbundig en beslaat ei-
gentijdse pop, waaronder classics, in-
getogen ballads en swingende soul.

Tijdens het afscheidsfeest van de ge-
meente Warnsveld op 11 december
2004 in De Kei, heeft No Nuts voor het
eerst zichzelf mogen presenteren. Er
werden vier nummers gezongen,
waarvan twee nummers door David
Jan Bal speciaal zijn herschreven over
de toevoeging van de gemeente

Warnsveld aan Zutphen.

Op 3 juni en 14 juni j.l. (wegens succes
een extra ingelast concert) presenteer-
de
No Nuts zich in het uitverkochte Nuts-
gebouw in Warnsveld. In het nieuwe
seizoen zal weer hard gewerkt worden
aan nieuw repertoire en bijpassende
showelementen.

Ook viert No Nuts eind volgend jaar
haar 2,5 jarig lustrum. De plannen
zijn er om in een schouwburg hier in
de omgeving, haar eerste cd te presen-
teren.

Voor meer informatie kunt u bellen
met de voorzitter van No Nuts, Daniël-
le Heijns, bereikbaar onder telefoon-
nummer: 0575-540803.

Het kan dan wel een andere ge
meente zijn geworden, de in deze
regio wereldberoemde VRIJMARKT
in het dorp Warnsveld is er weer op
ZATERDAG 3 SEPTEMBER a.s..

Het dorpsfeest zou niet compleet zijn
zonder deze jaarmarkt!!!
Dit jaar kan ook het gehele plein ach-
ter het oude gemeentehuis van Warns-
veld worden ingevuld, hetgeen de ge-

zelligheid alleen maar kan vergroten.
U bent dan ook weer van harte wel-
kom met uw overtollige spullen van
de zolder, uw garage of schuuroprui-
ming. Kortom alles wat u maar tegen
een zacht prijsje wilt verkopen, kunt u
uitstallen op deze winstgevende
markt. Grote spullen, als bankstellen,
oude auto's, koelkasten, diepvriezers
en dergelijke moet u echter thuis la-
ten. Deze zaken kunnen wij niet toela-
ten.

Alles valt of staat natuurlijk met het
weer. Als dat echter goed is zal het aan
klandizie niet ontbreken! In dat geval
is het ook voor kinderen hartstikke
leuk om een eurocentje bij te verdie
nen. Haal je gitaar of blokfluit onder
het stof vandaan en zoek een leuk
plekje om het grote publiek te verma-
ken met je muzikale en artistieke kwa-
liteiten.

Inlichtingen: bij het Verzamelhuis
(tel:522919) of Herman en Ans
(tel:522330)

En dan nog wel even dit: als er poten-
tiële deelnemers zijn die nu al weten
dat ze de spullen, die ze niet verkocht
hebben, achter gaan laten: blijf alsje
blieft thuis! Ook vorig jaar waren er
weer een aantal a-socialen die dit heb-
ben gedaan. Zij verpesten het voor een
ander. Mocht u dit constateren, spreek
die mensen er op aan, noteer kente
ken enz. Dit is nog steeds een gratis
vrijmarkt, dat is uniek te noemen, en
we willen met z'n allen dit graag zo
houden.

Kom dus allemaal naar de VRIJMARKT
op de Rijksstraatweg in Warnsveld op:
ZATERDAG 3 SEPTEMBER a.s.
en maak er een mooi feest van... van
07.00 tot 17.00 uur TOT ZIENS

Activiteiten Dreiumme WOENSDAG 31 augustus
2005 KINDERROMMEL-
MARKT MOLENSTRAAT

Op zaterdag 3 september van 11.00 tot
15.00 uur is er weer SPEKTAKEL op het
winkelcentrum Dreiumme te Warns-
veld. U zult zich afvragen wat nu weer,
elk jaar tijdens de feestweek organise-
ren wij voor de jeugd iets bijzonders.
Dit jaar is het ons weer gelukt, er
komt een heus Quadcircuit. Drie
quards zullen tegelijk gaan rijden op
deze baan, een wedstrijd dus. De kin-

deren zijn wel verplicht om een veilig-
heidshelm(daar aanwezig) te dragen.
De enige Quadcircuit in Nederland
komt dus naar Warnsveld. Voor de
kleinere deelnemers hebben we een
skelterbaan in petto. Voor de aller
kleinste kinderen hebben wij een
mooie ballenbak. Voor de kinderen
zijn de spelen die dag kosteloos.

De feestweek Warnsveld:
u moet er geweest zijn

om er over mee te praten!

Ook in 2005 zal er weer een rommel-
markt voor en door de kinderen ge-
houden worden in de Molenstraat.
We hopen dat het weer ons niet in de
steek zal laten zodat er weer veel ani-
mo zal zijn om een kijkje te komen ne-
men bij alles wat er door de kinderen
wordt aangeboden.

Dus: woensdag 31 augustus 2005 om
14.00 uur is het dan weer zover.
Vanaf de Bonendaal tot aan het Bon-
gerspad zal de weg vanaf ca. 13.00 uur
afgezet worden.
De kinderen kunnen dan een plaatsje
zoeken om hun spulletjes uit te stal-
len voor de verkoop.

Het is wel de bedoeling dat een ieder
na afloop zijn/haar handel weer mee
naar huis neemt en niet laat staan

U wordt verzocht uw auto elders te
parkeren.

MOLEN NOOIT GEDACHT - WARNSVELD
1905 - 2005
Molen Nooit Gedacht
Dit jaar bestaat molen Nooit Ge-
dacht 100 jaar. De eerste molen op
deze plek werd in 1850 gebouwd
door Derk Jan Oudenamsen. De
molen wordt ingericht voor het
malen van koren en eek ( eiken-
schors voor leerlooierijen).

Van 1858 tot 1869 is de molen in bezit
van Herman Hendrikus Kok. In 1869
koopt Jan Garsen, de knecht van Kok,
de achtkantige stellingmolen. Slechts
twee weken na aankoop, op 8 mei
1869, brand de molen af als gevolg van
blikseminslag. In hetzelfde jaar wordt
de molen op de overgebleven stenen
voet herbouwd.

Nog twee maal zal blikseminslag de
molen in brand zetten. Op 21 april

1891 blijft de schade beperkt. Anders
vergaat het de molen begin 1905. We-
derom brand deze af. Na het herstel
van de stenen voet wordt er een nieu-
we achtkant op geplaatst. In augustus
1905 is de molen weer gebruiksklaar.
Tot 1971 blijft de molen in bezit van
de familie Garssen die dan de molen
aan de gemeente verkoopt. Sinds 1973
is de molen eigendom van de vereni-
ging 'Hollandse Molen'.

De molen heeft een gevlucht van
22,60 meter en is voorzien van een
aantal wiekverbeteringen uit de vori-
ge eeuw. Zo zijn twee wieken uitgerust
met Ten Have-kleppen en stroomlijn-
neuzen. De andere twee wieken heb-
ben de traditionele wiekvorm met zei-
len en zijn voorzien van fokken. De

molen beschikt over 3 koppels maal-
stenen die regelmatig door de vrijwil-
lige molenaars worden gebruikt voor
het malen van consumptiemeel of vee
voeder.

Ter gelegenheid van het 100 jarig be-
staan hebben wij via de lagere scholen
in Warnsveld , kinderen gevraagd een
vlag te maken voor de molen. Deze
vlaggen zullen tijdens de feestweek
aan de molen gemaakt zijn zodat het
een feestelijke uitstraling krijgt. Als be-
loning voor het maken van de vlaggen
hebben de kinderen die hun vlag in-
geleverd hebben een tegoedbon gekre-
gen voor een gratis pannenkoek, die
op de zaterdagen tijdens de feestweek
van 14.00-17.00 uur genuttigd kan wor-
den.



G. Wissels & Zoon B.V.
Bierhof B.V. Bestratingen

0

Dieperink-Transport B.V.

- Grondwerken - Koeriersdienst
- Containers vanaf 10m3 - Vrachttaxi
- Handel in zand en grint - Transport
- Bestratingen - Verhuizingen
- Verwarmde opslag

Verlengde Ooyerhoekseweg 13 Tel. (0575) 52 67 48

7207 BJ Zutphen Fax (0575) 52 29 55

Email: g.wissels@chello.nl

DIJKMAN BOUW
Mensen om op te bouwen!

DIJKMAN BOUW BV Lage Weide 29,7231 NN Warnsveld, telefoon 0575 - 522577

Netwerkweg 2,7251 KV Vorden, tel. 0575 - 551479, fax 0575 - 553189
www.dijkmanbouw.nl, warnsveld@dijkmanbouw.nl

Wij wensen een ieder een gezellige
en zonnige feestweek toe,
en zien U graag in onze woonwinkel
in Warnsveld, Rijksstraatweg 39.

Tevens hét adres voor handwerk- en naaiartikelen.

Jan en Derrie Pieterse

Deelnemer aan
"Make me pretty"
op woensdag 31
augustus van 19-
21 uur in de tent
bij Café de Tam-
boer aan de
Rijksstraatweg

Wilt u ook een compleet nieuwe look?

Geef u op bij de deelnemende winkeliers!! <Zie elders m deze krant)

I n s t a l l a t i e b e d r i j f

WILTINK B.V.
JB7verwarming • sanitair * elektra * loodgieterswerk

SANITAIR

ELEKTRA

Netwerkweg 4 • Vorden

Telefoon 0575-551656

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

l-'/l-/i*l>AfA f 1̂ 3 Brinkhorst l
F-Wbwmjfj-. ^\^ 7207 BG Zutphen

imuc (Industrieterrein Revelhorst)
"f" Telefoon (0575) 57 16 60

AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
DREIUMME

Dreiumme 23-25, Warnsveld (0575) 52 21 17

• Ongelofelijk •
• goedkoop J

Uw kleurenfilm ontwikkeld en
afgedrukt incl, indexprint

Ongeacht het aantal opnamen
Geldt niet voor APS

€5,5O
Vraag naar de zomer voordeellijn.

Cees
FOTO

Boek
G R A F I E

Uw adres voor al uw digitale afdrukken via onze Centrale
/ Internet en in de winkel met de KODAK Image Maker

Winkelcentrum Dreiumme Runneboom 8, Warnsveld
Tel. O575-52 72 51 foto.cw.boek@planet.nl

feakkettea

Populair €2?8 De Luxe €5?8

speklap / shaslik rib-eye / varkenssteak
/ hamburger / 2 saté stokjes
/ bbq worst /shaslik / hamburger

Bij besteding

van € 50,-
huur v/d barbeque

Lage Welde 11

7231 NN Warnsveld

Tel : 0575 543044

Fax : 0575 543062

info@verkeersschoolvoskamp.nl

www.verkeersschodvoskamp.nl

m

Schoonmaakbedrijf

CLIMMO
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

Fa. A. Beef tin k en Zn.
LOON- EN G R O N D V E R Z E T B E D R I J F

Handel in zand en grind enz.

Machinale bosbouw
o.a.

klepelmaaier en

plantgaten woelen

mobiele versnipperaar met kraan
Erkend door het

Bosschap

Joostinkweg 12
7251 HK Vorden

Tel. (0575) 55 12 49
5 5 2 5 0 3

Fax (0575) 55 20 95
Autotel.0652918015

www.beeftink-bv.nl
info@beeftink-bv.nl

De grootste boekhandel
in de regio

met 200 gratis parkeerplaatsen

THEREADSHOP
Winkelcentrum Dreiumme 55 • Warnsveld
(0575) 52 75 79 • warnsveld@readshop.nl



WARNS POP 2005
Inmiddels alweer een begrip in
Warnsveld en omgeving; WARNS
POP 2005, een nieuwe editie. Dit
jaar is gekozen voor een bredere
bezetting in de muziek, een Warns-
veldse band op vrijdag, een unieke
band op zaterdag en een nederpop
band op zondag.

Het festival maakt een koppeling naar
de gondelvaart op de Berkel door de
buurt opnieuw te verzoeken waxine
lichtjes te laten branden zodat de
mensen via het Kerkpad geleid wor-
den.

WARNS POP begint op vrijdagavond
26 augustus om 21.00 uur met een op-
treden van de Warnsveldse band THE
GRIT, deze "lokale" band heeft ook tij-
dens de eerste Oranje Editie van
WARNSPOP 29 april jl. een prima sfeer
neergezet en kan nu een breder
Warnsvelds publiek te laten zien wat
ze in huis hebben.
Michel van de Krabben, Jeroen Settels,
Serge Marissink en Martin Loman
staan garant voor melodieuze rock.
Live is THE GRIT een energieke, spette
rende en zelfverzekerde band die het
publiek weet te pakken! Meer THE
GRIT nieuws is te lezen op www.the
grit.nl.

Henry Mulhuis, Mathieu Muller en
Maarten Oonk zorgen de optredens
voor langdurige naweeën, het publiek
wordt altijd volledig betrokken en
meegenomen in de show. Nieuwsgie-
rig? Kijk op www.jpr-band.nl voor
meer info.

De zondagmiddag 28 augustus vanaf
14.00 uur wordt een echte hekkenslui-
ter. Er is gekozen voor een regionale
band die veel NederPop ten gehore
brengt. Een hoog BohFoiToch gehalte,
Boudewijn de Groot, Van Dik Hout,
Doe Maar, Normaal, Blöf, The Scène
maar ook voor U2, the Police of Her-
man Brood gaan zij niet opzij. De band
SIXFEET bestaat uit 3 enthousiaste

De zaterdagavond 27 augustus vanaf
21.00 uur is net als tijdens eerdere edi-
ties van WARNSPOP voor JPR Strinx
Band. Het succes van een performance
met groot gevoel voor show en met
een frisse kijk op bleus rock en rock &
roll blijft een absolute topper. Ook
gaan zij tijdens andere popfestivals in
de directe omgeving van Warnsveld
optreden en dat is met name te dan-
ken aan het feest dat zij in Warnsveld
hebben neergezet.
Het dak gaat eraf met optredens van
covers van o.a. The Rolling Stones,
CCR, Neil Young en ZZ-Top en hele-
maal met een speciale Herman Brood
act.

Zanger JP ("nog steeds zo gek als een
bos wortels") is een entertainer in hart
en nieren, samen met Thomas Kroeze,

mensen uit Zutphen en Voorst die el-
kaar hebben gevonden in een geheel
eigen setting waarbij ze de verschillen-
de stijlen van muziek goed weten te
mixen. Berend van Beek, Guido van
Heuvelen en Ben Wagenaar maken
een duidelijke click van zowel muzika-
le als persoonlijke kwaliteiten die
zorgt voor een sfeer waarin het mu-
ziek maken de ultieme beleving
wordt. SIXFEET zorgt voor een spette-
rende live-act vol creativiteit en en-
thousiasme die het publiek snel voor
zich zal winnen. Meer weten?
www.sixfeet.nl.

Al met al een leuk programma dat
Warnsveld uitnodigt om te laten mer-
ken dat het swingen en feesten kan.
Wij rekenen op iedereen om er een ge-
zellig feest van te maken zodat er nog
vele edities WARNS POP mogen vol-
gen.
Bezoek de website www.tamboer-
warnsveld.nl, voor alle laatste toevoe-
gingen, foto's van de bands en andere
nieuwtjes omtrent WARNS POP 2005.

oom
Wevo d ruk

Nieuwstad 29, 7201 NK Zutphen

Postbus 19, 7200 AA Zutphen

Tel. (0575) 51 23 06

Fax (0575) 54 54 92

CEES BOEK
Winkelcentrum Dreiumme

Tel./Fax (0575) 52 72 51



PROFIL:
DE FIETSSPECIALIST

DORPSSTRAAT 12, VORDEN, TEL. (0575) 55 13 93
SPITTAALSTRAAT 34, ZUTPHEN, TEL. (0575) 51 95 26

Batavus Live
gratis telefoon € 60,-

Gazelle Swing

€ 499f-
met gratis

anti-diefstal-
ketting

CAFÉ «RESTAURANT

pouui
van warnsveld

bij de Pauw speelt voor u:

Vrijdag 26 aug. v.a. 21.00 uur
Groot spektakel met

"Op Drift"

Zat. 27 aug. v.a. 21.00 uur
coverband

"de Daltons"

Dinsd. 30 aug. woensd 31 aug.
Braderie met dweilorkesten en

groot buitenterras

POSTERS
full-colour
ze knallen er uit en

de prijs zal u meevallen

Wevo druk

Nieuwstad 29, 7201 NK Zutphen

Postbus 19, 7200 AA Zutphen

Tel. (0575) 51 23 06

Fax (0575) 54 54 92

CEES BOEK
Winkelcentrum Dreiumme

Tel./Fax (0575) 52 72 51

VAN ZEEBURG
& VISSER

makelaars o.g. en assurantiekantoor
Zutphenseweg 31 • Vorden

www.vanzeeburgvisser.nl
info@vanzeeburgvisser.nl

Tel. afdeling makelaardij (0575) 55 57 33
Tel. afdeling assurantie/hypotheken (0575) 55 15 31

ra
NVM
MAKELAAR

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed
Taxaties • Hypotheken
Pensioenen • Beleggingen
Alle verzekeringen met deskundig advies

Het bestuur van de Stichting Gondelvaart Warnsveld en de Coördinatiecommissie FeestweekWarnsveld betuigt haar bijzondere dank en
erkentelijkheid aan alle sponsors van de gondelvaart en de feestweek 2005 met speciale vermelding van:

De Rabobank

Zutphen Marketing

Woningbedrijf Warnsveld

Bouwbedrijf Dijkman Warnsveld

Bouwbedrijf Chr.Kappert Warnsveld

Super GebrStein Warnsveld

Van der Beek Era Makelaars Zutphen

G.Wissels en Zn Grondverzet Zutphen

Hedi International Relatiegeschenken Zutphen

Installatiebedrijf Wiltink Vorden

Jaartsveld Wegenbouw Oost Silvolde

En in het bijzonder ook de gemeente Zutphen voor haar medewerking en financiële steun alsmede het Waterschap Rijn en Ijssel. Verder dank aan allen die een bij-

drage, in welke vorm dan ook, hebben geleverd of nog zullen leveren aan het welslagen van de gondelvaart en de Warnsveldse feestweek 2005.
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