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Betrokken te zijn geweest bij de orga-
nisatie heeft mij in al die jaren grote
voldoening geschonken en nog steeds.
Nu ik er mee stop val ik echt niet in
een zwart gat, hoewel mij zelf kennen-
de zal het volgend jaar april nog wel
een keertje kriebelen en zal ik onge-
twijfeld nog wel eens een voormalig
commissielid bellen met de vraag of
het allemaal is gelukt, ha, ha. Tijdens
de zomerfeesten in 2009 zal ik mij als
bezoeker, met een biertje in de hand
prima gaan vermaken, al zal ik best
nog wel eens rondkijken hoe het alle-
maal loopt. Ik ben er van overtuigd

dat het ook dan weer een gezellig feest
zal worden’, zo zegt hij. Reinier Klein
Brinke heeft de zomerfeesten vanaf
het ‘kleinschalige’ eind tachtiger, ne-
gentiger jaren, meegemaakt. Dat was
in die tijd dat er, in tegenstelling tot
nu, weinig geld in om ging staan.

Zegt hij: ‘Toen ik destijds in het be-
stuur van de VVV werd gekozen kreeg
ik als taak ‘de braderie’ toebedeeld.
Dat hield in om op de donderdagmid-
dag een braderie organiseren Dat bete-
kende onder meer zelf het opbouwen
en afbreken van de stands en dat soort

dingen regelen. Op deze braderie wa-
ren vrijwel uitsluitend Vordense on-
dernemers van de partij, de bakker, de
slager e.d. en wat verenigingen. Er was
toen ook al een (kleine) kermis. Het
staangeld dat wij van de kermisexploi-
tanten ontvingen, ging in de kas van
de VVV die er dan weer andere activi-
teiten voor organiseerde. De horeca
zorgde net als nu, ook in die dagen
zelf voor het amusement. De zaterdag
als ‘feestdag’ kwam pas echt op gang
toen op zaterdagmiddag ook een kin-
derbraderie werd georganiseerd, waar
de horeca weer goed op inspeelde. 

Langzamerhand werden de zomer-
feesten professioneler van opzet. De
ondernemers werden er meer bij be-
trokken en kwamen er ook de spon-
sorgelden. Wij beseften als braderie-
commissie dat we met de tijd mee
moesten. We gaven een zomerkrant
uit, het publiek moest wat geboden
worden. Ik durf gerust te stellen dat
wij zeer vooruitstrevend waren. We
hebben ons in al die jaren ook financi-
eel kunnen bedruipen. 
Ons standpunt was altijd: eerst probe-
ren de benodigde financiën binnen te
halen en dan pas geld uitgeven. We
maakten er bovendien een sport van
om ieder jaar weer een klein beetje te
sparen, voor de feesten van het daarop
volgende jaar’, zo zegt hij. Reinier
Klein Brinke kan smakelijk vertellen
over de zomerfeesten en alles wat daar
bij hoort, over wat hij noemt een feest
voor jong en oud.
Reinier: ‘Op donderdag begin je de
sfeer al te proeven, dan begint op de
terrasjes het feest van herkenning, het
elkaar weer zien. Verschillende vakan-
tiegangers komen juist in die periode
naar de campings in Vorden, om toch
maar vooral de festiviteiten hier in het
dorp te kunnen bijwonen’. Tegenwoor-
dig is het bijna nergens meer mogelijk
om grotere festiviteiten zonder afzet-
ting met hekken te organiseren. Dat
hoort er gewoon bij, een vereiste van
de gemeentelijke autoriteiten. Zo ook
sinds vorig jaar in Vorden. Reinier
Klein Brinke daarover: ‘Jammer dat

Reinier Klein Brinke gaat voortaan zelf feesten

Zomerfeesten 2008 laatste organisatieklus 

'nestor' Vordense Zomerfeesten!

Je kunt Reinier Klein Brinke het beste omschrijven als de ‘nestor’ van de
Vordense Zomerfeesten. Een man van wie gezegd wordt dat hij jarenlang,
qua organisatie de ‘feestkar’ heeft getrokken en dat al meer dan 20 jaar.
Zelf denkt hij daar duidelijk anders over: ‘De mensen kunnen dat wel zeg-
gen, maar een kar trekken kun je niet alleen, dat doe je samen. We heb-
ben hier bij de organisatie van de zomerfeesten altijd een fantastisch
team gehad. We weten wat we aan elkaar hebben en dat we op elkaar kun-
nen rekenen, kortom een bijzonder prettige samenwerking’, zo zegt Rei-
nier. De zomerfeesten die over enkele dagen beginnen zijn voor hem de
laatste in zijn functie als voorzitter van de braderie commissie. ‘Ik heb het
twee jaar geleden al aangegeven dat ik wilde stoppen, gewoon omdat ik
vind dat het goed is dat er richting toekomst een frisse wind gaat waaien.

Zijn het Marion van Ditshuizen, San-
dra Droppers en Thea Valster? Afgelo-
pen zondagmiddag waren de zestien
deelnemers te gast in het oefenhok
van organisator Kas Bandjen om sa-
men met de band de nummers door te
spelen en de laatste puntjes op de i te
zetten. De drie Vordense vriendinnen
zingen het nummer 'The Greatest

Lover' van Luv. Het Vordens Songfesti-
val vindt zaterdagavond plaats in de
grote feesttent op de parkeerplaats
van Hotel Bakker en begin om 20.30
uur. 
Voor meer foto's van de repetitie van
afgelopen zondagmiddag zie ook de
website van Kas Bendjen: 
www.kasbendjen.nl.

Wie wint het Songfestival?

Wie gaat zaterdagavond de 6e editie van het Vordens Songfestival winnen?

Door de verkoop van Noordpoolbollen
draagt Bakkerij Besselink bij aan deze
campagne. Niet alleen om het pro-
bleem onder de aandacht te brengen
bij zijn klanten, maar zeker ook om-

dat een deel van de opbrengst ten goe-
de komt van het WNF. Noordpoolbol-
len zijn verpakt in een opvallende wit-
te broodzak met daarop de campagne
ijsbeer. Noordpoolbollen zijn super
mals met een heerlijke, volle smaak.
Het zijn échte roomboterbollen.

Het WNF heeft ook een consumenten-
actie gekoppeld aan deze actie. De
consument kan een ballonvaart win-
nen door een foto te maken waarop de
broodzak en/of de Noordpoolbollen
centraal staan. 

Informatie hierover staat op de brood-
zak en op www.wnf.nl

Noordpoolbollen…
bere lekker!
Bakkerij Besselink haakt in op de
"Draag bij aan een witte Noord-
pool" - campagne van het Wereld
Natuur Fonds met bere lekkere
Noordpoolbollen. Het is namelijk
nu of nooit voor de Noordpool. De
toekomst van de ijsbeer en andere
pooldieren dreigt letterlijk weg te
smelten. Daarom is het Wereld
Natuur Fonds een actie gestart om
de Noordpool wit te houden.

het allemaal moet, maar je ontkomt
er gewoon niet meer aan. Ik moet zeg-
gen de Vordense bevolking heeft daar
vorig jaar goed op gereageerd. De
mannen van de beveiliging verdienen
ook alle lof. Zij hebben als ‘gastheren’
vrijwel onopvallend goed werk ver-
richt. De zomerfeesten hier in Vorden
zijn, zo is gebleken, goed beheersbaar
en dat moet ook zo blijven. Qua om-
vang moeten de festiviteiten ook niet
groter worden, het is goed zo’, aldus
Reinier Klein Brinke.

Vorden. Tijdens de Berenddag maakte
Burgemeester Henk Aalderink de vol-
gende winnende lotnummers bekend:
Eerste prijs (weekend in Landal Green-
parks) op lotnummer 3588; tweede
prijs (herten bur’len) op nummer
1105; derde prijs (mand met streekpro-
ducten ter waarde van 150 euro) op

nummer 2665. De 4e tot en met de
tiende prijs (streekproducten ter waar-
de van 15 euro) zijn gevallen op de
nummers: 2056, 1334, 3935, 2670,
3025, 2479 en 1045. Voor nadere infor-
matie over afhalen van de prijzen kan
met bellen 0575 - 555560 of 0575 -
550555 of 0575 - 553881.

Winnende lotnummers

Kipkrokantschnitsels
5 stuks voor € 2.98

Riblappen
500 gram voor € 2.99

Galia meloenen
€ 0.99

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766



�Te koop gevraagd: Inboe-
del en Zolderopruimingen.
Tel.(0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

Dagmenu’s
16 t/m 22 juli 2008 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 16 juli  
Minestronesoep/Zuricher geschnetseltes van kip met
rösti en groente.
Donderdag 17 juli 
Spies de Rotonde met kruidenboter, aardappelen en
salade/bavarois met slagroom.
Vrijdag 18 juli
Champignonsoep/Urkervispot in roomsaus, pasta en
rauwkostsalade.
Zaterdag 19 juli
Huisgemaakte gehaktbal in jus, aardappelen en
groente/ijs met slagroom (alleen ophalen).
Maandag 21 juli 
Runderbouillon met flensjes/Kipfilet met champignon-
saus, aardappelen en groente.
Dinsdag 22 juli 
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade/ijs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 20 juli 10.00 uur Ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 20 juli 10.00 uur ds. H. Westerink, Vorden.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 juli 10.00 uur Marianne Benard.

R.K. kerk Vorden
Zondag 20 juli 10.00 uur Eucharistieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 19 juli geen viering.
Zondag 20 juli 10.00 uur Woord-/Communieviering, heren-
koor.

Tandarts
19/20 juli  W.A. Houtman, Vorden tel. (0575) 55 22 53.
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen voor spoedge-
vallen.

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Haas / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur ‘s middags
en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden en op
feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf 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 huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’
bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen
bij de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreek-
uur op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is geves-
tigd in het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zut-
phen.

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewa-
king (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en
19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig
zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.

Brandweer, tel. 112

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Gasthuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44     
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance Tel. 112.

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30
uur, vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma
t/m do: 18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie
kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73
38 (dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabeti-
sche en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vor-
den. Tel.nr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.

Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: 
April t/m September: maandag t/m vrijdag: 9.30 - 17.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 15.00 uur.
Oktober t/m Maart: maandag t/m vrijdag: 10.00 - 16.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 14.00 uur.

Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ  Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.

Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, (0900) Yunio (lokaal tarief), 24 uur per
dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.

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).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20. Marion Polman
Uitvaartbegeleiding Voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50,  E-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; 
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten;
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur; 
donderdag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur; 
zaterdag 10.00-12.30 uur.

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12.
Stichting Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900)  20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.

Terminale thuiszorg 
‘Noaberhulp’ tel. (0575) 54 33 66.

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

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, 

openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: welzijnouderenvorden@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 aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maandag,
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur.
Bezoekadres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden,
tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van VNT,
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing
huisarts is niet noodzakelijk.

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE 
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en
acute klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur,
zondags telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en
mobiel (06) 13 80 17 29.

MEE Oost-Gelderland 
Ondersteuning bij leven met een beperking 
Tel. 0314 34 42 24, info@mee-og.nl, www.mee-og.nl 

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

Noordpoolbollen...
Bere lekker!

DEZE WEEK

Noordpoolbollen 6 st. € 2,40
witte bollen volgens speciaal recept, en een deel 
van de opbrengst komt ten goede aan het WNF

Vlaai v/d week

Woudvruchtenvlaai
6-8 personen € 6,25

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,65

Weekend-aanbieding

Appel-roomslofje p/st € 6,50

�EErve Kots, Lievelde Gail
Davies (USA) a.s. vr. 18 juli;
20:30 u; € 15,- 0544 373701-
0575 518990

�Tuinen van de Wiersse
open op zo. 20, zo. 27 en ma.
28 juli. Op het voorplein gele-
genheid tot informatie inwin-
nen en kopen van bollen op
20, 27 en 28 juli; op 27 en 28
juli eveneens van siergras-
sen en vaste planten. Open:
10 - 17 uur, € 6 p.p., kinderen
tot 9 jaar gratis. Honden wor-
den niet toegelaten. Lichte
maaltijden worden geser-
veerd. Rondleidingen (zon-
der afspraak) vertrekken elke
do. 10.30 uur t/m 20 sept. v/a
de ijzeren poort aan de
Wiersserallee. Groepen kun-
nen ook op andere tijden af-
spreken. Inl. 0573 451409;
www.dewiersse.nl

�Gevraagd: Oud ijzer/meta-
len/electrische apparaten.
Bel of mail: 0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur

�D…van 'Dromen komen uit'
als je voelt dat de luchtballon
van Paul Kok uit Bronkhorst
zich verheft van vaste bo-
dem. Hoogtevrees? Welnee!
Even wennen en daarna ge-
nieten! Bel 0651584145 of
www.ballonteamgelderland.n
l Oud NL kampioen ballonva-
ren met 2500+ schadevrije
vaarten!

�Te koop nieuwe aardappe-
len. Rode, witte, savoije,
spits, broccoli en bloemkool-
planten. Sla, andijvie, groen-
lof, rode biet, prei en knol-
raapplanten. Diverse soorten
groenten en fruit. Andre Snel-
link, Bekmansdijk 4 , Vorden,
tel. 0575 - 55 68 76.

�Te huur: Bovenwoning (3
slaapkamers) met garage en
besloten tuin in Ruurlo. Huur-
prijs € 775,=. Inl. 0573-
454027 / 06-47906105.

Ivm het Dorpsfeest 
is de winkel

Do 17, Vrij 18 en Zat 19 juli

Gesloten
Groetjes Foto Willemien

�Puppycursus voor pups va.
8 wkn. in kleine groepjes met
veel persoonlijke aandacht.
Vervolgcursussen. Behen-
digheidsbaan. Hulp bij pro-
bleemgedrag.
www.karinwentink.nl  0314
625183 / 06 25103312.

�Zoekt u een lieve vriend die
trouw, levenslustig en leer-
gierig is en zo mooi, bel ons
dan voor een groenendaler-
herderpup, geb. op 31/5. Zo
u wilt worden ze geent, ge-
chipt en ontwormd. Freek
Meijerman, tel. 0575 - 45 14
61

�Lekker in uw vel? Herbalife
uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32
66 69.

�Te koop: Mooie Stacaravan
op camping IJsselstrand
(www.ijsselstrand.nl) te
Doesburg . Camping gehele
jaar open. Prijs € 12.500,-. In-
fo 06-10902410.

�De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt geen
meubelverkoop op 19 juli aan
de Schuttestraat 20, de ver-
koop van 9 tot 12 uur in het
Havo-gebouw (Burg. Gallee-
straat 69) te Vorden gaat ge-
woon door. Ook is dit moge-
lijk op werkdagen na telefoni-
sche afspraak bij Dhr. Harm-
sen (0575) 551486.

�Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16,
(06) 51 60 15 16.

�Ze zijn er weer nieuwe
aardappelen, Frieslanders
uut Vorden. Tevens verko-
pen we uien, varkensvlees
en bbq-vlees. Woensdags
gesloten. Fam. Scheffer,
Nieuwenhuisweg 1, Vorden
(Delden). Tel. 0575-551333.

�Voorlichting over voeding
gratis en vrijblijvend incl. ge-
zondheidscheck. Afslanken,
aankomen en fitter. Jerna
Bruggink 0575 - 46 32 05.

�Te koop: Lits-jumeaux. Ste-
vige ombouw, blank eiken +
2 nachtkastjes en boven-
plank. T.e.a.b. Tel. 06-
23888490.



naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 
Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

Larenseweg 49, Lochem
Tel. 0573 - 254019
www.holtermanuitvaart.nl

Verzorging van uitvaarten in
Lochem, Vorden, Ruurlo,
Zutphen, Warnsveld, e.o.

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.
Nu nog de prijs op maat.

Kijk op www.holtermanuitvaart.nl of bel 0573-254019.

Lochem

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al bijna 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen
Tel: 0575-546788
www.hesselink.nl

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef,
Gerrit Wissink

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome, Tel: 06 - 20 97 83 08

Vele hartelijke reacties waren er in de vorm van
mooie bloemen, kaarten en lieve telefoontjes die
ons hebben gesteund tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve man, vader en opa

Ben Rouwenhorst

Fam. E. Rouwenhorst

Vorden, juli 2008

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21, fax (0575) 55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

Shoarmapakket
(vlees, broodjes, saus) € 5.50

SPECIAL

Apollo
100 gram € 1.75

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gegril. kalkoenborst
GRATIS 100 gram gekookte worst

TIP VAN UW KEURSLAGER

Schouderkarbonade
4 stuks € 4.98

MAALTIJDIDEE

Zomerzuurkool
500 gram € 3.98

Snel of met 
suggestie bereid

Een compleet shoarmapakket is deze week ons
Keurslagerskoopje. Al helemaal voor u samengesteld, 

dus gemakkelijk gekocht en snel op tafel. 
Handig voor na een drukke dag. Maar ook te bereiden 

als wokschotel met verse ananas. 
Bezoek ook onze website en proef deze variatie zelf! 

Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

CIRCUS BONGO
Voorstelling op:

Maandag 21 juli
camping Twee Bruggen

Winterswijk
Dinsdag 22 juli

camping Marveld Groenlo
Woensdag 23 juli

camping Goldberg Vorden

Aanvang 19.00 uur

Voorverkoop 11.00 - 12.00 uur
en 30 minuten voor 

aanvang van de voorstelling.

WESPEN NEST!!!
Bel Dijkerman Dierplaagbestrijdingen

0573 - 22 14 30
06 - 33 814 997

Ook voor rat - muis - houtworm -
steenmarter - vliegen - enz.

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten
� restauratie grafmonumenten
� onderhoud grafmonumenten

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

De warme belangstelling en het medeleven, dat wij
op zovele manieren ondervonden tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve
moeder en schoonmoeder en onze lieve oma

Marietje Nieuwenhuis
-Klein Heerenbrink

hebben ons zeer gesteund en ontroerd. Wij willen u
daarvoor bedanken. Het is voor ons een troost om
te weten dat er zovelen zijn die met ons meeleven.

Karel Nieuwenhuis
Esther en Chris

Rik, Bo
Mark en Nilva

Vorden, juli 2008

Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van de kracht.

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar dat
een verder lijden haar bespaard is gebleven is, na
een liefdevolle verzorging in zorgcentrum „De Weh-
me” te Vorden, rustig ingeslapen onze lieve moeder,
oma en omi

Jeanne Elisabeth Both
-van der Feijst

sinds 14 september 1994 weduwe van Dirk Both

* Arnhem, 8 maart 1918 † Vorden, 12 juli 2008

Vorden: Marjo Godtschalk-Both
Ben Godtschalk

Kuala Lumpur: Jeroen
Londen: Marjolein en Titus

Hayley

Boskoop: Fred Both (in herinnering)
Wil Both-Olierook
Stefan

Gouda: Renate en Tom

Vorden, 12 juni 2008
Correspondentieadres:
Marjo en Ben Godtschalk
Kapelweg 3
7251 KM  Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op
woensdag 16 juli 2008 van 19.00 tot 19.30 uur in
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op don-
derdag 17 juli 2008 te 14.00 uur in de aula van cre-
matorium Moscowa, Waterbergseweg 18 te Arn-
hem. Na afloop is daar tevens gelegenheid tot con-
doleren.

Als leven lijden wordt kan sterven een verlossing zijn.

Je moeder blijft je moeder,
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen,
omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag,
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.

Na een moeilijke laatste periode is rustig ingesla-
pen onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en
overgrootmoeder

Wilhelmina Martina Maria
Siemerink-van Spronsen

weduwe van 
Albertus Johannes Bernardus Siemerink

* 14 mei 1915 † 14 juli 2008

Ingrid 

Marcel en Annie

André en Ria

Bert

Klein- en achterkleinkinderen

Onze speciale dank gaat uit naar de 
medewerkers van de Beekdelle voor de 

liefdevolle zorg en aandacht.

Vorden, de Beekdelle

Correspondentieadres:
Stationsweg 25
7251 EL  Vorden

De plechtige uitvaartviering, waarvoor u wordt uit-
genodigd, zal worden gehouden op vrijdag 18 juli
om 12.00 uur in de Parochiekerk Christus Koning,
Het Jebbink 8 te Vorden.

Aansluitend aan de viering zal om 14.00 uur de
crematieplechtigheid plaatsvinden in de aula van
crematorium Slangenburg, Nutselaer 4 te Doetin-
chem.

Na afloop kunt u ons condoleren in de ontvang-
kamer van het crematorium.

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Mart
9 juli 2008

Hij weegt 3250 gram en is 54 cm lang.

Robert Dijkman &
Marga Leerkes
Noor

Vogelzang 8
7234 SZ Wichmond

www. j onau i t vaa r t z o r g . n l

JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

Sarah Gosens
0575-511238
Rembrandtstraat 18
7204 BX Zutphenongeacht uw verzekering

T  06 55916250
E info@marionpolman.nl
W www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

m i j  k u n t  u  b e l l e n  v o o r
e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t t



Onder grote belangstelling van ouders, broers,
zusjes en niet te vergeten de opa’ s en oma’s vond er
zaterdag aan het eind van de middag in het zwem-
bad In de Dennen het diploma zwemmen plaats.

Bij de uitreiking van de diploma’s werden de jon-
gens en meisjes op het ‘ereschavot’, luid toegejuicht
en waren zij maar wat trots op hun prestaties.
De geslaagden zijn:

Diplomazwemmen

Trots op het behaalde diploma

Veel publiek bij de uitreiking

Sander Eggink werd tweede, terwijl
Eric Waanders op de derde plaats
beslag legde. 

De laatste on-
derlinge
jeugdwed-
strijd werd ge-
houden in de
Berkel bij Zut-
phen. Er wer-
den 68 vissen
gevangen met
een totale
lengte van 8
meter en 20
cm. Uitslag: 1
Patrick Groot
Jebbink 14
stuks- 192 cm,
2 Eric Waan-
ders 13 stuks-
161 cm, 3 San-
der Arfman 7
stuks- 108 cm,

4 Sander Eggink 8 stuks- 105 cm, 5 Thijs
Eykelkamp 7 stuks- 97 cm. 
De vijfde onderlinge seniorenwedstrijd
in de Oude Yssel te Keppel werd gewon-
nen door Jan Groot Jebbink met 2900
gram, 2 Wim Bulten 1720, 3 Rob Gol-
stein 1480 gram. Op 24 juli wordt in
het Twente Kanaal de VVV wedstrijd ge-
houden.

Patrick Groot Jebbink 
jeugdkampioen De Snoekbaars

Door ook de laatste wedstrijd te
winnen is Patrick Groot Jebbink
jeugdkampioen van de hengelaars-
vereniging De Snoekbaars gewor-
den.

Links Eric Waanders, midden Patrick Groot Jebbink en rechts Sander
Eggink

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Op-

gave bij de Wehme.
• Vakantie tot september; Hobbyen

voor ouderen in het Dorpscentrum.
Op ma-wo en donderdagmorgen
van 9 tot 12.00 uur. Info en opgave
bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Vakantie tot september; Meer Bewe-
gen voor Ouderen: gym-sport en
spel -volksdansen-zwemmen. Infor-
matie en opgave bij Welzijn Oude-
ren Vorden.

• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

JULI
15 Avondrondleiding Pinetum de Bel-

ten Vorden
16 ANBO klootschieten, Kleine Steege

17 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 Avondrondleiding Pinetum de Bel-

ten Vorden
23 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
24 Klootschietgroep de Vordense Pan
24 PCOB Vorden koffieochtend in ho-

tel Bakker
29 Avondrondleiding Pinetum de Bel-

ten Vorden
30 ANBO klootschieten de Kleine Stee-

ge
30 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme, inlasmiddag
31 Klootschietgroep de Vordense Pan

KUNST AGENDA VORDEN
Tentoonstelling  werk cursisten Josee
van der Staak t/m 4 augustus bij gale-
rie Amare, Komvonderlaan.

Tekeningen en schilderijen Biblio-
theek Vorden t/m 16 augustus

met het oog op
kw

al
ite
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..

Weeversdrukkerij
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: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 51 76 18
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

Laat uw drukwerk
onze zorg zijn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen



Zij heeft al die jaren met volle teugen
van haar baan als directeur genoten.
Met name heeft de donderdag een
warm plekje in haar hart verworven.
‘Dan geef ik les aan groep 3, heerlijk
om te doen. Met name de onbevangen-
heid van die kinderen boeit mij
enorm. In de afgelopen jaren heb ik
mij zelf op de Vordering door kunnen
ontwikkelen. Ik heb veel van het team
op school en ook van de ouders ge-
leerd, vooral geleerd dat je veel dingen
samen moet doen’, zo zegt ze. Marja
Schotman is een enthousiaste vertel-
ler over de school, de leerlingen, de
leerkrachten en de ouders. Het is dan
ook nauwelijks voor te stellen dat ze in
de toekomst een andere functie gaat
bekleden. Daarover zegt ze: ‘Ik ga bin-
nen de Stichting Katholiek Basison-
derwijs, waarbij een 16 tal scholen zijn
aangesloten, waaronder ook de Vorde-
ring, een tweetal projecten aansturen.

Ik zal de Vordering gemakshalve even
als voorbeeld nemen. Alle leerkrach-
ten op deze school gaan studenten, af-
komstig van o.a. Pabo’s, ROC die hier
stage gaan lopen, begeleiden. De leer-
krachten fungeren dan als mentor. Ge-
rard Oosterlaken op zijn beurt, gaat de
mentors begeleiden. Het gehele proces

wordt dan door mij aangestuurd, zeg
maar nauwlettend gevolgd. Het uit-
gangspunt daarbij is dat de goede stu-
denten meer kansen worden geboden
en hopen wij dat juist deze studenten
(kwaliteit) voor onze Stichting behou-
den kunnen blijven. Het tweede pro-
ject waar ik mij mee bezig ga houden
is een bijdrage te leveren zodat de leer-
krachten op onze scholen zich meer
met lesgeven kunnen gaan bezig hou-
den. Momenteel is het nog zo dat ze
naast het les geven, zij er nog allerlei
klusjes bij doen (administratie, zelfs
huishoudelijke ‘karweitjes’). Daarvoor
willen we onder andere conciërges
aanstellen. We willen graag dat de
leerkrachten zich blijven ‘scholen’ en
dat ze tevens meer gebruik van elkaar’
s kennis gaan maken. Voor mij een he-
le uitdaging om ook dit proces te mo-
gen aansturen’, zo zegt Marja Schot-
man.

Geboren in het buurtschap Kranen-
burg, doorliep zij na de middelbare
school, vervolgens de PA in Doetin-
chem (inclusief hoofdakte) en was zij
klaar om op 21-jarige leeftijd het on-
derwijs in te stappen. Daarnaast volg-
de zij in de avonduren een opleiding
dat inhield dat zij ook ‘speciaal onder-

wijs’ mocht geven. Marja Schotman:
‘Ik had niet direct een vaste baan. Wel
ben ik overal met veel plezier op diver-
se scholen ingevallen voor zieke colle-
ga’s, tijdelijke vacatures e.d. Daar heb
ik veel ervaring mee opgedaan, boven-
dien als je laat zien dat je bereid bent
om overal in te vallen, heeft dat een
pré. Zo kreeg ik vervolgens een vaste
aanstelling op de Katholieke basis-
school ‘Achtsprong’ in Zutphen. Ik
heb daar acht jaar gewerkt en vervol-
gens zeven jaar op de ‘Scherpenstee’
in Warnsveld. Daarna werd ik be-
noemd tot directeur aan de Vordering.

Toen ik hier in 1997 begon viel mij al
direct op dat het team op school kei-
hard werkt en dat er een goede sfeer
heerste. Komende van een grotere
school viel mij bovendien op dat de
kinderen op de Vordering zo zelfstan-
dig konden werken. Wij zijn dat al die
jaren blijven stimuleren. Ook de kin-
deren overal bij betrekken. Tijdens de
gesprekken met de ouders van de
groepen 7 en 8 zijn ook de kinderen
aanwezig. En vooral ook duidelijkheid
naar de ouders. We zijn ons bewust ge-
worden dat wij het allemaal samen
moeten doen. 
De contacten tussen ouders en school
zijn daardoor intenser geworden. De
ouders zijn ook meer betrokken. Heb
je als school voor bepaalde ‘klussen’
de hulp van ouders nodig dan over-
treft het aanbod van de ouders, veelal
de ‘vraag’. Ik verlaat de Vordering met
een bijzonder positief gevoel en zullen
in mijn nieuwe functie de contacten
met de school blijven’, zo zegt Marja
Schotman.

Directeur Marja Schotman gaat nieuwe uitdaging aan

Afscheid maar straks ook een
weerzien met school De Vordering

Marja Schotman neemt na een periode van elf jaar, afscheid als directeur
van de Katholieke basisschool De Vordering. Geen afscheid voor ‘eeuwig’
maar straks ongetwijfeld ook een weerzien. Met ingang van 1 augustus
gaat zij binnen de Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland een an-
dere functie bekleden. ‘Ik ben een vrouw die houdt van uitdagingen in het
leven, ik denk nooit aan carrière-stappen. Als ik ergens een aantal jaren
heb gewerkt dan bekruipt mij het gevoel dat het tijd wordt wat anders te
gaan doen. Dat heeft niets met een eventuele positieverbetering te ma-
ken, maar gewoon omdat het in mij zit’, zo zegt Marja Schotman.

Marja te midden van de leerlingen van groep 3.

Een dier dat je lief is geweest en dood
gaat en dan maar dumpen in het bos
van een ander. Om zo waarschijnlijk
kosten te besparen om een cadaverwa-
gen te laten komen. Wie doet nou zo
iets? Wie meer weet of iets heeft ge-

zien of mischien de geit herkent, of
mischien weet iemand wel dat er er-
gens nu een geit minder aan wezig is. 

Dan graag bellen met (0575) 55 24 22. 
Al vast bedankt.

Geit gedumpt in bos

Dat doe je toch niet dat was meteen onze mening toen we de dode geit
zagen liggen.

De koffie stond klaar met iets lekkers
erbij en secretaresse Wilma Koopman
en Voorzitter Arie Dijkman, evenals de
bestuursleden Helen Niemeyer en Le-
nie Stapelbroek ontvingen de bezoe-
kers met een informatief praatje en
deden rondleidingen. Getoond wer-
den de bloeiende tuinen met prachti-
ge bloemen, maar ook groente en
fruit, dat op de diverse tuinen aanwe-
zig was.
Ook vanuit de nieuwbouw (apparte-
menten de Jongstraat) kwamen be-
langstellenden kijken om hun uit-
zicht nu eens van dichtbij in ogen-
schouw te nemen. Daarvan waren ver-
schillende bezoekers, die informeer-

den naar de mogelijkheid om zelf een
tuin te huren. Velen hebben genoten
van een glaasje fris, koffie met koek
en cake. Voor de liefhebbers waren er
voor 25 eurocent stekjes in de pot te
koop, of fraaie ansichtkaarten, gete-
kend voor Helen Niemeyer.
Uiteindelijk zijn er tientallen bezoe-
kers geweest, die een rondleiding kre-
gen, of op eigen gelegenheid rond
wandelden tussen de ruim 40 volks-
tuinen. Ook zijn er diverse tuinen ver-
huurd aan enthousiaste bezoekers,
maar er zijn nog enkele tuinen te
huur. Het weer was geweldig, met een
frisse wandelwind en een zon die alles
fraai kleurde. Rond drie uur werd de
open dag afgesloten en werden de
stoelen en tafels weer opgeruimd.
Als Volkstuinvereniging Vorden kijken
we terug op een geslaagde dag, waar-
bij we hebben kunnen laten zien wat
wij in onze volkstuinen voor elkaar
hebben gekregen en bezoekers heb-
ben kunnen informeren over allerlei
zaken.

Open dag bij
Volkstuinvereniging Vorden
Op zondag 6 juli j.l. hield de Volks-
tuinvereniging een Open Dag. Van-
af 11 uur 's morgens was het een
drukte van belang: tientallen be-
langstellenden en gelnteresseer-
den kwamen op de locatie nabij de
Vordense Beek (einde Raadhuis-
straat rechtsaf…)

Op bijgaande foto de cactussen die bij
de familie Marinus en Riekie Oude-
nampsen aan de Kruisdijk 4 in de tuin

in bloei staan. Het bijzondere aan deze
cactussen is dat ze maar heel even in
bloeien.

Cactussen

UITSLAGEN RIJVER. EN
PONYCLUB DE GRAAFSCHAP.
CH te Eibergen d.d. 13 juli pony’s.
M2 dressuur 1e prijs  Liana Nijenhuis
met Ypsilon 191 punten.

CH DINXPERLO D.D. 
12 JULI PAARDEN
B dressuur 1e prijs Anke Woerts met
Spetter, 203 pnt. B dressuur 3e prijs
Anke Woerts met Spetter 195 pnt.

P a a r d e n s p o r t

Vorden. Ook tijdens de laatste
dag van de fietsvierdaagse, die
de deze week door de afdeling
Vorden-Warnsveld van Jong Gel-
re werd georganiseerd, fietste
Pluvius mee. 

Van de 70 gestarte deelnemers aan
het begin van de vierdaagse, trot-
seerden op de laatste avond ‘slechts’
40 personen het weer. Toch nog op-

gewekte en lachende gezichten bij
een deel van de fietsers. Net als
voorgaande jaren toonde het ‘zwak-
ke geslacht’ ook nu weer over een
uitermate sterke mentaliteit te be-
schikken. De prijs voor de grootste
groep viel andermaal ten deel aan
de dames van de afdeling Vorden
van ‘Vrouwen van Nu’. De organisa-
tie is van het vaste ritueel, het over-
handigen van een wisselbeker, afge-

stapt. De dames gingen dit keer sa-
men op de foto en krijgen de groeps-
foto binnenkort, ieder persoonlijk,
als aandenken uitgereikt. De orga-
nisatie blijft richting toekomst bij-
zonder optimistisch en deelt bij
monde van Bastiaan Meijerink me-
de: ‘Volgend jaar is er in dezelfde
week, opnieuw een fietsvierdaagse
en ik weet het zeker dan is het abso-
luut mooi weer’!!

Fietsvierdaagse begon en eindigt
met regen



BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Zo leer je vechtenVogelnestkastjes ma-
kenVorden. Het zal enkele eeuwen ge-
leden zijn geweest, dat er ook in het
centrum van het dorp Vorden een kas-
teel stond met de prachtige naam ‘Kas-
teel Dorpscentrumus’. Later werd het
een klooster en thans anno 2008 doet
het voor andere culturele doeleinden
dienst. Echter, weer terug naar het ver-
re verleden, toen hielden zich daar in
de donkere gewelven van het gebouw
de monniken schuil, bang als ze wa-
ren voor ene Berend van Hackfort.
Vooral toen deze in eerste instantie
leuke jongeling, opgroeide tot een
wreed ridder die met veel ontzag in
deze contreien de scepter zwaaide. Af-
gelopen zondag waren een zevental
zeer stokoude monniken voor even de
kelders ontvlucht en liepen ze vrij en
vrolijk in deze voor hen onbekende
wereld rond. Ze hadden gehoord van
de Berenddag en wilden met eigen
ogen het kasteel Hackfort aanschou-
wen. Temidden van de vele honderden
bezoekers aan deze Berenddag keken
zij hun ogen uit. 

Zo nu en dan hielden ze stil en vorm-
den zij een kring en begonnen ze ver-
volgens uit ver vervlogen tijden, Gre-
goriaanse liederen te zingen. Het ze-
vental vormde de ‘Orde van de Wanor-
de’ . Het publiek genoot van hun zang
en wilde ook graag een handtekening.
Echter aan dat verzoek kon niet wor-
den voldaan, want in de onderaardse
gewelven hadden juist deze monni-
ken, in tegenstelling tot vele andere
geestverwanten geen schrijven ge-
leerd, ze konden daar immers geen
hand voor ogen zien ! Op verzoek wil-
den zij wel een lied over Berend van
Hackfort zingen. ‘We gaan echter eerst
een stevig glas wijn drinken en dan
gaan wij het lied ‘Berendbotje ging uit
varen’ repeteren, zo sprak monnik Lu-
docus. De geestelijken sloegen zich al
bij voorbaat van pret met de handen
op de knieën. U zult het inmiddels
hebben begrepen, de stemming op de-
ze Berenddag zag er op deze zondag al
vroeg in !

Onder de vele bezoekers, veel toeris-
ten. Onder hen bijvoorbeeld Martijn
Krijger. Hij was zondagmorgen samen

zijn zoontje Floris al vroeg vanuit Am-
stelveen naar kasteel Hackfort vertrok-
ken om niet alleen te kijken waar de
echte Berend van Hackfort heeft ge-
woond, maar bovenal ook om hier ter
plekke de sfeer van de middeleeuwen
te proeven. En er was nog een reden:
‘Mijn zoontje heeft thuis alle boeken
over Berend van Hackfort gelezen, hij
weet er alles van’, zo zegt de trotse pa-
pa. En zo zegt Floris, ‘ ik vind die Be-
rend een heel leuk jochie. Hij is in de
boeken net zo oud zoals ik nu ben,
acht jaar. Ik ga hier straks ook zwaard
vechten hoor, ik heb thuis ook een
zwaard. Daarmee vecht ik tegen mijn
broertje Broos. Hij is vier jaar, ik win
altijd van hem’, zo kwebbelt Floris
honderd- uit.

Martine Letterie die deze zondag veel
van de door haar geschreven kinder-
boeken signeerde, vindt al die toeristi-
sche belangstelling prachtig. Ook een
opgewekt gezicht bij Carmen Rondeel,
voorzitter van de Stichting Berenddag.
Aan de vooravond van deze dag, vertel-

de zij dat de organisatie hoopte, nu
het evenement voor het eerst op zon-
dag werd gehouden er daardoor meer
bezoekers zouden komen. Zij werd op
haar wenken bediend, op de weide bij
kasteel Hackfort heel veel gezinnen
met kinderen. Een echte familiedag
dus. Ook burgemeester Henk Aalde-
rink was van de partij. Hij maakte de
winnende lotnummers van de spon-
soractie bekend. Dit gebeurde onder
het toeziend oog van notaris Hulle-
man. 

Burgemeester Aalderink zei trots te
zijn op hetgeen in Vorden is geschied.
‘ Circa 60 ondernemers die samen met
een aantal organisaties ( Natuurmo-
numenten, VOV en de Stichting Be-
renddag) proberen een pad te maken.
Op deze plek stonden eeuwen geleden
al de contouren van dit pad. Wij heb-
ben in de gemeente Bronckhorst al
veel parels. Prachtig dat er vandaag
weer een nieuwe parel aan het snoer
kan worden geregen’, zo sprak Henk
Aalderink nabij de watermolen van
kasteel Hackfort. Jeroen de Koe, ad-
junct directeur Gelderland van Na-
tuurmonumenten was ook apetrots
dat er door veel samenwerking het Be-
rendpad gerealiseerd gaat worden. ‘
Door dit pad wordt het landgoed
Hackfort letterlijk met het dorp Vor-
den verbonden. Deze manier van sa-
menwerking smaakt naar meer en
daar gaan we in 2009 wellicht een ver-
volg ( een ander nieuw project ) aan ge-
ven’, zo sprak hij.

Ridder Richard loodste het publiek de-
ze middag door het programma, waar-
bij hij tevens diverse wetenswaardig-
heden’ over Berend vertelde. Aan het
begin van het ‘spelletjesterrein’ ston-
den ‘Heer Guus’ en Jonkvrouw Anne
klaar om de bezoekers te verwelko-
men. Aan Heer Guus ook nog de taak
om de diploma’ s te signeren die de
jongens en meisjes ontvingen nadat
ze tot ridder waren ‘geslagen’. De
jeugd vermaakte zich uitstekend met
onder meer brood bakken, schieten
met pijl en boog, zwaard vechten e.d.
Op het terrein ook een dokter uit de
middeleeuwen. Deze chirurgijn luiste-
rend naar de naam Magister Ludopi-
cus Utervenne vertelde over hoe de ge-
neeskunde in die tijd werd toegepast.
‘De kwakzalver kwakte zalf op de won-
den om op die wijze de wond te la-
ten’rijpen’ zo hield hij zijn gehoor
voor. Marleen Schaap van ‘ Valkerij
Schaap ‘ verzorgde deze middag een
aantal demonstraties met haar veer-
tien roofvogels. ‘In feite zijn roofvogels
hele luie dieren. We laten ze thuis in
Lochem elke dag wel een poos rond-
vliegen. Zij komen altijd weer terug,
want dat weten ze, dan wacht de prooi
( voer )’, zo zegt Marleen Schaap die sa-
men met haar man Keimpe overal in
ons land roofvogel demonstraties
geeft. ‘Het is een uit de hand gelopen
hobby’, zo zegt ze.

Prachtige ambiance en honderden bezoekers

Berenddag, voor het eerst op zondag, trof het in alle opzichten

Burgemeester Aalderink maakt prijswinnaars bekend, links Notaris Hulleman

Roofvogels zijn luie dieren

Zingende monniken

Chirurgijn legt middeleeuwse geneeskunde uit

Zelf brood bakken

Ridders klaar voor de strijd



MAGERE
RUNDERLAPPEN

500 gram  4,95
SPEKLAPPEN

500 gram  2,95
We zijn met vakantie 

van 21 juli tot 4 augustus.

COWBOYVLEES
PANKLAAR, BAKTIJD ± 10 MIN.

500 gram  3,95

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.TER-WEELE.NL

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN 

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121

Op zoek naar u?
Gastouderbureau Avonturijn biedt goede, kleinschalige opvang 
in een huiselijke sfeer. 
Wij zijn steeds op zoek naar gastouders die:

• het leuk vinden op (kleine) kinderen te passen en samen dingen te ondernemen;
• organisatietalent hebben;
• voldoende ruimte hebben om een kind te laten slapen en spelen;
• goed contact met de vraagouders belangrijk vinden.

Spreekt dit u aan of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op 
via telefoonnummer 0573-458130 optie 3 of mail naar gob@avonturijn-ruurlo.nl

Momenteel zijn wij actief op zoek naar gastouders voor onderstaande gezinnen:
• twee kinderen in de bso leeftijd in Eibergen. Graag flexibele opvang op

maandagochtend en/of woensdag en vast op de donderdag.
Kinderen gaan naar de Menno ter Braak-school. Graag bij vraagouders thuis.

• drie kinderen in de bso leeftijd in Ruurlo voor de donderdag.
Kinderen gaan naar de Kerst Zwart-school. Graag bij vraagouders thuis.

• drie kinderen in de bso leeftijd in Vorden. Flexibele opvang.
Kinderen gaan naar de Dorpsschool.

De Valeweide 
Bloemen en planten

BOS ZONNEBLOEMEN 
(5 STUKS).............................................2.99

20 ROZEN....................................3.99

BOLCHRYSANT.......4.99

SAPPIGE NECTARINES (grote maat) 16 stuks € 5,00
NIEUWE OOGST PITLOZE DRUIVEN 1 kg € 2,50
HOLLANDSE HAGELWITTE BLOEMKOOL € 0,75
HOLLANDSE BOSPEEN per bos € 0,50

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

Leestenseweg 10, 7207 EA Zutphen
T: (0575) 52 17 96, F: (0575) 52 88 78

www.bouwmarkt-heijink.nl

Monteren en plaatsen van:
• binnen en buiten zonwering
• sloten en veiligheidsbeslag
• badmeubels en douchecabines
• schuifwanden/kast systemen
• parket en laminaatvloeren

• het maken van kozijnen en ramen
• isolerende beglazing
• afhangen van binnen- en buitendeuren
• velux dakramen
• blokhutten/tuinhuisjes

Verder alle voorkomende timmerwerkzaamheden

ONDERHOUD EN BOUWSERVICE



Op 21, 22 en 23 juli worden jubileum-
voorstellingen gehouden in respectie-
velijk Winterswijk, camping Twee
Bruggen; een dag later in Groenlo,
camping Marveld en de laatste dag in
Vorden, camping Goldberg. Om het ju-
bileum kracht bij te zetten, is een bij-
zondere selectie gemaakt van circus-
artiesten. Zowel op het gebied van die-
rendressuur als acrobatiek viert Cir-
cus Bongo met deze productie hoogtij.
Want de voorstelling is inmiddels
meer dan alleen paardje links, paard-
je rechts. Het is een totaalconcept
waarbij de artiesten, de kostuums en
rekwisieten zijn afgestemd op een
verhaal met theatrale vormen. Een

artistiek team werkte maar liefst een
jaar lang aan de jubileumproductie
"Surprise".
Het personage Bongo beleeft op zijn
zoektocht naar het clowneske typetje
Dropje een enerverende voorstelling.
Hun aandeel is poëtisch, soms hila-
risch, maar bovenal aandoenlijk. Hun
korte acts zorgen voor de overgang
van sferen en stijlen. Zij zijn daarmee
de bindende factor tijdens de voorstel-
ling. Natuurlijk komen ook de circus-
artiesten ruim aan bod. Het duo Phoe-
nix jongleert in hoog tempo met bal-
len, ringen en kegels. Maria Lagranova
is een trapeze artieste met de gratie
van een filmster. Ze komt uit een Prui-

sische circusfamilie, die door de cir-
cuswereld als circusadel gezien wordt
en heeft de uitstraling van een prin-
ses. En naast een boeiend nummer is
uitstraling toch het belangrijkste voor
een succesvol circusartiest. 
Sommige nummers zijn speciaal ge-
maakt voor deze show. Zo was het duo
Marinescu tot vorig jaar nog te zien op
het ijs. Maar exclusief voor deze pro-
ductie binden zij de rolschaatsen on-
der. Op een speciaal geprepareerde
vloer brengen zij een combinatie van
discodans, schaatsen en adembene-
mende acrobatiek. In Spaanse sferen
brengen zij tevens een act op het strak
gespannen koord. Hoewel het in hun
acts draait om kracht en souplesse we-
ten zij het geheel op bijzondere wijze
te verpakken.
De dierlijke inbreng in het program-
ma is in handen van Eddi Laforte. De-
ze sympathieke Duitser begon zijn
loopbaan ooit als dresseur van roofdie-
ren. Inmiddels heeft hij zijn grenzen
verlegd en presenteert hij een act met
tal van boerderijdieren. Zijn optreden
is bijzonder te noemen en speelt zich
af in de sfeer van Candy-land. Met veel
geduld en kennis heeft Laforte deze
act samengesteld. Het huisdier staat
hierbij centraal en toont de dieren in
al hun facetten.
Handstand en motoracrobaat Roberto
Lagroni is de Brad Pitt van de circus-
wereld. Wanneer hij met zijn ronken-
de motor de circuspiste binnenrijdt,
toont hij handstandacrobatiek van ho-
ge klasse en laat hij de rock en roll-tijd
herleven. Zijn act is een combinatie
van kracht, gratie, lichaamsbeheer-
sing en uitstraling. Niet voor niets
vormt hij het slotstuk van de voorstel-
ling.
Met deze elementen en alles er om-
heen probeert Circus Bongo zich ook
in dit jubileumjaar te onderscheiden
van alle andere circussen. Met dit con-
cept leveren de artiesten van Circus
Bongo het bewijs dat het circus nog al-
tijd bruist en een "surprise" blijft voor
jong en oud.

Kaarten zijn op voorstellingsdagen
aan het eind van de morgen waarop
een voorstelling plaatsvindt verkrijg-
baar aan de kassa. De kassa is tijdens
speeldagen ook 30 minuten voor aan-
vang geopend. Zie de advertentie voor
meer informatie.

Jubilerend Circus Bongo:
"Prentenboek circus viert 30-jarig jubileum"

De nostalgische woonwagens, de authentieke theatertent, de sfeervolle
aankleding en de prachtige decoraties zijn reeds 30 jaar de ingrediënten
van het Nederlandse Circus Bongo. Wat in 1978  als kindercircus begon,
groeide uit naar een volwassen circusbedrijf, waarbij is vastgehouden aan
de sfeer van lang vervlogen tijden. Wie het circus bezoekt, komt terecht in
een circus uit een prentenboek. Een computergestuurde licht- en geluids-
installatie verraadt echter dat er een voorstelling gaat plaatsvinden die
eigentijdse technieken combineert met authentieke circusvormen.

ER WAS VOOR IEDEREEN WAT TE DOEN

Zo konden de kinderen op de Tinkers
rijden, was er een prachtig spring-
kasteel, veel informatie over de enor-

me loopstallen en kuddegedrag van
paarden, een hoefsmid, zadelpasser
en een standje van Hippisch Toerisme
Nederland. Omdat de Tinkers zomers

op het land leven was er een echte Tin-
kersafari zodat de bezoekers ook deze
Tinkers van dichtbij konden bekijken.
Door het ruige land leek het net een
echte "wilde" safari. 
Voor iedereen die het gemist heeft……
misschien volgend jaar weer!

Tinkersafari bij Stoeterij Hof van Ede
groot succes!!

Zaterdag 28 juni jl. zette de Stoeterij de deuren open voor publiek. Veel
mensen vonden de weg naar de Stoeterij. De opkomst was overweldigend!

De 4 modulen namelijk EHBO voor
kinderen, Kijken naar kinderen, Om-
gaan met ouders en de Risico-Inventa-
risatie, heeft een groep actieve gastou-
ders binnen Avonturijn in een ver-
sneld tempo afgrond. Voor Avonturijn
een reden om deze groep gastouders
eens extra in het zonnetje te zetten.

Ondanks de voorgenomen bezuinigin-
gen in de kinderopvang hebben  de
gastouders nog steeds een professione-
le en enthousiaste houding en nemen
hun taak als gastouder serieus. Dit
blijkt onder meer ook weer uit het po-

sitieve rapport van de GGD. Dit rap-
port is openbaar en kunt u inzien via
de web-site van de GGD Gelre -IJssel.

In het najaar starten de gastouders
met de (herhalings)cursus Kinder
EHBO volgens de normen van het
Oranje Kruis. Wij hopen opnieuw de
gastouders certificaten uit te reiken
en in het zonnetje te zetten. 
Informatie voor zowel gast- en vraag-
ouders kunt u vinden op www.avontu-
rijn-ruurlo.nl of men kan bellen met
het gastouderbureau (0573) 45 81 30
(optie 3).

Gastouders bij Avonturijn Ruurlo
gaan met de tijd mee

September 2007 zijn de gastouders binnen Avonturijn enthousiast met
een nieuwe manier van scholing gestart. Via de Gastouderacademie is een
online leeromgeving die speciaal voor gastouders is ontwikkeld, dit naast
de cursus en thema avonden.

We beginnen Donderdag avond met
"De Voute Disco Show" met Dj Otto vs.
Dj Smarties. We gaan de donderdag
avond weer lekker terug in de tijd. De
tijd van de Big Boots, Wijde broek`s
pijpen, Disco Bollen, en Bling Bling
Blousjes. Bij Dj Smarties (Richard Mar-
tens) vliegen de vonken er vanaf bij de
discosound van de 70 ' en 80 ' jaren,
grootgebracht met vinyl. De basis lag,
zoals vele Vordense DJ's bij het "t Stam-
pertje", daarna bekend van vele disco-
theken. Dit wordt een uitgelezen mo-
gelijkheid om samen met DJ Otto (Mi-
chel Besselink) de Voute Discoshow te

presenteren met hits uit vervlogen tij-
den. Enjoy the Party. Kortom; "TIS DIS-
CO TIME" bij de Herberg. 
De Vrijdag is het tijd voor "HANNIE`S

HEINEKEN HOLLAND HUIS". Deze
avond staat voor het Hollandse Lied,
Aprés Ski, en Duitse Schlagers. Dat
wordt dus één groot feest, en daarvoor
staat Dj Michel garant. Special voor de-
ze avond hebben we een mega Aprés
ski zanger gecontracteerd namelijk
Dario [o.a. van "hij was maar een
clown"]. Dat wordt dus één dolle ben-
de bij de Herberg. 
De zaterdag avond is het weer tijd voor
Dj Oliver.  De meeste kennen hem van
o.a. Zwarte cross, STEVO-feestjes,Festi-
vals, Danceparty`s, FFWD. Meer intro-
ductie heeft hij niet nodig. Kortom
Drie Dolle Balkonbal Dagen bij café
restaurant "De Herberg" in het hart
van Vorden.

Drie Dolle Dagen

"BALKONBAL DE HERBERG"

in het hart van Vorden
Na het succes van afgelopen jaar
zal er dit jaar met de Zomerfeesten
in Vorden drie dolle dagen balkon
bal bij "De Herberg" zijn. Dit ge-
beurt allemaal vanaf het balkon
boven het café.

Wedvlucht vanaf Chateauroux over
een afstand van circa 675 kilometer.
De uitslag was als volgt:  
C. Bruinsma 1, 2, 4; D.J. Gotink 3;
Comb. J. Meijer en Zoon 5, 7, 15; T.J. Be-
rentsen 6, 20; Comb. A en A Winkels 8,
9, 13, 14, 17, 18; H.A. Eykelkamp 10, 11,
19; Marc Tiemessen 12; M. Schuerink
16.

Wedvlucht vanaf Lommel over een
afstand van circa 120 kilometer.

De uitslag was als volgt: 
H.A Eykelkamp 1, 4, 7, 16, 17, 19, 20; C.
Bruinsma 2; E. Bruinsma 3, 9, 13, 18;
D.J. Gotink 5; H.B.M Hoksbergen 6, 8;
Comb. A en A Winkels 10, 12, 14, 15; R.
de Beus 11

P.V. Vorden

STEEDS SNELLER HENGELO-GLD.
Zaterdag 12 juli was de eerste jonge
duiven vlucht vanuit Lommel, 112 km.
Het weer was niet geweldig vandaar
dat de duiven pas na de middag gelost
konden worden. 

De duiven werden gelost met een ste-
vige westenwind kracht 4. De lostijd
was 13.45 uur, er waren 408 duiven in
concours waarvan de eerste duif werd

geconstateerd door A. Kamperman uit
Keijenborg om 15.05 uur. Snelheid van
de eerste duif was 83 km per uur. 

Uitslag: 
1 A. Kamperman 2. B. te Stroet 3. J. Teu-
nissen 4. R. Koers 5. G. Braakhekke.

Uitslag jeugd: 
1. Kelly Bergervoet 2. Thom Borneman
3. Ellen van Melis.

D u i v e n s p o r t



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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

K a p s a l o n :
Knippen dames en heren
Kleuren
Permanenten
Feestkapsels enz.

S c h o o n h e i d s s a l o n :
Gelaatsbehandelingen dames en heren 
Maria Galland huidverzorging
Flitslamp ontharing
Feest make-up enz.

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel. 0575 551423

Wij zijn een zorg- wooncentrum voor mensen in de derde
levensfase met een zorgbehoefte. Om de cliënt optimaal te
laten functioneren met al zijn of haar beperkingen, bieden wij,
een appartement, op de cliënt toegesneden ondersteuning,
aanvullende zorg en verpleging bij tekort schietende functies.
Daarnaast verlenen wij hulp aan zelfstandig wonende ouderen.
Uitgangspunt bij ons handelen is de zelfstandigheid en de
privacy van onze cliënten. 

Wij hebben een vacature;

Verzorgende niveau 3
van 28 per week 

Verzorgende niveau 2
van 18 uur per week

Invalmedewerker
In keuken en huishouding

De accenten van de werkzaamheden liggen op het terrein van de ADL, en de psycho-sociale
begeleiding van cliënten.

Ons beleid t.a.v medewerkenden is:
• De medewerkers niet alleen als persoon te zien die tegen betaling zijn werk uit moet voeren,

maar als een partner die bereid is zich voor de doelstelling in te zetten en deze mede vorm
te geven.

• De medewerker een duidelijke taak en functie heeft.
• De medewerker zijn/haar arbeidsduur die regelmaat heeft dat de betrokkenheid met het

werk gegarandeerd is.
• De medewerker die bijscholing krijgt die vereist is met betrekking tot nieuwe ontwikke-

lingen.
• De medewerker in goed overleg onderling kan samen werken.
• De medewerker zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor een goede werksfeer.

Het salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO – V & V (Verzorging en Verpleeg-
huizen). Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw A. Maalderink. 
Uw sollicitatie kunt u binnen 10 dagen richten aan mevrouw A. Hartman, directeur,
Abersonplein 9, 7231 CR Warnsveld. Telefoon 0575-522840

Borculoseweg 15a
7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 45 40 27
Fax  0573 - 45 38 25

info@gerardwesselink.nl 
www.gerardwesselink.nl

aan- en/of verkoop • taxaties • productierechten • bedrijfsverplaatsing

Stuntaanbieding:

Hollandse IJsbergsla 1 krop 0,49
Komkommer 0,49

Hollandse Brocolli 500 gram 0,99

Heerlijke zoete Galia meloen 0,99

UIT EIGEN KEUKEN

Lasagne 300 gram 3,55
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 19 juli. 

Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

PANDA
BROOD

NU VOOR

€ 1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen geldig t/m dinsdag 22 juli.

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

ROZIJNEN-
BOLLEN

NU 6 VOOR

€ 2.25

PASOA VLAAI

KLEIN 
€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl

Er is ook een informatie-folder beschikbaar:Uitgave De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave van Drukkerij Weevers

in samenwerking  met het Achterhoeks Bureau voor Toerisme. 

De krant bevat de complete VVV-agenda en bovendien allerlei

informatieve artikelen over bezienswaardigheden en evenementen in

de Achterhoek.

De agenda is overigens ook te vinden op de aan het produkt

gekoppelde internetsite: www.achterhoekagenda.nl

Verspreiding De Achterhoek Vakantiekrant wordt gratis verspreid via alle VVV’s in

de Achterhoek en vele hotels, bungalowparken, campings,

restaurants en attractieparken.

Voor aanlevering persberichten:

Berichten via de plaatselijke VVV of Achterhoeks Bureau voor

Toerisme, Postbus 4106, 7200 BC Zutphen, tel. (0575) 51 93 30, 

e-mail: persberichten@vvvachterhoek.nl 

Adverteren Voor informatie over advertentiemogelijkheden:

Drukkerij Weevers, tel. (0575) 55 10 10, 

e-mail: avk@weevers.nl

Informeer ook naar de gunstige voorwaarden 

voor doorplaatsing van advertenties in onze weekbladen:

Contact Bronckhorst, Contact Ruurlo, Weekblad Elna, 

Groenlose Gids en Contact Warnsveld!



BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Vorden. De fietsclub VRTC de Achtkas-
telenrijders organiseert zondag 20 juli
de Zomertocht. Een fietstocht voor het
gehele gezin over een afstand van 40
kilometer in de omgeving van Vorden.
De rit telt tevens mee voor het Gelders
Fietspaspoort. De tocht is minder ge-
schikt voor wielrenners omdat men
ook over onverharde wegen fietst. De
Achtkastelenrijders beschikt sinds eni-
ge tijd over vier tandemfietsen zodat

de mogelijkheid bestaat dat mensen
met een beperkt gezichtsvermogen
onder deskundige leiding ook mee
kunnen fietsen. Hiervoor kan men
contact opnemen met Jan Klein Was-
sink 0575- 464291. De start van de Zo-
mertocht is zondagmorgen tussen
10.00 en 13.30 uur vanaf de Herberg,
Dorpsstraat 10 in Vorden. Voor nadere
informatie kan men bellen 0575-
553586 of zie www.vrtcVorden.nl

Zomertocht VRTC De
Achtkastelenrijders

Een buskaartje is voor leden van Plat-
telands Jongeren Steenderen en Jong
Gelre Hummelo & Keppel goedkoper
dan niet-leden. De bus gaat dit jaar om
21.30 uur richting huis. 

Meer informatie staat op www.hums-
tee.nl, maar mailen of bellen kan ook:
Jeroen Janssen, jeroenjanssentol-
diek@hotmail.com, (06) 20540518 of
Robert ter Maat, robert_ter_maat

@hotmail.com, (06) 13901889.
De entreekaarten voor de Zwarte
Cross zijn te bestellen op www.zwarte-
cross.nl of te koop bij één van de voor-
verkoopadressen, zoals Café Heezen.
Vorig jaar was een groot succes, dus
wees er snel bij! Op de HUMSTEE-site
kun je ook vinden waar de precieze
opstapplaatsen zijn.

HUMSTEE gaat naar de ZWARTE CROSS

Zondag 27 juli 2008 gaat Humstee met een grote bus naar de Zwarte Cross
in Lichtenvoorde. Het vertrek is om 11.30 uur vanuit Baak en de bus rijdt
dan via Steenderen, Toldijk en Hummelo naar Lichtenvoorde.

Alle deelnemende leerkrachten ont-
vingen uit handen van de algemeen
directeur, de heer Gerbert Bieleman,
hun dyslexie-certificaat. Cursusleiders
Willeke Evers en Terry van de Beek
zorgden samen met orthopedagoog
Veronique Voorhuis (IJsselgraaf) voor
een inspirerend en praktijkgericht
cursusaanbod, dat alom waardering
kreeg. 
Het ‘Protocol Leesproblemen en Dys-
lexie’ is een handreiking voor leer-
krachten, remedial teachers en ande-
re leesspecialisten. Doel van dit proto-
col is een zo goed mogelijke begelei-
ding van leerlingen met (dreigende)
leesproblemen. Het protocol geeft,

door middel van een uitgewerkt be-
leidsplan op schoolniveau, aanwijzin-
gen voor observatie en toetsing van
leesvaardigheden (groep 3-4) en de
vaardigheden die daaraan voorafgaan
(groep 1-2).
Het protocol legt duidelijk uit wat de
oorzaken en de gevolgen kunnen zijn
van dyslexie. Het geeft een goed beeld
van waar een kind met dyslexie tegen-
aan loopt en hoe een school daar op in
kan spelen. 
Volgend schooljaar gaan de leerkrach-
ten voor de groepen 5 t/m 8 door met
de scholing en vindt de verdere imple-
mentatie plaats.

Scholingstraject scholen
IJsselgraaf afgerond

Op woensdag 4 juni jl. vond op de Steenuil in Steenderen de afsluitende
bijeenkomst plaats van de cursus ‘Protocol Leesproblemen en Dyslexie
voor groep 1-4’. Samen met collega’s van vier IJsselgraafscholen hebben
juf Janny, juf Emmie en juf Walda van de Steenuil dit interne scholingstra-
ject succesvol afgerond.

Na een succesvolle cursus worden de dyslexie-certificaten uitgereikt door de algemeen direc-
teur van IJsselgraaf.

De boerderij ligt onder andere aan de
Oude IJssel (fiets)route en bijna, op
300 m, aan de Ulenpas (wandel)route.
Bezoekers kunnen terecht voor koffie
of thee met iets lekkers en enkele klei-
ne lunchgerechten. 

Elke woensdagmiddag in de maanden
juli en augustus is er om 15.00 uur een
kleine rondleiding. Graag vooraf aan-
melden. Voor groepen vanaf 15 perso-
nen zijn er drie verschillende arrange-
menten, variërend van een klein be-

zoekje van 45 minuten tot ‘alles we-
ten’ in drie uur. De arrangementen
kunnen aangevuld worden met bij-
voorbeeld een lunch, een rondje kloot-
schieten -er zijn kloten te huur- of een
boswandeling door het Heekenbroek.
Op het terras, tussen de wijnstokken
beleef je een stukje Franse sfeer dicht
bij huis. Voor vragen en aanmeldingen
bel (0314) 381988 of kijk op www.heek-
enbroek.nl.

Wijnboerderij ’t Heekenbroek opende bezoekersruimte ‘De Dobbe’

Terras tussen de wijnranken

Wijnboerderij ’t Heekenbroek aan de Tellingstraat in Achter-Drempt
heeft haar bezoekersruimte annex terras op 4 juli jl. in gebruik genomen.
Het terras is bij mooi weer open. De bezoekersruimte heeft de naam ‘De
Dobbe’ gekregen. Dit is in Groningen een (vee)drink plaats.

De wijnranken bieden een fraai doorkijkje naar het nieuwe terras bij bezoekersruimte ‘De Dobbe’.

Voorzitter Wim Regelink zette dan
ook na de laatste geslagen bal deze he-
ren in het zonnetje en kregen zij on-
der luid applaus een cadeaubon voor
het vele werk De eerste week werden
de dubbels en de mix partijen ge-
speeld tot aan de finale. De tweede
week alle enkel partijen hier had men
bij de heren een A en een B poule waar
vele deelnemers zich voor ingeschre-
ven hadden.. In een vol gepland pro-
gramma zoals de laatste week en met
regen en soms partijen met drie set-
ters waarvan twee tiebreaks wil het
wel eens laat worden maar ook dan is
het gezellig vertoeven onder de ge-
plaatste tent en kunnen de laatste
nieuwtjes worden uitgewisseld. Zater-
dag werden de finales en om de derde
en vierde plaats gespeeld uiteraard

werd er weer in de regen begonnen
maar in de loop van de dag werd het
beter en was het voor zowel de spelers
als publiek mooie finales om te spelen
en te kijken. Aan het eind van de dag
werden de bekers met de grote oren
uitgereikt aan de winnaars en kon
men nog genieten van een goed ver-
zorgde warme hap.

UITSLAGEN
Heren A enkel: 1. Robbie Bouwmeis-
ter, 2. Bennie Peters, 3. Jan Stapel-
broek, 
Dames Enkel: 1. Suzanne Nijenhuis,
2. Nel Nijenhuis, 3. Maaike Megens.
Heren B enkel: 1. Frits Sipman, 2. Jan
Rensink, 3. Peter Wolbrink.

Dames dubbel: 1. Nel en Suzan Nijen-
huis, 2. Ria Hissink en Annet Keppels,
3. Manon Peters en Sandra Roording.
Herendubbel: 1. Jan en Daniel Stapel-
broek, 2. Jan Roording en Robbie
Bouwmeister, 3. Joep Haverkamp en AJ
Groot Jebbink.
Mix: 1. Bea Arends en Bennie Peters, 2.
Nel Nijenhuis en Jasper de Ronde, 3.
Ria Hissink en Jan-Willem Krijt.

Clubkampioenschappen
Sociï zitten erop
Met een grotere deelname dan vo-
rig jaar en met vele mooie partijen
kunnen de organisatie de heren
Joep Haverkamp en Rob Bouw-
meister ondanks de vele regen bui-
en de tweede week terug kijken op
een zeer goed in elkaar gezet en ge-
slaagd toernooi.
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Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:

� draai- en valramen � vensters en luiken
� hefschuifpui � trappen
� serres � glas (via schilder)
� dakkapellen � hang- en sluitwerk
� kozijnen (volgens politiekeurmerk)
� ramen � verbouwen en onderhoud
� deuren (metselwerk)
� schuren � verder alle machinale
� montage en ander timmerwerk

H. Mulder tel. 0575-451486
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06-15338615
7227 DA Toldijk fax 0575-450940

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

Kerkstraat 11, Hengelo Gld. • Tel. (0575) 46 12 35

ZOMERVOORDEEL

50%
KORTING

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

� TUINAANLEG (RENOVATIE) �
� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

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

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

• Persoonlijke bediening, indien gewenst.
• Wij denken nog met u mee en geven graag advies.
• Propaanvullingen voor uw eigendomsflessen.

Zutphen Emmerikseweg 17
7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55
Fax (0575) 45 26 79
www.bouwmarkttolbrug.com

DE BOUWMARKT MET VELE SPECIALITEITEN
Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo (Gld.)   T 0575- 46 52 58    

F 0575 - 46 01 81 E info@gotinkinstallatie.nl I www.gotinkinstallatie.nl

Functie omschrijving
Als monteur installeer je zelfstandig of in 
samenwerking, elektrotechnische installaties,
centrale verwarming, gas, waterinstallaties en
complete badkamers.

Wij vragen
• Enige jaren ervaring in een soortgelijke functie
• MBO werk- en denkniveau
• Servicegerichtheid 
• Een praktische, klantgerichte en 

collegiale instelling
• Inzet en goede contactuele vaardigheden 

Wij bieden
Een afwisselende baan met een prettige en 
directe werksfeer bij een gezonde en groeiende
onderneming. Naast goede arbeidsvoorwaarden
zijn er volop mogelijkheden voor studie en
eigen ontwikkeling.

Heb je interesse?
Stuur dan je sollicitatie voorzien van een 
CV naar Gotink Installatie
t.a.v. dhr. H. Gotink
Molenenk 6 

7255 AX Hengelo

Gotink Installatie is gevestigd in Hengelo (Gld) en beschikt over een eigen sanitair 
showroom. Als totaalinstallateur zijn wij actief in de gehele Achterhoek.
Vanwege toename van onze werkzaamheden zijn per direct op zoek naar

ELEKTROMONTEURS
LOODGIETERS / C.V MONTEURS

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86
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Op 31 maart en 1 april wordt

voor de veertiende keer Reurei

gehouden. Ditmaal in het za-

lencentrum Prinsen aan de Ei-

bergseweg 13 in Haarlo.

Meer dan 45 ei-kunstenaars uit Bel-

gië, Duitsland en Nederland laten

er hun mooiste ei-werken zien. Zij

laten er zien dat er van een ‘ge-

woon’ ei een prachtig kunstwerk

geschapen kan worden. De enor-

me variatie aan technieken maakt

Reurei extra interessant.

Wim Bluemers vertelt op beide da-

gen iets over de Achterhoekse

paasgebruiken en de folklore rond

de paasdagen. Speciaal voor Reurei

heeft hij verschillende soorten

palmpaasstokken gemaakt. Reurei

is op beide dagen geopend van

10.00 tot 17.00 uur

Ei in de
kijker

De schilderachtige en sfeervolle

hanzestad Zutphen haalt op zon-

dag 15 april alles uit de kast. De

binnenstad bruist dan van een

voorjaarsachtig leven. Zutphen

toont op deze jaarlijkse zondag in

de zondagse jas voor de 22ste keer

wat ze waard is.

Dat is heel wat. De cultuur valt nauwe-

lijks door één mens op te snuiven. In

haar lange historie heeft Zutphen heel

wat moois opgebouwd en bewaard.

Het mooie gerechtsgebouw bijvoor-

beeld is op deze dag geopend en voor

belangstellenden worden rondleidin-

gen door het gerechtscomplex ver-

zorgd.

Diverse ateliers kunnen bezocht wor-

den en kerken en andere historische

gebouwen ontvangen ook op deze

zondag van het nationale museum-

weekend graag bezoek. Zelfs het Ba-

derorgel van de Walburgiskerk ont-

vangt graag gastspelers en in de Librije

staan oude handschriften en boeken

te pronk. In de Sint Jan en in de hal

van het stadhuis is koormuziek en het

Folkloristisch Dansensemble zet vol-

gens traditie de beste beentjes voor op

de Houtmarkt. Natuurlijk zijn de win-

kels open, tot en met de grote woon-

boulevard van Eijerkamp toe.

Het is op 15 april een heel bijzonderde

dag in Zutphen. Er worden op deze

dag eveneens stadsrondleidingen ver-

zorgd om de diverse historische en

moderne sferen en de mixtures daar-

van te proeven. De luisterboten varen

op deze dag en de paardentram en

koetsen bieden op deze zondag een

leuk alternatief voor de benenwagen.

Zutphen in de zondagse jas

Hanzestad haalt bijna alles uit de kast

Al in de verre oudheid werden op

de Achterhoekse heuveltoppen

en –topjes aan het eind van de

winter grote vuren gestookt om

de demonen te verjagen. Vuur is

al eeuwenlang het symbool voor

reiniging en vruchtbaarheid.

Het Paasvuur is niet alleen het verja-

gen van de boze geesten, het mar-

keert eveneens het ontwaken van de

natuur. De as werd in vroeger dagen

zelfs over het land gestrooid om de

akkers nog vruchtbaarder te maken.

De traditie van paasvuren wordt in

de Achterhoek in ere gehouden. Op

vele plaatsen worden er met Pasen

grote vuren ontstoken en zijn daar-

omheen allerlei gezelligheidsverho-

gende activiteiten.

Een heel bekend Achterhoeks paas-

vuur is dat van IJzerlo, dat op Eerste

Paasdag in een weiland aan de weg

van Aalten naar Dinxperlo rond half

acht ’s avonds wordt ontstoken. In

de loop van de jaren heeft dit paas-

vuur grote bekendheid gekregen

vanwege de sfeer en de grootte van

het vuur. Al maanden geleden zijn

de voorbereidingen gestart en is met

de aanleg van dit fikkie gestart. Al-

lerlei brandbaar tuinafval, resten

hout en dergelijke zijn naar het vuur

gebracht en worden deskundig tot

een grote hoop gerangschikt.

In de buurt van de ‘paasbult’ staat

een grote tent, waarin het in de loop

van de avond steeds gezelliger

wordt. Het paasvuurprogramma be-

gint eigenlijk al om 18.00 uur met

een heel gevarieerd programma van

Kindertheater Warboel. Wanneer dit

theater speelt heb je geen kind meer

aan de kids. 

Tegen zevenen brengt de Liemerse

band Mid-Live gezellige akoestische

muziek en na 21.00 uur gaat het or-

kest Kaliber voor nog meer paas-

stemming zorgen. Kaliber heeft een

heel uitgebreid repertoire, is bekend

van bruiloften, partijen en kermis-

sen en weet altijd de juiste snaar te

treffen voor een fijn feestje.

Er is voldoende parkeergelegenheid

in de nabijheid van het paasvuur.

Kinderen onder de twaalf lentes wor-

den alleen onder begeleiding toege-

laten. Omdat de rooklucht nou een-

maal bij een paasvuur hoort, wordt

er geadviseerd om niet op z’n paas-

best te komen.

Paasvuren kleuren de

hemel

Het alom bekende festival PaasPop

in Zieuwent krijgt dit jaar een

nieuwe dimensie. Het drie dagen

durende festival is uitgebreid met

een klassieke avond, die dit bijzon-

dere Zieuwentse paasfestival nog

unieker maakt.

PaasPop Zieuwent is na vele jaren een

begrip geworden bij de muziekliefheb-

ber. Goede muziek en een fijne dosis

sfeer zijn de pijlers waarop dit drie-

daagse festival steunt. Paaspop wordt

gehouden in grote verwarmde tenten.

Op drie podia spelen van zaterdag-

avond 7 april tot en met maandag 9

april tal van bands. Op zaterdag en

zondag begint PaasPop om 20.00 uur,

op maandag Tweede Paasdag om

12.00 uur.

Het festival is dit jaar uitgebreid in de

diepte. Behalve pop is er nu ook een

klassieke avond. PaasPop heeft vanaf

het begin – en dat is veel meer dan een

decennium geleden – gestreefd naar

een zo breed mogelijk programma.

Acht jaar geleden hebben Cilia Stortel-

der, voorzitter van PaasPop Zieuwent,

en dirigent Emile Engel al gesproken

over een klassiek onderdeel in Paas-

Pop. Dit jaar is het voor het eerst dat er

een popfestival een combinatie van

klassieke en popmuziek brengt. Dank

zij de mooie en akoestisch zeer ge-

schikte Werenfriduskerk van Zieu-

went kan daar het nieuwe onderdeel

van PaasPop worden gesitueerd.

Op Goede Vrijdag (6 april) wordt er

vanaf 20.00 uur in de Werenfridus-

kerk de Johannes Passion van Bach uit-

gevoerd onder leiding van Emile En-

gel. Zes buitenlandse solisten, het En-

schedese koor Ex Arte en het orkest Il

Concerto Barrocco.

Het is zelfs mogelijk om het arrange-

ment Passione te boeken. Dit betekent

voorafgaand aan de uitvoering van de

Johannes Passion om 17.00 uur in her-

berg ’t Witte Paard een welkomst-

drankje en een diner.

Tijdens dit diner wordt er door diri-

gent Engel tekst en uitleg geven over

de Johannes Passion. In het arrange-

ment zijn gereserveerde plaatsen in de

kerk, diner en programmaboekje in-

begrepen. Na afloop van het concert is

’t Witte Paard (gelegen pal naast de

kerk) theatercafé en dan voor iedereen

toegankelijk.

Ilse Delange is één van de grote attrac-

ties die op de ‘tentenpodia’ van Paas-

Pop optreden. Verder komen speciaal

voor PaasPop naar Zieuwent: Luv, BZB,

R.O.O.O.M., Peter Pan Speedrock, Mal-

le Pietje en de Bimbo’s, Opgezwolle,

The Bloody Honkies, Postman en vele

anderen.

PaasPop duikt in klassieke diepte
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IJzer, de oerkracht van ons be-
staan. Een wereld zonder ijzer en
ijzeren elementen is nauwelijks
denkbaar. Zelfs de Achterhoek
heeft een belangrijk deel van zijn
welvaart te danken aan ‘oer’.
Langs de Oude IJssel werd veel
ijzerhoudende grond (oer) gevon-
den. Geen wonder dat er in de Ou-
de IJsselstreek van Doesburg tot
en met Ulft talrijke ijzerindus-
trieën zijn ontstaan.

Bekende namen als Atag, Etna en Pel-
grim zijn in respectievelijk Ulft en
Gaanderen opgebloeid. De geboorte-
grond van de DRU-kachels was even-
eens in Ulft en talrijke putdeksel die
in wegen liggen zijn vervaardigd
door Lovink in Terborg. De grote rol
van ijzeroer is in de Achterhoek wel-
iswaar uitgespeeld, maar ijzer heeft
wel een zeer herkenbaar stempel op
de regio langs de Oude IJssel gedrukt.

Deze zomer staan maar liefst negen
culturele evenementen in de Achter-
hoek in het teken van ijzer. ‘IJzer-
sterk’ is het motto waaronder deze
Achterhoekse evenementen zich pre-
senteren. IJzer is het bindend ele-
ment in deze manifestaties, waarin
overheden, toeristische organisaties
en evenementenorganisatoren nauw
samenwerken.
Deze bijzondere gebeurtenissen met
ijzer als verbindende factor zijn het
straattheaterfestival Buitengewoon
in Doetinchem (6 en 7 juli), de thea-
trale wandeling ’n Drom 8/26 in Sin-
deren (7 juli), de culinaire Gran Parti-
ta op Huis Bergh te ’s-Heerenberg (14
juli), IJzerfonie: performance door
kunstenaar, dichters en smeden in
Bredevoort (21 juli), de vijf weeken-
den van de Achterhoek Spektakel-
toer, die gedurende de maanden juli
en augustus Eibergen, Ulft, Winters-
wijk, Zelhem en Lochem aandoet, het
Kasteeltuinconcert in Ruurlo (2 au-
gustus) en het Smeedwerk Locatie-
theater SCHAFTtijd in Ulft (23, 24 en
25 augustus).
Verder horen de fietsroute en exposi-
tie Oerkracht (tot en met 27 septem-
ber) en de Beelden aan de Oude IJssel
(16 juni tot en met 26 augustus) in de-
ze rij van ‘ijzersterke’ Achterhoekse
zomerevenementen. Info: www.cultuurachterhoek.nl

FIETSEN LANGS OERKRACHTHet meest noordelijke deel van Ulft

wordt in de volksmond nog steeds
Oer genoemd naar het ijzeroer dat
daar in de grond verborgen zat. Hier
stonden ook de bekende fabrieken
van de DRU, in de vorige eeuw een be-
langrijke werkverschaffer voor de he-
le streek.
In één van de oude fabriekshallen
van de DRU komt het Nederlands
IJzermuseum. Er is daar momenteel
een grensoverschrijdende expositie,
omdat ook Anholt en Isselburg aan
de Duitse kant van de grens een be-
langrijk deel van hun welvaart te

danken hebbenaan het ijzer.‘IJzer in de regio’ ishet thema van deze expositie. De stichting Nederlands
IJzermuseum en het Internationaler
Fachverband Gestaltender Schmiede
organiseren gezamenlijk tot eind sep-
tember de heel bijzondere kunstma-
nifestatie Oerkracht. Een groot aan-
tal metaalkunstenaars en siersme-
den uit Europa heeft kunstwerken
uit ijzer en staal gemaakt. Meer dan
honderd creaties worden in het ge-
bied tussen Ulft en Isselburg op speci-
aal geselecteerde locaties geplaatst.
Deze locaties liggen allemaal langs
een 25 kilometer lange fietsroute, die
van Ulft via Terborg en het Duitse Is-
selburg weer naar Ulft gaat.De grotere kunstwerken staan langs

deze mooie fiets- of eventueel wan-
delroute. De kleinere creaties zijn in
de fabriekshal van de voormalige
DRU in Ulft en in het Augustahospi-
tal in Isselburg-Anholt tentoonge-
steld.
Er is een catalogus met alle informa-
tie over de kunstenaars en hun geëx-
poseerde kunstwerken beschikbaar.
Deze catalogus is net als de fietsroute
te koop bij VVV Ulft, bij het IJzermu-
seum en bij de Verkehrsverein in An-
holt-Isselburg.

BEELDEN AAN DE OUDE IJSSEL 
De vierde editie van de kunstroute
Beelden aan de Oude IJssel staat dit
jaar (van 16 juni tot en met 26 augus-
tus) tevens in het teken van IJzer.De beelden staan langs het ‘ei’ van

Doetinchem: dit is rond de oude bin-
nenstad, waar vroeger de stadswallen
lagen. Dit jaar is het kunstproject gro-
ter dan de vorige drie keren. Naast de
zeventien buitenbeelden staan er nu
ook beelden in de Catharinakerk (op
dinsdag en zaterdag geopend van
10.00 tot 16.00 uur en op donderdag
van 13.00 tot 16.00 uur) en in de meu-
belzaak Voorhuis Design, die aan de
route ligt. De kunstwerken van Beel-
den aan de Oude IJssel zijn gemaakt
door professioneel werkende kunste-
naars uit Nederland en Duitsland.
Verder zijn er twee beelden gemaakt
door leerlingen van ROC Graafschap
College onder begeleiding van ijzer-
kunstenaar Cees Pronk.Bij de VVV in Doetinchem en kunst-

centrum Het Web kan gratis een
informatie- en routeboekje worden
afgehaald.

IJzersterk:
Niet minder dan negen evenementen
met ‘ijzer’ als uitgangspunt

Sint Maarten is de beschermheilige
van hanzestad Doesburg. Maarten
leefde in de vierde eeuw in Frankrijk.
Al tijdens zijn leven deden verhalen de
ronde over Maartens wonderdaden.
Zo’n verhaal is bijvoorbeeld dat van de
hongerige menigte, die door Maarten
op wonderbaarlijke wijze werd gevoed
met soep, brood en vruchten van het
veld.
Dit verhaal inspireerde de Stichting
Manifestaties Martinikerk in Does-
burg om opnieuw boeren, burgers en
buitenlui gastvrij te onthalen op een
feestmaal: de Sint Maartensmaaltijd.
De eerste maaltijd was in 1982, de
eerstvolgende is op 16 juni tussen
11.00 en 16.00 uur in de Grote of Mar-
tinikerk, die hoog boven Doesburg uit-
torent.

Sint Maarten heet zijn gasten zelf wel-
kom. Voor iedere gast die in de kerk
aanschuift is er een kop geurige veld-
soep, brood en een schijf meloen. Om
de maaltijd op te vrolijken zijn er de
hele dag in en buiten de kerk optre-
dens van muziek- en dansgroepen.
Verder is er buiten de kerk een grote
verzamel- en curiosamarkt.

Sint Maarten nodigt uit op de soep

De Borculose Taptoe is al lang een
goede traditie. Een publiekstrekker en
daarnaast een hoogstaand muzikaal
en cultureel evenement, waarvan op
23 juni voor de achtste keer gesmuld
kan worden.
In Borculo zijn in dit laatste volledige
juni-weekeinde tal van activiteiten. De
taptoe is daarvan één van de grote
hoogtepunten. De taptoe begint om
19.00 uur op het parkeerterrein van
Friesland Foods Domo aan de Needse-
weg. Er is speciaal voor de avonduren
gekozen omdat er dan alle aandacht
kan zijn voor dit muziekevenement,
maar ook omdat dit gebeuren van
show en muziek dan beter tot zijn
recht komt.
Show en goede muziek zijn de stevige
pijlers waarop de Taptoe Borculo staat.
Het niveau van de deelnemende korp-
sen staat op een hoog peil. Bij de sa-
menstelling van het programma is te-
vens rekening gehouden met de wen-
sen van het publiek. Op veler verzoek
is bijvoorbeeld het Wielrijderskorps
Crescendo uit Opende weer gecontrac-
teerd. Lopend en op de fiets voert dit
korps een amusante en knappe show
op zonder daarbij het muzikale ele-
ment ook maar enigszins te verwaar-
lozen.
Het Wielrijderskorps Crescendo treedt
veel op in Nederland, maar ook in het
buitenland is Crescendo populair.Andere interessante taptoe-items ko-

men van de drum- en showfanfare Red
& Black uit Giesbeek, drum- en show-
fanfare Mr. H.M. van der Zandt uit
Velp, de showband en het jachthoorn-
korps De Bazuin uit Leerdam, het
drumkorps Djembée uit Berkelland
en als klap op de vuurpijl nog het Ber-
kelland Orkest. Dit is een groot orkest,
dat is samengesteld uit alle muziek-
korpsen uit de gemeente Berkelland,
waarvan Borculo deel uit maakt. Van-
wege het optreden van dit enorme ‘ge-
meente-orkest’ moet het taptoeterrein
waarschijnlijk vergroot worden.De organisatie zal dit graag doen,

want hiermee wordt duidelijk, dat
Berkelland een zeer muzikale ge-
meente is en dat is toch wel het mooi-
ste wat je de mensen kunt laten zien
en horen. Iets om trots op te zijn. Trou-
wens ook deze achtste Taptoe Borculo
belooft weer veel spectaculairs en
moois.

Spetterende muzikale show

Achtste Taptoe Borculobelooft volop hoogtepunten

Zaterdag 14 t/m vrijdag 27 juli 2007
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De tuin rond buitenplaats De Wiersse

(tussen Vorden en Ruurlo) wordt wel

de mooiste tuin van Nederland ge-

noemd. Steeds weer nieuwe ontdek-

kingen, groeiende en bloeiende plan-

ten en mooie doorkijkjes maken de

tuin steeds weer nieuw en anders.

De Wiersse is al sinds 1678 familiebe-

zit. De tuin, die een oppervlakte heeft

van 16 ha, wordt enkele malen per

jaar voor belangstellenden openge-

steld. Op 22 juli kan de tuin van De

Wiersse weer worden bekeken. Ver-

rassend zijn de zichtassen, die de

tuin met het Achterhoekse land-

schap verbinden. Mooi de lanen, die

leiden naar een fontein of een stand-

beeld.

Groen is momenteel waarschijnlijk

de hoofdkleur. Bijvoorbeeld varens en

hosta’s vormen contrasten in de Lage

tuin, waarin ouderwetse floxen toch

nog een gevarieerd kleurenelementje

brengen.

In de moestuin worden groenten af-

gewisseld met snijbloemen en klein-

fruit. En voor liefhebbers van een

strakke vormgeving zijn de rozenpar-

terre en de taxusheggen een beleve-

nis. Historici en romantici zullen

vooral genieten van de rust en uitstra-

ling van vroeger eeuwen.

De mooiste tuin van Nederland open

De Wiersse

De hele maand juli is er van alles

aan de gang op de pannenkoe-

kenboerderij Erve Brooks in Gel-

selaar. Er zijn demonstraties en

activiteiten, die voor het hele ge-

zin interessant zijn. Op 14 juli is

er een demonstratie in het be-

schilderen van wekpotjes en leis-

tenen. Marian van Delft laat zien

hoe het allemaal moet en hoe de

leukste en mooiste resultaten be-

reikt kunnen worden.

Touwdraaien komt op zaterdag 21

juli aan bod en op 25 juli worden er

sieraden gemaakt. Deze demonstra-

ties zijn van 10.00 tot 16.00 uur.

In de maanden juli en augustus is er

in het oude bakhuisje broodbakken.

Kinderen mogen dan zelf hun

broodje bakken. Verder is er op Erve

Brooks gedurende het hele jaar op

de woensdag van 10.00 uur een weef-

demonstratie in de museumboerde-

rij Erve Brooks Niehof. Iedere maan-

dagmiddag wordt er bij de museum-

boerderij uitleg gegeven over de geo-

logische collectie.

Maar dat is lang niet alles. Bij Erve

Brooks kan het Avonturenpad wor-

den gelopen. Dit is een wandelpad

met onderweg spelletjes en hinder-

nissen. Leuk voor een wandeling

met de hele familie.

Op Erve Brooks is wat te

beleven

Berend van Hackfort leefde om-

streeks het jaar 1500 in kasteel Vor-

den en in kasteel Hackfort, even

buiten Vorden. Een leuke jongen,

die in zijn tijd spannende avontu-

ren beleefde. Dank zij de boeken

van Martine Letterie is Berend van

Hackfort anno 21ste eeuw opnieuw

in de belangstelling gekomen.

In Vorden bestaat er nu drie jaar een

kinderfietsroute, die de sporen van Be-

rend van Hackfort volgt. En verder is

er op 14 juli voor de derde keer de Be-

renddag op de kasteelweide van kas-

teel Vorden, achttien stappen buiten

het centrum van het dorp Vorden in

de richting van Ruurlo.

De sfeer van het jaar 1500 herleeft tij-

dens deze Berenddag. Van 10.00 tot

18.00 uur zijn er rond kasteel Vorden

van allerlei historische zaken te bele-

ven, die vooral voor de jeugd heel inte-

ressant zijn. De ridders vechten hun

gevecht, de troubadours zingen er

hun hoogste middeleeuwse lied en er

is een heuse verhalenverteller, die de

spanning er flink in houdt.

Er is eveneens een valkenier, die zorgt

voor een roofvogelshow, er zijn

zwaardvechters en er worden middel-

eeuwse spelletjes gedaan. Ieder kan

zijn of haar eigen familiewapen schil-

deren, kleien of viltmaken.

Op de kinderfietsroute in de sporen

van Berend zijn er ter gelegenheid van

Berenddag ook allerlei extra activitei-

ten. Wapens beschilderen, middel-

eeuwse muziek maken en de molen

van Hackfort bekijken zijn enkele leu-

ke aanleidingen om van de fiets te

stappen.

Een dagje naar de

middeleeuwen Derde Berenddag

Vanaf 14 juli zijn zes weekenden lang

kunstschilders op diverse locaties in

de Achterhoek actief bezig. Dit in het

kader van de kunstschildermanifesta-

tie Kleurenpalet, dat deze zomer voor

de zevende maal in de Achterhoek

plaatsvindt.

Kleurenpalet heeft inmiddels in de

wereld van de amateurkunstschilders

een gevestigde naam. Honderden

kunstschilders trekken iedere zomer

naar de Achterhoek om er typisch

Achterhoekse dingen op papier of

doek vast te leggen. De opdracht is na-

melijk Achterhoeks cultureel erfgoed

vast te leggen. En dan valt er veel inte-

ressants te schilderen. Historische ge-

bouwen, mooie landschappen, karak-

teristieke korenvelden, kabelende

beekjes en niet te vergeten het ‘be-

roemde’ Achterhoekse coulisseland-

schap.

Het leger kunstschilders strijkt op 21

juli neer in Ruurlo, 28 juli: Lochem, 4

augustus Bronkhorst, 11 augustus

buurtschap Linde bij Vorden en 19 au-

gustus in Bredevoort. 

De finale van dit schilderevenement is

op 26 augustus. Op die dag zijn de

winnende schilderstukken in de histo-

rische Burgerzaal van het gemeente-

huis in Zutphen te bezichtigen.

De organisatie is in handen van de

stichting ‘Lionsclubs voor behoud van

cultureel erfgoed’, een gezamenlijk

initiatief van de Lionclubs in de Ach-

terhoek.

Kleurenpalet

Kunstschilders actief in Achterhoek

Op 14 juli a.s. rijdt de BEB voor het

eerst door Bronckhorst.  De Bronck-

horster Evenementen Bus vervoert

dan kinderen naar en van de Berend-

dag in Vorden. Kinderen kunnen op-

stappen bij de volgende 10 campings: 

Dorado Beach Olburgen

Ijsselstrand Doesburg

Het Zwarte Schaar Doesburg

De Graafschap Hummelo

De Goldberg Vorden

De Reehorst
Vorden

Kleine Steege Wichmond

Kom es An
Hengelo Gld.

Wolferswoud Zelhem

Camping WarnsveldWarnsveld

Ook kinderen die niet op een cam-

ping staan kunnen gratis mee met de

bus, wanneer zij zich van tevoren

aanmelden.

De BEB rijdt deze zomer vier keer.

Naast de Berenddag wordt het ver-

voer verzorgd naar de Smoks Hanne

Middag op 25 juli, de Koen Kampioen

Dag op 1 augustus en de Expeditie

Bronckhorst Dag op 8 augustus 2007.

Voor meer informatie over de BEB en

de kinderactiviteiten kunt u terecht

bij de VVV Bronckhorst, tel. (0575) 55

32 22, www.vvvbronckhorst.nl.

Met de Bronckhorster Evenementen Bus naar

de Berenddag en Smoks Hanne middag

Zaterdag 25 augustus t/m vrijdag 14 september 2007
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In het kader van de Warnsveldse
feestweek is er op 31 augustus en 1
september de Gondelvaart Warns-
veld op de schilderachtige Berkel,
die op beide avonden nog sprookjes-
achtiger zal zijn dan op “normale
dagen”. De Warnsveldse Gondel-
vaart is een traditie, die stamt uit de
jaren twintig van de vorige eeuw.
Aan deze traditie is in de loop van de
decennia nauwelijks iets gewijzigd
en dat maakt deze gondelvaart zo
heel bijzonder. Zelfs de wijze van het
verlichten van de acht gondels is
niet veranderd. Vele duizenden vet-
potjes geven de contouren van de
gondels aan en bepalen de sfeer van
het schouwspel op de Berkel. Er
komt dus geen kunstlicht aan te pas

en hierdoor is de Gondelvaart
Warnsveld uniek in Nederland. De
gondelvaart begint om 21.15 uur; in
afwachting van de duisternis zingt
vanaf 20.00 uur het popkoor Back
Corner. Daarnaast maken de Berkel-
schippers hun opwachting. Zij bren-
gen vanaf het water zeemansliede-
ren ten gehore.

Gondelvaart Warnsveld geheel volgens traditieAuthentieke lichtbronnenbrengen sfeer op Berkel

Aalten viert Volksfeest van 13 tot en
met 15 september. Op alle dagen is
er veel leuks te beleven in Aalten,
maar tijdens het Volksfeest is Aalten

extra aantrekkelijk. Wat bijvoor-
beeld te denken van de lampionop-
tocht en het vuurwerk op de ope-
ningsavond (13 september).De veertiende september staat in het

teken van de authentieke en ietwat
folkloristische onderdelen als de
kinderspelen, het koningschieten en
andere volksspelen. Op 15 septem-
ber om 10.00 uur start de allegori-
sche optocht, waarin ook bloemen-
wagens en diverse muziekgezel-
schappen meetrekken. Op de Markt
is daarna een vendelhulde en gaat
het Volksfeest en een gezellige ker-
mis naar een hoogtepunt.

Optocht in aantocht

Het 127ste Volksfeest van Beltrum be-
gint op 2 september om 14.30 met het
befaamde bloemencorso. Twaalf wa-
gens met honderdduizenden kleurige
dahlia’s trekken door het dorp, dat
dan al in feeststemming begint te ra-
ken vanwege het volksfeest.Het corso is een enorm bloemenfeest

met als grote attractie dat de wagens
vanaf 18.00 uur in het corsopark aan
de Avesterweg van dichtbij bekeken
kunnen worden. De corsowagens
staan daar een paar uurtjes te pronk.
Alle details zijn dan goed te bestude-
ren. Er kan dan eveneens in alle rust
nogmaals genoten worden van deze
bloemrijke kunstwerken.

Dahliacorso van Beltrum

De gondelvaart van Bredevoort
wordt dit jaar een totaalshow vol
met romantiek, show en muziek.
Licht en donker, water en techniek
zijn elementen, die de gondelvaart
op de middeleeuwse gracht gestal-
te geven. De Bredevoortse gondel-
vaart legt de nadruk op sfeer en
show. Een combinatie, die al 38 jaar
tot successen en overweldigende
belangstelling hebben geleid.

Op 31 augustus, 1 september en 7 en 8
september wordt de 39ste gondelvaart
van Bredevoort gehouden. Een heel
evenement, waarvoor ieder jaar weer
nieuwe attracties worden bedacht.
Want de gondelvaart moet voor de
meest trouwe bezoekers ook verras-
send en attractief blijven.Ieder jaar wat nieuws. Sinds 1968 –

toen vond de eerste gondelvaart plaats
– is dat het devies van de organisato-
ren. Dank zij de creativiteiten, vin-
dingrijkheid en het enthousiasme van
de Bredevoortse bevolking heeft de
gondelvaart zo'n lange geschiedenis
kunnen opbouwen. En de ideeën zijn
nog lang niet uitgeput.In de loop van de gondelvaartjaren

zijn er heel wat ontwikkelingen ge-
weest. In de eerste jaren waren het de
waxinelichtjes, die de gondels en de
gondelvaart groots en mooi maakten.
Na de waxinelichtjes kwamen de fiets-
lampjes op de gondels. Samen met
brandende fakkels werd hiermee het
beeld bepaald. Daarna werden de cli-
plights (kleine lichtpunten in combi-
natie met plexiglas) op de Bredevoort-

se stadsgracht gelntroduceerd. Maar
de creativiteit wordt niet alleen in de
techniek gestopt. Ook de onderwer-
pen, de uitbeelding en het samenspel
van licht en muziek zijn verrassend.
Dit jaar ligt nog meer dan in andere
jaren de nadruk op een totaalshow. De
Gondelvaart 2007 wordt een feest voor
oog en oor. Maar liefst dertien gondels
zullen daarvoor zorgen. Elke gondel
heeft echter zijn geheel eigen karak-
ter.

De gondelvaart van Bredevoort wordt
altijd omlijst door een bijzonder pro-
gramma. Dit jaar wordt op alle vier
gondelvaartavonden om 20.00 uur de
show geopend met optredens van
countryzangeres Sandra Vanreys (uit

Aalten) met streetdance van de Lich-
tenvoordse formatie B-Dazzled.Na dit optreden op het drijvende po-

dium begint de gondelvaart; wanneer
de laatste gondel uit het zicht is ver-
dwenen, begint het grote vuurwerk.
En daarna is er Aftergondelvaart op de
Markt. De tuinen in het stadje zijn dan
verlicht. Het is zelfs mogelijk om met
het gondelvaarttreintje langs de ver-
lichte tuinen te rijden.

Een spel van licht, muziek en romantiekBredevoortse gondelvaart vol sfeer en show

Miljoen dahlia's worden er ver-
werkt voor het bloemencorso van
Lichtenvoorde. Op zondagmiddag
9 september trekt het corso voor de
78ste keer door het dorp, dat in
heel Nederland bekend is gewor-
den door dat corso. Ook uit het bui-
tenland groeit de belangstelling
voor de grootse bloemencreaties,
die in Lichtenvoorde worden neer-
gezet.

Vorig jaar werd hardop gefluisterd,
dat het corso van Lichtenvoorde het
grootste van de wereld is. Of dat zo is
wordt bevestigd noch ontkend. Wel is
zeker, dat jaarlijks tienduizenden
mensen van het corso genieten. Er
worden dan ook speciale verkeers-
maatregelen genomen. In sommige
gevallen zal het eenvoudiger zijn om
per openbaar vervoer naar het corso te

gaan.
Dit jaar trekken er 21 grote wagens en
tientallen kleine kleurrijke bloemen-
scheppingen door Lichtenvoorde. In
de dagen en nachten voor dit corso
hebben de inwoners miljoenen dah-
lia's in vele tientallen kleuren op de
wagenskeletten vastgemaakt waar-
door de creatie vorm en inhoud kreeg.
Al vroeg in het voorjaar doet de Lich-
tenvoordse corsocommissie 'inkopen'
bij tal van dahliakwekers in Neder-

land en Duitsland om van een vol-
doende aantal bloemen verzekerd te
zijn. Vanuit alle hoeken van Neder-
land en Duitsland worden de dahlia's
in de eerste week van september naar
Lichtenvoorde vervoerd, waar ze dan
zo kort mogelijk voor de tweede zon-
dag van september – de jaarlijkse cor-
sodag – verwerkt worden. Iedere inwo-
ner van Lichtenvoorde is op de een of
andere manier wel bij dit corso betrok-
ken.
Dit boeiende en bloeiende spektakel
wordt omlijst door een interessant
voor- en naprogramma. Dat houdt in,
dat het in Lichtenvoorde op 9 septem-
ber de gehele dag corsodag is. Er is op
deze dag van alles te beleven in Lich-
tenvoorde met het corso dan als hoog-
tepunt. Het corso wordt begeleid door
tal van muziekkorpsen en showorkes-
ten.

Miljoenen dahlia's in tientallen kleuren
Corso Lichtenvoorde internationaal bekend bloemenfeest

avk@weevers.nl
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Flitsebaoge.

B. Gemaste.

C. Lieke.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.
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Lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars
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Tel.: (0575) 555 733 - Fax: (0575) 552 333
E-mail: info@vanzeeburgmakelaardij.nl - www.vanzeeburgmakelaardij.nl

Uw vertrouwde adres in Vorden

Op de dagen voorafgaande aan de
wedstrijd en in het weekend zelf was
het ruim 40 graden in Italie en hier-
door was het erg afzien voor de rijders.
De zaterdag was een hele lange dag
want er moest maar liefst 7,5 uur gere-
den worden over voornamelijk stenen,
stenen en nog eens stenen. De route
was erg gevarieerd met veel hoogtever-
schillen en nauwelijks harde weg. De
crosstest was uitgezet op een stoppel-
veld die bezaaid was met losse stenen.
Deze proef telde gelijk vanaf de eerste
ronde mee en was erg moeilijk berijd-
baar. Het leek wel of er op knikkers ge-
reden werd omdat de kleine stenen
erg veel rolden onder de wielen.
Hierdoor was het moeilijk om grip te
vinden en om snelheid te maken. De-
ze proef verliep voor Erwin in de eer-
ste twee ronden niet naar wens. De en-
durotest was op een steenachtige berg
met veel moeilijke hellingen en mega
steile afdalingen. Deze proef was erg

moeilijk maar Erwin genoot hiervan
tijdens het rijden en kwam de gehele
dag goed uit de voeten op deze proef.
De extremetest was uitgezet in een ri-
vierbedding met zeer veel grote ste-
nen en opstapjes. Deze proef verliep
de hele dag goed maar door kleine
foutjes kon Erwin hier net geen scher-
pe tijden neerzetten. Na de tweede
ronde veranderde Erwin iets aan de af-
stelling en dit pakte in de derde en de
vierde ronde goed uit. Tevens begon
Erwin meer en meer aan de moeilijke
omstandigheden en de immense hitte
te wennen. Dit resulteerde er in dat de
tijden beter werden. Na een zware eer-
ste dag legde Erwin beslag op een vier-
de plaats.
Vanwege de hitte besloot de organisa-
tie om het zondagprogramma in te
korten van vier naar drie ronden. De
organisatie nam deze beslissing om-
dat er op zaterdag veel rijders uit wa-
ren gevallen omdat ze te weinig had-
den gedronken. Erwin was goed voor-
bereidt op de warmte want hij reed op
beide dagen met een camelbag met
daarin zo’n vier liter water. Op zondag
begon Erwin iets te gretig aan de eer-
ste crosstest en dit had tot gevolg dat
hij zijn machine een keer stil remde.
De daaropvolgende endurotest verliep
gelijk goed en vanaf dat moment had
Erwin het juiste ritme te pakken. 
De gehele dag waren de tijden op de
extremetest goed en verliepen ook de
andere twee proeven naar wens. Dit
resulteerde wederom in een vierde
plaats.

Twee vierde plaatsen voor
Erwin Plekkenpol in Italië
HM Zanardo Booking.com-rijder
Erwin Plekkenpol is in het week-
end van 28 en 29 juni bij de vierde
wedstrijd om het Italiaans Kampi-
oenschap Enduro in Bussi sul Tiri-
no op beide dagen als vierde geëin-
digd. De omstandigheden waren
loodzwaar voor de rijder uit Vor-
den want er moest gereden worden
in temperaturen rond de veertig
graden. Ondanks dit wist Plekken-
pol zich goed staande te houden en
ging het rijden naarmate het week-
end vorderde steeds beter.

De teksten vertelden het verhaal van
Henk, een ‘50 jarige unmundige
sprekkerd’ die ‘praat over politiek vol
verve’. Dat hij lekker kan eten werd
ook duidelijk, maar ‘Na 50 jaar was
het niet te verhinderen, deze Abra-
ham moet gewicht verminderen’. Met
Abrahams op een fiets werd dit nog

eens extra bevestigd.
De CDA fractie nam een vlag mee, dat
er vrolijk op los wapperde. Daarnaast
plaatsten ze de tekst: ‘Henk vereni-
gingsman in hart en nieren nu Abra-
ham! Dat gaan we vieren. Als CDA
Raadslid doen waar je voor staat, een
kwinkslag heeft Henk altijd paraat!!

Oud … ben je bedonderd … 50 is de
helft van 100!’. Zijn vrouw Ria wordt
wel gezien ‘als zijn trouwe achterban’.
Het Høken in Toldiek en het Toldieks
feest zal Henk, vergezeld van zijn ge-
zin, niet snel overslaan: ‘We hopen dat
hij daar nog jaren met ons naar toe
gaat’. Over de perikelen op weg naar
huis wilden ze niet te veel kwijt, om
foeteren te voorkomen, maar de buurt
had daar een positieve kijk op: ‘Na 50
jaar feesten en werken, is er aan Abra-
ham nog niets te merken’.
Het feest werd groots gevierd bij Zaal
Den Bremer, inderdaad in Toldijk.

CDA raadslid Henk Onstenk ziet
Abraham

Hij die Abraham ziet, heeft meestal twee dagen feest! Zo ook Henk On-
stenk, die zondag 13 juli jl. zijn 50ste verjaardag vierde. Zaterdagavond
was het al een drukte van belang aan de Lindelaan, waar zijn gezin, zijn
vriendenkring, familie van zijn vrouw, de vrienden van zijn zoon, de
buurt én leden van de CDA fractie aanwezig waren om spandoeken en
Abrahams te plaatsen en de boel te versieren met vlaggetjes en ballonnen.
Het werd een gezellige avond.

De tuin stond vol Abrahams en doeken vol tekst, er wapperden vlaggetjes, ballonnen en de CDA vlag.

Het Hengelsfeest is een dorpsfeest
voor iedereen uit Bronckhorst en om-
geving. Er is een feestelijk programma
samengesteld met diverse topacts. De
avond begint met de Warming-up
club die het publiek vermaakt en er-
voor zorgt dat de stemming er meteen
inzit. Van 20.00 tot 21.00 uur is het eer-
ste drankje gratis. De Achterhoekse
rockband Shit Happens speelt muziek
uit de jaren 70/80 en het promoteam
van AeroFitt brengt een dansshow.
Een imitator van Frans Bauer zorgt er-
voor dat het publiek uit zijn dak gaat
met bekende meezingers. 
Het hoogtepunt van de avond wordt
het optreden van de Great piano show.
Deze vijfmansband is in deze regio
niet zo bekend, maar treden vaak op
in grote theaters en met veel succes.
“Het is een enthousiaste pianoband”,
zegt organisatielid Jan Willem Harm-
sen. Samen met Nando Burghardt, Di-
on Wolf en Tim de Jong organiseren

zij het Hengelsfeest. Het bijzondere
aan de band is, dat ze niet spelen vóór
het publiek, maar mét het publiek”,
weet Jan Willem. “De mensen kunnen
muziek aanvragen en vervolgens mee-
zingen, meedansen op het podium of
spelen op de piano’s. Het kan allemaal
niet gek genoeg zijn en dat is natuur-
lijk hartstikke leuk”. 

De feesttent biedt plaats aan 1200
mensen. Gezien het succes van de vo-
rige edities verwacht de organisatie
ook nu weer een volle bak. Het Hen-
gelsfeest is echt een dorpsfeest en dat
wil de organisatie graag zo houden.
“Voor iedereen is er wat te beleven en
de mix van 8 tot 88 jaar slaat goed aan.
Jong en oud feest met elkaar en dat
geeft het dorpsgevoel goed weer”, zegt
Jan Willem wanneer hij terugkijkt op
de twee vorige edities. 
In de feesttent komt een groot podi-
um waar de artiesten optreden. Ach-

ter in de tent komt een verhoogd podi-
um met een après-skibar zodat het pu-
bliek niets hoeft te missen van de op-
tredens. Wie even rustig wilt zitten of
wat wil eten kan terecht op het over-
dekt terras. Voor ouderen is er een spe-
ciale ruimte in de tent met goed ui-
zicht op het podium. Buro Respond is
met een mobiele communicatiewa-
gen aanwezig ter ondersteuning van
het evenement. Van het Hengelsfeest
worden opnames gemaakt door Graaf-
schap TV. Er is voldoende parkeer-
ruimte voor auto’s en fietsen aanwe-
zig. 

Voor de jeugdige organisatoren gaat
veel tijd zitten in de voorbereiding. Ze
zijn dan ook tevreden met de steun
van de vele vrijwilligers. “Vooral dit
jaar hebben zich spontaan veel vrijwil-
ligers aangemeld voor allerlei werk-
zaamheden zowel voor, tijdens als na
het evenement”. 
Tevreden is Harmsen ook met
de medewerking van café de
Tol, waar vanaf de eerste editie
prettig mee samengewerkt
wordt, en de andere sponsoren
die het Hengelsfeest ondersteu-
nen. 
Kaarten kosten in de voorver-
koop 10 euro en aan de kassa
12.50 euro. Bij aankoop van vijf
kaarten in de voorverkoop
krijgt u een leuk aandenken.
De voorverkoopadressen zijn:
Hengelo: Expert Arendsen,
Sportcentrum AeroFitt, BP
Wentink. Zelhem: Café de Tol,
Eetcafé de Groes, Sigarenmaga-
zijn Roenhorst. Vorden: Etos
Barendsen. 
Voor meer informatie: Jan Wil-
lem Harmsen, tel. 06-18725098
of kijk op www.hengelsfeest.nl.

Zaterdag 23 augustus

Derde editie Hengelsfeest wordt
een knaller!
In de grote feesttent aan de Zelhemsweg wordt zaterdag 23 augustus voor
de derde keer het Hengelsfeest gehouden. Ook dit jaar wordt het weer een
echt dorpsfeest voor jong en oud. De aanvang is om 20.00 uur.

Op zaterdag 6 september 2008 zal we-
derom de jaarlijkse bedevaart naar Ke-
velaer worden gehouden. Het thema
van de bedevaart is dit jaar: "Gij leidt
mij naar buiten, de wijdte in". Maria
van Kevelaer, Troosteres der bedroef-
den, zal ons altijd onvoorwaardelijk
helpen de minder mooie en aangena-
me dingen van het leven te dragen en
te aanvaarden. Anderzijds spoort zij
ons ook aan met anderen te delen uit
de overvloed van vreugden die ons ten
deel vallen. Vanuit deze gedachte no-

digen wij u van harte uit om ook deel
te nemen aan de Bedevaart naar Keve-
laer op zaterdag 6 september a.s. De
bedevaart wordt gemaakt met tou-
ringcars, deze halen en brengen de be-
devaartgangers bij de betrokken paro-
chiekerken. Tijdens de bedevaart moet
een geldig reisdocument of legitima-
tiebewijs bij u dragen. Voor deelname
kunt u zich aanmelden tot uiterlijk 20
augustus a.s. bij de broedermeester
van uw parochie. U wordt verzocht
het deelnamegeld bij aanmelding con-
tant te voldoen. Namens de Bedevaart
Zutphen - Apeldoorn eo. Secr: T. Beu-
wer-Schenning. Drempt

Broederschap van onze lieve
vrouw van Kevelaer
Zutphen - Apeldoorn en omstre-
ken. Bedevaart naar Kevelaer 2008.

Bridgeclub Bronkhorst organiseert een serie zomerbridgeavonden. De
eerstvolgende vrije drives zijn op de DONDERDAGAVONDEN 17 EN 24
JULI 2008 IN DE VOETBALKANTINE VAN S.V. STEENDEREN aan de
Prins Bernhardlaan 7 in Steenderen.

Er wordt gespeeld in twee lijnen en per lijn zijn prijsjes te winnen. In-
schrijven vanaf 19.00 uur, aanvang bridge 19.15 uur tot ± 22.30 uur. In-
lichtingen (0314) 623348.

Zomerbridge Bridgeclub
Bronkhorst



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

Adres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)

tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

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.

Jaargang 3
Nr. 29, 15 juli 2008

De gemeente breidt de kern Zelhem
uit met woonwijk 't Soerlant IV.
Het gaat om 35 rijwoningen (waarvan
25 voor starters), tien halfvrijstaande,
zes geschakelde en tien vrijstaande
woningen. Op 22 mei jl. werd het
bestemmingplan onherroepelijk en
op dit moment vindt de verkoop van
de woningen en bouwkavels plaats.
Het is de planning dat na de bouwvak-
vakantie het bouwrijpmaken start,
waarna ook de bouw kan beginnen.

Verkoop woningen en uitgifte 
bouwkavels
Voor alle woningen en bouwkavels
geldt het uitgiftebeleid dat eerst ge-
gadigden die al waren ingeschreven
op de inmiddels beëindigde registra-
tielijst (van de voormalige gemeente
Zelhem) in aanmerking komen. 
Alsnog inschrijven voor deze lijst is
niet meer mogelijk. Als er woningen
of kavels overblijven, kunnen gega-
digden die niet op deze lijst staan in
aanmerking komen. Aan gegadigden
met een maatschappelijke en/of eco-
nomische binding met de gemeente
wordt het eerste halfjaar voorrang
verleend. Daarna komen ook niet-
inwoners in aanmerking.

Projectwoningen
De rijwoningen, de halfvrijstaande
woningen en de geschakelde wonin-
gen worden gerealiseerd door

Goldewijk Projectontwikkeling,
Bouwbedrijf EBU Doetinchem en
Van Campen Planontwikkeling en
door hen op de markt gebracht. 
De gemeente is eigenaar van de
grond waarop de woningen worden
gebouwd en heeft met de ontwik-
kelaars afspraken gemaakt over de
samenstelling van de woningen, 
de bouwvormen, verkoopprijzen
en de wijze en voorwaarden van
verkoop. Als u geïnteresseerd bent
en in aanmerking wilt komen voor
één van deze woningen, dan kunt 
u voor informatie terecht bij 
Luimes & Lebbink Makelaars, 
website: www.luimes-lebbink.nl 
tel. (0314) 62 42 15.

Vrije sector
De vrije sector bouwkavels zijn be-
doeld voor de bouw van vrijstaande
woningen (particulier opdrachtgever-
schap) en de gemeente geeft deze
uit. De kavels worden, indien na de
aanschrijving van eerdergenoemde
registratielijst nog kavels beschikbaar
zijn, uitgegeven door verloting. Als
de gemeente kavels verloot, vindt u
de informatie over hoe u zich daar-
voor kunt aanmelden op de website
www.bronckhorst.nl en in huis aan
huisblad Contact. Voor vragen kunt u
terecht bij dhr. A. Colenbrander van de
afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling, tel. (0575) 75 03 66.

Uitbreidingswijk 't Soerlant IV Zelhem:
bouwrijp maken start na zomer
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Op 23 juli vanaf 14.00 uur vliegt de beroemdste heks uit de
Achterhoek 'Smoks Hanne' rond bij museum Smedekinck in
Zelhem. Er staat een springkussen, zodat de kinderen vliegles
kunnen nemen, er wordt soep gekookt en de kinderen worden
geschminkt en omgetoverd tot echte heksen. 

In het heksenhuis worden verhalen verteld, er is een hindernis-
baan en op een bezemsteel kunnen de kinderen ringsteken. 
Ook kan onder leiding van een jonge heks een heksendans
worden ingestudeerd. Kortom, een middag vol heksenvertier!

De Smoks Hanne middag is geschikt voor kinderen tussen 
5 en 10 jaar, plus natuurlijk ouders. Vooraf opgave is gewenst.

Entree € 5,- per kind (met kortingsbon € 4,-), begeleiding gratis. 

Meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

Ontmoet de heks 
Smoks Hanne 
en neem vliegles!

Op 22 mei jl. stelde de gemeente-
raad het nieuwe Vrijwilligerswerk-
beleid vast. Op dit moment kent de
gemeente alleen een collectieve
ongevallen- en aansprakelijk-
heidsverzekering voor vrijwilligers
in Vorden. De raad heeft de voors
en tegens van zo'n verzekering
voor alle vrijwilligers in Bronck-
horst afgewogen en besloten dat
in het nieuwe Vrijwilligerswerk-
beleid zo'n verzekering niet meer
wordt opgenomen. De reden hier-
voor is dat de gemeente vindt dat
zo'n verzekering geen gemeente-
lijke taak is, maar de verantwoor-
delijkheid van de organisatie waar
de vrijwilligers actief zijn. Voor
vrijwilligers in Vorden betekent dit

dat hun collectieve vrijwilliger-
verzekering via de gemeente per
1 oktober 2008 stopt (organisaties
moeten per deze datum de verze-
kering voor hun vrijwilligers dus
zelf regelen). Het is wel van belang
dat vrijwilligers goed verzekerd
zijn bij de uitvoering van hun werk-
zaamheden, maar de gemeente
wil vrijwilligers op andere manie-
ren ondersteunen. Zo komt er een
vrijwilligerssteunpunt, wordt een
website voor vrijwilligerswerk op-
gezet en probeert de gemeente de
regeldruk voor vrijwilligers te ver-
minderen. Op dit moment imple-
menteert de gemeente het Vrijwil-
ligersbeleid. Het is de bedoeling
dat het beleid in 2009 is ingevoerd.

Verzekering vrijwilligers Vorden stopt

In opdracht van de gemeente biedt
het Graafschap College uit Doetin-
chem de cursus 'Wegwijs in de
digitale wereld' aan voor geïnteres-
seerde inwoners van Bronckhorst.
Aan elektronische en digitale appa-
raten is tegenwoordig niet meer te
ontkomen. Het is alleen niet voor ie-
dereen even gemakkelijk om ermee
om te gaan. In deze cursus komen
allerlei aspecten van moderne
apparatuur aan de orde. U krijgt
inzicht in de aanschaf, het aanslui-
ten en het gebruik van apparatuur.

Ook besteden we aandacht aan het
oplossen van problemen en storin-
gen en het koppelen van meerdere
apparaten. U kunt zelf aangeven
welke vragen en problemen u heeft
en het is zelfs mogelijk uw eigen
apparaten mee te nemen naar de les. 

Cursusduur:
10 weken, 1 les van 3 uur per week
Startdatum:
wordt in overleg vastgesteld
Lesdag/lestijd:
donderdagmiddag 13.00 - 16.00 uur
Locatie:
Hengelo (Gld) of Vorden
Kosten:
€ 40,-
Informatie en aanmelding:
Graafschap College, sector Educatie
& Scholing, Julianaplein 2, 7001 HG
Doetinchem, tel. (0314) 35 38 00
Contactpersoon:
Annemarie Lenting via e-mail:
ltg@graafschapcollege.nl

Cursus: Wegwijs in de digitale wereld

Wilt u een onderwerp op de
politieke agenda plaatsen? Dat
kan als het tenminste niet gaat
over een privé-belang, een klacht
of een bezwaar. Voor informatie
en spelregels kunt u contact
opnemen met de griffie of de
website raadplegen, klik op
infobalie, dan op folders en
selecteer vervolgens Over
burgerinitiatief en spreekrecht.

Uw onderwerp op
de politieke agenda



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo (Gld), Riefelerdijk, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens Night of the Klomps,

12 september van 18.00 tot 24.00 uur, 13 september van 12.00 tot 24.00 uur en 14 september van
10.00 tot 18.00 uur, D.J. Janssen, tijdelijke gebruiksvergunning tent op 13 en 14 september 2008,
stichting Concordia Evenementen

• Hummelo, kunst-, antiek- en curiosamarkt, 28 september 2008 van 10.00 tot 16.00 uur,
afsluiten parkeerplaats hoek Dorpsstraat/Van Heeckenrenweg en gedeelte Van Heeckerenweg,
28 september van 08.00 tot 18.00 uur, activiteitencommissie Hummelo's gemengd koor

• Hummelo, Zelhemseweg 16, snuffel/rommelmarkt, 24 augustus 2008 van 09.00 tot 16.00 uur,
ontheffing Winkeltijdenwet, G.E.J. Oosterink

• Vorden, kasteelweide, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens koetsentocht, 
10 augustus 2008 van 07.00 tot 19.00 uur, In de Reep'n Vorden e.o.

• Zelhem, afsluiten Goudsbloemstraat in verband met buurtbarbecue, 30 augustus 2008
van 14.00 tot 24.00 uur, De Goudsbloem

• Zelhem, Rondweg en Zevenweg, plaatsen van twee promotieborden voor project Soerlant IV,
Goldewijk projectontwikkeling B.V.

• Zelhem, Ruurloseweg 42, dwarstoernooi V.V. Wolfersveen, touwtrektoernooi en pikgatconcert,
30 augustus van 19.00 tot 01.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 30 augustus 2008
van 19.00 tot 01.00 uur, Wolfershuus Susebeek 

• Zelhem, kamperen op terrein Staatsbosbeheer in verband met introductieweek, 27 augustus
t/m 31 augustus 2008, S.V. Arboricultura

Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.  

Bouwvergunningen 
• Drempt, Bronksestraat 2, gedeeltelijk veranderen opstal, aanbrengen toilet en douches
• Halle, Halseweg 47, verbouwen schuur
• Halle, Landstraat 8, plaatsen overkapping aan een bestaande werktuigenberging
• Halle, Westendorpseweg 19, bouwen melkveestal
• Hengelo (Gld), Sarinkdijk 19, bouwen hellingstal
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 27, gedeeltelijk plaatsen balustrade op bestaand platdak en

vervangen bestaande dakkapel
• Keijenborg, Poelsweg 17, plaatsen dakkapel met verlegde nok op het achterdakvlak
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 7, vergroten ligboxenstal
• Steenderen, Dr. Alfons Ariënsstraat 41, vernieuwen schuur
• Vorden, Kerkhoflaan 4, bouwen 2 urnenmuren
• Vorden, Mosselseweg 5, verbouwen boerderij tot woning/logiesgebouw
• Vorden, Zutphenseweg 32, vernieuwen wooncentrum De Zon
• Zelhem, Enkweg 1, gedeeltelijk veranderen woonhuis en boerderij
• Zelhem, Schaepmanstraat 7, gedeeltelijk vergroten woning

Aanvragen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Drempt, Tellingstraat 2, oprichten paardenstal/schuur, wegens overschrijden bestemmings-

planbepalingen over het maximaal toegestane bebouwde oppervlak en de maximaal toegestane
nokhoogte, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel 5, lid 1, sub c van de
planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Hummelo en Keppel 1998'
en 'Buitengebied Hummelo en Keppel, correctieve herziening 2006'

Het bouwplan ligt vanaf 17 t/m 30 juli 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), nabij Ruurloseweg 72, unit, voor het herbouwen van een woning ter vervanging

van een schuur en hooimijt, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden' 
Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 17 juli t/m 27 augustus
2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Inzien van stukken:
Bent u tijdens de openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de betreffende afdelingen, tel. (0575) 75 02 50. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de bovenstaande te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de betreffende afdeling.

Voorgenomen vrijstellingen

Onder het motto 'Kleine moeite,
groot effect' stuurde de gemeente
vorige week een brief aan alle ruim
30 basisscholen in Bronckhorst,
met de oproep om mee te doen aan
het landelijke project Groene Voet-
stappen. De steun van de gemeente
komt onder meer voort uit het
Klimaatbeleid dat de raad afgelopen
maart vaststelde. Vorig jaar deden
in ons land al 34.000 kinderen mee
aan het project, waarbij zij een week
lang (in de zogenaamde Week van
de Vooruitgang van 15 t/m 21 sep-
tember a.s.) lopend en fietsend
naar school gaan. Het doel is om zo
duurzame mobiliteit te bevorderen. 

Scholen die meedoen kunnen zich
bij de gemeente aanmelden en de
gemeente bestelt dan bepaald actie-
materiaal. Deelname is daarmee
voor de scholen gratis. Ook vraagt
de gemeente scholen tips voor poli-
tici te formuleren om de klimaatver-
andering tegen te gaan. De scholen
kunnen zich tot 20 augustus a.s. aan-
melden bij de gemeente. We hopen
dat veel scholen meedoen, omdat
veilig en schoon vervoer van kinderen
van en naar school belangrijk is en
zo goed de aandacht krijgt.

Gemeente vraagt
scholen mee te doen
aan project 
Groene Voetstappen 
Om aandacht te geven
aan belang van 
duurzame mobiliteit

Tijdens het evenement Samenloop
voor Hoop medio juni in Wichmond
is in de sporthal 24 uur lang door
verschillende inwoners uit de ge-
meente Bronckhorst gewerkt aan
twee enorme schilderijen. Deze
speciale Samenloop-schilderijen
bestaan beide uit drie panelen en de
gemeente exposeert deze van 15 juli
t/m eind september in de hal van
het gemeentehuis. Alle inwoners
van Bronckhorst kunnen een kijkje
nemen om de schilderijen te bewon-
deren. Ook is het mogelijk om de
schilderijen te kopen! De schilderijen
zijn in totaal 6 x 2,5 m of per afzon-
derlijk paneel 2 x 2,5 m. Twee pane-
len kopen kan ook, het schilderij is
dan 4 x 2,5 m. Bedrijven, verenigin-
gen of particulieren kunnen in de
genoemde periode een bod uit bren-
gen op de schilderijen! Uw bod kunt
u tot eind september deponeren in
de bus die in de hal van het gemeen-
tehuis staat of mailen naar
e.pierik@bronckhorst.nl. 

De opbrengst is bestemd voor het
goede doel van het evenement:
de kankerbestrijding (KWF).

De gemeente maakt de opbrengst
van de veiling begin oktober bekend
en maakt het eindbedrag dan ook
over aan het KWF.

Bewonder Samenloop voor Hoop-schilderijen in
gemeentehuis en doe een bod om er één 
te bemachtigen

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 4 juni 2008:
• Hummelo, Rijksweg 101, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied Hummelo en Keppel 1998' 

Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende wer-
king. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift
ingediend, dan kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)
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Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 7 juli 2008:
• Bronkhorst, vogelweide, kermis met optocht, kinder- en volksspelen, vogelschieten en dans-

avonden, 4 september van 08.30 tot 00.30 uur en 5 september van 09.30 tot 01.30 uur, tijdelijke
gebruiksvergunning tent, 4 september 2008, schutterij Eendracht van Bronkhorst

• Hengelo (Gld), De Hietmaat, 31 augustus 2008, concours hippique van 08.00 tot 19.00 uur,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 07.30 tot 19.00 uur, rijvereniging Zelhem e.o.

• Hengelo (Gld), in en rondom Remigiuskerk, bezichtiging, beklimming en braderie, 13 septem-
ber 2008 van 09.30 tot 18.00 uur, restauratiecommissie Remigiuskerk

Verzonden op 8 juli 2008:
• Baak, feesttent Wichmondseweg, kermis met optocht, lunapark, kinder- en volksspelen,

vogelschieten en feestavonden met live-muziek, 4 oktober van 14.00 tot 01.30 uur, 5 oktober
van 14.00 tot 00.30 uur en 6 oktober van 10.30 tot 20.00 uur, kermis en oranje stichting Baak,
tijdelijke gebruiksvergunning tent, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 4 oktober van
14.00 tot 01.00 uur, 5 oktober van 14.00 tot 24.00 uur en 6 oktober 2008 van 10.30 tot 20.00 uur,
Leferink en Herfkens

• Bronckhorst, verkoop loten, 6 oktober t/m 20 december 2008, vogelvereniging Exokan
• Hengelo (Gld), Zelhem, Halle, Vorden en Kranenburg, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen

voor Nierstichting, 16 t/m 21 september 2008, Bizon buitenreclame
• Hummelo, Dorpsstraat 30, plaatsen steiger op trottoir, t/m 18 juli 2008, bouwbedrijf Jolink
• Steenderen, Prins Bernhardlaan, 7 september 2008 van 08.00 tot 18.00 uur, onderlinge dressuur-

en springwedstrijden, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, paardensportvereniging 
De Zevensteen

• Toldijk, 18 oktober 2008 van 09.00 tot 18.00 uur, tripalon, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,
paardensportvereniging De Zevensteen

Verzonden op 9 juli 2008:
• Hengelo (Gld), Hogenkampweg, buurtfeest met toneel- en feestavond, volksspelen en vogel-

schieten, 5 september van 19.00 tot 01.00 uur en 6 september 2008 van 09.30 tot 01.00 uur,
tijdelijke gebruiksvergunning tent, buurtvereniging Bekveld

• Olburgen en Toldijk, tijdelijke reclameaanduidingen voor Fiets 'm d'r in, 3 t/m 24 augustus 2008,
stichting Humstee

• Toldijk, terrein Flophouse, 31 augustus 2008, Fiets 'm d'r in van 12.00 tot 19.30 uur, ontheffing
artikel 35 Drank- en Horecawet van 09.00 tot 21.00 uur, stichting Humstee

Afgewezen aanvragen 
Verzonden op 10 juli 2008:  
• Zelhem, Vorden en Hengelo (Gld), tijdelijke reclameaanduidingen voor KWF Kankerfonds, 

27 augustus t/m 9 september 2008, Bizon buitenreclame

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 9 juli 2008:
• Zelhem, Hummeloseweg 19, plaatsen tuinhuisje
Verzonden op 10 juli 2008:
• Vorden, Almenseweg 27, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 7 juli 2008:
• Vorden, Handelsweg 11, vergroten bedrijfshal, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Koeriershoek 2, vergroten bijgebouw, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 8 juli 2008:
• Vorden, Komvonderlaan 3, vernieuwen en vergroten garage annex bergruimte, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Wilhelminalaan 11, veranderen garage/berging  
Verzonden op 9 juli 2008: 
• Toldijk, Beekstraat 3, bouwen werktuigenberging/rundveestal
• Vorden, Netwerkweg 12, bouwen bedrijfshal, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Keijenborgseweg 16, vervangend bouwen paardenstal/wagenloods, verleend met toe-

passing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan
Achterhoek en Liemers

Verzonden op 10 juli 2008:
• Vorden, de Voornekamp 28, vergroten bergruimte, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Sloopvergunningen 
Verzonden op 8 juli 2008:
• Toldijk, Russerweg 5, slopen schuur, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 9 juli 2008:
• Halle, Westendorpseweg 19, slopen mestsilo en (vee)schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Hengelo (Gld), Berkendijk 2, slopen rundveestal/berging en afdak, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 10 juli 2008:
• Keijenborg, Kroezerijweg 2A, slopen schuur 

Kapvergunningen
Verzonden op 10 juli 2008:
• Drempt, kerkhof protestantse gemeente, vellen van één paardenkastanjeboom, herplantplicht:

één beuk
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 51, vellen van één populier en vier wilgen, noodkap, geen her-

plantplicht

Ontheffingen verbranden afvalstoffen 
(art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Verzonden op 8 juli 2008:
• Hengelo (Gld), Kieftendorp 8, voor verbranding nabij dit adres
• Keijenborg, Uilenesterstraat 25, voor verbranding nabij dit adres

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Baak, tijdens de jaarlijkse kermis is afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

de Wichmondseweg, tussen de Vordenseweg en de Pastoriestraat, van 1 t/m 7 oktober en de
Vordenseweg, tussen de Zutphen-Emmerikseweg en de Beukenlaan, op 5 oktober van 12.00 tot
16.00 uur. Er geldt een stopverbod op de Vordenseweg, tussen de Beukenlaan en de Singelwal,
de Beukenlaan, tussen de Vordenseweg en de Schooldijk aan de zijde van de even nummers,
op 5 oktober 2008 van 12.00 tot 16.00 uur

• Hengelo (Gld), in verband met een buurtfeest op 5 en 6 september 2008 is de Hogenkampweg,
tussen de Steenderenseweg en de Koekoekweg, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestem-
mingsverkeer

Verleende vergunningen • Hummelo, tijdens de grassendagen van kwekerij Oudolf geldt een stopverbod op de Broekstraat,
tussen de huisnummers 13 t/m 23, op 6 en 7 september en 4 en 5 oktober 2008 van 10.00 uur
tot 16.00 uur

• Steenderen, tijdens de buurtbarbecue op 30 augustus 2008 is de Daliastraat, tussen de huis-
nummers 1 t/m 15, van 17.00 tot 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmings-
verkeer

• Toldijk, tijdens de tripalon van paardensportvereniging De Zevensteen is de Beekstraat op 
8 oktober 2008 van 09.00 tot 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer en geldt een omleidingroute
voor het doorgaande verkeer via de Zutphen-Emmerikseweg en de Hoogstraat 

• Toldijk, tijdens Fiets 'm d'r in op 31 augustus 2008 geldt een stopverbod op de Hoogstraat,
tussen de Zutphen-Emmerikseweg en huisnummer 19, van 09.00 tot 20.00 uur 

• Zelhem, tijdens een buurtfeest is de Asterstraat op 13 september 2008 van 08.00 tot 22.00 uur
afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, tijdelijke
verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouw- en sloopvergunningen),
of Openbare werken (kapvergunningen). 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 bezwaar-
schrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. 
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Ontwerpbesluit (art. 11 Mon.verordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf 
17 juli t/m 27 augustus 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Hummelo, Broekstraat 22, aanvraag monumentenvergunning voor het verplaatsen en restau-

reren van de bijschuur

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke ziens-
wijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 28 augustus 2008. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de heer 
W. Hagens of de heer C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

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

Monumenten

Tijdelijke afsluitingen
In verband met stofoverlast en overlast door sluipverkeer zijn in 
• Vorden, de Schimmeldijk (vanaf de Schuttestraat tot aan de Waarlerweg) vanaf 8 juli tot eind

september 2008, of zoveel langer of korter als wenselijk is
• Halle, de Pluimersdijk (vanaf de Meuweg tot aan de Molenweg) vanaf 10 juli tot eind september

2008, of zoveel langer of korter als wenselijk is afgesloten voor alle verkeer, behalve bestem-
mingsverkeer

Schoolzoneproject
B en w stemden in met het nemen van verkeersmaatregelen rondom 13 scholen in de gemeente.
Het doel van de verkeersmaatregelen is het verbeteren van de verkeersveiligheid. De maatregelen
zijn vooral gericht op het verbeteren van oversteekplaatsen en het verminderen van parkeer-
problemen die ontstaan tijdens drukke haal- en brengmomenten. 

De maatregelen houden het volgende in:
• Het aanleggen van een verhoging op het kruispunt Gildeweg/Kerkstraat in Drempt
• Het verbreden van de ingang en het instellen van een stopverbod bij basisschool Rozengaards-

weide in Hengelo
• Het kruispunt Slotemaker de Bruinestraat/Groen van Prinstererstraat uitvoeren als plateau,

het aanbrengen van retroreflecterende bebording bij de voetgangersoversteekplaats aan de
Doetichemseweg en het instellen van een stopverbod bij de ingangen van de Jan Ligthartschool
in Zelhem

• Het instellen van een stopverbod bij de ingang van basisschool De Meene en het aanbrengen
van een voetgangersoversteekplaats aan de Vincent van Goghstraat in Zelhem

• Het instellen van een stopverbod ter hoogte van basisschool De Velswijk in Velswijk
• Het aanbrengen van retroreflecterende bebording bij de voetgangersoversteekplaats aan het

Jebbink en het instellen van een stopverbod aan het Jebbink bij de ingang van basisschool 
De Vordering in Vorden

• Het aanbrengen van een plateau op het kruispunt Kastanjelaan/St. Michielstraat, de aanleg
van extra parkeervakken en het instellen van een stopverbod bij de ingang van basisschool 
De Leer aan de St. Michielstraat in Hengelo

• Het instellen van een stopverbod bij de ingang van basisschool St. Bernardus aan de St. Bernardus-
straat in Keijenborg

• Het aanbrengen van een plateau aan de Zelledijk in Varssel
• Het doortrekken van het fietspad en de aanleg van een asfaltplateau aan de Kruisbrinkseweg

in Toldijk
• Het instellen van een stopverbod bij de ingang van basisschool Het Loo aan de Papaverstraat

in Zelhem

Verkeer en vervoer
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• De aanleg van acht parkeervakken PC Nijmanschool in Halle
• Het doortrekken van het voetpad en aanpassing van de inrit Heidesmid in Halle-Heide

Inspraak
De conceptplannen liggen van 24 juli t/m 3 september 2008 voor inspraak ter inzage op het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. In deze periode kan
een ieder zowel mondeling als schriftelijk op de plannen reageren. Schriftelijke reacties kunt u
richten aan b en w. Voor een mondelinge reactie kunt u terecht bij medewerkers van de afdeling.

Wijzigingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden; Okhorstweg 7 Wichmond'
Het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden; Okhorstweg 7 Wichmond' en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen van 17 juli t/m 27 augustus 2008 tijdens de 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 het vergroten van het agrarische bouwperceel Okhorstweg 7 in
Wichmond.

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het
ontwerpwijzigingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren
brengen bij b en w.

Goedgekeurd bestemmingsplan 'Herziening Gemeentehuis'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 3 juli 2008 het bestemmingsplan 'Herziening
Gemeentehuis' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op het realiseren van een gemeentehuis
aan de Elderinkweg in Hengelo (Gld).

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 17 juli t/m 27 augustus
2008 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 afde-
ling, tel. (0575) 75 03 70.

Een belanghebbende die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten 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 Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Een 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.

Bestemmingsplannen

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
17 juli t/m 27 augustus 2008 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van
artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:

Wet milieubeheer

Straatnaamgeving en nummering
• Zelhem, b en w maken bekend dat zij op 1 juli 2008 besloten om op grond van de 'Verordening

naamgeving en nummering gemeente Bronckhorst' de volgende straatnamen toe te kennen:
- de straat gelegen tussen de Rondweg en Korenstraat wordt hernoemd in Oude Esweg
- de straat gelegen tussen Ermelinkstuk en Haitinkweg krijgt de naam Kolstee 
- het stuk weg van Ermelinkstuk naar de Kolstee noemen we nu Huusakker

Vastgestelde verordeningen 
De gemeenteraad van Bronckhorst stelde in zijn vergadering van 26 juni 2008 de volgende
verordeningen vast:
• Verordeningen persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening
• Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening
• Verordening cliëntenraad Wet werk en bijstand/Wet sociale werkvoorziening 2008

De verordeningen liggen vanaf heden voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling
Werk, inkomen en zorg en zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. De verordeningen treden
met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2008 in werking.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

• Halle, Molenweg 6, voor het oprichten van een mestbassin voor het bewaren van dunne mest,
waarop het Besluit mestbassins milieubeheer van toepassing is

• Hengelo (Gld), Nijverheidsweg 8, voor het oprichten van een schildersbedrijf, waarop het
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

• Zelhem, Stikkenweg 15, voor het uitbreiden van een houtbewerkingsbedrijf, waarop het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

• Zelhem, Wassenaarweg 1, voor het oprichten van een bedrijf voor opslag en distributie van koel- en
vriesprodukten, waarop het besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemde besluiten zijn verbonden.

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf
17 juli t/m 27 augustus 2008 tijdens de openingstijden het  volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, de Eldersmaat 3, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een melkrundvee- en varkenshouderij

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij
ons worden ingediend vóór 28 augustus 2008. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens
een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

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

          Zutphenseweg 31, 7251 DG te Vorden,
          Tel: (0575) 555733, Fax: (0575) 552333,
          E-mail: info@vanzeeburgmakelaardij.nl,
          Website: www.vanzeeburgmakelaardij.nl

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

Wekelijks leuke activiteiten!
• Dinsdags 13.00 uur

Nordic Walking, VVV Hengelo (Gld.)
• Woensdags 13.00 uur

Kastelenfietstocht, VVV Vorden
• Donderdag 13.00 uur

Huifkartocht, VVV Zelhem

P A R E L  V A N  D E  W E E K

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

Tuinmeubelen • Tuinverlichting • Tuinaccesssoires • Werk- en vrijetijdskleding
• Aanleg sproei-installaties • Cadeau-artikelen • Buitenkeukens

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

NU OP ALLE STENEN 
& WATERPARTIJEN

50% KORTING

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

Laat u verwennen bij de Gravin

in ons sfeervolle restaurant of op het terras

3 GANGEN MENU € 27,50

HOOFDGERECHTEN van € 14,50

Ook uw adres voor feesten, partijen en vergaderingen.

Gelegen tegenover het station.Varsselseweg 20, Hengelo Gld.
Tel.: 06-53362300 / 0575-462892
heesterhof@planet.nl / www.deheesterhof.nl

DCM meststoffen voor gras en tuin. 
OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
In de maanden juli en augustus geopend op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!
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Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

MOLENHOEK TEL (0575) 46 12 05  FAX (0575) 46 46 12

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur
vr. 8.00 - 21.00 uur
za. 8.00 - 18.00 uur

1983 ALBERT HEIJN 25 JAAR IN HENGELO  2008

TIA MARIA
fles 0.70 liter

van 17.29 voor 14.99

AH RUNDERGEHAKT
KG

nu 2.99

FIETSLOT AANBIEDING

PICCOLIENTJES
uit eigen oven

pak 5 stuks NU 2.00

+ GRATIS FIETSLOT

ALLE AH 
HANDIJSJES
2e PAK HALVE PRIJS

ALLE COMBINATIES MOGELIJK!

HEINEKEN PILS
krat 24 flesjes

nu  7.79

SPEKTAKEL... GEWOON BIJ ALBERT HEIJN!
FEEST M.I.V. 30 JUNI A.S. 25 WERKDAGEN LANG

VERLOTEN WIJ ELKE DAG ÉÉN GLOEDNIEUWE
24 INCH JONGENS- OF MEISJESFIETS

NAAM:

TELEFOONNUMMER:

MOBIEL NUMMER:

BIJ TREKKING GEEN GEHOOR 

TREKKEN WIJ DOOR 2525

Allemaal mooi die woonbladen maar is het ook toepasbaar. Bij BinnenHuisCenter HCI 
hebben we hele praktische oplossingen voor praktische problemen, zodat uw keuken 

er niet alleen top uitziet maar ook nog eens reuze handig en werkbaar is. 
Kom langs en laat u informeren naar de mogelijkheden voor uw keuken.

Hengelo: Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo Gld. Telefoon 0575 46 81 81. www.binnenhuiscenterhci.nl 
Showroom geopend: maandag t/m donderdag 8.30 - 17.30 uur, vrijdag 8.30 - 21.00 uur. Zaterdag 10.00 - 16.00 uur. 

Zevenaar: Industrieterrein Tatelaar, Ampérestraat 3, 6902 PG Zevenaar Telefoon 0575 46 81 81. www.binnenhuiscenterhci.nl 
Showroom geopend: maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.30 uur. Zaterdag 10.00 - 16.00 uur. Geen keukens

BinnenHuisCenter HCI is een onderdeel van BouwCenter HCI BV www.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ENSCHEDE
H. ter Kuilestraat 175b, tel: 053-4308006

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

Ervaar de klasse en ontdek 
de ruimte van de nieuwe 
Citroën C5 Tourer 
bij Ruesink.

De Citroën C5 Tourer vanaf  € 27.590

Vanafprijs is incl. btw en bpm, excl. verwijderingskosten en kosten rijklaar maken. Leaseprijs Citroën C5 v.a. € 535 p/mnd, excl. btw. Financieringen worden verstrekt 
door Citroën Financiering, toetsing en registratie bij het BKR in Tiel. Leaseprijs o.b.v. Full Service Operational Lease excl. brandstof, via Citroën Leasing & Finan-
ciering, o.b.v. 48 maanden, 20.000 km per jaar. Gecombineerd brandstofverbruik varieert van 5,7 l /100 km (17,5 km / l) tot 7,6 l / 100 km (10,6 km / l ). CO2 -uitstoot 
varieert van 150-250 gr / km. Prijzen en acties geldig t/m 31 juli 2008. Uiterste registratiedatum is 30 september 2008. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. 
Afgebeeld model kan afwijken van de standaarduitvoering.

Rampen vallen 
niet te plannen.

Voorbereidingen 
wel.

Typ uw postcode in op 
 www.crisis.nl
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Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 

U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lappen,
stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere aan-
biedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95. 

Voor Vorden kan men inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang s.v.p.). Tijdens kantooruren (9.00 - 16.00 uur).

 

 

Vorige week zaterdag heeft T.O.B.
(Toerclub Oldtimer Bromfietsen) voor
de achtste keer op rij haar jaarlijkse
toertocht verreden. Op deze mooie za-
terdag werd er met de groep, inmid-
dels bestaande uit ruim 20 deelne-
mers, vanuit Hengelo bij de familie
Wiegerinck vertrokken. Iedere deelne-
mer was net als andere jaren weer
aanwezig met een mooie oldtimer
bromfiets. De bouwjaren van de brom-
fietsen variëren van 1950 tot 1975. Er
waren mooie exemplaren te zien zoals
NSU, Sparta, Motom, Demm, Batavus,
Rabeneick, Puch, Simson, Zündapp,
Honda, Peugeot.
Na een uur rijden werd de eerste stop
gemaakt in Zelhem, waar ze werden
uitgenodigd voor het langste ontbijt
van de Achterhoek. De bromfietsen

werden netjes op rij gezet en over be-
langstelling viel niet te klagen. Foto’s
werden ervan gemaakt en verhalen
van vroeger “mijn vader of opa had
ook zon bromfiets”, hoorde je dan ook
van alle kanten. 
Nadat enkele coureurs nog een dansje
hadden gemaakt met het optreden
van de Klepperklumkes, moest er weer
verder gereden worden richting
Bronkhorst. Onderweg naar het klein-
ste stadje van Nederland werden de rij-
ders nog verrast op een heerlijke trak-
tatie bij de familie Schiphorst. 
De monteurs onder T.O.B. hadden een
gemakkelijke dag. Ondanks het groot-
te aantal deelnemers viel er niets te
sleutelen onderweg. Iedereen was
weer goed voorbereid en had zijn of
haar bromfiets weer in een perfecte

staat, om deze rit van ongeveer 80 ki-
lometer door en om Bronckhorst pro-
bleemloos uit te rijden. 
Wie deze oldtimer bromfietsen eens
wil bezichtigen kan dat doen op de
Hengelose Braderie die op zondag 24
augustus gehouden wordt en waar-
voor T.O.B. is uitgenodigd. 
Bent u gelnteresseerd en heeft u zelf
ook een oldtimer bromfiets en lijkt
het u daarnaast leuk om een keer deel
te nemen aan de jaarlijkse toertocht
van T.O.B., dan kunt u contact opne-
men met Willie Wiegerinck, tel. 0575-
462738 of e-mail: w.wiegerink@chel-
lo.nl Ook mensen die in het bezit zijn
van oldtimer bromfietsen of iets wat
daar mee te maken heeft, en er niets
meer mee doen, kunnen contact op-
nemen met bovenstaand persoon.

T.O.B. op toer

Oldtimer bromfietsen tuffen door
Bronckhorst

Deelnemers van T.O.B. voor aanvang van de jaarlijkse toertocht.

Het is voor het eerst dat er een EK en-
duro in Nederland wordt georgani-
seerd. De KNMV (Nederlandse motor-
sportbond) heeft, na een geslaagde sa-
menwerking in 2004, de drie genoem-
de motorclubs wederom benaderd of
zij dit evenement op zich willen ne-
men. De drie clubs zijn verheugd dat
zij de eerste EK enduro op Nederland-
se bodem mogen organiseren. Het eve-
nement van 2008 staat onder auspi-
ciën van de KNMV en wordt mede mo-

gelijk gemaakt door het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport.
De EK en ONK enduro worden op vrij-
dag 17 en zaterdag 18 oktober verre-
den. Start en finish van de beide da-
gen is bij de Varsselse molen, het club-
gebouw van de Hamove, gelegen aan
het wegrace circuit ‘de Varsselring’. In
de route van 90 kilometer, die door de
EK rijders en de inters (ONK) drie keer
en de nationalen (ONK) twee keer per
dag moet worden afgelegd, zijn vier
proeven opgenomen. Dit houdt in dat
er op een ronde van 90 kilometer 22
kilometer wordt geklokt op tijd. Twee
van de vier proeven bevinden zich in
de voormalige gemeente Zelhem en
twee in de voormalige gemeente Vor-
den. Op zondag 19 oktober wordt een
off road rit verreden. Deze route is on-
geveer 40 kilometer en bevindt zich
vooral in de voormalige gemeente
Hengelo Gld.
Meer informatie staat op www.hamo-
ve.nl/ec-enduro

ENE EK Enduro Off road
event 2008
In Hengelo wordt op vrijdag 17, za-
terdag 18 en zondag 19 oktober
2008 een groot motorsportevene-
ment georganiseerd. Het hoofd-
programma is de afsluitende wed-
strijd van het EK enduro. Verder
staat op het programma een ONK
enduro en een off road rit. Het eve-
nement dat de naam ‘ENE EK endu-
ro off road event 2008’ draagt,
wordt georganiseerd door de mo-
torclubs uit Hengelo Gld. (Hamo-
ve), Vorden (VAMC de Graafschaprij-
ders) en Zelhem (ZAMC).

Een gezellige en gemoedelijke sfeer tij-
dens het toernooi is een belangrijkste
drijfveer voor de organisatoren. Wan-
neer dat bovendien, zoals de ervaring
leert, gecombineerd kan worden met
tennis van een goed niveau wordt het
enthousiasme alleen maar groter.
Traditioneel komen de deelnemers

vooral uit Oost-Gelderland, maar het
komt ook voor dat spelers uit Duits-
land zich voor dit toernooi inschrij-
ven. De categorieën waarin wordt ge-
speeld zijn 3,4,5,6,7 en 8 voor zowel
enkel als dubbelpartijen. Het evene-
ment vindt plaats in de week van
maandag 11 t/m zondag 17 augustus
op het VTP-tenniscomplex aan de
Overweg en maakt deel uit van het
Oost Gelders Tennis Circuit.
De inschrijving voor dit toernooi is ge-
opend en kan via het inschrijvingsfor-
mulier of via de internetsite:
www.toernooi.nl   
De inschrijving sluit op vrijdag 26 juli.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij
Rogier Oonk, tel 06-10674340.

VTP organiseert 5e Dijkman
Bouw Open Tennistoernooi
De Vordense tennisclub VTP orga-
niseert dit jaar voor de vijfde maal
het Dijkman Bouw Open Tennis-
toernooi. Dit toernooi mag, af-
gaande op de ervaringen in voor-
gaande jaren, rekenen op een flin-
ke belangstelling. De organisatie
verwacht zo'n 200 wedstrijden in
de planning te moeten opnemen.

Op 9 juli jl. vierde Herman Garretsen
zijn 50ste verjaardag. De tuin werd
versiert maar ook aan voorbijgangers
kon dit feest niet ontgaan. Voor aan de
weg, hoog op een stapel pallets geze-
ten, zat Molenaar Herman. De buurt
had voor hem op een spandoek ge-
schreven: ‘Molenaar Herman ziet
Abraham. Wij geloven onze ogen niet,
als je hem zo ziet. Hoe kan een mens
zo opbloeien. Oud! Ben je bedonderd,
50 is de helft van 100’.
Deze negende juli kwam eveneens de
nieuw aangeschafte vrachtwagen het

terrein oprijden. Deze is van schitte-
rende opdruk voorzien. Sierkippen
–“Die zijn van mijn zoon,” vertelde
een trotse Herman Garretsen- en ko-
nijnen op de zijkanten en een hang-
buikzwijntje op de achterkant, volle-
dig in het nieuwste design van de fir-
ma, doorgevoerd op verpakking en de
site Garvo.nl. Voor directeur Garretsen
was de komst van deze bijzondere
vrachtauto natuurlijk een mooi ver-
jaardagscadeau.
Garvo b.v. in Drempt is al sinds 1887
een familiebedrijf, Garretsen voeders,

opgericht door J.B. Garretsen. Het be-
gon als bakkerij en werd later uitge-
breid met een windmolen en maalin-
richting. In 1909 werd het bedrijf door
brand verwoest, maar weer opge-
bouwd en uitgebreid met een brand-
stoffenhandel. Ook werd een tiental
jaren brood gebakken, maar daarna
richtte Garvo zich op agrarische- en
huisdierenvoeders. 

In 1980 kwam Herman Garretsen, de
vierde generatie, in het bedrijf. Door
uitbreiding en vergaande automatise-
ring werd voldaan aan alle hobbyvoer
productie-eisen. 
Garvo producten worden verkocht in
Nederland, Duitsland en andere Euro-
pese landen en inmiddels ook in Azië
en Zuid-Amerika.

Herman ‘Abraham’ Garretsen en
de nieuwe vrachtauto

Het was een verrassende samenloop van leuke zaken. Directeur van Gar-
vo b.v. in Drempt, Herman Garretsen, kreeg de nieuwe vrachtwagen bin-
nen, op zijn 50ste verjaardag. Uiteraard werd daar door het personeel ex-
tra aandacht aan besteed: er werd een enorm spandoek aan de 20 meter
hoge fabriek bevestigd.

Herman Garretsen werd op zijn 50ste verjaardag de trotse eigenaar van een nieuwe vrachtwagen.

In deze periode worden de koffieoch-
tenden gehouden op : donderdag 24
juli as. donderdag 28 augustus a.s. bei-
de in Hotel Bakker te Vorden, van

10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur. De
bedoeling hiervan is de vaak stille pe-
riode tijdens de vakantie te overbrug-
gen voor een aantal leden. U hoeft
zich niet van tevoren aan te melden.
Het bestuur zal u welkom heten. Be-
langstellenden zijn van harte welkom
deze ochtenden te bezoeken.

Koffieochtenden vakantie-
periode PCOB afd. Vorden
Na een geslaagde eerste koffieoch-
tend op 26 juni jl. zetten wij deze
activiteit voort in de maanden juli
en augustus a.s.
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NU GRATIS: 

LUXE PEUGEOT 

DUTCH LION FIETS

+ THULE FIETSDRAGER 
+ TREKHAAK

UW VOORDEEL € 1.300,-

De Peugeot 207 SW vanaf € 15.650,-. In genoemde consumentenadviesprijs is de bonus-malusregeling op basis van het energielabel verwerkt. Gem. verbr. (afh. van type motor) l/100 km: 5,0-7,0; km/l: 20,4-14,3; CO
2
:131-167 gr/km. De actie is uitsluitend geldig bij koop van een nieuwe 207 SW uit de beschik-

bare voorraad in de periode van 1 juli tot en met 30 augustus met kentekenregistratie voor 15 september 2008. Wijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie kijk op www.peugeot.nl.

DE PEUGEOT 207 SW TIJDELIJK MET 6 ZITPLAATSEN

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.

Hengelo (Gld.)  Molenenk 2  Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl  
Zaakaanbrenger van Brandon Doetinchem.

Wegens vakantie zijn wij gesloten vanaf
maandag 28 juli t/m zaterdag 9 augustus.

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 25 juni

2008 door Ecopart Milieu-adviseurs een evaluatieverslag

van de sanering op grond van de Wet bodem-

bescherming ingediend.

In het verleden hebben wij voor deze locatie op de

Velswijkweg 3 in Zelhem, gemeente Bronckhorst op 7

november 2006 al vastgesteld dat sprake is een niet

ernstige bodemverontreiniging en twee gevallen van niet

spoedeisende gevallen van ernstige bodemveront-

reiniging. 

Voordat wij een besluit nemen over het evaluatieverslag

willen wij belanghebbenden met deze publicatie in de

gelegenheid stellen hierover hun mening te geven.

Vanaf 16 juli 2008 kunt u daarom het evaluatieverslag

bekijken. U kunt dat doen in het informatiecentrum van

het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, en bij de

gemeente Bronckhorst.

Uw reactie zullen wij betrekken bij ons besluit.

Op verzoek zenden wij u een afschrift van ons besluit

zodra dit is genomen.

Tot 30 juli 2008 kunt u uw schriftelijke reacties

toezenden aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland, Onderafdeling

Bodembeheer, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem

Wilt u meer weten?
Bel het Milieuklachten- en informatiecentrum, telefoon

(026) 359 99 99.

Arnhem, 11 juli 2008 - 

zaaknummer 2008 010347/ GE187600005/

GE187600006/GE187600007

Bodemverontreiniging Velswijkweg 3 in Zelhem,

gemeente Bronckhorst

KENNISGEVING

p ro v i n c i e
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

www.linova.nl

Linova Verfproducten,

Gelderhorst 12, 7207 BH, Zutphen

T. 0575-542300 E: info@linova.nl 

Levert de beste verf voor de beste schilders
Vraag uw schilder te werken met 

de beste producten

Boonstoppel verf
Evert Koning Schildersverf

Herfst & Helder verven
Nu ook beschikbaar in de originele Bronkhorst kleuren.

Wij leveren deze producten niet aan particulieren.  Indien u, als particulier, interesse heeft in
onze producten, brengen wij u graag in contact met een schildersbedrijf of verkooppunt.

U kunt ons bellen voor informatie.

VERFGROOTHANDEL

• Linova  Verfgroothandel is het adres 
voor elk bedrijf

• Heeft u een Renovatie, Verbouwing, 
Restauratie of Nieuwbouw, onze 
verfadviseur komt graag bij u langs.

•  600m2 en meer dan 5000 verf- en
schilderproducten
in alle kleuren uit voorraad leverbaar 
op de Revelhorst te Zutphen.

•  Open op werkdagen vanaf 7.30 uur
•  Eigen bezorgdienst

Tevens leverbaar:

Sikkens verven, Kalkverf, 
Krijtverf, Aquamarijn Natuurverf, 
Bladgoud, Waxoil, Vloerlak,
Vloerolie, Schuurmaterialen en
Schildersgereedschappen.

LAST VAN
WESPEN?
Bel voor snel verwijderen
tussen 8.00 en 10.00 uur

O.B.S.
Tel. 0575-553283

of
Mob. 06-51106955

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar

Sensire zoekt
Alfahulpen

en
Thuishulpen
Reageer via onze website
www.sensire.nl

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIEREN

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag
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Dit evenement is onder vele bewo-
ners van deze regio bekend en gratis
toegankelijk. De FANCY FAIR met de
daarbij behorende (rommel)markt.
Vele vakantiegangers en bezoekers
kijken uit naar dit evenement. 

Ook dit jaar is er weer van alles te
doen voor Jong & Oud. Gezellig slen-
teren langs de vele kramen, Rad van
Fortuin, kinderspelen en attracties
waaronder het gratis springkussen
met als afsluiting op zondagmiddag

ong. 16.00 uur een grote verloting
met super mooie prijzen. U komt
toch ook naar deze fancy fair op
zaterdag 26 en zondag 27 juli vanaf
10.00 uur.
Heeft u nog iets te verkopen, zelf ge-
maakte dingen, kunst, sieraden, an-
dere hobby's, tweede hands kleding,
noem het maar op, of heeft u de zol-
der kort geleden eens flink opge-
ruimd?
Bel dan snel want er zijn nog enkele
marktkramen te huur.

Tot ziens op Camping & Jachthaven
Het Zwarte Schaar, Eekstraat 19,
6984 AG  Doesburg, tel. 0313-473128,
info@zwarteschaar.nl / 
www.zwarteschaar.nl

Grandioze Fancy Fair bij Camping
& Jachthaven Het Zwarte Schaar
HET IS WEER ZO VER!!!!!
De jaarlijkse Fancy Fair, georga-
niseerd door de vrijwillige activi-
teiten commissie van de cam-
ping, staat weer voor de deur.

De bijzondere sfeer op de Wiersse
blijft door de eeuwen heen behouden
terwijl de tuinen toch meegaan met
hun tijd. De vele tuinbezoekers die ie-
der jaar terugkomen kunnen zien hoe
de huidige generatie bewoners de "for-
se groepen en mooie kleurschakerin-
gen" in de door Alice de Stuers in 1924
ontworpen borders nog steeds vervol-
maakt en hoe deze generatie het oude
hooiland met wilde gladiolen en gele
ratelaar verrijkt en de randen van de
waterpartijen met Gunnera en blauw-
bloeiend snoekkruid beplant.

Groenten en fruit in de moestuin wor-
den ieder jaar in nieuwe patronen
geplant, terwijl het tapijt van het zeld-

zame dalkruid en de statige pollen
koningsvarens van oudsher worden
gekoesterd onder het bladerdak van
de oude eiken in de 'Wilde Tuin'.
Tijdens de drie open dagen in juli zal
Rita van der Zalm met haar bollen
voor advies en verkoop op het voor-
plein van de Wiersse staan. Dan zijn
de lelies (Lilium martagon, henryii,
regale, lancifolium, 'African Queen')
en de Galtonia's in de tuin te bewonde-
ren - bolgewassen die op een originele
manier met vaste planten zijn gecom-
bineerd. Op 27 en 28 juli zal Jan Dijk-
stra uit Oudeschip er ook staan met
siergrassen, en met vaste planten waar-
van het blad goed met siergrassen
harmonieert. Beide kwekers zorgen

ervoor bollen, grassen en vaste planten
in hun assortiment te hebben die op
dat moment in de tuin te zien zijn.

Op zondag 20, zondag 27 en maandag
28 juli is de Wiersse te bezoeken van
10.00 tot 17.00 uur. Vanaf de N319, bij
km 16,7 tussen Vorden en Ruurlo, is
de inrit duidelijk aangegeven. Tot en
met medio september vinden er elke
donderdag om 10.30 uur tuinrondlei-
dingen plaats.

Voor meer inlichtingen en een af-
spraak voor een speciale rondleiding,
indien bezoekers met een groep bui-
ten de open dagen willen komen (evt.
met lunch of thee): tel. (0573) 45 14 09,
fax (0575) 55 62 40, 
e-mail: wiersse@xs4all.nl 
website: www.dewiersse.nl

De mooiste tuin van Nederland

Buitenplaats de Wiersse

De Wiersse: 16 ha. Tuinen, in familiebezit sedert 1678. Open dagen deze
zomer: 20, 27 en 28 juli.

Onder belangstelling van veel publiek
deden de deelnemers hun uiterste
best Martin te verslaan. Ondanks de
grote weerstand die geboden werd,

lukte het Martin toch om alle 19 par-
tijen te winnen. Aan het eind van de
avond hebben de vier personen die het
't langst hebben volgehouden als belo-

ning een glazen schaakspel gekregen.
Bronkhorst's technisch directeur
Wybren Jouwsma overhandigde Mar-
tin na afloop een trofee met de tekst
'Bronkhorst simultaan schaakkoning'
ter herinnering aan de geslaagde
avond.

Bronkhorst simultaan 
schaaktoernooi

Tijdens de bedrijfsbarbecue van Bronkhorst High-Tech te Ruurlo op vrij-
dag 11 juli heeft het Bronkhorst simultaan schaaktoernooi plaatsgevon-
den. Schaakkampioen Martin Weijsenfeld nam het op tegen 19 collega's,
partners en kinderen van collega's.

Martin Weijsenfeld maakt zijn rondje langs de schaakborden.

Zaterdag 19 juli start om 21.00 uur de
band De Bierefluiters. Zij plaatsten
zich via de voorrondes voor Marktpop.
Deze Nederlandstalige feestrockband
uit Overijssel zal ervoor zorgen dat het
muziekfestijn feestelijk wordt begon-
nen. Naast Nederlandstalige num-
mers brengen zij ook Engelstalig
werk, dat in een eigen jasje is gesto-
ken.
Hierna treedt Twisted op. De band, die
pas sinds december 2007 bestaat,
speelt pop-rockcovers van Anouk,
Queen en The Black Crowes tot De
Dijk en The Scène. Afwisseling genoeg
dus! Ook Twisted plaatste zich via de
voorrondes.
Op zondag 20 juli staan vanaf 13.00
uur de bands TaliBand, Jajem, The Ava-
lanche en Jailbreak geprogrammeerd.
De TaliBand is pas geleden ontstaan
uit vier jonge muzikanten uit Toldijk
en Hummelo. Het optreden op Markt-
pop is net niet de vuurdoop voor de
band, maar Heezen geeft ze graag de
kans dit festijn te openen. Dit doet de
TaliBand met werk van onder andere
Greenday, The Offspring, Liquido en
Coldplay. 
Zij worden opgevolgd door Jajem. Op-
gericht in mei 2001, zijn zij niet onbe-
kend in deze regio. De vijf jonge rock
& roll muzikanten uit Hummelo zet-
ten een optreden neer met nummers

die variëren van Herman Brood en El-
vis tot Normaal en eigen werk in het
Achterhoeks dialect. Deze worden ge-
bracht met de nodige humor. Jajem
kan inmiddels terugblikken op onder
meer optredens bij radio- en tv Gelder-
land en een voorprogramma bij Jo-
vink.
De derde band is The Avalanche, ook
via de voorrondes doorgedrongen tot
Marktpop.
Met vijf bandleden, waarvan drie mei-
den, zullen zij een spetterend optre-
den verzorgen met nummers varië-
rend van Metallica en Madness tot Nir-
vana en Van Halen. Door het regelma-
tige optreden wordt de show steeds be-
ter, net als de muzikale kwaliteit. Suc-
ces verzekerd op deze zondag!
De afsluiter op Marktpop is niemand
minder dan Jailbreak. Liefhebbers van
echte jaren ‘70/’80 hardrock kunnen
hun hart hier ophalen. Werk van Thin
Lizzy, Iron Maiden, AC/DC, Saxon,
Deep Purple en andere classic-hard-
rockbands passeren de revue. Gitaard-
uels en twinsolo’s worden hierbij niet
geschuwd. Ook de zang zal menigeen
versteld doen staan. Een waardige af-
sluiter dus voor Marktpop 2008.
Voor Marktpop is de entree vrij. Infor-
matie over dit evenement is te vinden
op www. hotelheezen.nl of via tele-
foon (0575) 451204.

Gevarieerd Muziekprogramma in Steenderen

Twaalfde Marktpop Heezen

Jaarlijks wordt door Café Heezen het evenement Marktpop georgani-
seerd, dit jaar alweer voor de twaalfde keer. Diverse bands betreden dan
het podium op het Marktplein in Steenderen. Het muziekspektakel heeft
dit keer plaats op 19 en 20 juli 2008.

Marktpop 2008 bij Café Heezen in Steenderen wordt afgesloten met een optreden van 
Jailbreak.



Er komen vijf starterswoningen, twee
eengezinswoningen, zes ruime wonin-
gen met een indeling als gezins- of se-
niorenwoning en één vrijstaand ge-
schakelde woning. Het project is een
ontwikkeling van MVO Projecten uit
Doetinchem. De woningen worden ge-
bouwd door Ten Brinke Bouw B.V. uit
Doetinchem en de verkoop is in han-
den van Luimes & Lebbink Makelaars
uit Zelhem, hier kan men ook terecht

voor meer inlichtingen. De Smidshof
bestaat uit een gevarieerd woningaan-
bod in diverse prijsklassen voor zowel
starters als senioren, maar ook voor
singels, stellen en gezinnen. De traditi-
onele architectuur van het nieuw-
bouwplan zorgt, samen met de klein-
schaligheid van het plan, ervoor dat
het goed in de omgeving past. Bij de
verkoop wordt voorrang verleend aan
kopers met een sociale of economi-

sche binding met de plaats Keijenborg
dan wel met de gemeente Bronck-
horst. De verkoop van de eerste zes rui-
me woningen (type B) is van start ge-
gaan. Het bijzondere aan deze wonin-
gen is dat de koper kan kiezen uit een
indeling als gezinswoning of als senio-
renwoning. De woningen hebben een
inhoud van ongeveer 420 m3 en de per-
celen variëren van 140 m2 tot 250 m2.
Een garage/berging en carport is mo-
gelijk. Binnenkort start de verkoop van
de vijf starterswoningen en de twee ge-
zinswoningen (type A). Hiervoor kunt
u zich vanaf heden inschrijven.

14 woningen in diverse prijsklassen

Start verkoop nieuwbouw De Smidshof

Op de voormalige locatie van Party Restaurant de Smid in Keijenborg wor-
den woningen gebouwd. Het nieuwbouwplan De Smidshof op de hoek
van de Kerkstraat en Koldeweiweg bestaat uit veertien woningen.

Het nieuwbouwplan De Smidshof in Keijenborg.

Voor de keuring was veel publiek en
het weer werkte goed mee. Het was de
eerste regionale keuring van het stam-
boek. Er werd gekeurd in de sectie A,
sectie B en in de sectie NWR/WPBR.
Volgens Arnold Teunissen, voorzitter
van de afdeling Oost, was de kwaliteit
in de sectie A goed, sectie B buitenge-
woon goed en in de sectie NWR rede-
lijk. De eerste keuring levert altijd
minder inzenders op, maar de organi-
satie was niet ontevreden over het
aantal ingeschreven pony’s. Gemid-
deld blijft de aanvoer op de keuringen
jaarlijks gelijk. De kwaliteit in de
NWR-sectie is vooral in het Noorden
en in Midden-West hoger. “In de afde-
ling Zuid blijft het aantal inzendingen
over de drie keuringen wat stijgen. Dat
stemt ons tot tevredenheid”, zegt Teu-
nissen. Over de ontwikkeling van het
Welsh Ponystamboek is de afdelings-
voorzitter tevreden. “Bij de meeste
stamboeken loopt het aantal wat te-
rug. Dit wordt mede veroorzaakt door
de verstedelijking van een aantal
plaatsen waardoor er geen grond
meer is om een pony te weiden. Bij on-
ze stamboek is er nog steeds een stij-
ging”. Teunissen loopt al ruim dertig
jaar mee bij de afdeling Oost, waarvan
hij de laatste zeven jaar voorzitter is.
Hij roemt de Hengelose Marktvereni-
ging waarmee al jaren op een goede
manier wordt samengewerkt. “Het ter-
rein ligt er altijd prima bij en alles is
goed geregeld. Ze zorgen voor de afze-
thekken, de bus voor het secretariaat,
het geluid en de tent voor eten en
drinken. Iedereen praat altijd over het
paardendorp Hengelo, maar wij speci-
fiek. De volgende regionale keuring
van het Welsh Ponystamboek wordt
gehouden op 5 juli in Hellendoorn. Op
26 juli is de laatste keuring in Heteren,
de grootste keuring van het land. 

UITSLAGEN:
Evenals vorig jaar werd ook de
Welshcup verreden. Er deden 35 com-

binaties mee van klasse L1 tot en met
klasse Z1. Bij de keuring aan de hand
waren er totaal 117 pony’s ingeschre-
ven. 
Sectie A had totaal inschrijvingen 43.
Beste veulen sectie A, Dream Team’s
Kassandra, eigenaar F. van Brussel, En-
ter. Dit veulen won ook de beker welke
beschikbaar is gesteld door de Markt-
vereniging.
Jeugdkampioen : Zellemshoeve Sandy,
eigenaar H. Wesselink, Zelhem.
Beste 3 jarige Heuvelrug’s High Socie-
ty, eigenaar J. Coes, Nijverdal.
Algemeen Kampioen: Roetsenest Hya-
cinte, eigenaar J. Wamelink, Aalten.
Reserve Kampioen: Springbourne Pat-
tience, eigenaar J. Versleijen, Oirlo.

Bij de sectie B waren dit jaar de mees-
te inschrijvingen totaal 45.
De Veulenkampioen van de B speelde
een thuiswedstrijd, naam Bekveld’s
Ronaldo van de heer Meijerink uit
Hengelo. Jeugd winnaar Warmte-
bron’s Miss Mikado, eigenaar H. Haze-
leger, Grafhorst. Beste 3 jarige, Damai-
ka en de Algemeen kampioen Desarita
zijn eigendom van W.van Beek uit
Brummen. Reserve Kampioen werd
Lucille Gam vd Weert uit Oldebroek. 
De sectie NWR & WPBR hadden dit
jaar de minste deelnemers, 27 in getal.
Veulenkampioen: Nina Domo’d Bole-
roo eig. Combinatie A. Vloet & H. Na-
buurs, Haps.
Beste 3 jarige: Maurik’s Anais eig.
Comb. Vernooy & vd Oort, Maurik.
Algemeen Kampioen: Orchard Orange
Pippin, A. Teunissen, Bennekom. 
Reserve Kampioen: Leun’s Veld Phoe-
nix Comb. M. Spruyt & A. Graaf-
Spruyt, Rotterdam.
WPBR Veulenkampioen: Celtica’s Gol-
den Chalice S. Arentsen, Alten.
Jeugdkampioen: Maurik’s Coco Cha-
nel, eig. Comb. Vernooy & vd Oort,
Maurik.
Na een spannende strijd tussen de
kampioenen van alle secties werd het
dagkampioenschap gewonnen door
sectie A, merrie Roetsenest Hyacinte
en reserve kampioen sectie B merrie
Desarita. In totaal werden er 74 oranje
linten, dus eerste premies uitgereikt
en 31 pony’s kregen een uitnodiging
voor de Centrale Keuring later dit jaar
in Kootwijk.

Aanvoer en kwaliteit goed

Regionale keuring Nederlands
Welsh Ponystamboek

Op het terrein De Hietmaat werd
zaterdag 21 juni de regionale keu-
ring van het Nederlands Welsh Po-
nystamboek gehouden. Er was een
goede aanvoer in de diverse rubrie-
ken en de kwaliteit was eveneens
goed.

Voorzitter Teunissen reikt één van de vele prijzen uit.

Maar 80 procent van de vrouwen heeft
in meer of mindere mate klachten
welke te maken hebben met de over-
gang. Over het algemeen zijn deze
vrouwen tussen de 45 en 55 jaar. Ech-
ter ook jongere vrouwen kunnen er
mee geconfronteerd worden. Wat zijn
de veel gehoorde klachten en hoe ga je
ermee om? Om hier dieper op in te
gaan organiseert José la Croix, Ver-

pleegkundig Overgangsconsulente in
Baak op woensdag 23 juli een bijeen-
komst. De aanvang is om 20.00 uur.

Hoe gezond ben ik? Wilt u weten hoe
het staat met uw gezondheid? Doe
dan de health check, dat is een meting
van de bloeddruk, bloedsuiker, choles-
terol, BMI en longfunctie, op donder-
dag (middag-avond) 24 juli. De health
check duurt 20 minuten.
Voor kosten, meer informatie en in-
schrijving, bel José la Croix, Tover-
straat 7, Baak, tel. 0575-560 381.

Gezond en wel!
De overgang als bron van kracht.
Een mooie titel van een boek over
de overgang.

CONCERT BAKKERIJ MANSCHOT
EN NORMAAL
Het bleef redelijk rustig op de rotonde
van de Zutphen-Emmerikseweg in Tol-
dijk. Er leken minder veewagens te
zijn dan ander jaren, maar dat mocht
de pret niet drukken. Kinderen en vol-
wassenen hadden zich rond de roton-
de verschanst, achter de hekken dit
jaar. De organisatie had het veiliger ge-
maakt voor publiek en deelnemers.
Natuurlijk vond de jeugd weer veel
vertier met het strogooien. Door het
bord ‘Kiek uut ! losgebroken strobalen!
Deuren en ramen van auto sluiten’
waren automobilisten gewaarschuwd.

Er waren zo’n 2500 mensen op het
feestterrein van Flophouse verzameld
om de optreden van de avond te be-
luisteren. Bakkerij Manschot opende
het muziekfestijn. Deze groep rond
Jan Manschot, bekend van Normaal
en Boh Foi Toch speelde van alles tus-
sen feest-rock en maatschappijkriti-
sche muziek. Het optreden van Nor-
maal hield het niet droog. 

Een bui van zo’n drie kwartier viel
over Toldijk naar beneden. Jammer,
maar toch bleef het publiek staan en
genoot van het repertoire dat de band
liet horen, ook van de nieuwe cd.

KOFFIECONCERT
Dit jaar was het de 32st keer, sinds de
start in 1977, dat Normaal in Toldijk
een concert gaf. Toch werd pas vanaf
1986 het koffieconcert georganiseerd
om de tent beter te benutten. Dit jaar
was het de 22ste editie, omdat in 2001,
door problemen in de veehouderij, het
concert werd verschoven naar septem-
ber en het koffieconcert werd overge-
slagen. Een Steenderense vertelde dat
ze voor de eerste keer naar het Koffie-
concert was gekomen. Het beviel haar
goed: “Volgend jaar weer,” zei ze perti-
nent. Zondag was een zonnige dag.
Het koffieconcert werd door ruim dui-
zend liefhebbers bijgewoond en de
meegekomen kinderen konden zich
vermaken op het luchtkussen en bij
het schminken. Zij hadden vanmiddag
een streepje voor en konden plaatsne-
men in de ‘kinderen høkzone’. Geze-
ten aan lange tafels werd rustig gestart
met blaaskapel ‘de Stevenlander’,
waarna Huub, Henk en Harrie de ge-
zelligheid aanwakkerde. De Hanska
band speelde hun repertoire en Nor-
maal sloot de rij af in theaterbezet-
ting. Rustige Normaal liedjes werden
gespeeld, zoals ‘Hummelo’, ‘De boer
dat is de keerl’, en ‘Alie’. Maar met het
stevige ‘Oerend Hard’ werd het con-
cert afgesloten. Het kon echt niet ont-
breken! Alien Maalderink bedankte al-
le aanwezigen én alle vrijwilligers voor
de komst en de leden van Normaal
kregen bloemen. Omdat het Blagen-
rock dit jaar werd gemist, ook door
Bennie zelf, zal er volgend jaar weer
een middag voor de kinderen worden
georganiseerd. Na een toegift, ‘Ik mot
goan’ kwam een eind aan een week-
end Normaal in Toldijk. Bennie sprak
nog één keer het publiek toe. “Bedankt
voor de mooie sfeer! Dankjewel, aju!”

Høken in Toldiek

Een feest voor 0 tot 80 jaar

Het was een prachtig Høkweekend in Toldiek, waar fans tussen 0 en 80
jaar van genoten. “Ik zie al die jaren dezelfde snoetjes,”vertelt een trouwe
vrijwilliger van het Normaalweekend. “En nu nemen die snoetjes hun kin-
deren mee tijdens het koffieconcert.”Vrijdagavond 27 juni speelde Bakke-
rij Manschot in het voorprogramma van Normaal en zondag 29 juni kwa-
men vele artiesten op de bühne, met Normaal als hekkensluiter.

Stro gooien op de rotonde van de ZE-weg in Toldijk is een jarenlange Normaal traditie.
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Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Flitsebaoge: Boog.
"A'j scheten wilt met ne flitsebaoge, he'j ok ne piele neudeg." 

B. Gemaste: Getob.
"Wat 'n gemaste, en ze komt ter toch neet uut." 

C. Lieke: 
1. "Lieke lopen." rechtop lopen. "Hee löp kwelke lieke." 
2. "Lieke veur de kop." recht voor zijn hoofd. 
3. "Der ene lieke zetten", iemand een flink standje geven." 
4. "Lieke vol," helemaal vol. 5."Lieke spöllen", (bij sport en spel) 

gelijk spelen.

Al decennia lang aan de top en nog al-
tijd met een zangstem waar menig
jong artieste jaloers op is. Als er in dit
genre een top drie lijst zou zijn, zou
die bestaan uit Gail Davies, Dolly Par-
ton en Emmylou Harris. Gail Davies is
de favoriete van mensen die in de mu-
ziek meer letten op de inhoud, het in-
tellect en de melodie, dan het circus
daar omheen. Deze rasartieste die
reeds op alle grote podia ter wereld
stond, was te zien in TV producties als
Austin - City Limits, The Today Show
en Good Morning America, de CBS TV-
special Women of Country, de TBS do-
cumentaire America's Music en in de
ook in Nederland uitgezonden BBC se-
rie Lost Highway. Ze ging op wereld
tournee met o.a. Neil Young, Willie
Nelson, Glen Campbell, George Jones

en Don Williams. Bladen als News-
week, Rolling Stone, USA Today en an-
dere schrijven lovende artikelen over
haar. Gail Davies werd geboren in Bro-
ken Bow, Oklahoma. Al vanaf haar ge-
boorte werd ze belnvloed door de tra-
ditionele countrymuziek maar dat
veranderde door het werk van Bob Dy-
lan. Als 5-jarige verhuisde ze met haar
moeder en twee broers naar de staat
Washington. 

Gail was een echte 'spring in 't veld' en
moeilijk te beteugelen. Al op 16-jarige
leeftijd vertrok ze naar Los Angeles,
het avontuur tegemoet. Ze melde zich
aan bij A & M Records en na een korte
auditie werd ze aangenomen als sessie
zangeres. In de studio trok ze ook de
aandacht van Beatle John Lennon en
rock-artiest Frank Zappa die onder de
indruk waren van haar zangkwalitei-
ten. Beiden vroegen haar als begelei-
dend zangeres mee te gaan voor een
Europese tournee. In de zelfde tijd
kreeg ze ook een aanbod van country-
zanger Roger Miller. Ze volgde haar ge-
voel en koos voor de laatste. 

Een maand later deed ze haar eerste
TV-optreden. Vanaf die tijd ziet men
haar vooral als country artieste, overi-
gens niet helemaal terecht omdat ze
ook uitstekend uit de voeten kan met
andere stijlen. Ze bezit een perfecte
zang techniek waardoor haar stem
ook geschikt is voor diverse andere
stijlen (zelfs in een combinatie van
jazz en rock - de bekende Jazz criticus
Nat Hentoff beschreef Gail's zangta-
lent als "briljant"). 

Gail Davies: lead-zang en akoestische
gitaar - Chris Scruggs: steelgitaar/bas -
Dave Luke: elektrische gitaar/mandoli-
ne en zang - Patty Mitchell: bas/man-
doline/zang. www.stonevalley.nl 

Voor informatie over aanvang, etc.
zie rubrieksadvertentie.

Vrijdag a.s. 18 juli

Amerikaanse Country ster
bij Erve Kots

Gail Davies komt vrijdag 18 juli
naar Lievelde (éénmalig concert in
Nederland). Is Gail Davies hier
vrijwel onbekend, in Amerika is ze
een fenomeen.

Het plan om voor zich zelf te begin-
nen kwam niet zomaar ‘aanwaaien’.
Daar heeft hij samen met zijn vrouw
goed over nagedacht. André: ‘Ik werk-
te op gegeven moment bij meubelfa-
briek Bannink in Borculo. Daarvoor
had ik een economische opleiding ge-
volgd. Vervolgens heb ik de omscho-
ling ‘Centrum Vakopleiding’ gedaan.
Terwijl ik bij Bannink werkte (ruim 9
jaar) heb ik wat betreft de meubel-
makerij alle vereiste diploma’s behaald.
Direct nadat vijf jaar geleden onze
zoon Ties werd geboren, ook het diplo-
ma ‘Algemene Ondernemers Vaardig-
heid’ te vergelijken met het midden-
standsdiploma. Ik heb overigens al die
jaren bij Bannink prettig gewerkt.

Er werd daar ‘seriematig’ gewerkt, dat
wil zeggen je was dagelijks bezig met
het maken van onderdelen van meu-
bels. Daar is trouwens niks mis mee
hoor. Ik wilde echter graag een com-
pleet meubelstuk maken, kasten, ta-
fels, wanden noem maar op. Na ge-
sprekken met Edith heb ik op een be-
paalde dag mijn baan opgezegd en
ben ik voor mezelf begonnen. Edith
nam daarbij de administratie voor
haar rekening. We hebben samen met
de bank en een accountantskantoor
een goed businessplan gemaakt, geba-

seerd op de eerste zes jaren. Zonder
een dergelijk plan en zonder de steun
van je naaste omgeving, redt je het
niet als startende ondernemer. Dat is
gewoon een absolute vereiste’, zo zegt
hij. 

Na eerst een jaartje zelfstandig in Lo-
chem te hebben gewerkt, thans al
weer een paar jaar aan de Schuttest-
raat in Vorden. Ándré: ‘ Een bedrijf on-
der eigen naam beginnen vond ik niet
erg origineel. Edith bedacht toen de
naam ‘De Bovenste Plank’. Of ik nu de-
ze plank inderdaad boven heb? Een
goede vraag ha, ha. Laat ik het zo for-
muleren, we zijn op de goede weg’, zo
zegt hij. In zijn bedrijf worden de meu-
bels op maat gemaakt. Meubels die bij
de klant passen. ‘We hebben binnen
onze klantenkring inmiddels veel se-
nioren. Die hebben iets in hun hoofd,
kunnen dat in een meubelzaak niet
vinden en komen naar ons toe. Aan
ons dan de taak, om het betreffende
meubelstuk, zoals de klant het wil, te
maken’. 

Op gegeven moment blijkt dat er per-
soneel bij moet komen. André: ‘Toch
wel een moeilijke beslissing die van je
zelf de nodige aanpassing vergt. Je
bent gewend om alles alleen te doen

en dan moet je plotseling delegeren.
Ik heb het met mijn beide medewer-
kers Frank Bulten en Paul Korhorn
getroffen. Paul is helemaal een apart
verhaal. Hij was jarenlang kok en in
zijn vrije tijd hobbymatig met het
bewerken van hout bezig, zijn lust en
zijn leven. Toen ik hem vroeg of hij
geen zin had om bij mij te komen wer-
ken, heeft hij het vak van kok vaarwel
gezegd en heeft hij het hier goed naar
de zin.

Juist op dat moment komt de voorma-
lige kok binnenstappen en bevestigt
de woorden van zijn ‘baas’. André Gar-
ritsen heeft het niet zo begrepen op
het ‘baas-zijn’. Zegt hij: ‘Zo voel ik mij
ook niet. Ik ben meer een man van
overleg, ik hecht grote waarde aan het
nemen van eigen initiatief. Dat ge-
beurt hier ook. Krijgen wij bijvoor-
beeld een grote opdracht dan overleg-
gen we met zijn allen en komen we er
samen altijd uit hoe we het gaan aan-
pakken’, aldus André Garritsen, die
niet alleen graag een partijtje voetbalt
maar ook heel graag zingt! Komende
zaterdag weet heel Vorden of hij ook
‘goed’ zingt. Dan neemt André met
het rocknummer ‘Lightning Crashes’
van de Amerikaanse band ‘Live’ deel
aan het Vordens Songfestival. André:
‘Ik wilde daar altijd al aan meedoen.
Het is een prachtig evenement en met
begeleiding van Kasbendjen kun je ab-
soluut niet afgaan’, zo zegt de zingen-
de meubelmaker lachend. Mocht hij
aanstaande zaterdag in Vorden en
omgeving wereldberoemd worden,
dan zal medewerker Paul Korhorn nog
éénmalig zijn oude beroep van kok
weer oppakken, om voor André Garrit-
sen en zijn gezin een feestmaal te
bereiden!!

André Garritsen: Absolute vereiste startende ondernemer

'Goed businessplan en veel steun
van je naaste omgeving'!

Toen André Garritsen ruim drie jaar geleden besloot om als zelfstandig
ondernemer te starten had hij en zijn echtgenote Edith zich één doel ge-
steld: over zes jaar wil ik drie man personeel hebben. Thans ‘halverwege
de rit’ heeft hij twee man in dienst namelijk Paul Korhorn (inmiddels
twee jaar) en Frank Bulten sedert een jaar. André is dan ook best trots dat
hij met zijn meubelmakerij ‘De Bovenste Plank’ op de goede weg zit. Zegt
hij: ‘ Natuurlijk ben ik heel erg tevreden met de groei maar ik ben realist
genoeg om te beseffen dat ik richting toekomst nog de nodige stappen
moet maken. Wil je verder groeien dan moet je op gegeven moment
uitbreiden, dus investeren. Dat betekent heel alert zijn en blijven’, aldus
André Garritsen.

Peter Hoefnagels vertelt het ware ver-
haal van zijn eerste zangles.De lijnen

van de voorstelling worden duidelijk
als het publiek met de raderboot over
de Missisippi van Memphis  naar New
Orleans wordt gevaren en in Basin-
street belandt.
The Mills Fathers zetten een overdui-
delijke melodie in, maar hoe heet die
song ook weer, vroeg het publiek zich
af dat voor merendeel nog geboren
moest worden, toen I can't give you
anything but love gemaakt werd.
Ook het nostalgische Mood Indigo van
de grote Duke Ellington bekoort de
mensen. "Hoe is het mogelijk," zegt
een mevrouw na afloop, "dat ik nu pas
uw theater leer kennen. Info telefoon
0575.55.6987

Hartverwarmende "verhalen
en muziek"
De voorstelling opent op woens-
dagavond 16 juli in het donker van
het "Theater0nderdeMolen", aan de
Lindeseweg te Vorden,  met klan-
ken die herinneren aan muzikale
tijden. De bas volgt, een toneellicht
gaat aan, de saxofoon laat de melo-
die horen. Thanks for the memory.
Dan zetten de spotlights het thea-
terorkest The Mills Fathers in het
volle licht. De blues kon niet in be-
tere muzikale handen zijn dan bij
gezamenlijk meer dan tweehon-
derd jaar muziekbeoefening.Sinds het midden van de jaren tachtig

organiseerde de kring Graafschap van
de ABTB er jaarlijks een Oogstdankvie-
ring. Inmiddels is de ABTB gefuseerd

tot de LTO en heeft de viering een oe-
cumenisch karakter gekregen, waarbij
mensen uit de naaste omgeving, maar
ook uit de wijde regio van harte wel-
kom zijn.  De Oogstdankviering wordt
dit jaar gehouden op zaterdag 16 au-
gustus om 19.30 uur. Het thema is dit
jaar: 'Is het ooit genoeg?' De economie
vraagt van ons dat we steeds meer pro-
duceren, steeds meer verkopen en
steeds meer kopen. Maar hoe ver moe-
ten we hierin eigenlijk gaan. Zal het
ooit genoeg zijn? Hoe groot moet een
(boeren)bedrijf eigenlijk worden? En

hoe vol onze huizen en magen? En
hoe zit het eigenlijk met de (wereld-
wijde) verdeling van het voedsel? Zal
er ooit een tijd komen dat er werkelijk
voor iedereen genoeg is? Is het ooit ge-
noeg? Voorgangers zijn pastor Jaap
van Kranenburg uit Zutphen en ds.
Marianne Benard uit Wichmond. Mu-
zikale medewerking wordt verleend
door Muziekvereniging 'Nieuw Leven'
uit Steenderen. 

Bij slecht weer zal worden uitgeweken
naar de St. Martinuskerk in Baak.

LTO Oogstdankviering bij de Veldkapel
Ook dit jaar is er weer een Oogst-
dankviering bij de Veldkapel tus-
sen Baak en Wichmond. Deze veld-
kapel is gebouwd in oorlogstijd, in
1942. In die tijd werden er bij de ka-
pel regelmatig vieringen in de
openlucht gehouden. Maar ook na
de oorlog bleef het monument een
plek van gebed en bezinning.



BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Zondag 6 juli j.l opende de galeriehoudster Ad Borest de
expositie van twee vakbekwame exposanten in de gale-
rie aan de Mosselseweg in Vorden. Op deze zonovergo-
ten middag heten de galeriehouders een zeer groot aan-
tal bezoekers welkom. Ad Borest kijkt in haar welkoms-
woord heel even terug op een geslaagde eerste expositie.
Daarna vertelt zij over de grote collectie werken die
Persheng Warzandegan, de keramiste, heeft gemaakt.
Een collectie die in totaliteit niet in de galerie ge-expo-
seerd zou kunnen worden.De keuze die nu  is gemaakt
weerspiegeld haar vakmanschap. Grote en kleine vazen
en schalen in wit, zwart en blauw keramiek. Een klein
assortiment uit haar theepotten waarmee zij al menig
prijs in de wacht sleepte en prachtige porseleinen vor-
men met soms gouden binnenkant. Een lust voor het
oog. Deze uit Perzie (Iran) afkomstige Persheng weet als
geen ander hoe zij de rijkdom uit haar cultuur in vorm,
kleur en emotie kan weergeven.
Maan Jansen introduceren betekent heel even terug-
gaan in de tijd. De galeriehoudster schetst een beeld van
de Leidse fijnschilders uit de 17e eeuw. Zij beschrijft
daarbij een fijnschildertafereel van fijnschilder Gerard
Dou, een klein schilderijtje dat in het Museum de La-
kenhal in Leiden hangt. Naar dit schilderijtje  kun je
eindeloos kijken en zelfs van dichtbij verliest het zijn
scherpte niet. Bij het bekijken van het boek op de tafel
hoor je als het ware de bladzijden knisperen. Ook ande-
re details vragen om aandacht vanwege de precieze
weergave. Zo ook het werk van Maan Jansen: het klein-
ste detail, elk minuscuul bloemetje in een pot vol ro-
se/witte bloemen vraagt je van dichtbij te kijken. Zij ver-
liezen hun scherpte niet. Dit gaat ook op voor de blikjes,
de flessen, de oliekan, de theedoek in de kleine en gro-
tere werken. Maar Maan Jansen heeft ook een eigen
richting gegeven aan zijn fijnschilderwerk door meer ei-
gentijdse voorwerpen te gebruiken op zijn doeken. Voor-
beelden daarvan ziet u in de Galerie A-quadraat: een
fiets in het lover, het slot op een oude deur en de prach-
tige olieflessen in een verzamelrek. Op vrijdag, zaterdag
en zondagmiddag is de galerie geopend. Het is tevens
mogelijk op andere momenten een afspraak te maken.
Tot en met 31 augustus kunt u het werk van Persheng
Warzandegan en Maan Jansen bewonderen.

Keramiste en fijnschilder in 
galerie A-quadraat!

Woensdag 10 september, zaterdag 13 september en zon-
dag 14 september 2008. Op Open Monumentendag 2008
zal alles draaien om het thema Sporen. Sporen, is een
breed onderwerp waarvan overal vele aanknopingspun-
ten te vinden zijn en daardoor op velerlei wijze kan wor-
den ingevuld. Sporen zijn buiten, in het landschap te vin-
den, maar ook in steden en dorpen, in stratenplannen en
in monumenten zelf. Alle bebouwing is een spoor ergens
van, van een menselijk ingrijpen, van een herinnering
aan wat ooit was. Op Open Monumentendag gaan bezoe-
kers iets bekijken, dus het is belangrijk dat sporen zicht-
baar zijn, of zichtbaar gemaakt worden. Het verhaal bij
sporen is daarvoor belangrijk, om te kunnen laten zien
wat normaalgesproken niet opvalt of niet zichtbaar is.
Woensdag 10 september: Achterhoekse Vertellersavond
Op woensdagavond 10 september is het dialect 'het spoor
naar het verleden'. Taal, en met name de streektaal, is na-
tuurlijk een voorbeeld van overlevering vanuit vroegere
generaties. Passend in het thema organiseert de stichting
een unieke Vertellersavond met verhalen en oude mu-
ziek in die streektaal, 20.00 uur in zaal Den Bremer te
Toldijk. In het (recente) verleden waren er diverse streek-
taalschrijvers in de huidige gemeente Bronckhorst. We
denken hierbij o.a. aan Gallée (Vorden), J.A. Klokman (Zel-
hem), G.J. Klokman (Laag-Keppel), Derk den Döker (Hen-
gelo), Willem Smeitink (Hengelo), Herman van Velzen
(Hengelo), Hendrik E. Wijers (Steenderen), H.J. Krebbers
(Vorden), Willemien Bosch (Bronkhorst). Verhalen als
Hoe Hans Knol zien magere motte verkoch, Jan lank
mien de zaltpot is an, Anton met de bok, etc. zijn klassie-
kers geworden. 

Op deze avond zullen verha-
len en gedichten voorgedra-
gen worden door schrijvers/
vertellers van de Dialect-
kring Achterhook en Lie-
mers en door Vrienden van
de streektaal veur Lochem
en umgeving. Ook het Sta-
ring Instituut verleent haar
medewerking. Muzikaal
wordt het programma aan-
gevuld door de harmonica-
spelers van De Harmonica-
nen uit Zelhem. De presen-
tatie is in handen van Arie
Ribbers, streektaalconsu-
lent en bekend van Radio
Gelderland. De avond is
voor iedereen gratis toegan-
kelijk (vol = vol) en wordt
mede mogelijk gemaakt
door de Gemeente Bronck-
horst, Aviko bv en Liemers
Bijenhof Grond en Wegen
bv. Woensdag 10 september,
20.00 uur (zaal open 19.30
uur), zaal Den Bremer te
Toldijk.

Stichting open monumentendag
gemeente Bronckhorst

www www www ... hhh eee ttt kkk aaa ccc hhh eee lll ttt jjj eee ... nnn lll
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
E bierkaai@hetnet.nl

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

Kerkstraat 11, Hengelo Gld. • Tel. (0575) 46 12 35

SOLDERIE

70%
KORTING



Vandyck Royal, Vossen
en Linolux

Effen en gestreepte baddoeken
in vele kleurstellingen.

60/110 van 9,95 p/st. nu2 voor12,00
70/140 van 14,95 p/st. nu 9,95
washand van 2,25 p/st. nu 1,80

HOESLAKENS KUSSENS
Cinderella 100% katoenen

hoeslakens
in vele kleuren

80/200 van 13,95 voor 10,95

90/200 van 14,95 voor 11,95

90/220 van 15,95 voor 12,95

140/200 van 21,50 voor 14,95

160/200 van 22,95 voor 17,95

180/200 van 27,95 voor 19,95

180/220 van 29,50 voor 22,95

slopen 60/70 2 stuks nu 9,90

Cinderella lakens
100% katoen

160/260 van 16,95 voor 12,95

200/260 van 24,95 voor 19,95

240/260 van 27,95 voor 21,95

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/200 van 14,95 voor 9,95

90/210-220 van 16,95 voor 11,95

140-160/200 van 19,95 voor 15,95

180/200 van 23,95 voor 19,95

Waterbed XL van 29,95 voor 24,95

Satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

80/200 van 23,95 voor 19,95

80/200 van 24,95 voor 21,95

140/200 van 34,95 voor 28,95

160/200 van 39,95 voor 32,95

180/200 van 42,95 voor 35,95

slopen 60/70 p/st. nu 12,50

Perkal hoeslakens
van egyptische gekamde katoen

80/200 van 31,95 voor 17,95

80/210-220 van 34,95 voor 19,95

90/200 van 34,95 voor 19,95

90/210-220 van 38,95 voor 22,95

140/200 van 44,95 voor 26,95

160/200 van 49,95 voor 29,95

180/200 van 54,95 voor 32,95

180/210-220 van 58,95 voor 34,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 pers. van 29,95 voor 19,95

2 pers. van 42,95 voor 27,95

litsjum. van 48,95 voor 34,95

onderslopen 60/70 nu 2 voor 12,95

Synthetisch hoofdkussen gevuld
met hollevezel en voorzien van rits,
100% katoenen tijk.

van 22,50 nu 14,95

Synthetisch kussen gevuld met luxo-
rel en een katoenen tijk, anti-aller-
gisch, goed wasbaar en bij te vullen.
van 32,95

nu 22,95 p/st. 2 voor 39,-

Stevig eendenveren kussen
1400 gr. met 100% katoenen tijk.

van 39,95 nu 29,95

15% dons Boxkussen koel, stevig
met opstaande rand.

van 69,95 nu 49,95

Cool Touch kussen anti-allergisch,
tijk met natuurzijde.

van 37,95 nu 2 voor 49,95

Traagschuim neksteunkussen met
wasbare hoes met nekrol.

van 99,- nu 69,-

3 kamer kussen Comfort de luxe
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits.
van 79,95

nu 54,95 p/st. 2 voor 99,-

PARTIJ BADJASSEN
Vanaf 19.95

Kinder badjassen vanaf 14,95

Zomer badjassen vanaf 29,95

ZOMER
opruiming

Saunadoeken
2 meter lang in diverse kleuren

Van 24,95 Nu 14,95

Vandijck badmat
(Lussenmat) 100%katoen.

60/60 Bidetmat van 16,95 nu 12,95
55/55 Toiletmat van 14,95 nu 9,95
55/95 Badmat van 22,50 nu 14,95
70/140 Badmat van 39,95 nu 29,95

Prestige badgoed
in vele kleuren zowel gestreept als effen

Washand van 2,95 nu 2 voor 4,00
Gastendoek van 4,95 nu 2 voor 6,00
Handdoek van 10,95 nu 2 voor 15,00
Badlaken van 15,95 nu 2 voor 25,00

DUIZEND DEKBEDSETS
met kortingen tot 70%

1 persoons van 85,- nu vanaf 19,95
2 persoons van 115,- nu vanaf 29,95
Litsjumeaux van 135,- nu vanaf 29,95

KATOEN
(wasbaar)

1 pers. van 49,95 nu 29,95

1 pers. van 54,95 nu 34,95

2 pers. van 79,95 nu 49,95

litsjum. van 89,95 nu 59,95

litsjum. van 99,95 nu 69,95

ZIJDE (vochtregulerend
en wasbaar)

van 54,95 nu 34,95

van 59,95 nu 39,95

van 89,95 nu 54,95

van 99,95 nu 64,95

van 109,95 nu 69,95

90% DONS

(licht en soepel)

van 115,- nu 59,95

van 129,- nu 69,95

van 169,- nu 99,95

van 199,- nu 109,95

van 225,- nu 119,95

Synthetische dekbedden
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 55,- voor 35,-
1 pers. xl 140/220 van 65,- voor 39,-
2 pers. 200/200 van 85,- voor 49,-
litsjum. 240/200 van 95,- voor 59,-
litsjum. xl 240/220 van 105,- voor 69,-

Partij dekbedden
Sythetische 4-seizoenendekbed
BODY COMFORT met Treviravezel
60º wasbaar.
1 pers. 140/200 van 139,- voor 69,-
1 pers. xl 140/220 van 159,- voor 79,-
2 pers. 200/200 van 199,- voor 99,-
litsjum. 240/200 van 239,- voor 119,-
litsjum. xl 240/220 van 259,- voor 129,-

1 persoons 4-seizoenen 90% dons
140/200 dekbedden van 169,-

nu slechts 99,95

1 persoons 4-seizoenen 90% dons
140/200 van SUPERKWALITEIT
POOLSE DONS van 299,- voor 179,-

1 persoons 90% dons enkel
140/200 van A KLASSE dons
van Yves Delorme van 329,- voor 199,-

BADGOED

DEKBEDSETS

ZOMERDEKBEDDEN

DEKBEDDEN
Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.

1 pers. 140/200 van 79,- voor 45,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 69,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 79,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 89,-

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 79,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 89,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 145,-

Donzen dekbedden
65% eendendons 4-seizoenendekbed.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 99,-
1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 115,-
2 pers. 200/200 van 249,- voor 159,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 179,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 199,-

4-seizoenen donsdekbed, 95% zachte
ganzendons, carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 379,- voor 199,-
1 pers. xl 140/220 van 439,- voor 219,-
2 pers. 200/200 van 559,- voor 299,-
litsjum. 240/200 van 679,- voor 359,-
litsjum. xl 240/220 van 799,- voor 399,-

KEUKEN
Keukensets keukendoek + theedoek

ELIAS, DDDDD + Jorzolino va. 4,95

Halflinnen theedoeken NU 3,95

Linnen glazendoek NU 4,95

Ovenwanten Elias 2 voor 7,95

Pannenlappen Elias 2 voor 3,95

Vaat/werkdoeken 4 voor 5,-
Keukenschorten vanaf 9,95 p.st.

STRANDLAKENS
Keuze uit wel 100 dessins

Strandlakens
vanaf 19,95

Kinder strandlakens
vanaf 9,95

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nlPARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur o
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