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Jeugdjournaal bezoekt Boerderijproject!

Toertocht met veel
klassieke auto's
en motoren
Liefhebbers van het rijden in klassieke
auto’s en motoren konden zondag in
Vorden hun hart ophalen. Daar organiseerde Bennie Braakhekke namens
de VAMC De Graafschaprijders een
toertocht. Voorwaarde om mee te
doen, was dat auto en motor tenminste 25 jaar oud moest zijn. Iedereen
voldeed aan deze voorwaarde. Er verscheen zelfs een automobilist aan de
start met een Ford, bouwjaar 1927.
Fantastisch dat je een dergelijke auto
80 jaar ‘aan de praat’ kunt houden. De
meeste van de 60 deelnemers aan deze
tocht waren uit Oost- Nederland afkomstig. Halverwege de 90 kilometer
lange rit werd er bij Erven Nijhof in
Diepenheim gepauzeerd.

Elke donderdagmiddag zijn de lokalen van de beide groepen 7 van
basisschool Het Hoge leeg. Deze
groepen werken van maart tot oktober één middag in de week op 2
verschillende boerderijen op het
landgoed Hackfort.

Vier dagen 'Eurokermis
Kranenburg' bij Papa Beer

In het afgelopen schooljaar is basisschool Het Hoge gestart met dit unieke Boerderijproject. Aan dit project nemen een drietal scholen deel, een
school uit Zutphen, een school uit
Doetinchem en basisschool Het Hoge
uit Vorden.
De school heeft o.a. een subsidie gekregen van het Rabobank Coöperatiefonds en landbouworganisatie LTO
om dit unieke project mogelijk te maken.
Vorige week donderdag is er zelfs een
reportage van het project te zien geweest tijdens Het Jeugdjournaal.
De eigenheid en kracht van het project is dat door de herhaling en het ritme in het werken er nieuwsgierigheid
ontstaat naar de ontwikkelingen door
de seizoenen heen. Anders dan bij een
eenmalig bezoek wordt het een stukje
van de kinderen zelf. De kinderen
doen alle voorkomende werkzaamheden zoals zaaien, oogsten, uitmesten,
dieren verzorgen, chips maken, snoeien etc.
Educatie op de boerderij kan een antwoord zijn op de vervreemding van
kinderen van de natuur en van voeding. Contact met de natuur is onontbeerlijk voor een gezonde lichamelijke
en geestelijke ontwikkeling en opvoeding.

Zomertocht VRTC De Achtkastelenrijders
De Vordense Rijwiel en Toervereniging ‘De Achtkastelenrijders’ was
zondag dik tevreden over het aantal deelnemers. Voor deze 42 kilometer lange tocht kon zowel in Vorden als Ruurlo gestart worden.
Bij De Herberg in Vorden vertrokken
ruim honderd fietsers, terwijl bij de

Tapperij in Ruurlo ruim 60 personen
van start gingen.
Opvallend veel deelnemers die momenteel in Vorden en Ruurlo met vakantie op de campings verblijven. Met
name Bennie Harmsen heeft veel
werk verricht met het uitstippelen
van deze fraaie fietsroute die vanuit

Vorden door Delden, Stapelbroek,
Varssel richting Ruurlo ging. De fietsers die in Ruurlo vertrokken fietsten
door de Wildenborch en Galgengoor
richting Vorden.
In het tweede gedeelte van deze zomertocht werd in omgekeerde volgorde gereden.

Vanaf donderdag 26 juli tot en met
zondag 29 juli wordt er nabij restaurant ‘Papa Beer’ aan de Ruurloseweg in de Kranenburg de ‘Eurokermis Kranenburg’ gehouden.
Dat houdt in dat de bezoekers voor
één ritje in de botsauto, minicar of
bijvoorbeeld de draaimolen slechts
één euro moeten betalen. ‘De kermisexploitanten mogen namelijk
gratis gebruik maken van onze
stroom, ons terrein en andere faciliteiten. Daardoor kunnen zij op
hun beurt lage prijzen hanteren’,
zo zegt Erwin Huisintveld die samen met zijn echtgenote Patricia
‘Papa Beer’ runt. Erwin: ’Een buurman van mij uit de tijd toen wij
nog in Deventer woonden, bracht
mij op het idee om hier op de Kranenburg een kermis te organiseren. Ik heb toen contact opgenomen met Harry Nijenhuis en zo is
eigenlijk het balletje gaan rollen’.
Harry Nijenhuis, die als lid van de CCK
heel wat jaren ervaring heeft met het
organiseren van tal van evenementen
in de Kranenburg, was wel te porren
voor het idee van Erwin Huisintveld.
Harry: ‘We hebben toen gelijk met een
aantal personen de ‘Activiteitencommissie Papa Beer’ opgericht, dat wil
zeggen meehelpen met de organisatie
van deze Eurokermis Kranenburg’, zo
zegt hij. In deze commissie hebben
naast Harry Nijenhuis ook Bertus
Waarle, Betty Duistermaat, Dorien
Groot Jebbink Erwin Huisintveld en
Frank Sessink, zitting. De kermisattracties worden op de ventweg voor
het restaurant en op het parkeerterrein van Papa Beer geplaatst. Behalve
een schiettent, grijpautomaten, bots-

auto’s, minicar, draaimolen e.d. ook
volop de mogelijkheid om de inwendige mens te versterken, waaronder een
gebakkraam.
Vrijdagavond 27 juli speelt de band
‘The Avelanche’ in de zaal van Papa
Beer.

Kaarten voor deze avond zijn al vanaf
heden in het restaurant in de voorverkoop verkrijgbaar.

Zaterdagavond 28 juli begint vanaf
19.30 uur nabij het clubgebouw van
de VAMC De Graafschaprijders, het vogelschieten voor jong en oud. Na afloop prijsuitreiking en feest in de zaal
van Papa Beer. De toegang voor deze
feestavond, waaraan een DJ medewerking zal verlenen, is gratis. Zondagmiddag 29 juli is er tot slot van dit
feestelijk weekend vanaf 12.00 tot
22.00 uur eveneens kermis. In de zaal
van Papa Beer is er om 15.00 uur een
optreden van de muzikant Heinz.

De organisatie hoopt dat het gehele
Eurokermis-gebeuren niet alleen
buurt- en dorpsbewoners zal trekken
maar dat ook de toeristen de weg naar
de Kranenburg zullen weten te vinden. Bertus Waarle: ‘Ons doel is in feite dat de kermis op de Kranenburg
nieuw leven wordt ingeblazen.

Direct na de Tweede Wereldoorlog
werd hier ook reeds een aantal jaren
kermis gevierd. Ik heb mij als jongen
laten vertellen dat er ook zo omstreeks 1920 hier ook al eens kermis
werd gehouden. Dus hoog tijd dat het
weer wordt opgepakt’, aldus Bertus
Waarle.

Hurry-up naar de bakker
voor een lekker hapje

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Zondag 29 juli 10.00 uur ds. J. Kool
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 29 juli 10.00 uur ds. H. Kroesbergen 19.00 uur geen
dienst
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 juli 10.00 uur hr. R. Baauw
R.K. Kerk Vorden
Zondag 29 juli 10.00uur G. Oude Groen, woord- en communieviering
R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 28 juli 17.00 uur Eucharistieviering herenkoor
Zondag 29 juli10.00 uur woord- en communieviering, dameskoor
Tandarts
28/29 juli W. A.Houtman, Vorden tel 0575 55 22 53. Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend,
in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.
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 dienstdoende 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 huisartsenpost 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 spreekuur op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van ziekenhuis
Het Spittaal in Zutphen.
Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld.
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:
Bewaking (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. Tienerafdeling: 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 openbare 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 spoedeisende 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. Voor openingstijden en overige informatie kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl
Pedicure
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Telnr. 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: Maandag t/m
vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 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 Woonzorgcentrum 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.
Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag 13.3017.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 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 en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek
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 steunpunt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 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, Lichaamsgerichte 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.

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

VLAAI V/D WEEK
 Afslanken, meer energie: drie keuzes! Doe gratis
voedingsanalyse + test. Bel
Jerna Bruggink 0575-463205.
 Afslanken zonder roofbouw. Herbalife. Nieske Pohlmann, tel. (06) 54 32 66 69.
 Veiling commissie Vorden
vraagt goederen voor de te
houden Veiling, Pleinmarkt en
Boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
tel.nr. 55 14 86 en 55 17 87.
 Te koop: nieuwe Bildtstar,
aardappelen van eigen land.
Fam. Scheffer, Nieuwenhuisweg 1, Vorden. Woensdag
gesloten.
 Verkoop van meubelen in
het Havo-gebouw te Vorden.
Ruime keus aan banken,
tafels, stoelen, bedden, kasten, enz. Altijd een bezoekje
waard! Voor een afspraak of
informatie dhr. Harmsen,
Stichting Veilingcommissie
Vorden, tel. (0575) 55 14 86.
 Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575) 46 16 70 of
46 37 43.
 Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Rechtstreeks verkoop vanuit magazijn, vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen, kijken na tel.
afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.
 Cursusprogramma 20072008 van KunstKring Ruurlo:
kijken op www.kunstkringruurlo.nl of aanvragen 0573453090 of 451599. Schilderen,
tekenen, fotograferen, koken,
patchwork, speksteen etc.
 Te koop: Sla-, andijvie-,
prei-, knolraap- en boerenkoolplanten. Aardappelen. Diverse soorten groenten en
fruit. André Snellink, Bekmansdijk 4, Vorden. Tel. 0575556876.
 Nordic Walking cursussen
en loopgroepen. Bel (0575)
46 36 03 of www.vitalnowa.nl

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

• Monchouvlaai

€

6,25

6-8 pers.

DINSDAG = BROODDAG

• 3 fijn volkoren

€

4,25

WEEKEND-AANBIEDINGEN

• Eierkoeken

€

1,99

€

5,95

4 stuks

• Zomerse Schnitt
met slagroom en fruit

OCCASIONS
Kijk ook op: www.auto-voorhuis.nl
Daihatsu Terios 1.3 SXE Aut. 2005 zilver met. € 17.500,—
VW Bora 1.6 16V + clima. 2005 zilver met. € 17.500,—
Opel Vectra 1.8 Comfort + airco 2003 zilver met. € 15.450,—
Nissan Micra 1.2 Tekno 2004 zwart met. € 10.450,—
Daihatsu Cuore 1.0 Nagano Sporty 2006 zilver met. € 10.000,—
Daihatsu YRV 1.3 S 2004 blauw met. € 9.950,—
Opel Astra 1.6 Pearl Station 2000 zilver met. € 8.500,—
Daihatsu YRV 1.3 XTI + airco 2001 groen met. € 8.250,—
Opel Vectra 2.0 Sport Station 1999 zilver met. € 7.950,—
Daihatsu Sirion 1.3 VTI 2002 geel € 7.750,—
Mitsubishi Space Star 1.3 Diamond 2001 blauw € 7.750,—
Toyota Avensis 1.6 L.T. Station 1998 zwart met. € 7.450,—
Daihatsu Applause nieuw model1999 groen met. € 7.250,—
Daihatsu Gran Move 1.6i CS 2000 groen met. € 7.000,—
VW Golf 1.4i 16V 5-drs 1998 blauw € 6.950,—
Nissan Primera 1.6 GX 5-drs 1998 blauw met. € 6.750,—
Daihatsu Gran Move 1.6i CS 1999 groen met. € 6.000,—
Seat Arosa 1.4 Stella 2001 geel € 5.750,—
Daihatsu Cuore 1.0 XTI + airco 2001 groen met. € 4.500,—
Daihatsu Gran Move 1.5i CX 1998 blauw met.€ 4.500,—
Daihatsu Gran Move 1.5i CS 1998 rood/zilver met. € 4.000,—
Daihatsu Applause Tokyo 1997 groen/grijs met. € 2.950,—
Daihatsu Valéra 1.5 SRI 1996 blauw met. € 2.750,—

Dorpsstraat 103, 7136 LJ Zieuwent
Tel. (0544) 351 319 - Fax (0544) 351 794 - www.auto-voorhuis.nl

Dagmenu’s
25 t/m 31 juli 2007

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,95
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 7,95
Veranderingen in het menu € 1,25 p. verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,75

(Bestellen mag maar hoeft niet.)
Dagmenu’s kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur, eerder in overleg.

Woensdag 25 juli
Tomatensoep / 1/2 haantje, goudgeel gebakken met jus,
appelmoes en frieten.
Donderdag 26 juli
Spare-ribs met zigeunersaus, aardappelen en rauwkostsalade / pudding met slagroom.
Vrijdag 27 juli
Gebonden preisoep / Tilapia in Oosterse saus, aardappelen en groente.
Zaterdag 28 juli (alleen ophalen)
Wokki Wokki van kip met wokgroenten en witte rijst /
ijs met slagroom.
Maandag 30 juli
Gesloten.
Dinsdag 31 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

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

Martijn
Martijn is geboren op maandag 16 juli 2007 om
10.00 uur. Hij weegt 3055 gram en is 49,5 cm lang.
Rinand, Sabine en Daniëlle
Weustenenk

En waarom wil ik nog niet dood?
Omdat ik zo van jullie hou,
omdat ik mensen heb ontmoet
die ik verschrikkelijk missen zou.
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Er is nog zoveel te bespreken,
ik ben nog lang niet uitgekeken
op wat vriendschap is en trouw.
Daarom wil ik nog niet dood,
omdat ik zo van jullie hou.

Lankhorsterstraat 7
7255 LC Hengelo Gld.
Tel. 0575 - 461590

Mijn kanjer, mijn maatje,
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Joke
is uit ons leven.
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Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon
* 20 november 1952

Olivier Hans Robert

Frans
Frans jr.
Peter en Bea
Nienke, Cas

Richard en Bregje Munten-Jansen van den Berg

Ontbijtspek
150 g + GRATIS 100 g rauwkostsalade
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Special

Milanese

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Frans Veld
Biesterveld 74
7251 VT Vorden

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

Vleeswarenkoopje

† 19 juli 2007

20-07-2007

Wilhelminasingel 303
6001 GS Weert

De Milanese, onze nieuwe special. U haalt Italië op uw bord en hoe!
Een zachte kalfsschnitzel gevuld met mascarpone, peterselie, citroenrasp
en Parmaham. Zoveel culinaire creativiteit en dat met zoveel gemak,
want deze special staat pronto op tafel! Ga naar www.keurslager.nl
voor bijpassende recepten.

Mister
Steam

Joanne Maria

grafmonumenten

Zij is geboren op 20-07-2007.
sinds 1908

Robbie, Inge en Isa Bouwmeister

Al bijna 100 jaar vakmanschap!
Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Vierakkersestraatweg 45b
7233 SH Vierakker
Tel.: (0575) 44 16 09

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575) 55 15 14

100 gram

€

0.79

Keurslagerkoopje

Gehakt cordon bleus
Aanbiedingen geldig van 23 t/m 28 juli 2007

Marinus J. Hesselink b.v.

3.30

Spare-ribs

Mister Steam is te huur bij:

Lynn

€

Barbecue-idee

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zèlf
meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

De crematieplechtigheid heeft inmiddels in besloten
kring plaatsgevonden.

100 gram

4 stuks

€

500 gram

€

Maaltijdidee

Rundvleessalade

5.00
2.49

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

WEEKBLAD

Gerritsen Grafmonumenten

TE KOOP:

v a n

Nieuwe aardappelen en diverse
groenten, biologisch geteeld

b e g i n

t o t

h e t

Voor uw grafmonumenten
Ruime keus in onze showroom van 400 m2

Markweg 3 Velp (Ind.terrein De Beemd)
Gratis parkeergelegenheid voor de deur

M. ABBINK
Heideweversweg 8, 7255 LV Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 00 59

T (026) 36 12 800 F (026) 36 37 555
www.gerritsengrafmonumenten.nl

Praktijk voor
Chinese Geneeskunde

GRAFSTEENSPECIALIST

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

• Shiatsu
• Ooracupunctuur



Jet Scholtz
Shiatsutherapeut

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

Lid van Beroepsvereniging

Ruurloseweg 95
7251 LD Vorden
Behandeling volgens afspraak
Tel. 0575 - 55 65 00

Uw uitvaart in vertrouwde handen!

ZHONG

www.chinesegeneeskundevorden.nl

Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u woont
of verzekerd bent!

Tel. 0575 - 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar
Uw uitvaartleiders:

J. Eppink
Steenderen

A. Ruiterkamp
Almen

website: www.eppinkruiterkamp.nl
e-mail: uitvaart@eppinkruiterkamp.nl
Bronkhorsterweg 1a, 7221 AA Steenderen

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf

Dus kijk snel op
www.contact.nl

e i n d e

Tevens onderhoud en restauratie

Skal 019259

Nu ook op internet!

Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

De Berenddag Vorden van 14 juli 2007 is een groot
succes geworden dankzij alle vrijwilligers en werd
mede mogelijk gemaakt door (op willekeurige volgorde):
GEMS Metaalwerken BV
Europlanit Personeelsdiensten
Bruna Vorden
Rabobank Achterhoek Noord
Camping De Goldberg
Autobedrijf Klein Brinke
Camping De Kleine Steege
Pannenkoekenhuis de Vordense Pan
Visser Mode
Smederij Oldenhave
Hotel restaurant Bakker
DA Drogisterij ten Kate
Fashion Corner
Bloemendaal & Wiegerinck accountants
Installatie bedrijf Fons Jansen
Bakkerij Joop
Weulen Kranenburg
Drukkerij Weevers
Restaurant de Rotonde
Gibo Groep
Free-Wheel Vorden
Profile Bleumink
Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Cafe de Herberg
VOV Vorden
VVV Vorden
Autobedrijf Groot Jebbink
Welkoop Vorden
Barendsen Vorden BV
Van Zeeburg & Visser Assurantiën BV
Roosenstein Quality Wear
Monomessage
Gemeente Brockhorst

Allemaal: Heel erg bedankt voor jullie bijdrage!!

Gezellige en zonnige start zomerfeesten

Li en Hong.

Herman en Klaas in actie.
‘We gaan nu vechten met een zwaard en in Vorden hebben alle babies een
baard’. ‘Kijk het visje in de kom, het heeft een luier om’. Grappen gemaakt
door clown Henkie.

De kinderen vonden het prachtig,
jazeker Henkie bleek een enorme
kindervriend tijdens de braderie die
donderdagmiddag en een gedeelte
van de avond in het centrum van het
dorp werd gehouden. Aangenaam
weer en een gezellig sfeertje, beter
kon de commissie zich het begin van
de zomerfeesten nauwelijks voorstellen. Een braderie waar ‘van alles en
nog wat’ te koop was. Goede doelen
werden evenmin vergeten. Een stand
met producten waarvan de opbrengst
ten goede komt aan het kindertehuis
‘De Speeldoos’ uit Zutphen, een tehuis voor gehandicapte kinderen.
Voor één euro een paar sokken kopen,
het Rode Kruis was er blij mee.

Terwijl de bezoekers zich schuifelend
voortbewogen kwamen ze onderweg
van alles tegen. Vanuit het verre
Oosten baanden Li en Hong zich met
hun Riksja een weg door de menigte.
Verder twee acrobaten die met hun
acts veel applaus oogsten. En dan
‘Salsa Limited’, die vrijwel non- stop

Mandenvlechten.
op een podium in de Dorpsstraat
Caribische dansen uitvoerde. Een
groep Antilliaanse studenten van
Saxion. De dames van de dansgroep
deden menig Vordens mannenhart
sneller kloppen. Het zag er dan ook
allemaal zeer appetijtelijk uit en o ja,
de dames dansten ook voortreffelijk!
De Twents- Geldersche vereniging
van oude ambachten demonstreerde
een twaalftal oude ambachten.

Elly Abbink uit Winterswijk maakt al
een ‘leven lang’ knipmutsen. ‘De
mensen kijken er vol bewondering
naar, echter kopen doen ze niet. Geeft
niks, het is in elk geval bere - gezellig
hier’, zo sprak Elly. Harry ten Brink
uit Haaksbergen en Gerrit Sligman
uit Winterswijk lieten zien hoe de
midwinterhoorns gemaakt worden.
“Ik ben zeker drie of vier dagen met
het maken van één midwinterhoorn
bezig. We doen het allemaal voor de
hobby, qua verkoop stelt het niets
voor. Geeft niets, voor ons de lol dat
we in de dagen voor de Kerst met de
hoorn kunnen blazen’, zo zegt Harry
ten Brink. De stoelenmatter, de
mandenmaker, de spinster, ze dachten er allemaal hetzelfde over. Leuk
om het oude ambacht uit te voeren,
maar commercieel gezien sorteert
het weinig effect (lees euro’s). De kermisexploitanten hadden op deze openingsdag van de zomerfeesten geen
klagen. De jeugd vermaakte zich
prima. In de avonduren alom
muzikaal vertier in de plaatselijke horeca.

In de zweefmolen.

Maken van midwinterhoorn.

Swing-it.

Op de bres voor "De Speeldoos".

Kinderbraderie 'topper' tijdens feestelijkheden

Het heeft er alle schijn van dat de kinderbraderie, de ‘grote braderie’ (die
altijd op de donderdag wordt gehouden) qua bezoekers en deelnemers
gaat overtreffen. Mede gestimuleerd door het fraaie zomerweer trokken
zaterdagmiddag honderden bezoekers door het centrum van het dorp.
Het enthousiasme van de ‘verkopende’ jongens en meisjes deed hartverwarmend aan. In totaal probeerden ongeveer 110 ‘families’ (broertjes/zusjes, vriendjes, vriendinnetjes) in de stands hun waar te slijten. Een absoluut record, zoveel jeugdige deelnemers waren er in al die jaren nog
nooit! De jongens en meisjes hadden de afgelopen weken blijkbaar alle
zolders en kasten afgestruind om al het overtollig speelgoed, boeken,
poppen, CD’s mee naar de braderie te nemen om zo aan het begin van de
vakantie met de verkoop een leuk zakcentje bij elkaar te vergaren. En die
opzet slaagde, vrijwel iedereen was tevreden over de verkoopresultaten.

In de stand van Julia, Anna en Zoë,
voerde Julia het woord. ‘Het geld dat
wij vandaag ontvangen gaat naar een
goed doel. De naam van het goede
doel ben ik vergeten, toch niet erg hè’,
zo sprak de kleine meid. Simone die
met Joryck en Maxime een stand bemande wist het zeker ‘ we gaan een
play- mobiel kopen’! Ivo en Vera wisten
nog niet wat ze met opbrengst gaan
doen. ‘Waarschijnlijk gaan we het op
de kermis uitgeven’, zo sprak het duo.
Datzelfde doel hadden ook Tobias en
Michelle voor ogen. Een eindje verder
bij Veronique geen enkele twijfel: ‘ik
ga er knikkers voor kopen’. Daan en
Douwe deden goede zaken met onder
meer de door oma Janny zelf gemaakte jam. ‘Het geld kunnen we lekker tijdens de vakantie weer uitgeven’, zo
zei Daan vol overtuiging.
Het viertal Bo, Boys, Sergi en Zep gaan
het geld verdelen. Wat ze er mee gaan
doen, wisten ze nog niet. Kevin en Ivar
gaan een spel voor de playstation kopen. Renske Barink gaat de opbrengst
van haar spullen in de vakantie uitgeven. Kortom alleen maar tevreden gezichten bij de kinderen. En ook bij de
ouders. ‘Hebben we gelukkig niet voor
niets meegeholpen. Het is trouwens

wel een heel gedoe hoor, inpakken,
uitstallen en de rest weer inpakken’,
zo sprak een vader. Overigens ging
niet alles weer mee terug naar huis.
Veel ‘standhouders’ deponeerden de
niet verkochte artikelen in een aanhangwagen met bestemming: kinderen in Roemenië. Die zullen daar ongetwijfeld zeer verguld mee zijn.
Het publiek kon deze zaterdagmiddag
bovendien van tal van attracties genieten, bijvoorbeeld van de vrolijke muziek van het dweilorkest de ‘Dokters
Swingende Infuustoeters’. Het duo Savar vertoonde op grote hoogte tal van
acrobatische kunsten. De ballenbak
en het springkussen waren regelmatig
‘overbezet’. Bij de schminkstand zaten
de kinderen allemaal keurig in de rij
op de beurt te wachten. Het wemelde
deze middag dan ook van de ‘tijgertjes’ en de 'poezen’ in het dorp. Een
grote namaak- clown had een bijzondere eigenschap, hij produceerde ballonnetjes die even later gretig het
luchtruim zochten. De karikaturist
had zaterdagmiddag evenmin over
klandizie te klagen. Plaats nemen,
recht voor je uitkijken en zie de ‘sprekende’ tekening was zo gemaakt!

Veel bezoek.

Acrobaten in de lucht.

Hoe zo, lang?

Vuurspuwen is ook een vak.

Mama mag ik de ballon loslaten?

Schminken een ontspannende bezigheid.

Kwaliteitsmerk voor kinderdagverblijf 'De Klimboom'

Bedrijfsleider Petra Domhof
en medewerkers zo trots als een pauw!

Prachtige weersomstandigheden
zomeravondconcert
De Chr. muziekvereniging Sursum
Corda heeft dinsdagavond onder
prachtige weersomstandigheden
nabij de Hervormde kerk een zomeravondconcert gegeven. Niet alleen veel Vordenaren, ook talrijke
toeristen waren op het concert afgekomen. Na een welkomstwoord
door voorzitter Christiaan Wichers
begon Sursum Corda met een wervelend non- stop programma,
waarbij de voorzitter tekst en uitleg gaf over de verschillende nummers die werden gespeeld.
Het harmonieorkest onder leiding van
Jacob Jansen opende met Pirates of the
Caribbean Hierna wisselden de malletband en de majorette groepen elkaar steeds af. Ook de malletband OBK
uit Otterlo verleende deze avond haar
medewerking aan het concert.

Trotse leidsters en een trotse bedrijfsleider Petra Domhof. Begin deze
maand heeft het kinderdagverblijf ‘De Klimboom’ aan het Wiemelink in
Vorden, de certificering HKZ in ontvangst mogen nemen. Petra Domhof:
‘ HKZ staat voor Harmonisatie en Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.
Daarmee wordt aangegeven dat de Klimboom aan alle moderne eisen die
aan de kinderdagopvang worden gesteld, voldoet. Normen voor bijvoorbeeld de brandveiligheid, de GGD normen e.d. zaten al in het pakket. Het
certificaat HKZ voegt daar wat extra’ s aan toe. We beschrijven in ons beleid precies hoe we dingen doen, hoe we in verschillende situaties handelen etcetera, etcetera. Wij voeren daar continu controle op uit. Met deze
certificatie zetten wij ons als De Klimboom nog meer ‘ in de etalage’, zo
zegt Petra Domhof.

Petra Domhof: ‘Alvorens ik bij Yunio
kwam heb ik bij diverse zorgorganisaties in Nederland gewerkt. Geboren en
getogen in Harreveld, ben ik na de
HBO opleiding onder meer als activiteiten begeleidster bij zorginstellingen
in Den Haag gaan werken. Ook heb ik
in de Betuwe meegewerkt aan projecten voor dementerende ouderen. Toch
op gegeven moment weer terug naar
de Achterhoek, waar mijn roots liggen.

Aalten, inmiddels ook een onderdeel
van Yunio Gelderland. (Yunio Gelderland staat overigens voor zorgverlening, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang en peuterspeelzalen).
Na de reorganisatie kreeg ik in mei de
kans om bedrijfsleider bij Yunio
Bronckhorst te worden. Het werk bevalt mij heel goed. Na al die jaren met
veel plezier in de ouderenzorg te hebben gewerkt, vind ik thans de overgang
naar werken met kinderen heerlijk.

In Lichtenvoorde leerde ik mijn man
kennen, inmiddels moeder van drie
kinderen Luuk (9), Mees (6) en Juul (5).

Met zijn allen als team er voor zorgen
dat er voor kinderen richting het ‘volwassen worden’ thans al op deze leeftijd, daarvoor randvoorwaarden te
scheppen. Voor de leidsters, beter gezegd de pedagogische medewerkers
c.q. groepshulpen, hier op de Klimboom erg fijn dat zij met het HKZ certificaat zijn beloond.

Trouwens nooit gedacht dat ik nog
eens naar de Achterhoek zou terug keren. De afgelopen paar jaar werkte ik in
het kinderdagverblijf ‘De Kabouter'; in

Ik wil ze met dit kwaliteitskeurmerk
van harte complimenteren. De dames
werken allemaal heel zelfstandig. Het
handboek waarin de kwaliteit die ge-

Criteria: geboren of nu wonen of 15
jaar in Vorden gewoond hebben. Na 10
jaar Lochem (vorige jaar 2e lustrum)
werd de organisatie en toernooileiding overgedragen aan Jon Woltering
op golfclub 't Zelle.
Op 16 juli met 57 deelnemers een
spannende wedstrijd op een mooie en
uitdagende baan werd hard gestreden

Zij voerden een showtje op met als uitgangspunt liedjes van de Smurfen en
Ting- ting- tingeling. De majorettes B,
de middelste groep had een show op
Coco Jambo.. De ‘grotere meiden’ofwel
de majorettes A, lieten hun wedstrijdshow zien op muziek van Shakira.

De malletband van Sursum Corda en
OBK uit Otterlo hebben de afgelopen
weken tweemaal onder leiding van
Marc Gouswaart gerepeteerd.

Al deze groepen stonden onder leiding van Linda Beussink. Het harmonieorkest bracht vervolgens onder
meer het swingende nummer Two
Worlds van Phil Collins en het rustige
nummer Mr. Music van Alfred Reed.
Van Johan Strauss junior werd ‘Annen
Polka’ gespeeld.

Deze is namelijk bij beide bands de instructeur. Speciaal voor dit concert
had Gouswaart een aantal slagwerkmarsen uitgezocht. Ook het concert-

Tot slot kreeg Sursum Corda de handen van het publiek opnieuw op elkaar in het nummer Songs of the Wizz
van Quincy Jones & Charlie Smalls.

boden moet worden, staat omschreven, kennen ze allemaal. Een voorbeeld: wordt een kind plotsklaps ziek,
ze weten precis wat ze moeten doen’,
zo zegt Petra Domhof.
Wat betreft de bezetting, gaat het
eveneens goed met De Klimboom. De
leeftijd van de kinderen varieert van 0
tot 12 jaar. Het gebouw bestaat uit
twee lagen.
De drie ‘verticale groepen’, kinderen
in de leeftijd van 0-4 jaar zijn in de benedenverdieping ondergebracht. Daar
is plaats voor 42 kinderen per dagdeel.
Was er bij de opening van het gebouw
(eind 2005) nog ruimte, thans begint
het aardig vol te lopen.
De buitenschoolse opvang (kinderen
van 4-12 jaar) is op de bovenste etage
ondergebracht met een totale capaciteit voor 30 kinderen.

Klaar om het water in te springen.

Petra Domhof: ‘Hier is op bepaalde dagen nog iets ruimte, maar verder zijn
wij ook daar bijna volgeboekt.

Onder natte omstandigheden, zowel in het water als op de kant, was er
vrijdagavond in het zwembad ‘In de Dennen’ voor de eerste keer in dit
seizoen gelegenheid om een zwemdiploma te behalen.

Momenteel is de overheid volop bezig
met verdere plannen voor de kinderdagopvang. Ik ben benieuwd wat er op
Prinsjesdag allemaal uit de bus rolt.

Voor het A-diploma slaagden: Serena
Stokkink, Wieke Buijk, Ivo Smits, Felix
Mulder, Timo Zwiers, Mathijs Zwiers,
Rick Jansen, Sam de Groot en Aäron
Schreurs.

In elk geval wordt de dagopgang door
de overheid gestimuleerd en dat is een
goede zaak. Het zou mij niet verbazen
dat wij in de nabije toekomst hier op
De Klimboom ruimte tekort komen en
dat wij er elders in Vorden nog ruimte
bij moeten zoeken’, zo zegt Petra Domhof tot slot.

Golf: La Coupe Vordogne 2007
11 jaar geleden opgericht door een
paar enthousiaste golfers Gerrit
Emsbroek en Wim Florijn van golfclub de Graafschap Lochem omstreeks de 14 juli (nationale feestdag in Frankrijk) waardoor deze
naam is ontstaan.

Ook de nummers Mr. Sandman, Matremoney en Do- re- mi werden enthousiast door het publiek ontvangen.
Ook applaus voor de allerkleinsten op
deze avond, de majorettes C.

Diplomazwemmen
'In de Dennen'

Blije gezichten in De Klimboom.

Sinds begin mei oefent zij de functie
van bedrijfsleider uit. Zij geeft in deze
hoedanigheid leiding aan de gehele
kinderopvang van Yunio in de gemeente Bronckhorst (Hengelo 5 medewerkers, Vorden en Zelhem met elk 15
medewerkers).

stuk ‘IO’ van Sybolt M. Kamstra werd
door de malletbands samen gespeeld.
Een mooi stuk met veel tempowisselingen.

om de felbegeerde wisselbekers. Na
een dag met bijna tropische temperaturen werden tijdens het diner de
prijswinnaars bekend gemaakt.

ADVERTEREN IN DE
NUMMER

HEREN:
1e Reind-Jan Westerveld, 2e Herman
Froger en 3e Erik Poelgeest.
De deelnemers bedankten de toernooien wedstrijdleiding voor de perfekte
organisatie en de mooie en gezellige
dag.
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Handwerken
uw hobby

In onze winkel:
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www.herwersmitsubishi.nl
Herwers Mitsubishi,
Gelderhorst 2, Zutphen, tel. (0575) 52 65 90

Trouwen

MITSUBISHI COLT
V.A. € 10.999,-

DRIVE ALIVE

www.herwersmitsubishi.nl
Prijzen incl. BPM/BTW, tenzij anders vermeld, excl. verwijderingsbijdrage, kosten rijklaarmaken, af Schiphol-Rijk. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van
de standaard speciﬁcaties. Brandstofverbruik Colt van 4,8 l/100 km tot 7,1 l/100 km, CO2-emissie 130 tot 168 g/km. Elke nieuwe Mitsubishi personenauto wordt
geleverd met 3 jaar Multigarantie/Mitsubishi Assistance Package. Imp.: MMSN B.V., Schiphol-Rijk, (020) 405 68 00. Wijzigingen voorbehouden. *Gemiddeld
gecombineerd brandstofverbruik als gemeten door Mitsubishi Motors Corporation.
Dit actie-aanbod wordt gedaan in samenwerking met de MKG-Bank. Op basis van aﬂopend krediet en geldig t/m 31 augustus 2007. De effectieve rente op jaarbasis is
6,90%. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. SE & O. Informeer naar de voorwaarden bij uw Mitsubishi dealer Auto Herwers Zutphen B.V. te Zutphen. MKG-Bank GmbH
is de captive ﬁnancieringsmaatschappij van Mitsubishi en gevestigd te Schiphol-Rijk. Een prospectus is verkrijgbaar via Internet. Geregistreerd bij de AFM onder
vergunningnummer 12000932 MKG-Bank heeft een klachtenregistratiesysteem en is aangesloten bij een erkende geschillencommissie.
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De enige echte

ZWANENHALZEN
volgens origineel recept
De Echte Bakker Dat proef je!

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 23 t/m 28 juli.

Kasteel?

den.nl
Info@kasteelvor
.nl
teelvorden
www.kas

Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28

dr ukker Weevers
N euws ad 30
7251 AH Vorden
Te 0575 55 10 10
Fax 0575 55 10 86
E ma n o@con ac n

15 jaar in Vorden

Univé Hanzeloop

Profile "de Fietsspecialist" Bleumink
en Super de Boer Grotenhuys

Hanzesport wil meer deelnemers
Op 1 september organiseert Hanzesport voor de 38e keer de Hanzeloop. Vorig jaar deden ruim 600 lopers mee aan dit traditionele duurloopgebeuren dat al sinds jaar en
dag op de eerste zaterdag van september in Warnsveld van start gaat.
Naast de halve marathon en de tien kilometer (start voor beide lopen 14.30
uur) staat dit jaar voor de jeugd (tot en
met 15 jaar) de Etna jeugdloop van 2,5
kilometer (start 14.35) op het programma. De organisatie streeft naar een toename van het aantal deelnemers aan
de verschillende loopnummers. Een
grotere naamsbekendheid en verbetering van de faciliteiten zijn de tools
waarmee men dit tracht te verwezenlijken. De naam van hoofdsponsor Univé is daartoe aan de loop toegevoegd.
Door toevoeging van de 2,5 kilometerloop, waaraan gratis kan worden deelgenomen, wordt de jeugd gestimu-

leerd in beweging te komen en kennis
te maken met de loopsport. Gebruikmaking van de ChampionChip vindt
tegenwoordig plaats bij elke loop van
enige omvang. Het voordeel daarvan is
dat de starttijd pas gaat tellen wanneer
de startstreep wordt overschreden. Net
als voorgaande jaren vindt de start
plaats bij Winkelcentrum De Dreiumme in Warnsveld en kan gebruik worden gemaakt van de douches en kleedruimten van de pas verbouwde sporthal de Kei. Het parcours van de halve
marathon en de tien kilometerloop is
onveranderd en loopt voor het grootste
gedeelte door het buitengebied, via
Vorden en Hackfort. Voor de wedstrijdatleten zijn voor elke categorie, mits
voldoende deelname, geldprijzen beschikbaar. Voorinschrijving is nu al
mogelijk tot en met uiterlijk 23 augustus. Nadere informatie www.univehanzeloop.nl of tel. 0575-515254 (Wilma
Schut)/520244 (Steven Horsman).

Reeënbronstexcursie op Hackfort

Joke en Frans Bleumink met de naaste buren Wilbert en Yvonne Grotenhuys.
Frans en Joke Bleumink namen in 1992 de rijwielhandel over van de firma Kuypers, Wilbert en Yvonne Grotenhuys zijn in dat jaar verder gegaan
met de supermarkt van Joop Cornelis. Nu 15 jaar in Vorden, een prima reden om even kort terug te blikken.
De beide winkels zijn in Vorden en
omgeving al lang een begrip. Samen
aan de Dorpsstraat, slechts gescheiden
door een pad dat loopt vanaf de Dorpsstraat tot aan de parkeerplaats aan de
achterzijde. Twee winkels die ook voor
elkaar een toegevoegde waarde hebben. Zo lopen klanten natuurlijk makkelijk over en weer tussen de beide
winkels.
PROFILE "DE FIETSSPECIALIST"
BLEUMINK
Na de overname in 1992 werd in 1997
een compleet nieuw pand gebouwd,
een tijdelijke oplossing was toen het
pand waar op dat moment de Super
van Grotenhuys uitging om te verhuizen naar de Dorpsstraat. Zo kwamen
de oud collega's plotseling als zelfstandig ondernemers naast elkaar te zitten. Vanaf die periode is er eigenlijk alleen maar een stijgende lijn geweest
bij Bleumink. In 1996 hebben ze zich

aangesloten bij Profile "de Fietsspecialist" al 2x de beste winkelketen in de
categorie Fiets & Vrij tijd. Doordat de
fiets natuurlijk op dit moment een
"gezonde" uitstraling heeft, de economie stijgende is en de fietsplannen in
het leven geroepen zijn vormen deze
drie samen een goede bijdrage aan de
huidige omzet. En niet te vergeten de
opmars van de elektrische fiets, op dit
moment de topper binnen de fietsen
wereld. Voor de consument is het prettig dat het werkplaats tarief slechts
met 6% btw belast wordt.
SUPER DE BOER GROTENHUYS
Bij Wilbert en Yvonne Grotenhuys begon het avontuur ook in 1992, maar
dan aan de Smidsstraat. Na een periode van vijf jaar aan de Smidsstraat
werd het uiteindelijk de huidige locatie aan de Dorpsstraat. Een prima locatie zoals al vele jaren is gebleken.Voorzien van een mooie parkeerplaats aan

de achterzijde. In 2002 werd het pand
drastisch verbouwd en een kwartslag
gedraaid tot de indeling die het nu
heeft. Wilbert kan merken dat het nu
allemaal in een iets rustiger vaarwater
komt. Na de onrust bij het concern
Laurus en de prijzenoorlog tussen de
supermarktconcerns in Nederland is
de rust wedergekeerd en zit de stijgende lijn er weer in. Wat wel weer prettig
is voor Vorden nu de zaken beter gaan
is dat de sponsorbijdragen dan ook
weer stijgen. Zo sponsort Super de
Boer Grotenhuys sinds kort de tennis
vereniging en gaat de D4 van de VV
Vorden ook in een nieuwe tenue aan
de competitie beginnen.
Dat de samenwerking tussen Profile
"de Fietsspecialist" Bleumink en Super
de Boer Grotenhuys goed is blijkt wel
uit de lovende woorden die de beide
heren over elkaar uitspreken. Beter
een goede buur dan een verre vriend
Dit heeft dan ook geresulteerd in de
actie die van start is gegaan waarin er
bij aankoop van een nieuwe fiets een
gratis boodschappenpakket t.w.v. €
100,- wordt weggegeven. In beide winkels wordt de actie aangekondigd.

Op zaterdag 28 juli (21 uur) en op
woensdag 1 en zaterdag 4 augustus
(20.30 uur) kunt u mee met een
reeënbronstexcursie op het landgoed Hackfort. Deze excursies, die
georganiseerd worden door Vereniging Natuurmonumenten duren
ongeveer 2 uur. Vertrek is vanaf de
watermolen bij kasteel Hackfort.
In verband met het beperkte aantal plaatsen en de te verwachten
grote belangstelling is reservering
verplicht, bel hiervoor de Ledenservice: tel. 035 6 55 99 55 of bezoekerscentrum Veluwezoom 026-4 97 91
00. Loopt u ook mee?

Hoewel geen garantie gegeven kan
worden dat deze dieren zich tijdens de
wandeling zullen laten zien, weet de
excursieleider wel de beste plekken
om op zoek te gaan naar sporen.

Aan een hoefafdruk is al veel af te lezen: liep het dier rustig of was het op
de vlucht, was het misschien een moeder met jong? Maar ook aan andere
sporen is de aanwezigheid van reeën
te herkennen.

BRONSTGELUIDEN
Wie tijdens de excursie zijn oren goed
de kost geeft, heeft de kans bronstgeluiden op te vangen.

De beste plekjesDe excursieleider van
Natuurmonumenten neemt u mee op
een wandeling over landgoed Hackfort en weet op boeiende wijze te vertellen over de reeën die er leven.

Tijdens de bronst, die in juli en augustus valt, stoten de reebokken soms korte hese blafjes uit. Een bijzondere ervaring om dit eens te horen!

Het zijn schuwe dieren, die vaak pas
tegen de avond tevoorschijn komen.

Meer activiteiten?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl

Ed Smit dartkampioen

Medewerker van de week stijgt tot grote hoogte!

Volle concentratie tijdens het darten.
Ed Smit heeft zaterdagmiddag de
open Vordense dartkampioenschappen op zijn naam geschreven. In het door De Herberg georganiseerde toernooi versloeg hij in
de finale Robbie Immink.
De winnaar die momenteel vakantie
houdt bij camping De Reehorst, toonde zich na afloop zeer verguld met de
kampioensbokaal. ‘Voor mij zeker een
reden om volgend jaar weer op vakan-

tie naar Vorden te gaan’, aldus kampioen Smit. In de verliezers ronde won
Michiel Geitenberg in de finale van Reza van Houte. Er was deze middag nog
één vermeldenswaardig feit.
Luther Harmsen die al tien jaar bij deze dart kampioenschappen van de partij is, won zaterdagmiddag voor de allereerste keer in al die jaren een partij.
Het leverde Luther nog meer felicitaties op dan de uiteindelijke winnaar
Ed Smit.

P.V. Vorden
Uitslagen wedvlucht vanaf Offenburg
over een afstand van circa 420 kilometer: T.J. Berentsen 1, 6, 8, 10, 19;

C. Bruinsma 2, 4, 7, 11, 12, 18; H.A.
Eykelkamp 3, 5, 9, 13, 16; combinatie A
en A Winkels 14, 15, 17; D.J. Gotink 20.
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Duimen voor mooi weer bij Meester Roy Schipper verlaat OBS Rozengaardsweide
het grote Kasteeltuinconcert Groep 8 en leerkrachten als de familie Flodder
De schitterende omgeving, de
sprookjesachtige sfeer, de swingende muziek maken elk jaar het grote Kasteeltuinconcert tot een van
de mooiste evenementen van de
Achterhoek. Het festival dat op 2
augustus in het park en de Orangerie van kasteel Huize Ruurlo gehouden wordt staat dit jaar in het
teken van de Salsa.
Men kan dansen bij alle podia en genieten van de vele Caribische muziekstijlen die er te horen zijn. Zo worden
de songs van Harry Belafonte gespeeld, die in de 70-er jaren immens

populair waren. Er is Reggae en Calypso muziek, Kaseko, Merengue, Bachata en steelbandmuziek, teveel om op
te noemen. Op de buienradar wordt
op 2 augustus aangegeven dat er 1
mm. regen zal vallen. Waar die regen
valt staat er niet bij en de ervaring van
de afgelopen jaren leert dat het altijd
mooi weer is in Ruurlo op de eerste
donderdag van augustus, al plenst het
in heel Nederland. Profiteer dus van
de voorverkoop prijs en haal uw kaartje bij de VVV kantoren van Ruurlo en
wijde omgeving. Bestellen kan ook via
de website www.kunstkringruurlo.nl
en 0573-453926.

Goede uitslagen renners RTV
Verschillende renners van RTV Vierakker Wichmond hebben de afgelopen weken goede resultaten behaald in diverse wedstrijden.
Moutainbiker Frank Schotman behaalde vorige week zondag een mooie
overwinning in een wedstrijd in de
buurt van Vaals (Limburg). Dit was een
mooie opsteker, een week voor het Nederlands Kampioenschap Moutainbike. Het NK werd afgelopen zondag verreden in het Limburgse Margraten.
Hier behaalde Frank een 10e plek. De
overwinning ging wederom naar Bart
Brentjes.
Jan Weevers reed op zaterdag 14 juli
de Salskammergut MTB Trophy in

Oostenrijk. Dit is een van de zwaarste
één-daagse mountainbikewedstrijden
over ruim 200 kilometer. Hij kwam als
14e over de streep in een tijd van 11
uur en 57 minuten. Enkele dagen later
stond hij al weer aan het vertrek in
een criterium in Markelo. Hier werd
hij 11e. Richard Sleumer uit Vorden
werd hier 19e.
Junior Rens te Stroet miste in een criterium in Gemert net het podium. Hij
kwam als 4e over de streep. Ook Jeroen
Borgonjen reed hier in de prijzen. Hij
werd 19e.
In Ochten werd een criterium verreden voor Amateurs A. RTV-er Raymond van Hal behaalde hier een 9e
plek.

Kunstschilders schilderen
Tientallen amateurkunstschilders
uit heel Nederland komen zaterdag 4 augustus naar Bronkhorst.
Daar zullen de schilders tot in naar
eigen creatief inzicht de mooiste
doorkijkjes op schildersdoek vastleggen. De schilderdag is onderdeel van het grote kunstschilderevenement Kleurenpalet van de
Achterhoek dat deze zomer voor de
zevende keer de Achterhoek doorkruist.
Vanaf half negen kunnen de kunstschilders zich opgeven bij de speciale
stand van het Kleurenpalet bij hotel
restaurant de Gouden Leeuw. Aansluitend gaan ze in de historische dorpskern of de directe omgeving opzoek
naar doorkijkjes of aangezichten die
kenmerkend zijn voor Bronkhorst en
de regio. Vanaf drie uur 's middags
kunnen de schilderijen worden ingeleverd om te worden ingelijst voor de expositie en jurering. De dagwinnaars
en de finalisten worden rond half vijf
bekendgemaakt. Bezoekers van Bronkhorst kunnen de hele dag de activitei-

ten van de kunstenaars en de totstandkoming van hun schilderijen volgen.
Het Kleurenpalet van de Achterhoek is
een initiatief van de Lionsclubs in de
Achterhoek met als doel het culturele
erfgoed van de streek onder de aandacht van een breed publiek te brengen. De afgelopen zeven jaar zijn tientallen dorpen door de hele Achterhoek door kunstschilders bezocht. Dit
jaar bezoekt het Kleurenpalet eveneens Ruurlo, Lochem, Bredevoort en
Vorden.

Groep 8 en de drie leerkrachten van basisschool Rozengaardsweide samen als de familie Flodder.
Op woensdag 18 juli nam groep 8 van basisschool Rozengaardsweide in
Hengelo afscheid van hun basisschool om na de zomervakantie te beginnen op het voortgezet onderwijs.
Volgens traditietrekt groep 8 altijd
rond met een optocht door Hengelo
waarbij de meester en/of jufvan groep
8 even in het ‘zonnetje’ wordt gezet.
Dit jaar was het thema ‘de familie
Flodder’. Groep 8 van het schooljaar
2006-2007 heeft in dat jaar les gehad
van meester Roy Schipper, juf Josien
Wentink en juf Simone Boerstoel. Zij
werdenverkleed als leden van de familie Flodder en de kinderen waren de

bekende ASO's of Kakkers diebij de familie horen. Ook de roze Cadillac en
de politieauto reden mee.
Woensdagmorgen werden meester
Roy en de juffen Josien en Simone
door de kinderen op school ontvangen en kregen ze te horen wat hun dit
jaar te wachten stond. Nadat de drie
leerkrachten waren aangekleed, vertrok de stoet bij de school voor een
rondgang door het dorp. De optocht

trok veel bekijks en het zag er allemaal prachtig uit. Na de rondgang
kregen alle leerlingen van de school
een traktatie van groep 8.

‘s Avonds was er het officiële afscheid
van ouders, kinderen en onderwijzend personeel dat dit jaar bijzonder
is, omdat ook meester Roy Schipper
van groep 8,

Rozengaardsweide gaat verlaten. Roy
Schipper was negen jaar leerkracht
aan de OBS Rozengaardsweide en gaat
naar Winterswijk waar hij is benoemd
tot directeur van OBS De Schakel.

De aftrap voor het Kleurenpalet is op
14 juli gegeven in de buurtschap Linde
bij Vorden. Daar werd onder grote publieke belangstelling een jeugdschilderdag gehouden rond de Lindese Molen. De prijswinnaars van de vijf schilderdagen exposeren hun winnende
kunstwerken op zondag 26 augustus
op de grote slotmanifestatie in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Zutphen. Daar wordt uiteindelijk ook de
winnaar van het schilderseizoen 2007
bekend gemaakt. Meer informatie en
opgave www.kleurenpalet.nl

Postduivenvereniging Steeds Sneller
Duiven werden gelost in OFFENBURG
(415 km)
Uitslagen: 1. A. Kamperman. 2. R. Borneman. 3. Chr. te Stroet. 4. L. te Stroet.
5. G. Kempers.

Ook werden de duifen gelost in TESSENDERLO (132 km)
Uitslagen: 1. A. Kamperman. 2. R. Borneman. 3. L. te Stroet. 4. G. Kempers. 5.
G. Duitshof.

Ook de roze Cadillac en de politieauto reden mee.

Dartteam Hessendarters kampioen
Op 24 mei werden ze kampioen, maar donderdagavond 19 juli werd het
feestje pas echt gevierd. Op de laatste trainingsavond ging het competitie
dartteam van Dartvereniging de Hessendarters uit Drempt de platte wagen op. Ze werden kampioen van de tweede divisie van de IJseldarts.
Het eerste jaar dat er een team van deze dartvereniging meedoet en het is
gelijk raak. Het ging volgens de darters
redelijk makkelijk. Ze werden kampioen van een poule met dertien andere
teams en werden hiervoor beloond
met een promotie naar de eerste devisie, een beker en een envelop met
geld.

De titel van BYA kampioen ging helaas
aan de Dremptse pijltjesgooiers voorbij.
Deze bekerwedstrijden tussen de
tweede devisie winnaars van regio
Achterhoek, Beekbergen en Oude IJsselstreek wonnen ze nét niet. Toch
kon dit de pret niet drukken. Lachende en uitgelaten gezichten schreeuw-

den ‘Kampioenen, Kampioenen, Olé
Olé Olé' toen de wagen bij het thuishonk Het Dorpshuis vertrok. Het feestje werd tot in de vroege uurtjes gevierd.

Voorlopig kunnen de dartpijltjes echter even de kast in. De aankomende
vier weken hebben de Hessendarters
namelijk geen training.

In september begint het competitieseizoen weer. Dan gaat de vereniging
met twee teams voor de winst.

V.l.n.r: Danny Abbenhuis (DJDaan), Michiel Donderwinkel (Superboer), Berrie Seegers (Bull's Eye Berrie), Gertie Wijnbergen (The Tower of Pisa) en Marcel Haggeman (The Wiggle) Niet op de foto: Michel Willi.
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Expositie bij Beeldhouwatelier Baak Remigiuskerk open
In het centrum van Hengelo Gld.
staat de Remigiuskerk, een laatgotische pseudo-basiliek uit de 15e
eeuw. Het koorgedeelte is 14e
eeuws. De kerk, die Rijksmonument is, herbergt diverse bezienswaardigheden en wordt tevens wekelijks gebruikt voor de eredienst.
In de zomermaanden juli, augustus
en 1 september staan op zaterdagmiddagen van 13.00 tot 16.00 uur de kerk-

deuren open voor publiek. Ook op
koopzondagen is de kerk opengesteld
van 13.00 tot 16.00 uur. Men kan vrij
rondkijken, de eeuwenoude fresco’s
bewonderen en desgewenst toelichting krijgen op details in het interieur.
Veelal is ook de organist aanwezig, zodat men kan genieten van het 19e
eeuwse Proper- orgel. Kom gerust even
binnenlopen!
Contactpersoon: G. Wentink, tel. 0575461779.

Stem op DOGZ

Muziekvrienden, tijd voor actie!
Radio Gelderland zendt in de eerste week van september voor het
eerst De Gelderse Top 100 uit. Wat
zijn de leukste nummers van Gelderse artiesten? Door middel van
een internetstemming weten we
straks welke liedjes het meest populair zijn.

De tentoonstelling van Loes Vink bevat naast schilderijen ook beeldhouwwerken.
Schilderijen en beeldhouwwerken van de Rotterdamse Loes Vink zijn op
dit moment te bezichtigen bij Beeldhouwatelier Baak. Er is al veel belangstelling voor de in de Galerie opgehangen werken van deze kunstenares,
evenals voor haar in de Beeldentuin geplaatste beeldhouwwerken.
Loes Vink (1960) studeerde in 2004 af
aan de Koninklijke Academie voor
Beeldende Kunsten in Den Haag. Haar
eindexamenwerk bestond uit schilderijen, die in de Galerie van Beeldhouwatelier Baak hangen.
Ook zijn tekeningen en beeldhouwwerken van haar te zien. Loes Vink

volgde diverse beeldhouwworkshops
in Baak, de expositie duurt nog tot 1
september 2007.
Het is het vijfde jaar van Beeldhouwatelier Baak en er zijn in die jaren al vele workshoppers aan het werk geweest. Een workshopper van het eerste
uur, Henny Hummel, heeft de eer om

een van haar werken, ‘Daydream’ in
de beeldentuin te mogen exposeren.
Belangstellenden zijn welkom om in
de Beeldentuin en de Galerie te komen kijken. De beeldhouwwerken en
bronssculpturen van Anne Brouwer
en Marja Evers zijn eveneens te bezichtigen. Beeldhouwatelier Baak, Wichmondseweg 17a, Baak, geopend op
donderdag t/m zondag én na telefonische afspraak (0575) 442601 (ook buiten openingstijden). Informatie over
workshops, exposities en meer op
www.beeldhouwatelierbaak.nl

Uitslagen Dutch Open Sheep Dog Trials 2007

Stem daarom natuurlijk op de leukste
band van Gelderland, DOGZ!
Op deze site staan 200 liedjes van Gelderse artiesten. Van Frank Boeijen tot
Normaal, van Boh Foi Toch tot De
Sjonnies. Good Things End, Spitfires,
Ronnie Tober, Moan, The Dukes, Jovink, Dogz, Junkie XL, Arne Jansen,
John Marks, Jan Rietman, Marike Jager, Roosbeef, De Zingende Fresia’s. Ze
staan er allemaal op. Van Dance tot

Rock en van Hoempapa tot Honky
Tonk. Toch ontbreken er artiesten en
nummers. Geen nood: iedereen kan
ook eigen suggesties doen (want natuurlijk niet nodig is, omdat DOGZ er
al tussen staat). Onder de inzenders
verloten ze 100 (honderd) mediaplayers met liefst twee gigabyte geheugen.
Eéninzender neemt zijn de mediaplayer mee naar Ibiza en zal daareen
geheel verzorgde zon- zee- strand- en
feestvakantie houden! De link naar de
site van De Gelderse Top 100 is:
http://www.omroepgelderland.nl/programma.php?id=125
In de loop van augustus zal er via diverse media een campagne lopen voor
de Gelderse Top 100. Dus stem op
Neerlands meest doldwaze band,
DOGZ!

Toeristenconcert in de dorpskerk
In de hervormde dorpskerk te Vorden wordt donderdagmiddag 26
juli om 15.30 uur een toeristenconcert gegeven. Het Lohman-orgel
wordt dan bespeeld door Elske te
Lindert. Zij brengt een programma
onder de titel ‘Buxtehude en zijn
bewonderaars’. De reden daartoe is
dat Buxtehude 300 jaar geleden
overleed. Zij begint met het Praeludium van deze componist, gevolgd
door Vioolfuga in g van J.S. Bach,
wellicht de grootste bewonderaar
van Buxtehude. Verder speelt zij
Fuga in g van J.A. Reincken, daarna
Tunes for Clay’ s musical clock van
G.F. Händel. Zij sluit af met het Praeludium in e van N. Bruhns.

gelstudie succesvol af bij Gijs van
Schoonhoven, waarna zij verder studeerde aan de Messiaen- academie
(tweede fase orgel) bij Gijs van Schoonhoven en Cor Ardesch.

Elske te Lindert (1980) begon op negenjarige leeftijd met het nemen van
orgellessen. In 2002 sloot zij haar or-

De toegang tot het toeristenconcert is
gratis, wel wordt er na afloop een
collecte gehouden.

In 2004 sloot zij deze studie af met een
uitvoering van ‘de grote orgelmis’ van
Bach. Momenteel doet zij een privézangstudie bij Guyette Delgorge en
treedt zij regelmatig op als sopraansoliste.
Elske te Lindert is als cantor-organist
verbonden aan de Protestantse kerk in
Dinxperlo. Ook is zij werkzaam als dirigent en als docent. Ook is zij regelmatig als solist of begeleider in binnen- en buitenland te horen.

Jij komt toch ook?

De drie winnende handlers met hun honden en de gewonnen prijzen Ã©n de schapen die een belangrijke rol hadden in de strijd voor de
Dutch Open Trofee.
In het weekend van 14 en 15 juli 2007 werden de Dutch Open Sheep Dog Trials gehouden op het terrein van Vleesboerderij Garritsen in Toldijk. Twee
dagen lang streden handlers met hun hond om de Dutch Open Trofee.
De Zwitser Alberto Stern werd 1e met
zijn hond Tweed, hij behaalde in totaal
342 punten. Hij mocht de Dutch Open
Trofee in ontvangst nemen. Een 2e
plaats was voor Finn Petersen uit Dene-

marken met hond Roy, 338 punten. De
3e plaats behaalde Eva Eriksson uit
Zweden. Zij behaalde met hond Nike
332 punten. De overige top-10 handlers: 4. Dan Morrissey, Ierland, hond

Gem, 326 punten; 5. Lars Stengaard,
Denemarken, hond Svip, 326 punten;
6. Ron Snoeck, Nederland, hond Mitch,
322 punten; 7. Ria Vrolijk, Nederland,
hond Shep, 319 punten; 8. Paolo Gottardello, Italië, hond Kelpie, 314 punten; 9. Annika Paarvio, Finland, hond
Maj, 314 punten; 10. Tony Ottesen, Denemarken, hond Bob, 311 punten.

Fiets de Boer op
Zaterdag 4 augustus organiseert de
LTO in samenwerking met de afdeling Vorden van ‘Vrouwen van Nu’
de tocht ‘Fiets de boer op’.
Met name de bedoeling om de deelnemers een kijkje te laten nemen

achter de schermen van onder meer
een rundveebedrijf, meubelmakerij,
varkenshouderij, tuinmechanisatiebedrijf, een wijnverbouw bedrijf, terwijl ook de bezichtiging van een kerk
op het programma staat.

Op een thans nog ‘geheime’ rustpauze, treffen de fietsers een aantal ‘Vrouwen van Nu’, die ter plekke stapels
pannenkoeken gaat bakken.
De start is tussen 10.00 uur en 11.30
uur vanaf de dorpskerk in Vorden.

Woensdag 1 augustus 2007 is er bij
de IJsboerderij 't Riefel de 1e Koen
Kampioendag.

Dan moet je je wel even opgeven met
het formulier uit deze krant of kijk op
www.ijsboerderij-riefel.nl

Vanaf 13.00 tot 16.00 uur kun je het
Koen Kampioenpad lopen. Dit is een
wandelroute voor sportieve jongens
en meisjes van 6 tot 12 jaar. Onderweg
kun je 11 spelletjes doen, zoals voetballen, basketbal, darten, hockey,
bordschieten, mikspel. Je mag je ouders meenemen, jullie kunnen de route dan samen lopen maar je mag ook
alleen komen.

Ken jij de boeken ook van Koen Kampioen, of heb je er een en wil je wel een
handtekening erin van Fred Diks, de
schrijver van de Koen Kampioenboeken, neem je boek mee!

Je kunt ook boeken kopen op de Koen
Kampioendag.
Kom jij ook? Trek je voetbalshirt aan.

HUMSTEE gaat naar
de Zwarte cross!!!
Zondag 29 juli 2007 gaan HUMSTEE
met een grote bus naar de Zwarte
Cross in Lichtenvoorde. Vertrek om
11.30 uur vanuit Baak en dan via
Steenderen, Toldijk en Hummelo
naar Lichtenvoorde.
Voor het buskaartje krijgen leden van
Plattelands Jongeren Steenderen en
Jong Gelre Hummelo & Keppel korting. Dit jaar is het vertrek richting
huis om 22.00 uur.

Wie mee wil kijkt op www.humstee.nl
voor meer info, bel Jeroen Janssen telefoon (06) 20540518. De entreekaarten
voor de Zwarte Cross kun je bestellen
op www.zwartecross.nl of kopen bij
één van de voorverkoopadressen, onder andere Café Heezen.

Vorig jaar was een groot succes, dus
wees er snel bij! Op de HUMSTEE-site
staan de precieze opstapplaatsen.
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De SEAT showroom: niet voor twijfelaars
SEAT Leon Sportstyle

SEAT Altea Comfortstyle

SEAT Altea XL Stationwagon

Extra’s bovenop de Sportuitvoering:
• Radio/CD/MP3-speler met 8 speakers en
multifunctioneel stuur
• Cruise control
• Mistlampen voor
• Donkergetinte ruiten achter
Je kunt kiezen uit een benzinemotor of
twee turbodieselvarianten.

Extra’s bovenop de Stylance-uitvoering:
• Cruise control en boordcomputer
• Mistlampen voor
• 16” 5-spaaks lichtmetalen velgen
• Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels
• Donker getinte ruiten achter
• Elektrisch bedienbare ramen achter
Je kunt kiezen uit twee benzinemotoren of twee
dieselvarianten.

Standaard al zeer compleet met o.a.:
• Bagageruimteafdekking ﬂexibel
• Cruise control
• Dakreling in zwart
• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar,
verwarmbaar en inklapbaar
De SEAT Altea XL Stationwagon is er in veel
verschillende uitvoeringen.

Er is al een SEAT Leon Sportstyle vanaf

Er is al een SEAT Altea Comfortstyle vanaf

Er is al een SEAT Altea XL Stationwagon vanaf

E 21.990,-

E 20.995,-

E 20.995,-
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De Achterhoek Vakantiekrant
wordt gratis verspreid via 400
afhaalpunten in de Achterhoek
zoals alle VVV’s, hotels,
bungalowparken, campings,
restaurants en attractieparken
en verschijnt 9x in de periode
van 1 april t/m 31 oktober.
Informatie?

seat.nl

Wa g e n d o r p W i n t e r s w i j k B . V.
Driemarkweg 1, Winterswijk, 0543 - 51 67 77.
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 tot 18.00 uur za 10.00 tot 17.00 uur.
Er is al een SEAT vanaf E 10.995,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Ibiza: 4,7 - 7,9L/100 km (1:21,3 - 1:12,7) CO2 emissie g/km 127 - 190.
Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen ‘af importeur’. Importeur Pon Car, Leusden. Internet: www.seat.nl

Inname van:

Tevens verkoop van:

• schoon puin

• ophoogzand

• puin/zand

• zwarte grond

• bouw- en sloopafval

• gebroken puin

• asbest

(dubbel verpakt in plastic)
GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

Al 25 jaar hèt adres voor:
STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20
• ook op zaterdag •

•
•
•
•

Spachtelputz ( ook in kleur)
Spackspuiten
Pleister en schuurwerk
Lijsten en ornamenten

d moet zijn!
Als het goe
Bel voor een vrijblijvende offerte
06-51 534 782 of 0575-55 31 28

Perkoleum
beste buitenbeits!
“Natuurlijk” met lijnolie
Kijk nu op onze
vernieuwde website
www.pkkoopmans.nl

G. Weulen Kranenbarg en ZN. B.V.
Ruurloseweg 45A Vorden
Tel: 0575-551217
www.weulenkranenbarg.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!

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

€ 1495,Bij afname van olie
€ 1395,- excl. b.t.w.

Verkrijgbaar bij:

avk@weevers.nl

1.200 ltr dubbelwandig
incl. pomp met telwerk, filter
en inhoudsmeter.

dr ukkerij Weevers
Nieuwstad 30,
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
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Zilver voor jeugdbiljartteam op NK

Expositie ZeppGerritsen goed bezocht

De broers Kay (links) en Luke Arends die tweede werden op het NK. Het derde teamlid, Tim
Ratelband, ontbreekt op de foto.
Het B-jeugdteam van biljartvereniging De Veemarkt uit Doetinchem
heeft een eervolle tweede plaats behaald op het Nederlands kampioenschap in Ameide. Het team bestaat uit de gebroeders Kay (12) en
Luke Arends (14) uit Hengelo en
Tim Ratelband uit Doetinchem.
De eerste wedstrijd werd verloren tegen Het Blauwe Dorp uit Eindhoven,
maar de tweede wedstrijd tegen BV De
Pijler uit De Meern werd gewonnen.
Om voor een finaleplaats in aanmerking te komen, moest de derde wedstrijd gewonnen worden.
Nadat Kay Arends de eerste partij
ruim won, was er verlies voor Luke
Arends. In de derde partij moest Tim
Ratelband winnen voor een halve finale plaats.
De tegenstander was BV Jong Kralingen. Kay won wederom zijn partij gemakkelijk. Zijn broer Luke verloor zijn
wedstrijd kansloos waardoor het gelijk werd. Tim speelde een zeer goede
partij en won waardoor de finale werd

bereikt. In de finale moest De Veemarkt het opnemen tegen Het Blauwe
Dorp. Tim verloor kansloos. Kay speelde in een goede partij gelijk.
Luke speelde zijn beste partij maar verloor toch in de nabeurt. Het was een
spannende finale met als winnaar BV
Het Blauwe Dorp. Een mooie tweede
plaats was er voor het team Tim, Luke
en Kay met als teamleider Frans
Arends. Luke deed voor de derde keer
mee aan het NK. Voor zijn broer Kay
was het de eerste keer.
Enkele weken geleden deden Luke,
Kay en vader Frans Arends mee aan
een biljartwedstrijd van het District
Doetinchem. Het Hengelose drietal
deed mee onder de naam van biljartvereniging De Keu. Er deden 56 teams
mee. Door middel van een afvalsysteem bleven er op het laatst nog vier
teams over voor de finale.
De finalewedstrijd werd gespeeld in
café De Tol in Duiven. Het team van
De Keu (Luke, Kay en Frans) speelde
sterk en pakte de eerste plaats.

Drie workshoppers lieten over hun schouder meekijken tijdens de Expositie (tweede van links Frans -Zepp- Gerritsen).
De expositie, die in de tuinen rond het huis en atelier van Frans Gerritsen
werd gehouden, werd goed bezocht. Zaterdag 21 en zondag 22 juli 2007
wisten vele belangstellenden de weg te vinden naar ZeppGerritsen in
Drempt. Zijn werken, maar ook die van zijn cursisten kregen een plek,
waar zij prachtig uitkwamen.
De expositie liet een veelheid van technieken en materialen zien, waardoor
een goed beeld werd geschetst van hetgeen er tijdens de workshops kan worden geleerd. Er waren bijzondere
beeldhouwwerken, gemaakt van diverse soorten steen in verschillende
hardheden, zoals speksteen, albast,
serpentijn en marmer. Er werden keramiek, lood, brons en houtsnijwerken
getoond. Daarnaast waren de glas- en
bronssculpturen van docent en kunstenaar beeldhouwen Frans Gerritsen
te zien.

Deelname aan de workshops is voor alle leeftijden, hoewel er een cursus is
speciaal voor kinderen tussen 8 en 12
jaar. Werken van deze jonge cursisten
waren ook in de expositie verwerkt.
Complimenten voor Helmi, Ita, Berna,
Adne, Annemies, Arianne, Gerard,
Fennigje, Simone, Luciënne, Hendrien, Carolien, Nannet, Marieke L, Leonne, Jelle, Berna, Bert, Hannie O.,
Bernadette, Marijke, Sybren én inspirator Frans. Het thema ‘van wens naar
werkelijkheid’ was duidelijk zicht-

baar. “Je begint met een stuk steen en
langzaamaan krijgt dat zijn vorm,” aldus een van de cursisten, die tijdens
de expositiedagen aan het werk was.
“Diep in jezelf weet je al wat het
wordt, maar dat besef je eigenlijk pas
als je ermee bezig bent.”

Drie cursisten waren aan het werk en
bezoekers mochten even over hun
schouder meekijken naar dat bijzondere proces. “Ik dúrf nu dat van mijzelf
naar buiten te brengen,” vertelt een andere workshopper enthousiast. “Het
geeft ruimte en vreugde in het leven.”

Meer informatie over het volgen van
workshops op: www.Zeppgerritsen.nl.
of telefoon (0313) 472601, e-mail fransgerritsen@zeppgerritsen.nl

Erwin Plekkenpol momenteel in Amerika en Canada flink 'aan de bak'!

Motorcoureur Erwin Plekkenpol is momenteel op avontuur in Amerika
en Canada. Daar rijdt hij twee enduro wedstrijden die meetellen voor het
wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd is in Hancock in de omgeving
van New York, de tweede enduro- rit is een week later in Parry Sound in
het zuiden van Canada. Heel even was Erwin bang dat de trip naar de overkant van ‘de grote plas’ niet door zou kunnen gaan.
Erwin:’ Zoals je weet heb ik eind april tijdens een motorcross in Spanje de
enkelbanden opgerekt. Toch wel een hardnekkige blessure, waardoor ik
een paar weken uit de roulatie ben geweest. Onlangs tijdens wedstrijden
in Italië en Hongarije heb ik wel weer kunnen rijden, echter de pijn bleef.

Vorige week heb ik voor de zekerheid
mijn sportarts dokter van Norel in Nijmegen bezocht, want ik hield pijn in
het enkelgewricht. Toch bang dat er
destijds ‘wat’ was gebroken. Bleek gelukkig niet het geval, wel constateerde
van Norel vocht in het gewricht. Uit
het onderzoek kwam naar voren dat
destijds de enkelbanden over de lengte waren ingescheurd, waardoor er in
het enkelgewricht een zware bloeduit-

storting was ontstaan. Rust houden
was volgens van Norel niet nodig. ‘Je
kunt gerust naar Amerika afreizen en
meedoen’, zo adviseerde hij. Natuurlijk ben ik hartstikke blij met deze uitspraak. Ik heb namelijk nog nooit in
de States en Canada gereden, ben zeer
benieuwd hoe het zal gaan.
Ik heb de afgelopen weken wel normaal kunnen schakelen en rijden. Alleen bij het verkennen van de circuits,
hetgeen altijd lopend gebeurt, speelde
de enkel behoorlijk op. Daar zal ik de
komende weken rekening mee moeten houden’, aldus Erwin Plekkenpol
pal voor zijn vertrek naar Amerika.De
dagen voorafgaande heeft de Vordenaar regelmatig op de mountainbike
getraind en op de crossmotor op het
circuit in Doetinchem gereden. Verder
stond alles in het teken van de trip
naar de ‘overkant’, dus uren sleutelen
in de garage van Marcel Bulten. Erwin:
‘Ik rij in Amerika op een Honda afkomstig uit Amerika zelf. De motor
die ik altijd tijdens de wedstrijden in
Europa gebruik, blijft zolang in de fabriek in Italië.
Wel neem ik van hieruit een paar onderdelen in de koffer mee, die we
straks na aankomst in Amerika op de
motor zullen aanbrengen. Marcel Bulten die Erwin in Amerika ondersteunt, belast zich daar ook met het
‘welzijn’ van de motor. Marcel: ‘Direct
na aankomst beginnen we met de opbouw van de motor. Een andere cylinder plaatsen, andere vering, eigen sturing, kortom allemaal zo op het oog
kleine dingen, maar wel zeer belangrijk voor Erwin. Idere coureur heeft
zijn eigen stijl en moet hij zich op de
machine prettig voelen. Verder ben ik
er voor Erwin, noem het maar voor ‘de
moeilijke momenten’. Erwin moet
zijn verhaal kwijt kunnen. Door mijn
jarenlange ervaring op het gebied van
crossen en kennis van de motoren

hoop ik een steentje te kunnen bijdragen. Ik vind dat, sinds Erwin professional is, hij als coureur is gegroeid. Hij is
technisch ook beter gaan rijden en
ook is hij meer met de motor zelf bezig. Ook het omgaan met de mentale
druk gaat goed. Ook ik ben zeer benieuwd hoe Erwin het er in Amerika
en Canada afbrengt’, zo zegt Marcel
Bulten. Overigens gebeurt het opbouwen van de motor in Washington,
waar Honda is gevestigd. Het testen
vindt plaats op het eigen Honda- circuit dicht bij de fabriek. En zoals overal in de wereld, ook daar gebeurt het
verkennen van het terrein waar de
crossproeven worden gehouden, te
voet! Erwin: ‘ De WK wedstrijden in
Amerika en Canada zijn geslaagd wanneer ik bij de eerste vijftien zou eindigen. Een plek bij de eerste tien zou helemaal prachtig zijn.Dat gebeurde mij
onlangs in Italië ook. Eén ding weet ik
zeker, het wordt ontzettend zwaar,
veel steenslag en zandroutes’, zo zegt
Erwin Plekkenpol. In de strijd om het
wereldkampioenschap bezet de Vordenaar de 13e plaats. Na Amerika en Canada volgen er nog vier wedstrijden
voor de WK, twee wedstrijden in Slowakije (zaterdag 1 en zondag 2 september) en twee in Frankrijk (zaterdag
15 en zondag 16 september). Wat betreft de strijd om het Europees kampioenschap enduro, doet de Vordenaar
het tot dusver voortreffelijk. Erwin:
‘Momenteel sta ik op de vierde plaats,
ik hoop echter op een podiumplek.
Plaats één is onbereikbaar, die is vrijwel zeker voor de Tsjech Vita Kullick’,
aldus Erwin. Nadat Erwin Plekkenpol
en Marcel Bulten uit Canada zijn teruggekeerd, heeft Erwin tien dagen de
tijd om zich voor te bereiden op de volgende wedstrijden die meetellen voor
het Europees kampioenschap en die
op 18 en 19 augustus in Heinola in Finland plaats vinden.

Striky Exit terechte winnaar Grote Prijs van Vorden:

Ciske Sipman wint Songfestival
nummers van de avond met alleen op
het eind een paar valse nootjes. Jammer dat de jury haar optreden niet beloonde met een podiumplek. Maar
van deze dame gaan we absoluut nog
meer horen. Met haar twintig lentes
een jong aanstormend talent!
Ook de Dolly Dots wisten de sfeer er
goed in te brengen. Zeven dames die
elkaar van de zwangerschapsgym kennen. In een dolle bui besloten ze zich
op te geven maar mede door de zangles die ze hebben gehad kreeg hun optreden een bijna professioneel karakter. In combinatie met de prachtige
paarse kostuums stalen ze de show.
Het gedeelte voor de pauze werd afgesloten door Willem Umgrove die met
zijn Ierse Wild Rover absoluut het
langste intro in de geschiedenis van
het Vordens Songfestival had. Het
duurde even voordat hij begon te zingen - hij droeg het nummer op aan
zijn vrouw - maar toen het eerste refrein aanbrak ging de hele tent op z'n
kop en werd de tekst luidkeels door
het publiek meegezongen.
De Vordense Aretha Franklin, Ciske Sipman, won terecht de vijfde editie van het Vordens Songfestival.
Hele dorp loopt uit voor songfestival: ''t Is jullie feestje, let's go Vorden'.
Het is jullie feestje. Wij zingen eerst,
jullie zingen daarna. Let's go Vorden",
roept een van de leden van The Wavers. Daarna schalt Do wah diddy did-

kunnen vraagtekens worden gezet.
Natuurlijk zetten Madge Clarke en
Manou Boekelder (It's takes two) en Codrik van der Meulen (De Dijk) een per-

zenden mensen op het Vordens Songfestival afgekomen. "Het lijkt wel of
het elk jaar drukker wordt. De hele
Dorpsstraat staat afgeladen vol", constateerde frontman Hans Krabbenborg tijdens de pauze. Op dat moment
was het publiek al getrakteerd op een
wervelende show van negen acts waarbij Merel van Laake - de winnares van

WERELDSTEM
Na de pauze ging het gelijk weer goed
van start met Madge Clarke en Manou
Boekelder uit Ruurlo. Met het swingende 'It's takes two' van Rod Steward
en Tina Turner zongen ze zich naar de
tweede plek. Daarna was het de beurt
aan de zingende taxichauffeur Christiaan Brinkhorst. Hij zong 'Het is een
nacht' van Guus Meeuwes. En dat er
door het publiek uit volle borst meege-

De meningen waren wat verdeeld zaterdagavond. Ciske Sipman was met
'Think' van Aretha Franklin de terechte winnaar van het Vordens Songfestival. Maar bij de nummer twee en drie

fect optreden neer, maar de jury deed
daarmee Aniek van Langen en Owen
Lichtenberg absoluut tekort.
Eigenlijk zat zaterdagavond voor organisator Kas Bendjen alles mee. Het
weer was de hele dag goed en er waren
evenals voorgaande jaren weer dui-

Leadzanger Michael Bink van Supersleazy viel buiten de prijzen.

Striky Exit wint Grote Prijs
Van tevoren werden ze aangekondigd als jong aanstormend talent. Slechts 14
en 15 jaar oud en vrijdagavond dus op het 'grote' podium van De Grote Prijs
van Vorden. Striky Exit uit Laren mocht zelfs als laatste van de vijf bands optreden, wat absoluut in hun voordeel werkte. De aanstekelijke punkmuziek
sloeg gelijk over op het publiek. Maar er werd bovendien ook goed gespeeld.
Voor de jury was het daardoor een optelsom en ging de aanmoedigingsprijs die de Grote Prijs van Vorden is - naar het viertal uit Laren dat op zaterdag 11
augustus als extra beloning in het voorprogramma van het Baby Biggen
Meal Bal van Kas Bendjen mag spelen. De Vordense nieuwe band Supersleazy
viel buiten de prijzen. Waarschijnlijk ook omdat het muzikaal gezien allemaal net iets 'te vet' en 'te vol' was waardoor zanger Michael Bink zich ietwat
overschreeuwde.

Van supertalent Owen Lichtenberg die door de jury wordt toegesproken gaan we nog veel
horen.
vorig jaar - de aftrap verzorgde met de
traditional 'I've got the music in me'.
Daarna was het de beurt aan 'podiumbeest' Magreet Keyzer uit Zutphen die
met 'I will servive' van Gloria Gayner
gelijk de vaart er goed in bracht. Er
was zaterdagavond opvallend veel Nederlandstalig meezingwerk te horen.
Zo ook door Antoinet de Jong die de
echte Corry Konings bijna deed vergeten. Het mooie van een nummer als 'Ik
krijg een heel apart gevoel van binnen'
is dat het publiek zoiets gelijk oppakt.
Erg goed voor de sfeer in tent.
Verder ook opvallend veel groepen.
Onder andere The Wavers, vijf medewerkers van drukkerij Weevers die het
jaren zestig nummer Doowah Diddy
van Manfred Mann zongen. Ook alweer zo'n lekkere meezinger. Daarna
was het beurt aan Codrik van der Meulen die in de huid kroop van Huub van
de Lubbe van De Dijk. Absoluut een
perfecte performance maar de derde
plek die hij daarmee behaalde was rijkelijk beloond. Ook Christel Ditzel zette haar beste beentje voor. Nog ietwat
onzeker maar haar uitvoering van 'I
wanne dance' van Whitney Houston
mocht er zeker zijn.
KREZIP
Een van de hoogtepunten voor de pauze was absoluut het optreden van
Aniek van Langen. Zonder enige podiumervaring, enkel geïnspireerd door
haar vriend Winand Jansen die vorig
jaar meedeed met een nummer van
Boudewijn de Groot zette ze een puike
uitvoering van 'You can say' van Krezip
neer. Absoluut één van de moeilijkste

gever had ze 's midddags geen vrij gekregen voor de generale repetitie. Achteraf had ze die ook helemaal niet nodig. De Vordense Aretha Franklin is
opgestaan. Gelijk stoppen als kapster
en doorgaan als zangeres. Echt Super!
Sandy Fransen en Mariël Notten haalden het nummer 'Ik heb alleen nog
maar die foto' van Hepie en Hepie uit
het stof. Een perfect gekozen nummer
en een lekker meezinger voor het publiek. Datzelfde gold voor de meiden
van het tankstation van Autobedrijf
Groot Jebbink. Als Les Poppy's Du Shell
zongen zij het bekende 'Non Non Rien
N'a Changé'. Een optreden waar zangcoach Piet Piersma absoluut trots op
mag zijn en complimenten voor de
kledingkeuze. Over kleding gesproken: het bestuur van het Oranjecomité Vierakker-Wichmond stal de show
met de 'Lieve kleine konijntjes' van
Henkie. Gehuld in konijnenpakken
hadden ze de lachers al snel op hun
hand. Maar er werd natuurlijk ook
flink meegezongen.

Toptalent
Daarna volgde nog een spetterende finale. Allereerst Owen Ligtenberg met
'Alive' van Pearl Jam. Een optreden dat
het publiek kippenvel bezorgde.
Slechts dertien jaar jong en al zo talentvol. De afgelopen weken was hij
intensief begeleid door zanger Arjan
Klein Geltink die hem als het ware
klaarstoomde voor een podiumplaats.
Hoewel Owen Ligtenberg niet teleurgesteld was dat hij niet op het ereschavot belandde - de jury sprak hem
lovende woorden toe en moedigde
hem aan om vooral door te gaan met
zingen - had hij absoluut meer verdiend. Zeker een plaats in de top 3.
De avond werd in stijl afgesloten door

Een tweede plek voor Madge Clarke en Manou Boekelder uit Ruurlo met het swingende 'It's
takes two'.
dy van Manfred Mann uit 1964 door
de luidspeakers.

Aniek van Langen zette een puike uitvoering neer van 'You can say' van Krezip.

De band Striky Exit uit Laren won de Grote Prijs van Vorden.
zongen werd mag duidelijk zijn. Vervolgens ging het dak er helemaal van
af. Daarvoor zorgde Ciske Sipman.
Twee jaar geleden deed ze met de Rattidames ook al mee en viel ze in de
prijzen: een tweede plek. Nu dus solo!
Wat een wereldstem. Door haar werk-

Ronald 'Sinatra' Hoenink. Een prachtig slot van een mooie avond dat absoluut vraagt om een vervolg. Want dat
er in Vorden - na vijf succesvolle songfestivals - nog voldoende zangtalent
rondloopt mag duidelijk zijn. Wordt
vervolgd zullen we maar zeggen.

Meer foto's
Voor meer foto's van De Grote Prijs van Vorden en het Vordens
Songfestival zie ook de website van organisator Kas Bendjen:

www.kasbendjen.nl
en

www.contact.nl

Songfestival Vorden

Voor meer foto’s:

www.contact.nl

Songfestival Vorden

Jaargang 3
Nr. 30, 24 juli 2007
Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.
(Griffie/raad en de afdelingen
Maatschappelijke ontwikkeling,
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo Gld.
(B en w, directie, bouwen en milieu,
APV/bijz. wetgeving, brandweerzaken
en de afdelingen Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Financiën en belastingen, Openbare werken, Bestuursen managementondersteuning en
Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)
calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer: 28 51 04 497

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

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
Maatschappelijke ontwikkeling (ouderenzorg, volksgezondheid en jeugdbeleid), Financiën en belastingen,
Personeel en organisatie en Facilitaire
ondersteuning
Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis
Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Onderwijs,
Publiekszaken, Informatisering en
automatisering
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.

Gemeente geeft bureau Lindenhout opdracht Jekk
Bronckhorst te ontwikkelen en uit te voeren
In 2006 stelde de gemeente
Bronckhorst een jeugdbeleid op.
Hierin is een aantal actiepunten
opgenomen, waaronder het opstarten van een signaleringsnetwerk in
Bronckhorst om overlast op straat
door jongeren te voorkomen/
verminderen. Ook wel een Jekk
(Jeugd en kleine criminaliteit)
genaamd. B en w hebben vorige
week besloten Lindenhout (een
jeugdzorgorganisatie in Gelderland)
opdracht te geven om in Bronckhorst een Jekk in te zetten. Hiermee
is een bedrag gemoeid van ruim
€ 100.000,- voor een periode van
twee jaar. De gemeente en de
provincie bekostigen allebei een
deel van dit bedrag.
Samen met betrokken organisaties
zoals onder meer de politie,
algemeen maatschappelijk werk,
jongerenopbouwwerk en de
gemeente gaat Lindenhout
problemen die zich voordoen in
Bronckhorst in beeld brengen,

zwaardere hulp nodig hebben of in
aanraking (blijven) komen met de
politie. Het Jekk richt zich op
12-18 jarigen, groepen en
individuele jongeren, die regels
overtreden of dreigen problemen te
gaan veroorzaken en het gezin waar
de jongere deel van uitmaakt. Ze
gaat direct aan de slag op basis van
signalen uit de naaste omgeving en
de medewerkers hebben een actieve
niet afwachtende en volhardende
houding, wat nodig is om eventuele
ongemotiveerde jongeren te
activeren.

bekijken hoe deze het beste
aangepakt kunnen worden en welke
inzet van betrokken organisaties en

Afvalbrengpunten in Vorden en
Steenderen voor uw snoeiafval
Sinds 1 juli jl. kunt u bij de lokale
afvalbrengpunten in Vorden en
Steenderen alleen nog snoeiafval
brengen. Op 14 juli jl. is bij het
afvalbrengpunt in Vorden voor het
eerst gewerkt met de nieuwe
regeling. Dit is positief verlopen:
ruim honderd inwoners maakten
gebruik van de mogelijkheid om
gratis snoeiafval te brengen. Vrijwel
iedereen had de afvalpas meegenomen, die verplicht is als legitimatie.
In Steenderen kunt u voor het eerst
op 28 juli a.s. terecht bij het lokale

afvalbrengpunt met alleen nog
snoeiafval. Ook kunt u met uw
snoeiafval van maandag tot en met
zaterdag gratis terecht bij de
regionale afvalbrengpunten in
Doetinchem en Zutphen. Per keer
mag u bij de lokale en regionale
afvalbrengpunten maximaal 2 m3
snoeiafval brengen. Let op:
legitimatie met uw afvalpas is altijd
verplicht! Voor adressen en
openingstijden van de afvalbrengpunten zie de afvalwijzer
2007.

Enquête wonen: nog even invullen voor
de vakantie!
Wellicht heeft u onlangs ook een
enquêteformulier ontvangen over
uw woonwensen. Ondanks dat veel
mensen de enquête al hebben
ingevuld, nodigen wij u van harte uit
om dat ook nog te doen. De vragen in
de enquête gaan over uw huidige
woning en woonomgeving, over
eventuele verhuisplannen en
wensen voor een nieuwe woning.
Om een nauwkeuriger beeld van
de wensen te krijgen, worden
daarnaast bijvoorbeeld ook vragen
gesteld over de gewenste grootte,
woningtype, prijsklasse en de
kern waarnaar de voorkeur van
geënquêteerden uitgaat. Om een
goed en betrouwbaar beeld te
krijgen van de woonwensen is het
wenselijk om zoveel mogelijk
enquêteformulieren te ontvangen.
Wij zouden het dan ook op prijs stellen als u – als dit nog even niet gebeurd is – een kwartiertje de tijd
neemt om de enquête in te vullen.
Dit kan nog tot 27 juli a.s. U maakt
hiermee bovendien kans op één van
de tien cadeaubonnen van € 50,- die
we onder de inzenders verloten.

het Jekk gewenst is. Doel van de
Jekk-hulp is proberen te voorkomen
dat jongeren in een later stadium

In haar jeugdbeleid staat dat de
gemeente de Bronckhorster jeugd
een plezierige en leefbare leefomgeving wil bieden zodat ze
binnen een veilig thuis-, onderwijs- en buurtklimaat tot zelfstandige en verantwoordelijke
volwassenen kunnen opgroeien.
De behoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugd
vormen het uitgangspunt.

Zwembaden in Hengelo en
Steenderen tot nader bericht gesloten
Onderzoek naar troebel water gaat
door
Het water in de gemeentelijke
zwembaden 't Elderink in Hengelo
Gld. en het Burg. Kruijffbad in
Steenderen bleek vorige week
zondag bij gebruik door veel
mensen tegelijkertijd, troebel te
worden. Omdat de gemeente op
dit moment niet de exacte oorzaak
kan aangeven en in troebel zwembadwater niet gezwommen mag
worden, heeft de gemeente besloten de baden voorlopig te sluiten.
Wethouder Dik Nas: "Tot onze spijt
heeft het onderzoek naar het
troebele water in zwembad
't Elderink in Hengelo Gld. en het
Burg. Kruijffbad in Steenderen dat
de afgelopen dagen is gedaan nog
geen definitieve oorzaak gegeven
voor het verpoederen van de
coating op de zwembadwanden en
-bodems. Helaas hebben we dus
moeten besluiten deze gemeentelijke zwembaden tot nader bericht
te sluiten. Heel jammer natuurlijk,
zo middenin de zomervakantie."
De gemeente is in overleg met de
leverancier van de coating en een
onafhankelijk extern onderzoeksbureau om het probleem met het
troebele water op te lossen.
Tot nu toe heeft niemand zich
gemeld met gezondheidsklachten.
Heeft u de afgelopen week
gezwommen in een van beide
zwembaden en heeft u gezondheidsvragen, dan kunt u zich
melden bij de GGD,
tel (0570) 66 46 64.
Abonnementhouders
Abonnementhouders van beide

baden kunnen zolang het Burg.
Kruijffbad en 't Elderink gesloten
zijn met hun abonnement zonder
extra kosten terecht in het
Hessenbad in Hoog-Keppel,
zwembad In de Dennen in Vorden,
zwembad De Brink in Zelhem en
zwembad De Meene in Ruurlo.
De gemeente waardeert de
medewerking van deze baden zeer.
Zwemlessen
De zwemlessen in de beide baden
zijn gedurende de sluiting afgelast.
De gemeente onderzoekt op dit
moment of de lessen later kunnen
worden ingehaald door het
zwemseizoen te verlengen tot in
september. Over de voortgang
van de zwemlessen neemt de
gemeente contact op met de
ouders van de kinderen die lessen
volgen.
Vragen
Voor vragen kunt u contact
opnemen met de zwembaden:
's ochtends tussen 09.00 en
12.00 uur.

VROM Inspectie en provincie Gelderland beoordelen gemeente Bronckhorst positief
Uitvoering VROM-taken en professionalisering handhaving onderzocht
Onlangs ontving de gemeente
Bronckhorst de eerste uitkomsten
van de gezamenlijke controles door
de VROM Inspectie en de provincie
Gelderland op de wijze van
vergunningverlening en handhaving
door de medewerkers van de
afdelingen Ruimtelijke en
economische ontwikkeling en
Veiligheid, vergunningen en
handhaving. En deze zijn positief!
Doel van hun onderzoek was
antwoord te krijgen op de vraag of
de gemeente op een adequaat
niveau uitvoering geeft aan haar

VROM-taken (dit zijn alle handelingen van de gemeente rond o.a.
bouw-, en milieuvergunningen en
bestemmingsplannen) en de
professionalisering van de milieuhandhaving. "Natuurlijk, de
gemeente Bronckhorst bestaat pas
ruim twee jaar, dus er zijn nog wel
enkele verbeterpunten. Maar ik ben
blij met het goede resultaat", zegt
burgemeester Henk Aalderink die
verantwoordelijk is voor openbare
orde en veiligheid en de coördinatie
van de handhaving. De gemeente
pakt de verbeterpunten op in een

Gezocht voor de Zutphense Toekomstprijs:

.. voor
Mensen met ideeen of projecten
een duurzame toekomst (m/v)
Heeft u een inspirerend idee of project dat bijdraagt aan
een betere en duurzame toekomst? Dat zorgt voor meer
natuur in of om de stad, een schoner milieu, meer werkgelegenheid, meer maatschappelijke betrokkenheid of
meer interesse voor de eigen leefomgeving?
Doe dan mee aan de Zutphense Toekomstprijs 2007!

Deskundig advies of geldprijzen winnen?
Heeft u een idee dat u wilt realiseren? Zend het in, want de jury
beloont het beste idee met deskundige begeleiding om uw idee
verder uit te werken. Of heeft u een project dat al loopt of
snel van start gaat? Dan maakt u kans op € 250,00, € 350,00 of
€ 500,00.

verbeterplan dat eind september
2007 bij VROM en de provincie moet
zijn ingeleverd.
VROM-onderzoek
Het VROM-onderzoek spitste zich
toe op het kijken naar de
samenhang tussen beleid (kaders),
programma (wat gaat de gemeente
doen in een bepaald jaar) en
uitvoering van de VROM-taken. De
welstandsnota, het vrijstellingenbeleid, uitvoeringsprogramma voor
de verlening van bouwvergunningen,
rioleringsbeheers- en milieuprogramma, actualiseringsprogramma bestemmingsplannen
en de organisatieopzet van de
handhaving in de gemeente zijn als
adequaat beoordeeld. Een aantal
belangrijke zaken is vergevorderd
en komt in 2007 gereed, waaronder
een milieubeleidsplan, een
gemeentelijk rioleringsplan en
gemeentelijk beleid voor geluid en
externe veiligheid. Enkele punten
waar de gemeente nog mee aan de
slag moet zijn: gebruiksvergunningen worden niet altijd binnen de
wettelijke termijn verleend en de
controlechecklisten voor gebruiksvergunningen moeten inzichtelijker
worden, er is behoefte aan meer
handhavers om de taken uit te kunnen voeren, bij vergunningverlening
moet extra aandacht besteed worden aan volledigheid van dossiers en
risicovolle objecten en buisleidingen
in de gemeente moeten volledig in

Bij tankstations worden brandblusmiddelen gecheckt en ook op de naleving van
evenementenvergunningen controleert de gemeente

beeld komen.
Provincie-onderzoek
De provincie is verantwoordelijk
voor toezicht op de milieuhandhaving door gemeenten. Hun onderzoek richtte zich met name op de
professionaliteit van de wijze van
milieuhandhaving in Bronckhorst.
Er is gekeken naar professionalisering op papier en in de praktijk. Onder meer het handhavingsbeleid en
de organisatieopzet van de handhaving zijn onderzocht, dus hoe de gemeente controles uitvoert en afdoet
en door wie dit gebeurt. Volgens de
provincie beschikt de gemeente
Bronckhorst over een net en compleet handhavingsbeleid, waarvan
onder meer sanctie,- gedoog- en
toezichtstrategieën onderdeel
uitmaken, de brieven die de
gemeente aan bedrijven stuurt zijn
goed gestandaardiseerd en de

checklisten die de handhavers bij
controles gebruiken voldoen. Om de
doelen die in het jaarprogramma te
halen, zijn echter meer handhavers
nodig dan voorhanden zijn. Verder
moet er voor de medewerkers een
opleidingsplan komen om hen op de
hoogte te houden van ontwikkelingen op het vakgebied. Ook zou het
reguliere overleg met externe
instanties zoals de politie dat de
gemeente onderhoudt, uitgebreid
kunnen worden met andere
partners zoals de provincie,
VROM Inspectie en het Openbaar
ministerie.
Verbeterplan
De gemeente werkt er hard aan om
de genoemde taken en werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Het verbeterplan gaat laten zien
hoe en wanneer de gemeente de
benodigde verbeterpunten oppakt.

Deelnemen?
Zowel bedrijven, personen als organisaties uit de gemeente
Zutphen of omgeving zijn van harte welkom om mee te doen.
Een deelnameformulier kunt u aanvragen bij Annelies Kroon
van De Kaardebol, Centrum voor Duurzaamheid, telefoon
0575-587756, e-mail: dekaardebol@zutphen.nl.
Het ingevulde formulier dient uiterlijk 1 september 2007
binnen te zijn. Een vakkundige jury onder voorzitterschap
van burgemeester J.A. Gerritsen beoordeelt de inzendingen.
De prijsuitreiking is op 30 september 2007 tijdens de
Dag van de Duurzaamheid. Zie voor meer informatie:
www.zutphen.nl/kaardebol.
DE ZUTPHENSE TOEKOMSTPRIJS 2007 IS EEN PROJECT VAN DE KAARDEBOL,
MET DANK AAN DRIEKANT AMBACHTSCENTRUM.

deZutphense

Toekomstprijs2007

Wie komt volgens u in aanmerking voor de Achterhoek
Promotieprijs 2007?
Op 26 oktober a.s. vindt de 9e editie
van het Achterhoek Gala plaats,
waarbij zoals gebruikelijk de Achterhoek Promotieprijs wordt uitgereikt. Winnaars van voorgaande
edities van het gala waren onder
meer Guus Hiddink, de Achterhoekse Paardedagen, Bloemencorso Lichtenvoorde, Bredevoort
Boekenstad en Normaal-voorman
Ben Jolink. De prijs wordt toegekend aan een persoon, bedrijf of
instelling, die in de periode november 2005 t/m juli 2007, een bijzondere en aansprekende prestatie

heeft geleverd, waardoor de
Achterhoek op de kaart is gezet.
De aandacht die de activiteit in de
regionale en bij voorkeur landelijke
media heeft gehad, speelt een
belangrijke rol. Kent u mensen,
bedrijven, verenigingen of
instellingen die volgens u in
aanmerking komen voor de
Achterhoek Promotieprijs? Meld
úw kandidaat dan aan! Het kan tot
24 augustus a.s. Aanmeldingsformulieren kunt u downloaden
via www.regio-achterhoek.nl. Voor
meer informatie kunt u terecht bij

Stichting Achterhoek Promotieprijs, tel. (0314) 32 13 97.
Uit de aanmeldingen worden drie
genomineerden geselecteerd. Wie
dit zijn, wordt eind september
bekend gemaakt. Op 26 oktober
tijdens het gala wordt bekend wie
de Achterhoek Promotieprijs wint,
die bestaat uit een door de
Achterhoekse kunstenaar Jozef
Kemperman vervaardigd beeld en
een geldbedrag. Ook de andere
twee genomineerden krijgen een
geldbedrag.

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.
•

Aanvragen
•

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, plaatsen tijdelijke reclameuitingen landelijke niet-rokersdag, 26 oktober t/m
8 november 2007, Stivoro
• Delden, Okhorstweg/De Horst, klootschieten De ronde van Vorden, 8 september 2007, 10.00 tot
15.00 uur, K.V. Warnsveld
• Drempt, ontheffing Drank- en Horecawet tijdens Dremptse kermis, 16 en 17 september 2007,
M.J. Wenneker
• Halle, circuit De Kappenbulten op de Wolfersveenweg, bromfietscross op 8 september van
09.00 tot 23.00 uur, 3 uurs cross en quad cross op 9 september van 09.00 tot 17.00 uur, op het
perceel naast de Wolfersveenweg 14 (rennerskwartier) geldt een tijdelijke gebruiksvergunning
tent van 7 t/m 9 september 2007, tijdelijke verkeersmaatregel, te weten afsluiting van de
Wolversveenweg, tussen de Bielemansdijk en de Kuiperstraat, HALMAC
• Halle, Dorpsstraat 47, standplaats stroopwafels en oliebollen, 1 oktober t/m 31 december
2007, supermarkt Hesselink
• Halle, school- en volksfeest op 6 september van 19.00 tot 24.00 uur, 7 september van 13.00 tot
02.00 uur en 8 september 2007 van 11.00 tot 02.00 uur, tijdelijke verkeersmaatregel, te weten
afsluiting Halle-Nijmanweg, tussen de Lankerseweg en de Nijmansdijk, loterijvergunning op
6 september 2007, stichting Nijmansfeest/D.J. Wisselink
• Hengelo Gld., Oude Varsselseweg 10, bruiloft, tijdelijke gebruiksvergunning tent, ontheffing
artikel 35 Drank- en Horecawet, 7 september 2007 van 20.00 tot 00.30 uur, E. Nuesink en
F. Schurink
• Hengelo Gld., Hamove-molen Varsselseweg, tweedaags evenement met motoren gebouwd
voor 1940 met ritten door de Achterhoek en Overijssel, ontheffing artikel 35 Drank- en Horeca-

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

vergunning, 24 augustus van 19.30 tot 24.00 uur, 25 augustus van 15.00 tot 24.00 uur en
26 augustus 2007 van 15.00 tot 19.30 uur, tijdelijke verkeersmaatregelen, te weten afsluiting
Veldermansweg en stop- c.q. parkeerverbod Varsselseweg, van Antinkweg tot Vierblokkenweg, 24 augustus van 18.00 uur t/m 26 augustus 2007 19.00 uur, Hamove rallycommissie
Hummelo, kunst-, rommel- en antiekmarkt, tijdelijke verkeersmaatregelen voor Van
Heeckerenweg, vanaf Dorpsstraat tot Spalderkampseweg en parkeerplaats Van Heeckerenweg, Hummelo's gemengd koor
Steenderen, afsluiten Daliastraat tijdens straatfeest, 18 augustus 2007 van 15.00 tot 24.00 uur,
organisatie straatfeest Daliastraat
Steenderen, manegeterrein Pr. Bernhardlaan 2, dressuur en springwedstrijd, ontheffing
artikel 35 Drank- en Horecawet, 2 september 2007 van 09.00 tot 18.00 uur, L.R.V. De
Zevensteen/K.A. Kölzer
Toldijk, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor fiets 'm d'r in, tijdelijke verkeersmaatregel voor een parkeerverbod op de Hoogstraat vanaf de Zutphen-Emmerikseweg tot
huisnr. 19, 9 september 2007, G.J. Garritsen/stichting Humstee
Vorden, sporthal 't Jebbink, ledenvergadering Rabobank en afscheidsreceptie op 17 september
van 19.30 tot 24.00 uur en op 18 september 2007 van 14.30 tot 0.30 uur, R. Hilbolling
Vorden, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor kastelenrit Vorden e.o., 12 augustus
2007, In de Reep'n
Vorden, plaatsen tijdelijke reclameuitingen voor de Castle Fair van 17 t/m 26 augustus 2007 in
Vorden, Hoffman outdoor media
Vorden, Ruurloseweg 64, aanvraag aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten,
café restaurant Papa Beer
Zelhem, buurtfeest Goudsbloemstraat, 1 september 2007, de Goudsbloem
Zelhem, De Toorn 8, buurtfeest, 1 september 2007 van 11.00 tot 24.00 uur, R. Postema
Zelhem, groenstrook voor 't Witte paard, touwtrekwedstrijden en wedstrijd sterkste man van
Zelhem, 30 september 2007 van 13.30 tot 18.00 uur, ontheffing artikel 35 van de Drank- en
Horecawet, C.R. van Baardwijk/touwtrekvereniging Oosterwijk
Zelhem, Hummeloseweg 31, permanente reclameaanduiding, schoonheidssalon Linda
Zelhem, kindervakantieweek, 20 t/m 24 augustus 2007, stichting Jeugd- en jongerensociëteit

Openbare bekendmakingen - vervolg

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

• Baak, Bobbinkstraat 5, plaatsen dakkapel woning
• Hengelo Gld., Steenderenseweg 2, gedeeltelijk vernieuwen/veranderen boerderij
met schuur
• Hengelo Gld., Vloed 23, vergroten woning
• Keijenborg, Koepelweg 7b, bouwen woning
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 20, gedeeltelijk veranderen berging tot hobbyruimte
• Toldijk, Reigersvoortseweg 24, bouwen schuur
• Velswijk, Kruisbergseweg 50, gedeeltelijk vernieuwen hobbyruimte, berging en stalling
• Velswijk, Prunushof 52, gedeeltelijk vernieuwen/veranderen kozijn woning
• Vorden, Baakseweg 5, realiseren zorgboerderijfunctie, aanvraag 2e fase
• Vorden, Enzerinckweg 12, bouwen schuur
• Vorden, Kapelweg 1, gedeeltelijk vernieuwen sociaal en cultureel trefcentrum
• Vorden, Oude Zutphenseweg 2, vernieuwen woonboerderij
• Vorden, Wildenborchseweg 15, plaatsen schuilhut en berging voor gereedschap
• Vorden, Zelledijk 7, vernieuwen dienstwoning
• Zelhem, Ambachtsweg 8, plaatsen overkapping
• Zelhem, De Maccabae 8, bouwen veranda
• Zelhem, Terborgseweg 4, geheel veranderen dakkapel

Voorgenomen vrijstellingen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Rommelderdijk 2, vrijstelling voor het vergroten van mestplaten en het mogelijk
maken om mestplaten aan te sluiten aan de bestaande platen net buiten het agrarische
bouwperceel, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in het geldende
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
Het bouwplan ligt van 26 juli t/m 22 augustus 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Drempt, H. Remmelinkweg 5, vrijstelling omtrent vervangend bouwen bijgebouw en
overschrijden norm in bestemmingsplanvoorschriften maximaal toegestaan gezamenlijk
oppervlak aan bijgebouwen norm van 75 m2 met op zijn hoogst 10%; in dit geval gaat het om
een overschrijding van 2,96 m2, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in het
geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Hummelo en Keppel 1998'
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 26 juli t/m 5 september 2007 tijdens de openingstijden ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.
Zienswijze indienen over de voorgenomen vrijstellingen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over deze voorgenomen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze
kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact
opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

29 juli 2007, zwem- en cultureel centrum De Brink
• Zelhem, hoek Aaltenseweg-Meeneweg, buurtfeest De Meene, 9 augustus 7.30 tot 00.30 uur,
10 augustus 7.00 tot 24.00 uur, 11 augustus 2007 9.30 tot 01.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 9 augustus 19.00 tot 24.00,
10 augustus 19.00 tot 01.00 uur, 11 augustus 2007 10.00 tot 01.30 uur aan D.J. Janssen

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 13 juli 2007:
• Halle, Halseweg 59a, plaatsen twee dakkapellen
Verzonden op 16 juli 2007:
• Vorden, De Bongerd 30, plaatsen dakkapel
Verzonden op 18 juli 2007:
• Steenderen, De Berken 13, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19,
lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Jacob van Ruysdaelstraat 6, plaatsen carport

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 13 juli 2007:
• Vorden, Wiersserbroekweg 18, plaatsen twee dakramen en interne verbouwing
Verzonden op 16 juli 2007:
• Toldijk, Hoogstraat 35, gedeeltelijk vernieuwen woonboerderij, verleend met ontheffing van
artikel 4.11 van het Bouwbesluit (vrije doorgang binnendeuren)
• Zelhem, Velswijkweg 54, vergroten werktuigenberging, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 17 juli 2007:
• Steenderen, Prins Bernhardlaan 7, vergroten fietsenstalling
Verzonden op 18 juli 2007:
• Vorden, Nieuwstad 35, vergroten woning voor uitoefening van osteopathiepraktijk, verleend
met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en ontheffing op
grond van artikel 1.11 lid 1 en 2 van het Bouwbesluit (vrije hoogte nieuwe verblijfsruimten)

Reguliere bouwvergunningen 1e fase
Verzonden op 18 juli 2007:
• Vorden, Baakseweg 5, verbouwen boerderij De Hoogkamp tot zorgboerderij, verleend met
vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Aanlegvergunning
Verzonden op 13 juli 2007:
• Vorden, ten behoeve van de aanleg van een poel op de locatie kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie O nr. 140. De locatie ligt in de hoek van de Vosterweg en Brandenboschseweg

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 20 juli 2007:
• Hummelo, Korte Broekstraat 2, voor de verbouw en restauratie van de boerderij
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 14, voor de verbouw en restauratie van de boerderij
• Zelhem, Burg. Rijpstrastraat 16-18, voor de verbouw van beide woonhuizen

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Zelhem, tijdens de Zelhemse zomerfeesten en de Achterhoek Spektakeltoer op 21 en 29 juli en
op 4 augustus 2007 geldt een parkeerverbod voor beide zijden van de weg op de Palmberg,
Jacob van Ruysdaelstraat, tussen de Palmberg en de Rembrandtstraat, Rembrandtstraat,
tussen de Burg. Rijpstrastraat en de Jacob van Ruysdaelstraat, Achter de Hoven en de
Pr. Irenestraat
• Zelhem, tijdens de Zelhemse septemberfeesten is de parkeerplaats van sportcomplex De Pol
van 18 september 08.00 uur t/m 24 september 2007 18.00 uur, de Vincent van Goghstraat,
tussen de Jacob van Ruysdaelstraat en de Frans Halsstraat van 20 september 12.00 uur t/m
23 september 2007 24.00 uur en het Stationsplein en de dr. Grashuisstraat op 22 september
2007 van 12.00 tot 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Op de Vincent van Goghstraat, tussen de Halseweg en de Jacob van Ruysdaelstraat en
tussen de Frans Halsstraat en de Jan Steenstraat geldt van 17 t/m 24 september 2007 een
parkeerverbod aan beide zijden van de weg

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 13 juli 2007:
• Hengelo Gld., Kervelseweg 15, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
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
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een
beroepschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Verleende vergunningen

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 en bouwvergunningen) of Ruimtelijke en economische ontwikkeling (aanlegvergunning en gemeentelijke monumentenvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan:
de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
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.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 16 juli 2007:
• Hummelo, fietstocht en volksfeest op 9 en 11 september van 12.00 tot 18.00 uur en
12 september 2007 van 07.00 tot 18.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet op 11 en
12 september 2007, volksfeest Hummelo/J.W. Addink
• Vorden en omgeving, droomtijd 1/2 marathon, 28 oktober 2007 van 02.00 tot 04.00 uur en
ontheffing sluitingsuur, Strada Sports Vorden
Verzonden op 17 juli 2007:
• Zelhem, parkeerplaats sporthal De Pol, kermis, 20 september van 17.00 tot 00.30 uur,
21 september van 15.00 tot 01.30 uur, 22 september van 09.30 tot 01.30 uur en 23 september
2007 van 12.00 tot 17.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, plaatsen vijf reclameborden,
3 t/m 24 september 2007, stichting Septemberfeesten Zelhem
Verzonden op 18 juli 2007:
• Zelhem, Burg. Rijpstrastraat 10, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 21 en 29 juli en
4 augustus 2007, Ellen's eethuisje
Verzonden op 19 juli 2007:
• Zelhem, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens de Achterhoek Spektakeltoer op

Bestemmingsplannen
Onherroepelijk bestemmingsplan 'Landgoed 't Veld' in Halle
Het bestemmingsplan 'Landgoed 't Veld' is onherroepelijk geworden. Het plan heeft betrekking
op het oprichten van een nieuw landgoed tussen de Nijmansedijk en de Stadsedijk in Halle. Het
onherroepelijke bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

Surf eens over www.bronckhorst.nl
om meer te weten te komen over de gemeente.

Openbare bekendmakingen - vervolg
Wet milieubeheer
Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 26 juli
t/m 5 september 2007 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 103, een veranderingsvergunning voor een opleidingsbedrijf
voor brandweer en bedrijfshulpverlening
Strekking van de 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
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 6 september 2007. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling
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.
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RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden
(0575) 55 12 27
info@gravinvanvorden.nl
www.degravinvanvorden.nl

ZOMERVOORDEEL t/m eind augustus
binnen of op één van onze terrassen.
Tegen inlevering van deze bon.

IEDERE 2E GAST EET VOOR 1/ 2 GELD
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U heeft al een

3-GANGENMENU voor € 27,50
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PAREL VAN DE WEEK

Wandelen en fietsen in de natuur
Meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

Gaat u voor kwaliteit in:
•
(sier) bestratingen
•
riolering aanleg
•
kraanwerk
•
grondwerk
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Ook kunt u bij ons terecht voor:
•
Bestratingsmateriaal
•
Tuinaarde
•
Zand
•
Grind
•
Gebroken puin
Deldensebroekweg 13 • 7251 PW Vorden
0575 - 553562 • 06 - 30561330

Reeënbronstwandeling

Vorden

Reeënspeurtocht per fiets

Vorden

Avondwandeling met de boswachter

Zelhem
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HET GROTE
KASTEELTUINCONCERT

Naast nieuwe- en gebruikte
kantoormeubelen vindt u
bij Kuijk op de 1e etage
ook woonmeubelen

Salsa

Geslaagd? Op kamers?
Bij Kuijk’s Meubelbeurs
zijn o.a. te koop
dekbedden, overtrekken,
kussens, linnenkasten,
spiegels, kapstokken,

y

Mas
Caribisch Festival

LEUKE Slaapbanken
Buro’s in verschillende uitvoeringen
Burostoelen in vele soorten tegen bodemprijzen
Tafels en losse stoelen, commodes en opbergkasten,

2 AUGUSTUSS 2007
IN DE TUIN VAN HUIZE RUURLO
VAN 19.00 TOT 24.00 UUR

bedden inclusief bodem
90x200
en 90 x210
in loog of blank

nu vanaf €

99,00

Voorverkoop € 17,00 VVV Ruurlo
en VVV's omliggende plaatsen.
Reservering en info VVV Ruurlo,
tel. 0573 - 45 39 26 en
<www.kunstkringruurlo.nl>.

Dus zoals u ziet hebben wij voor iedereen wel wat in huis,
reserveer je meubels voor je met vakantie gaat, dan passen
wij er op tot je terug bent van vakantie.

Tot ziens WAAR OOK WEER ???????

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
KUIJK'S MEUBELBEURS,

 TUINONTWERP 
 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 
 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

Mercatorstraat 12, (de Kamp-Zuid)
Lichtenvoorde Telefoon 0544 - 37 12 56

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

Het HuisSchilderPlan
de beste investering in uw huis

I

Schilderwerk

I

Glaszetten

I

Wandafwerking
Kleuradvies
I Onderhoudsadvies
I

Neuzendijk 7 Zelhem Telefoon 0314 - 64 19 50
WEEKBLAD

Nu ook op internet!

Dus kijk snel op
www.contact.nl

AH ZOMERZEGELS: NU SPAREN VOOR € 5,00

DOUWE EGBERTS
SENSEO KOFFIEPADS

EDET FRIENDLY
TOILETPAPIER
pak 24 rol

van

8.37

CONTANTE
KORTING

5.

79

voor

pak 36 stuks

2.

65

nu

RB
NECTARINES KALMOES BERENBURG APPELTAARTJE
stuk
79
zacht bitter of heide likeur
OF
99
nu

PERZIKEN

1 liter

500 gram

ALBERT HEIJN

0.

79

nu

MOLENHOEK

9.

HENGELO (G)

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

2.

HAMBURGERS
pak 8 stuks

4.

99

nu
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De 'steenderense joffers' exposeren
nieuw werk in de kapel van bronkhorst

Twee weken lang, van 21 juli tot en met 3 augustus 2007, presenteren de 5
Joffers zich ieder in hun eigen stijl met hun schilderkunst. Realistisch werk
in verrassend kleurgebruik is kenmerkend voor het werk van de Joffers.
Diny Boogman, weer met aquarellen,
maar ook met acryl- en olieverf. Natuurlijk zijn bij haar bloemen favoriet.
Het sfeervolle straatje in de franse Vendée neemt een aparte plaats in. Marry

Brentjes heeft uiteenlopende onderwerpen, zoals landschappen, vogels,
bloemen en soms mensfiguren. Haar
schilderstijl treft een bepaalde sfeer.
Marry legt zich steeds meer toe op het

portretteren, zij laat in de kapel haar
laatste werk zien. Rieki Hulshof is heel
veelzijdig. Haar voorkeur gaat uit naar
stillevens, Maar fantasie en werkelijkheid spelen steeds een rol spelen in
haar schilderijen. Tineke Roorda
werkt graag expressief in kleurgebruik. De objecten treffen in één penseelstreek. Koeien schilderen is voor
haar favoriet. Tot slot Dinie Wisselink
laat zij zien hoe ze haar gevoelens
weet om te zetten in een zeer eigen
techniek en kleurgebruik. Omdat de
Joffers steeds schilderen bij wisselende kunstenaars ontwikkelt hun stijl
en techniek zich professioneler.
Invloeden van de schilders Rob Kwist
en Doet Boersma in het Frysk Skildershûs in Leeuwarden zijn daarbij waarneembaar. Ook het regelmatig volgen
van workshops bij Marja Oskamp-Bakker (Geldrop) vinden hun weerslag in
de schilderstukken. Door al deze invloeden heeft hun schilderstijl zich
ontwikkeld tot meer gedurfd en expressionistisch werk. De schilderijen
van de Steenderense Joffers bieden
daarom voor ieder steeds veel kijkplezier.
DE STEENDERENSE JOFFERS ZIJN:
Diny Boogman (0575) 451 323
Rieki Hulshof (0575) 542 518
Marry Brentjes (0316) 527 703
Tineke Roorda (0575) 451 726
Dinie Wisselink (0575) 451 432

Internationale betrouwbaarheidsrit

Van 23 t/m 27 juli wordt vanuit Almen een internationale betrouwbaarheidsrit georganiseerd voor motorfietsen met een bouwjaar voor 1915.
Aan deze tweejaarlijkse rit wordt deelgenomen door maximaal 25 Engelsen en 25 Nederlanders.
Merken als BSA, Triumph, Bradbury,
AJS, Rover, Douglas en Humber zullen
4 dagen door de regio toeren ter herinnering aan de oorspronkelijke ritten
in 1912 en 1913. Sinds 1989 wordt deze rit afwisselend gereden in Engeland en Nederland door leden van de
landelijke Veteraan Motoren Club.
Van dinsdag t/m vrijdag zal dagelijks
om 9.00 uur vanaf het Ehzerwold in

Almen gestart worden voor een toertocht van 120 tot 160 kilometer. Op
dinsdag gaat de tocht naar Kleef met
aan het begin van de middag een pauze bij 't Onland te Doetinchem. Op
woensdag is de middagpauze bij de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij te
Lieren. Op donderdag wordt een middagpauze van 2 uur gehouden bij het
American Motorcycle Museum te Raal-

te en op vrijdag volgt een lunchstop bij
Vivaldi in Winterswijk en in de middag een pauze bij de in werking zijnde
stoomhoutzagerij van Nahuis in
Groenlo. Publiek is van harte welkom
om te komen kijken naar dit stukje
historie, waar met name de machinekeuring en de pauzes een goede gelegenheid toe bieden.
Op donderdagochtend vanaf 9.00 uur
zullen de deelnemers om de minuut
vertrekken en zal er een toelichting
gegeven worden per motor en deelnemer. Kom dan gerust even een kijkje
nemen bij het Ehzerwold in Almen.

Honingmarkt
Zutphen

kers uit Zutphen en omgeving. Om
een pot honing van 450 gram te vullen
moeten de bijen 50.000 maal op en
neer vliegen. Van de vroege ochtend
tot de late avond is er gewerkt om ons
de gezonde lekkernij te bezorgen. De
kwaliteit en de opbrengst kunnen van
jaar tot jaar verschillen.
Zoals altijd moet Nederlandse honing
voldoen aan de eisen van het honingbesluit. Naast honing is er ook een
hoeveelheid nieuw- en gebruikt imkermateriaal aanwezig en zal er een
informatiestand zijn voor mensen die
interesse hebben om met deze hobby
te beginnen. Het bijen houden is de

laatste tijd behoorlijk in het nieuws
geweest. Wij willen dan ook extra aandacht schenken aan het promoten van
het imkeren; deze hobby is door iedereen uit te voeren en de leden van de
Zutphense vereniging en omstreken
willen graag gelnteresseerden alles
vertellen over deze heel nuttige hobby.
Er is een observatiekast aanwezig om
een kijkje te nemen in een bijenvolk.
Als U meer wilt weten over het houden van bijen en dergelijke kan men
bellen of schrijven naar Willem Velberg, Keppelstraat 4, 7203 GA Zutphen, tel. (0575) 51 56 46 b.g.g. (06) 13
64 91 10.

Evenals voorgaande jaren organiseert de Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt in Nederland
afdeling Zutphen e/o weer een honing- en Milieumarkt op de Houtmarkt te Zutphen. Dit zal plaats
vinden op zaterdag 11 augustus
2007 van 09.00 tot 16.00 uur.
De aangevoerde honing is voor het
grootste gedeelte gewonnen door im-

Karin Groot Jebbink helpt 'probleempaarden' weer soepel te bewegen

Van je liefde voor dieren je beroep
maken, dat is de droom die de 27jarige Karin Groot Jebbink uit Kranenburg (gemeente Bronckhorst)
waar maakte. Zij staat aan het begin van een loopbaan als paardensportmasseuse. De van huis uit medisch laborante helpt sinds enkele
maanden paarden die gebukt gaan
onder pijnlijke spierproblemen
weer te ontspannen en soepel te
bewegen.
Toen de dierenliefhebster enige tijd
geleden zelf geconfronteerd werd met
problemen bij haar eigen paard klopte
zij in de eerste instantie aan bij de osteopaat. Toen de klachten echter telkens terugkeerden bleek dat er naast
problemen in de wervels ook sprake
was van spierproblemen. Karin: 'Ik
hoorde over paardensportmassage tegen spierproblemen. Dat leek mij een
goede manier om zelf iets te kunnen
doen, als ondersteuning en goede aanvulling op de behandeling van de osteopaat. Daarop heb ik een cursus gevolgd volgens de Massage Hippiquemethode. De eerste keer dat ik dat op
mijn eigen paard toepaste wist ze niet
goed wat haar overkwam, de tweede
keer viel ze zowat van ontspanning in
slaap.'
'PRACHTIG OM TE ZIEN HOE
PAARDEN REAGEREN'
Het effect van de massage op de paarden in de cursus maakte indruk. 'Alleen de reactie al, je merkt meteen dat
de dieren het ontzettend fijn vinden.
Zo mooi om te zien. Zo vertonen ze sociaal gedrag als terugknabbelen en je
voelt ze ontspannen onder je handen.'
Het beviel de Kranenburgse zo goed
dat zij besloot verder te gaan als paardenmasseuse. 'Spierproblemen bij
paarden worden helaas lang niet altijd als zodanig herkend. Soms worden ze afgedaan als 'jonge paardenkuren' en wanneer een paard net doorverkocht is zegt men al snel dat het altijd al problemen heeft gehad. Heel
jammer is dat. Terwijl de problemen
op zich goed te behandelen zijn.' Karin
merkt bij haar eigen paard in ieder geval een flinke vooruitgang. 'Ze zit een
stuk beter in haar vel.'
Karin liet zich opleiden volgens de
Massage Hippique methode, volgde
een cursus T-touch (een speciale massagetechniek) voor paarden in Barneveld en is momenteel bezig met een
driejarige opleiding Toegepaste Natuurgeneeskunde voor paarden en
honden. Ook de basis van haar oplei-

ding tot medisch laborant en de ervaring die zij in dit vak opdeed komen
de kersverse masseuse goed van pas.

'LIJDEN ONDER SPIERPROBLEMEN
HOEFT NIET NODIG TE ZIJN'
Een paard dat door eventuele spierproblemen moeilijk gedrag vertoont,
zich bijvoorbeeld niet wil laten borstelen en moeite heeft met ontspannen,
kan door Karin in een aantal stappen
geholpen worden. Ten eerste kan er
een afspraak gemaakt worden om het
probleem vast te stellen.

Karin: 'Vaak twijfelt de eigenaar aan
de aard van de problemen, tijdens een
eerste afspraak kan ik bekijken of het
inderdaad aan de spieren ligt. Als dit
niet het geval is, of niet het enige probleem, dan verwijs ik door naar een
osteopaat of dierenarts. Zo'n consult is
bedoeld om de drempel voor de eigenaar niet te hoog te maken. Mensen
hebben vaak weinig kennis van sportmassage en vragen zich ook af of hun
paard wel spierproblemen heeft. Toch
is het belangrijk dat spierproblemen
op tijd herkend worden. Een paard
kan er veel van te lijden hebben, en
dat hoeft niet nodig te zijn."

MÈT JE PAARD WERKEN
Als Karin er zeker van is dat zij met
massage hulp kan bieden volgt de behandeling. 'In geval van spierproblemen werkt het het best om drie keer
sportmassage te geven. Tijdens de eerste behandeling kijkt het paard vaak
toch nog de kat uit de boom. Pas bij de
tweede sessie merk je dat het dier zich
ontspant en zich aan de massage overgeeft. Een derde behandeling is bedoeld om de puntjes op de i te zetten.'
Ruiters die met hun paarden deelnemen aan wedstrijden kunnen bovendien zelf enkele simpele handelingen
leren om hun paard bijvoorbeeld gerust te stellen.

Ook eigenaren van recreatiepaarden
kunnen desgewenst zelf een aantal basistechnieken opdoen. Karin: 'Dat kan
het geval zijn als er bijvoorbeeld één
specifiek probleempunt is dat vaker
aandacht nodig heeft. Je merkt dat je
op zo'n manier echt mèt je paard
werkt, dat idee dringt ook in Nederland gelukkig steeds meer door.'

Meer informatie over spierproblemen
bij paarden en de sportmassage: Karin
Groot Jebbink Hamsveldseweg 3A
7251 LR Vorden Tel: 06-15474317
Mail: info@paardenspier.nl
Website: www.paardenspier.nl

Hans Smees niet te kloppen
bij ONK motorraces te Assen

Oogstdag Kinderboerderij Feltsigt

Na het maaien van de rogge worden de garven aan de gaste gezet.

Zondag 29 juli 2007 zal er een oogstdag gehouden worden op Kinderboerderij Feltsigt in Bekveld. Tussen 10.00-18.00 uur zullen er demonstraties
zijn van rogge maaien, aardappels rooien, hooien en diverse oude ambachten. Daarnaast is een kinderdorp ingericht.

Afgelopen weekend werden er in Assen de jaarlijkse Lustrum races gehouden door Motor Club Assen en Omstreken.Er was een volledig ONK programma met uitzondering van de zijspannen.Het programma werd aangevuld met een race voor het Europese kampioenschap voor vrouwen.

aantal races afwezig te zijn geweest
blij met zijn vijftiende plaats en daarmee pakt hij 1 punt voor het kampioenschap.

Tijdens de trainingen op zaterdag was
Hans Smees al heer en meester op de
baan. Hij reed maar liefst 1 seconde
sneller dan de nummer twee Randy
Gevers. Smees liet weten dat hij nog
wel veel sneller had kunnen rijden
maar doordat de 250-cc en 125-cc samen trainden was het een drukte van
jewelste op de baan. Ook het snelheids
verschil was te groot tussen de 125-cc
en 250-cc coureurs. De race zou ook samen gereden worden maar door een
aantal ongevalletjes tijdens de warming-up op zondag werd er wijselijk
besloten om het gescheiden te laten
verrijden.

In de supersport 600 reed Mile Pajic
weer een wedstrijd als vanouds en hij
behaalde een mooie zevende plaats
voor zijn oud teamgenoot Henk v.d. Lagemaat. Deze wedsrijd werd gewonnen door Arie Vos die hem zeker niet
cadeau kreeg. Deze was de hele race in
gevecht met Joan Veijer en Gisbert van
Ginhoven. Een achterblijver gooide
roet in het eten van Veijer want hij vergaloppeerde zich in de laatste bocht
zodat Vos met de overwinning na huis
ging. Overigens won hij ook de de race
in de superbike klasse en was de man
van het weekend.

Bij de start van de 250-cc op zondagmiddag begon het te druppelen, zodat
er eerst werd gedacht dat het een natte race zou gaan worden, maar geluk-

kig bleef het bij een paar spetters.
Smees ging er bij de start als een haas
vandoor en liep ronde na ronde verder
weg bij de concurrentie. Smees pakte
uiteindelijk een gemakkelijke overwinning en had een voorsprong van
veertien seconden aan de finish.
Tweede werd Ronald Beitler voor de
rustig rijdende Randy Gevers die met
zijn derde plaats de nieuwe Nederlands Kampioen 250-cc werd.Smees feliciteerde Gevers met de behaalde titel
en vond dat hij hem dit jaar ook verdiende.
Smees moest een aantal races laten
schieten omdat hij voorrang geeft aan
het rijden voor het Europese kampoenschap waardoor hij niet kon rijden voor het kampioenschap van Nederland. Tonnie Wassink was na een

Het Europese kampioenschap voor
vrouwen in de klasse 600-cc werd gewonnen door de uit Gelderland afkomstige Iris Ten Katen. De Duitse rijdster Nina Prinz won de klasse 1000-cc.

Het oogsten van rogge is in de loop der
jaren veranderd. Op Feltsigt worden
de manieren uit vroeger tijden getoond en er is aandacht voor de vooruitgang hierin. Er zal op de ouderwetse manier rogge gemaaid worden met
‘zicht’. Dit is een kleine zeis die met
een riempje om de rechterarm wordt
bevestigd. Daarna worden de met de
andere hand gevormde bosjes door de
vrouwen gebundeld met strootjes, de
garven. Deze worden aan de ‘gaste’, in
schoven gezet. In latere tijd werd rogge gemaaid met maaier met aflegger,
getrokken door een paard. De vrouwen maakten ook hier de bundels en
zetten deze aan de gaste. Ook deze
techniek wordt gedemonstreerd evenals het maaien met een binder, waar
een trekker voor rijdt. Er zal met een
ouderwetse dorsmachine worden gedorst, waarna de balen worden gemaakt met een pers. Tentoongesteld
worden een kafmolen, dorsvlegels en
dergelijke.
Het aardappelen rooien werd vroeger
eveneens met de hand gedaan. Het
‘gaarn’, oogsten van ‘jappels’ met
greep zal worden getoond. De oogst
wordt verdeeld over drie ‘bennen’. Dit
zijn manden met in de eerste mand de
knorhaantjes, de kleinste aardappeltjes. In de tweede mand worden pootaardappelen gedaan en de laatste
mand is voor de consumptieaardappelen. Hooien kent ook diverse methoden, afhankelijk van de plaats waar ge-

oogst wordt. Vroeger werd het gras
met een zeis gemaaid, met de hand.
Daarna werd met paard en maaier en
weer later met trekker gemaaid. Het te
drogen hooi werd geschud met de gavel, een tweetandige riek. Deze werd
ook gebruikt om het droge gras te ‘opperen’, op een bult gooien.
Ook het ‘ruiteren’ wordt gedemonstreerd. Dit is eigenlijk ook hooi stapelen, maar op een houten constructie,
gebruikt in uiterwaarden waar de ondergrond nat kan zijn. In latere tijden
werden deze werkzaamheden met
paard en wagen gedaan.
Er worden diverse oude ambachten gedemonstreerd, zoals manden vlechten
en zeis haren. De zeis waarmee vroeger handmatig werd gemaaid, moest
steeds opnieuw scherp gemaakt worden. Dit scherpen noemt men haren
en werd gedaan met een haarhamer.
Er zijn deze dag veel mensen aanwezig die kunnen vertellen over hoe dit
alles te werk ging in vroegere dagen
en zij geven uitleg bij de verschillende
werktuigen. Voor de kinderen is een
kinderdorp ingericht, met springkussen, een trampoline en iemand om ze
te schminken. Er is een ijskar, pony rijden, fietsen, skelteren en voetballen
en lachen met de clown. Bij heel slecht
weer wordt de oogstdag een week verzet naar 5 augustus. Kinderboerderij
Feltsigt, Bekveldseweg 5, Bekveld.
Informatie en routebeschrijving:
www.feltsigt.nl

Dutch Open Sheep
Dog Trials 2007
Het weekend van 14 en 15 juli 2007 was het een drukte van belang op het
terrein van Vleesboerderij Garritsen aan de Wolfsstraat in Toldijk. Ruim
100 deelnemende Bordercollies streden twee dagen lang voor de felbegeerde trofee.
De deelnemers, allen top handlers uit
Europa, moesten de hond een parcours laten afleggen met vier schapen.
De vaste ingrediënten als hekken, een
hok, de rechte lijnen volgen en tot slot
het splitsen van vier schapen in twee
tweetallen, ontbraken niet.
Met fluitsignalen van de handler werd
de hond gestuurd. Slechts 7 minuten
tijd werd gegeven en het was niet iedere handler gegund het gehele parcours af te ronden.
Vooral handlers zaten op de tribunes
om de runs van hun tegenstanders te
bekijken. Bezoekers bekeken een aantal runs liepen daarna het terrein
over, waar zij zich niet hoefden te vervelen.
Er was een ruim aantal kramen met
streekproducten, oud Hollandse ambachten en demonstraties. In de grote

tent kon men heerlijk zitten en wat
eten en drinken. Voor de kinderen was
er een springkussen en een flinke bult
zand om in te spelen.
Veel belangstelling, en niet alleen van
kinderen, was er voor de schaalmodellen van vrachtwagens, die prachtig gedetailleerd waren uitgevoerd.
De oude tractoren konden beide dagen een mooie Bronckhorster route
rijden. Bezoekers die even het terrein
wilden verlaten, maakten een rondrit
in de Ford van de Stichting Historisch
Streekvervoer.
Deze oldtimerbus die in 1920 werd gebruikt door de Gelderse Tramwegen,
reed vanaf het terrein tot aan het
Bronkhorster Veer.
De organisatie kijkt tevreden terug
naar het verloop van deze zonnige dagen.

Er was naast het schapendrijven ook veel belangstelling voor de schaalmodellen van vrachtwagens en de fraaie oude tractoren.
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Heegt Installatie Tinbergenstraat 42
7102 JL WinterswijkTel: 0543-518474
Heegt Installatie Molenenk 6
7255 AX Hengelo (gld)Tel:0575-465258

Totaalinstallateur-Sanitair-Tegels
Parketfabriek Lieverdink is een fabriek cq groothandel in hoogwaardige
parketvloeren en aanverwante producten. Voor uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij op korte termijn op zoek naar een gemotiveerde, fulltime

Actie badkamer compleet
Bestaande uit :
* Badcombinatie
* Wastafelcombinatie
* Wandklosetcombinatie
* Douchecombinatie
* Handdoekradiator
PZDQGWHJHOVPYORHUWHJHOV

WRWDDOSULMV¼ ( incl btw)

MACHINAAL HOUTBEWERKER
De werkzaamheden bestaan uit
• het invoeren en aanpakken van hout
• het in- en afstellen van houtbewerkingsmachines
• en allerlei bijkomende werkzaamheden

www.heegt.nl

Gevoel voor hout is een pre.
Veiligheidscertificaat voor een heftruck is een pre.

$FWLHJHOGLJYDQMXQLWPDXJ

Wij zoeken iemand met
• “achterhoekse mentaliteit”
• opleiding minimaal op MBO-niveau
• goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• gevoel voor service
Reacties binnen 14 dagen een sollicitatiebrief met c.v. naar

Zie onze AANBIEDINGEN!
We zijn in de vakantieperiode
op de normale tijden geopend!
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PARKETFABRIEK LIEVERDINK B.V.
T.a.v. dhr. G.B. Lieverdink
Logistiekweg 3
Tel. 0314-340563
7007 CJ Doetinchem
Fax 0314-326475

www.lieverdink.nl
info@lieverdink.nl
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Uw makelaar voor deze regio,
voor verkoop / aankoop van uw woning.
Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55 • Fax (0575) 45 26 79
www.bouwmarkttolbrug.com

Vierakkersestraatweg 26 registertaxateur / rentmeester
7233 SG Vierakker
www.lomanvastgoed.nl
Tel: 0575-441331
www.taxatielandelijkvastgoed.nl
MAAK MEER VAN UW
RAAM MET D’IMAGO

Vloer- en wandtegels
Vensterbanken
Hardsteen dorpels
Keukenbladen etc.

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Stijlvolle
Grafmonumenten

www.schoot-natuursteen.nl

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Bij D’imago heeft u de keuze
uit vele verschillende soorten
raambekleding: rol-, plisséen vouwgordijnen, paneelgordijnen, horizontale en
verticale jaloezieën. Daarnaast
heeft u de keuze uit een groot
aantal kleuren en materialen.
Uw Deco Home specialist
maakt ze graag voor u op
maat.
exclusief verkrijgbaar bij:

KENNISGEVING

Bodemverontreiniging Spalstraat 28 in Hengelo,
gemeente Bronckhorst
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op
4 januari 2007 door de gemeente Bronckhorst
een melding op grond van de Wet bodembescherming ingediend.
De gemeente Bronckhorst heeft gemeld dat de
bodem op de Spalstraat 28 in Hengelo, gemeente
Bronckhorst verontreinigd is. Wij hebben voorlopig
vastgesteld dat het hier gaat om een niet spoedeisend
geval van ernstige bodemverontreiniging.
Belanghebbenden krijgen de gelegenheid om
hun mening te geven over ons voornemen om
de ernst van het geval van bodemverontreiniging en
de spoedeisendheid van de sanering vast te stellen.

prov i ncie

GELDERLAND

HARMSEN
Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo.Tel. 0575-464000
www.harmsenvakschilders.nl

Openingstijden: ma. t/m do. 08.30-17.30 uur, vr. 08.30-20.00 uur, za. 08.30-16.00 uur.

Vanaf 30 juli 2007 tot en met 9 september 2007
kunt u daarom het ontwerpbesluit waarin dit voorstel
staat, en alle bijbehorende gegevens bekijken. U kunt
dat doen in de bibliotheek van het Huis der Provincie,
Markt 11 in Arnhem, en bij de gemeente Bronckhorst
(0575) 75 02 50. Tot en met 9 september 2007 kunt
u uw zienswijzen sturen naar:
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, 20 juli 2007
zaaknummer 2007-000162

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

UW TUIN & PARK SPECIALIST VOOR
VERKOOP, ONDERHOUD EN REPARATIE
Land- en Tuinbouw mechanisatie
Broekstraat 1 - Hummelo
Tel. (0314) 381842 - Fax (0314) 381057 - E-mail: info@pelgrom.nl - www.pelgrom.nl
WIJ ZIJN OA. DEALER VAN: STIGA - STIHL - VIKING - ROBIN - KÄRCHER - MASSEY-FERGUSON – DOLMAR
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SP- werkgroep biedt eindrapport aan burgemeester Aalderink aan

Praatclub Engels

Inwoners Bronckhorst zeggen massaal
'nee' tegen nieuw gemeentehuis!

Voor gevorderden heeft Trees RotsBeusink uit Bredevoort nu een
nieuwe cursus Engels opgezet. De
cursus heeft de vorm van een Engelstalig gespreksgroep waarin Nederlandse en Engelse boeken uit
onder meer de bibliotheek en artikelen uit kranten gezamenlijk worden besproken.
Trees Rots geeft al jaren particulier lessen aan ouderen in huiskamergroepen in Aalten, Keijenborg, Winters-

wijk, Bredevoort, Zeddam Terborg,
Vorden en Doetinchem.

De groepen van Aalten hebben inmiddels hun certificaten, andere volgen
binnenkort. Na de vier delen die de basiscursus omvat, of na een gelijkwaardige vooropleiding, kunnen belangstellenden naar de vervolgcursus,
waarbij de Engelse conversatie centraal staat. In Vorden start op 3 september a.s. een nieuwe cursus voor inlichtingen (0543) 45 14 76.

De mills brothers zijn weer
in theater Onder De Molen
Op zondagmiddag 29 juli a.s. om
drie uur ontmoet het fameuze jazzorkest The Mills Brothers weer de
fraaie acoustiek van het TheaterOnderdeMolen.
Het East-Holland Ijssel Jazz Festival zal
geopend worden met de bekende Basinstreet Blues. Ademloos zal geluisterd worden naar Duke Ellington's
wonderbaarlijke Mood Indigo, gespeeld door de geliefde jazz-pianist
Hans Kwakkernaat en de melodieuze
saxofoon van Jos Driever. De pauze zal
pas beginnen na de grote drumsolo
van de eerste prijs-winnaar onder de
slagwerkers: Florian Hoefnagels.
Hans Kwakkernaat studeerde, evenals
Florian Hoefnagels, ruim een decenni-

Vrijdag 13 juli j.l. heeft de SP- werkgroep haar eindrapport met daarin de
uitkomsten van de door hen gehouden enquête m.b.t. de nieuwbouwplannen van het gemeentebestuur voor het gemeentehuis aan burgemeester
Aalderink aangeboden.
De enquête werd gehouden onder 200
gezinnen in de periode van begin juni
2007 tot medio juli 2007. Aanleiding
voor deze opiniepeiling was de goedkeuring door de gemeenteraad van
het raadsvoorstel "Projectdossier nieuwbouw gemeentehuis".
Om dit vorm te geven heeft de werkgroep besloten om èn steekproefsgewijs in verschillende wijken van de
gemeentekernen de inwoners te benaderen om hun mening te geven èn om
de inwoners in de gelegenheid te stellen om via het Internet een enquêteformulier over dit onderwerp in te
vullen. De SP- werkgroep Bronckhorst
was - en is - van mening dat een investering door de gemeente van deze
orde van grootte door de inwoners van
de gemeente gedragen dient te worden.
Op de eerste vraag van de enquête:
"Wat vindt u van de plannen van de
gemeente m.b.t. de bouw van een
nieuw gemeentehuis voor een totaalbedrag van € 19.300.000." kwam de
volgende uitslag:
* Mee eens 8,5%
* Mee oneens 89%
* Geen mening 2,5%
M.b.t. het z.g. "communicatieplan"
kwam de volgende reactie:
* Goed 6%
* Niet goed 92,5%
* Geen interesse 1,5%
Op de vraag waar de gemeente prioriteit aan zou moeten geven kwam algemeen naar voren dat de inwoners van
alle kernen vinden dat het onderhoud
van het groen, de trottoirs, de paden
en wegen en de speelplaatsen heel erg
verslechterd is sinds de herindeling.
Daarnaast kwamen de volgende antwoorden veelvuldig voor:
· geen extra verzwaring van de gemeentebegroting; de gemeentelijke
belastingen worden reeds als heel
hoog ervaren
· meer aandacht/geld voor de jeugd
(jeugdzorg; hangjongeren; vandalisme; scholen
· meer aandacht/ geld voor gehandicapten, de minima en de ouderen

· meer- en gevarieerde woningbouw
(starterswoningen; eengezinswoningen; senioren- en aanleunwoningen)
· meer parkeergelegenheid in diverse
kernen
· het voorkomen van leegstand van
gebouwen
· het behouden c.q. uitbreiden van de
sportaccommodaties
· zorg dragen voor werkgelegenheid
· het tegengaan van de leegloop van
de middenstand en zorg om het sociale isolement dat daarvan het gevolg kan zijn
· een degelijke brandweerkazerne
· het beter begaanbaar maken van de
wegen door het verwijderen van
drempels (denk aan aanrijdtijden
van (medische) hulpdiensten)
· weer "blauw" op straat/ een wijkagent die de bewoners en hun thuissituatie kent
· de WMO
De bereikbaarheid van het gemeentehuis werd door 65% van de ondervraagden als slecht ervaren en maar
liefs 84% van de inwoners van Bronckhorst wensen een gemeenteloket in
hun eigen kern. De vijf werkgroepleden Yvonne Rouwen, Arnold van de
Ruit, Herbert Jolink, Ingrid Batist en
Engbert Grundemann hebben met
een groot gevoel van maatschappelijke betrokkenheid dit onderzoek verricht en de uitkomsten verkregen.
In de vele persoonlijke gesprekken
werd het hen telkens weer duidelijk
dat de inwoners van deze prachtige,
grote, nieuwe gemeente zich vooral
verloren voelen.
Men heeft geen binding meer met de
gemeentelijke bestuurders en men
voelt zich niet gekend. In het slotpleidooi richt de SP- werkgroep zich rechtstreeks tot B&W met de woorden: "In
de uitkomsten van deze enquête heeft
U de meningen van de inwoners van
uw gemeente kunnen lezen.
Het zijn hùn woorden en hùn verhalen die wij voor U gebundeld hebben.
Zij - en wij - verwachten dat hun verhaal door U serieus genomen wordt.
Het lijkt ons dan ook vanzelfsprekend
dat dit rapport in de eerstvolgende

um geleden cum laude af van het conservatorium. Bescheiden,zoals bassisten meestal zijn, zal Jan Fluchenbacher het orkest op de achtergrond
voorzien van de juiste grondtonen,
tertsen, quinten en septiems. Na de
pauze wordt het jazzconcert voortgezet. Boris Tomas, de zanger van het
Franse zigeunerorkest "Les Briavals",
"zal dan onder andere Louis Armstrongs fameuze "What a Wonderfull
World" voor u zingen.
Het TheaterOnderdeMolen bevindt
zich onder de Lindese Molen aan de
Lindeseweg 29 te Vorden. Reserveren
aanbevolen, tel. TheaterOnderdeMolen: 0575.55.6987 of: -www. theateronderdemolen.nl De opbrengst dient
tot instandhouding van de lindese
molen.

raadsvergadering diepgaand besproken wordt."
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Rieka kump Gerrie tegen op de
markt: ”No moi is efkes luustern.
Onzen Wim hef een nieje baan en
het geet um geweldig. Hij is verkoper in een gloedniej warenhuus . Ze
verkoopt in die zaak letterlijk van
alles. An het eind van zien earsten
warkdag kwam zienen baas biej
um en vraogt an um: ”Hoe ging
oewn earsten warkdag. Al mooi wat
verkocht? Hoevulle klanten kwammen biej oew langs“? Onze Wimpie
zeg: ”Maor eene klante vandage.!”
Ziene baas kwaod: ”Maor ene klante? hoe kan dat? En veur hoevul
geld dan wel verkocht? Wimpie
pakt zien op schrief beuksken en is
een tied an het rekkenen en zeg
dan: ”Baas ik heb veur 116 duuzend
euro 668 en 13 cent verkoch.” De
grote baas vult de dikke sigare uut
de mond van verbazing en zeg:
“Maor hoe kan dat dan toch?
”Nouw zeg onze Wimpken, ai effen
tied hebt dan zak oew dat vertellen
maor het blif onder ons beiden ? Ik
wil er gin praot van hebben . Beloof
iej mien dat? “Nouw dat wol de
baas wel beloaven. Wimpken zet
zik achter ’t bureau en begunt zien
verhaal. “Mien earste klante keek
heel zorgelijk en ik vraoge: ”Scheelt
oew wat”? Ton kwammen wie an
de praot en onzen Wim verkocht
hem ne vishaok. Jao zon krom staalen ding met gemene wearheuke,
En effen later ok een hengel. Wim
vertelt um ho ai daor met umme
mot gaon. Vissen dat hadde de man

nog nooit gedaon. Wim heel mooi
vertellend hoe mooi of dat geet, ho
lekker ai daor zit an het water en
ziene klante den zag het helemaol
zitten. Hij kocht er een molentjen
biej. Ok ne verklikker en o, zeg
Wim, er is zo vulle mooi spul ai wilt
vissen. Ton vrug hij an Wim waor of
hij het beste kon gaon zitten vissen?
Wim wist een mooi gat langs den
Iesel. Argens achter het Zwarte
Schaor. Maor ja, zeg onze Wimpie,
dan moi eigenlijk wel ne boot hebben. Varen met ne boot met zon
klein motortjen dat is geweldig.
Dat scheurt deur ’t water. ’s Morgens at de zunne op kump prachtig. In een andre afd. van het grote
winkelparadijs koopt de klante die
boot met een motertjen. Ton wast ’t
onderhand tied veur de koffie. Heel
geneuglijk hef Wim um uutgetekend de beste plaatsen um te varen
te gaon vissen. Ton kregen ze samen in de gaten dat zonne boot
achter d’n auto te zwaor trekken
was veur het opeltjen en datte dan
een bettern zwaordern auto neudig
hadde. Inruilen biej de afd. auto’s
en een mooien vierwiel Jeep gekocht. De grote baas keek straal verbluft naor onzen Wim: ”En dat heb
iej die man verkocht den allenig
umme een vishaakjen kwam?”
Wimpie wat verleagen: ”Dat is neet
helemaol waor. Wie waarn leuk
met mekaar an de praot en hij vertelden datte het in de weekends
moeilijk had. In de wekke vulle vul-

le geld verdienen en nargens gin
tied veur en in het eind van de wekke kreeg de vrouw vake koppiene.
En hee wol no eigenlijk een deusken asperiene veur de vrouwe kopen zodat ze de koppiene zol vergetten. Stel oew toch veur dag en
nacht warken en woest vulle geld
verdienen en dan in het eind van
de wekke krig de vrouw slagmaols
koppiene. Hij trok een heel stel fotos’s uut de tasse en lut die an Wim
zeen en heel merakels wat een
mooie vrouwe. Dat sloog biej Wim
in als een bom want hij is daor geveulig veur. Wim zeg tegen mien,
as ik zo iets moois en liefs in huus
hadde ,dan gink nooit mear van
huus. Dus zeg Wim op ’t laatst van
alle handel tegen die zaken man: Ik
weet argens heel goeie tabletten tegen weekend heuftpiene.” En ondertussen stond de man te spullen
met die visheukskes in zien hande:
”Ik denke dat ik oew kan helpen.
Oewe weekends dat gif meestal problemen met ne vrouw met vulle
koppiene. An het water daor kom
iej tut ruste, iej gaot gewoon ontspannen hen vissen. En ik nem op
mien. Ik breng oewe vrouw een bezoek en breng die bizondere tabletten en zal eur de warking d’r van
uutleggen en zodoonde iej komt
tut ruste an het water en ik helpe
eur gegarandeert van die wekkelijkse koppiene af”
De Baron van Bronckhorst
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Burgemeester Kruijffbad in Steenderen tot nader bericht gesloten

Onderzoek naar troebel water gaat door

De Sikagard PoolCoat is vermoedelijk de oorzaak van het probleem, de coatinglaag op wanden en vloeren verpoedert.
‘Wegens technische problemen gesloten’ stond te lezen op het raam naast
de kassa van het Burgemeester Kruijffbad in Steenderen. Het water van
dit zwembad én het Hengelose familiebad ’t Elderink bleek zondag 15 juli erg troebel te zijn. Om risico’s uit te sluiten werd door de Gemeente
Bronckhorst dinsdagavond besloten deze twee gemeentelijke zwembaden, in elk geval van woensdag 18 tot en met zondag 22 juli 2007 te sluiten. Na onderzoek door een extern onderzoeksbureau kon echter nog
niet worden vastgesteld wat de oorzaak was van het verpoederen van de
verflaag. Daarom blijven de beide zwembaden tot nader bericht gesloten!
Zondags was een bijzonder warme
dag en vele zwemliefhebbers zochten
verkoeling in het zwembad. Door deze
extreme drukte werd het water in het
bad zo troebel dat de bodem niet meer
zichtbaar was, een verontrustende situatie.
Omdat de gemeente op het moment
van melding niet de exacte oorzaak
kon aangeven en ook niet of er gevolgen zouden zijn voor de gezondheid,
besloot zij de baden te sluiten lopende
het onderzoek, in ieder geval tot en
met zondag 22 juli. En hoewel gezondheidsklachten nog niet aan de orde
waren, nam de gemeente geen risico
en gaf mensen die sinds die zondag gezwommen hadden in beide zwembaden, gelegenheid om gezondheidsvragen te stellen aan de GGD, tel (0570) 66
46 64.
De vermoedelijke reden voor het troebele water is de coatinglaag op de
wanden en vloeren die verpoedert.
Dinsdag 17 juli werd net voor sluitingstijd bekend gemaakt dat het bad
wegens de problemen met het vertroebelen van het water door de verflaag
zou worden gesloten. Hoe lang wist
het personeel niet.

De dan aanwezige ouders waren teleurgesteld dat het bad, net in de laatste week voor de schoolvakantie dicht
moet, maar begrepen de maatregel
wel. Er werden met het personeel diverse scenario’s doorgenomen. Stel
dat de verf slecht voor de gezondheid
is! Stel dat het bad leeg moet, opnieuw
gestraald en gedroogd, opnieuw geverfd en weer gedroogd en weer gevuld! Stel dat ze dat binnen een week
of vier, vijf kunnen doen! Dan nog kan
bijna de hele vakantie niet in Steenderen worden gezwommen. En hoe gaat
het met zwemles? Op 8 september is
het afzwemmen gepland! Maar de leiding kon op deze vragen ook geen antwoord geven.
Woensdag 18 juli werden bij opening
van een nieuwe zwemdag de vaste
ochtendzwemmers
persoonlijk
gelnformeerd met de vervelende mededeling dat het bad niet open kon
zijn, voor tenminste de hele week. In
De Gelderlander van die ochtend
stond het bericht gepubliceerd. Een
pamflet werd opgehangen op het
raam naast de kassa: ‘Wegens technische problemen gesloten’ en het hek
ging op slot. Een officiële mededeling

van de gemeente werd aan het hek geplakt.
Een aantal uiteenlopende reacties die
werden gehoord: “Het zwembad
dicht? Nu?”, “En de zwemlessen
dan?“, “Moet het opnieuw worden geverfd?”, “Hoe lang gaat het dicht?”,
“Als het zwembad deze zomer verder
dicht blijft, kan ik wel de helft van
mijn abonnementsgeld terugvragen.”
“Mijn kinderen hadden inderdaad wel
eens blauwe voeten, maar je waste het
er wel weer af.” “Wel jammer dat het
nu dicht is.” Het zwembad kreeg ook
een nieuwe naam: ‘Smurfenbad’.
Woensdagochtend kwamen medewerkers van de beide zwembaden op het
Gemeentekantoor bijeen. Hier werden
ze gelnformeerd over de verdere gang
van zaken omtrent het onderzoek van
het water. Belangrijkste boodschap die
zij meekregen was om vooral niet te
praten over deze zaak, alvorens er echt
vermeldenswaardige zaken waren.
Een extern laboratorium nam die
middag in Steenderen monsters voor
onderzoek van het water, alsook van
de verflaag.
Aan het einde van de week kwam de
gemeente met ‘resultaten’. “Tot onze
spijt heeft het onderzoek naar het
troebele water in zwembad ’t Elderink

in Hengelo Gld. en het Burg. Kruijffbad in Steenderen dat de afgelopen
dagen is gedaan nog geen definitieve
oorzaak gegeven voor het verpoederen
van de coating op de zwembadwanden en -bodems”, aldus wethouder
Dik Nas van de gemeente. “Helaas hebben we dus moeten besluiten deze gemeentelijke zwembaden tot nader bericht te sluiten.” De gemeente is in
overleg met de leverancier van de coating en een onafhankelijk extern onderzoeksbureau om het probleem
met het troebele water op te lossen,
want in troebel zwembadwater mag
niet gezwommen worden
De zwemlessen in de beide baden die
in eerste instantie een week werden afgelast, zijn nu gedurende de sluiting
afgelast. De gemeente onderzoekt op
dit moment of de lessen later kunnen
worden ingehaald door het zwemseizoen te verlengen tot in september.
Over de voortgang van de zwemlessen
nam de gemeente op maandagochtend contact op met de ouders van de
kinderen die lessen volgen. In elk geval deze week gaan de zwemlessen
niet door. Aan het einde van de week
hopen ze meer te weten. Ouders moeten daarover contact opnemen met
het zwembad.

Abonnementhouders van beide baden
kunnen, zolang het Burg. Kruijffbad
en ’t Elderink gesloten zijn, met hun
abonnement zonder extra kosten terecht in het Hessenbad in Hoog-Keppel, zwembad In de Dennen in Vorden, zwembad De Brink in Zelhem en
zwembad De Meene in Ruurlo. De gemeente waardeert de medewerking
van deze baden zeer.

Basisschool De Steenuil, die een
school zwemmiddag gepland had in
het Burg. Kruijffbad, week uit naar het
Hessenbad in Hoog-Keppel. De kinderen werden met auto’s gebracht en gehaald. “Je biedt uitwijkmogelijkheden, maar dan is het fijn te horen dat
een school daar zo positief mee omgaat,” aldus medewerkster persvoorlichting Margreet Arends verheugd.
Gedurende de sluiting werd overigens
al door vele zwemliefhebbers gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om
naar een van de vier zwembaden te
gaan.

Voor vragen kunnen mensen contact
opnemen met beide zwembaden,’s
ochtends tussen 09.00 en 12.00 uur.
Burgemeester Kruijffbad Steenderen,
(0575) 452263.

Het Burgemeester Kruijffbad in Steenderen.

Juf Adri verlaat de Piersonschool op de STEP

Donderdag 19 juli stond voor de kinderen, ouders en leerkrachten van de
Piersonschool in Hengelo helemaal in het teken van het afscheid van juf
Adri Roskam. Na 10 jaar Piersonschool gaat zij samen met haar man genieten van de FPU.
Juf Adri had al in een vroegtijdig stadium aangegeven dat ze graag een actieve afscheidsdag wilde waarbij de nadruk lag op STEP (Stichting Tanwalbougou Educatie Project). Step is een
Nederlandse stichting die zich inzet
voor de toekomst van de kinderen in
Burkina Faso. De dag is inderdaad actief begonnen. Juf Adri en haar man
werden verwelkomd door een grote
groep steppende kinderen. Twee grote
steps stonden klaar voor de juf en haar
man. Steppend heeft ze de laatste meters van haar schoolroute afgelegd en
werd ze op school onthaald. Na het
toezingen en het in ontvangst nemen
van een prachtig herinneringsboek
kon het eerste programmaonderdeel
beginnen: een door de leerkrachten
uitgezette speurtocht met leuke opdrachten in de omgeving van de
school. De kinderen gingen onder begeleiding van veel vrijwilligers in twee
routes langs de verschillende spelletjes. Zo kon er worden gevoetbald, gefietst en gespeeld in de plaatselijke
speeltuintjes. Gelukkig stond er aan
het eind voor elk kind een bakje patat
klaar. Het hoogtepunt van de dag

moest toen nog komen. De sponsorloop. Juf Adri die zelf een actief sporter
is en dagelijks op de fiets naar school
komt vanuit Ruurlo wilde graag dat
haar cadeau in de vorm van een Sponsorloop voor STEP werd gegeven. De
kinderen hebben zich twee keer het
vuur uit de sloffen gelopen. Eerst een
sponsor zoeken en daarna zoveel mogelijk rondjes lopen in de sporthal.
Van jong tot oud is fantastisch gelopen
en aan het eind van de sponsorloop
werd er een bedrag van 4696,25 Euro
overhandigd aan Maria Kuipers van
het STEP. De kinderen, de leerkrachten, maar vooral Juf Adri werden door
een erehaag verwelkomd en sloten de
dag af met een lekkere verfrissing op
het veldje naast sporthal de Kamp. De
dag voor de afscheidnemende juf was
toen nog niet voorbij. 's Avonds hebben
ouders, belangstellenden en alle relaties die juf Adri in die 10 jaar heeft opgebouwd afscheid genomen tijdens de
receptie in de tent bij de school. Naast
de gebruikelijke toespraken hebben de
collega's een spetterend cabaret opgevoerd, waarin Juf Adri nog een keer in
het middelpunt stond.

Boerenijskaart

pakkers

KOFFERBAKVERKOOP

Nieuw
Airtrampoline

ANTIEK • CURIOSA
• HOBBY • VLOOIENMARKT

Landelijk terras

Zondag 5 augustus

Parkeerplaats Sporthal
de Pol, Zelhem.

Weekendvoordeel

Geldig van donderdag 26 t/m zaterdag 28 juli 2007

Zondag 12 augustus

Geniet en beleef de boerderij

PLUS
Poffertjes

Braderie Vlooienmarkt
Bouwmarkt Fixet Ulft
bij de markten van
10.00 tot 17.00 uur.

Kaasboerderij Weenink Lievelde

Huur ook een plaats
of kraam!
Info 0316-333205
of 06-20411529

Eimersweg 3
7137 HG Lievelde
T 0544 371446
www.kaasboerderijweenink.nl

Hogebos

Alfa stelt de ondernemende mens centraal. Met certiﬁcaten van
Alfa zijn onze professionals zelf ook ondernemer. Bouw je graag
aan de professionalisering van de organisatie? Zet je daarbij de
puntjes op de i? Een Alfa relatiebeheerder ziet meer
mogelijkheden!
Solliciteer naar de functie

2 pakken

2.

50
Naturel
2 pakken à 50
stuks

Dirk van der Houwen

Relatiebeheerder MKB

uw

in Zelhem op www.alfa-vacatures.nl

vraagt slechts 1%
courtage bij verkoop
Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl
TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

PLUS
Shuttle
Waterijsjes

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker

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

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

O.B.S.

8 stuks

0.

69

Pak 8 stuks
NORMAAL 0.99

Tel. 0575-553283
of
Mob. 06-51106955

Robinsons
Fruitshoot

2 sets

kilo

2.49

4.99

Aardbei, zwarte bes-appel
of sinaasappel-perzik
2 sets à 4 flesjes à 200 ml. naar keuze
ELDERS 3.50
De ondernemende mens centraal

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek
van vele merken wand- en vloertegels
De beste kwaliteit tegels,
tegen de laagste prijs.
Alles op voorraad: 40.000 m2.

u
Goedkoper kunt
zelfs
nergens kopen,
ns.
niet over de gre

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen
Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl - www.bettingressing.nl

PLUS
Koffiepads

PLUS
Kipfilet
Kilo
NORMAAL 7.29

6 zakken

3 pakken

5.99

1.99
Dubbelfrisss

Regular roast, dark roast,
mokka of espresso
Doos 6 zakken à 18 stuks
NORMAAL 8.94

Diverse smaken
3 pakken à 11/2 liter naar keuze
ELDERS 3.09

duopak

1.

PLUS
Voorgekookte
krieltjes
of aardappelschijfjes

29

PLUS Bakkersmakronen

5 stuks t.w.v. € 1.89
Vanaf donderdag 26 t/m zaterdag 28 juli.

Duopak 700 gram
NORMAAL 1.79
8 stuks

2.

99

Eibergseweg

Ve l d

Openingstijden:
ma. t/m do.: 8.00 - 18.00 uur.
vr.: 8.00 - 21.00 uur.
zat.: 9.00 - 16.00 uur.

GRATIS
donderdag t/m
zaterdag

Vanaf € 25,- aan
boodschappen*.

PLUS
Varkenssaucijzen
8 stuks
NORMAAL 5.49

*M.u.v. wettelijk niet-toegestane artikelen zoals tabak,
slijterij, koopzegels en statiegeld.

30/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

N18
Eibergen
Enschede

Nog 2 weken

www.plussupermarkt.nl

PLUS Eland - Hengelo Gld
Raadhuisstraat 53 T: 0575-463777 F: 0575-461766

B &R

Openingstijden:

Den Sliem
STURKO

Den Sliem

Lichtenvoorde
Doetinchem

Vredenseweg

Twente-route
N18

maandag - woensdag
donderdag - vrijdag
zaterdag

8.00 - 20.00
8.00 - 21.00
8.00 - 20.00

Wat een verschil.

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

Kermis Hengelo Gld

De kermis werd op woensdagmorgen begonnen met de kermismarkt
waar het weer iets tegenwerkte en zich liet vertalen in een geringere opkomst aan publiek.
Het was er niet minder gezellig om in
en om de markt en het lunapark. De
horeca werd op een gezellige manier
met bijna overal muzikale omlijsting
zeer goed bezocht. Op de woensdagavond waren er weer de inmiddels traditie geworden regelmatigheidswedstrijden voor oudere motoren van voor
1965. Het is altijd weer een lust voor
het oog om de machientjes waarvan
sommigen zelfs grand-prix wedstrijden hebben gereden voorbij te zien
flitsen. De uitslagen waren: 50 cc 1.
Wim Franssen, 2. Harrie Klein Zessink
(Hengelo G) en 3. Henk Kuterman; 125
cc 1. Frans van Leur, 2. Jaap Buss en 3.
Armin Gering; 250 cc 1.Herman Wesselink, 2. Wim Kamphuis en 3. Willem
Arends; 350 cc 1. Piet Mager, 2. Gaatze
Riemersma en 3. John Veenstra; 500
veteranen 1. Willem Arends, 2. Gerard
v.d. Zanden en 3. Gaatze Riemersma;
125 oud 1. Dirk Kruyt, 2. Andre v.d.
Berg en 3. Kees v.d. Heuvel; Pré 50 cc 1.
Joop v. Brecht, 2. Jan Mulder en 3. Rob
Ciknet; 500 cc classics 1. Paul Hanenberg (D), 2. Chris van Paassen en 3.
John Brink.

werd Dick Regelink. Bij de dames werd
de uitslag: 5e Mik Driesen, 4e Ria Winkelman, 3e Magreet Willemsen, 2e Agnes Baakman en winnares was Karen
Notten.
De zaterdag staat in het teken van het

weer het vogelschieten gecombineerd
met het vogelknuppelen voor de dames. Tevens waren de jeugdkleden actief bij het vogelschieten voor de
jeugdkoning/in. De uitslagen zijn: Vogelknuppelen voor Dames: Staart, Micky Driessen, rechtervleugel Ria Winkelman, Kop Mariska Nijenhuis, Linker vleugel Hendrien Beek en de romp
was een prooi voor Elise Harmsen die
knuppelkoningin 2007 werd. Bij het
vogelschieten om de jeugdkoning
werd een felle strijd geleverd, echter
een dame bleek hierbij de overhand te
hebben. Rilana Beek werd jeugdkoningin en wist vier van de vijf onderdelen
te winnen , echter ze moest de aanhangende delen die ze ook al naar beneden haalde weer inleveren en na loting werden de prijzen als volgt verdeeld: kop Martijn Groot Jebbink,
staart Renzo Meulenbeek, rechtervleugel Corwin Rondeel en Koen Mentink
pakte wel schietend de linkervleugel.
De jeugd mocht 488 schoten afvuren
eer de vogel viel. Bij de 179 schutters
die deelnamen waren 414 schoten nodig om de vogel ter aarde te doen storten, dit overkwam Jeroen Blom die
zijn schoonzuster Wenke als koningin
koos. De einduitslag is: linkervleugel
Jan Dijk, rechtervleugel André Gieling
, Staart Peter Pannekoek en de kop was
voor Gerald Veldscholten.
Ook op zaterdag waren de viswedstrijden welke werden georganiseerd door

trale Keuring in Ermelo. Het New Forest Ponystamboek bestaat vijftig jaar.
Interim-voorzitter Bennie Kerkemeijer
van het Regiobestuur Oost was tevreden over het verloop van de keuring,
de organisatie en het prachtige terrein.

Het boeren landleven opsnuiven bij Kaasboerderij Weenink

Een dagje boerderij
steeds aantrekkelijker

traditionele waarvoor een schutterij
staat, middels het vogelschieten en de
ceremoniën welke hierbij komen kijken. Na een rondgang door het dorp
werd bij zowel de koning André Gieling van 2006 alsook de jeugdkoning

de visvereniging HHV waarbij de
schutterij een beker overhandigde. De
eerste prijs met maar liefst 9 kilo vis
ging naar John Besselink, als tweede
eindigde René Althoff en derde werd
Gerald Weustenenk.
Op de zondag was er de optocht wie
dit jaar zeer veel publiek wist te trekken. Het was warm maar dit mocht de
pret niet drukken want de optocht
bleek de moeite zeker waard. Bij de
kinderen ging de hoofdprijs naar Sven
en Lars met het gemeentehuis, Jordi
Arendsen werd 2e met de jong oranjefiets. Als derde eindigde Luck Melgers
met de robotfiets en de vierde plek
was een prooi voor Tess Arendsen met
de zwembandfiets. Bij de wagens
werd bij de eigen gemaakte wagens de
Naobers 9e, Bekveld 2 8e, Kornegoor
7e, Concordia 6e, De Vogelzang 5e,
Hummeloseweg 2 4e, Dunsborg 3e,
Pax 10 2e en weer ging de hoogste eer
naar de Hummeloseweg met werkelijk een zeer fraaie creatie van de nostalgische kermis wat een gigantische
klus moet zijn geweest. Ze hebbennu
na drie overwinningen op rij de wisselbeker gewonnen en de EMM moet op
zoek naar een nieuwe wisselbeker.

traditionele volksspelen op vrijdag
was een goede deelname te bespeuren
met ondersteuning van het orkest Olden Keppel. De uitslagen zijn bij het
ringrijden op de fiets : heren: 5e Don
Veenhuis, 4e Martin Harmsen, 3e Robbie Mullink, 2e Twan Frits en winnar

Op het keuringsterrein De Hietmaat werd 14 juli de regionale keuring van
het Nederlands New Forest Ponystamboek gehouden.
Ongeveer 116 pony’s kwamen in de
ring voor de keuringen. De jury was
vooral tevreden over de kopgroepen in
alle rubrieken. Er werden een redelijk
aantal eerste en tweede premies uitgereikt. Pony’s en veulens met een eerste
premie mogen deelnemen aan de Cen-

De donderdag is een vrije dag, maar
door de 55 plussers van de visvereniging werd er wel gevist in het kader
van de kermis waarbij de uitslag is; 1e
plaats: Teun Hofman , 2e plaats: Han
Lebbink en 3e eindigde Hans Luimes.
Op vrijdag begint het weekend van de
kermis met de kinderspelen op het
terrein van ijsvereniging de Steintjesweide. De opkomst was boven verwachting want ruim 350 jeugdige
cowboy/girls waren aanwezig. Bij de

Geslaagde regionale keuring

Jeffrey Schoenaker een vaandelhulde
gegeven welke door de buurt van beiden als een aangename verrassing
werd ervaren. Dat EMM een progressie
ondergaat op dit gebied is zeker vermeldenswaardig. Op het terrein van
ijsvereniging Steintjesweide was er

Hengelo kan weer terugkijken op een
geweldige kermis. De EMM gaat nu in
voorbereiding van een groot schuttersconcours op 16 september met hierbij
een muziekavond voorafgaand op 14
september. Voor meer informatie kan
men de website www.eemhengelo.nl
raadplegen.

Meer en meer toeristen ontdekken
de boer als een aantrekkelijk dagje
uit. Vooral de zomer staat garant
voor het eerlijke boerenleven op
het mooie Achterhoekse platteland waar tussen de bomenrijen
het zwart- en roodbonte vee graast.
Bij Kaasboerderij Weenink in Lievelde zijn de terrassen klaar en
sfeervol ingericht. Vanaf een patio
in de hooitas boven het melkhok
of vanaf het eigentijdse kleurrijke
terras op het erf in het gras kan elke toerist genieten van de dagelijkse bezigheden, de ongedwongen
sfeer en de landelijke ruimte op en
om deze boerderij in Lievelde. Dit
allemaal onder het genot van het
heerlijk frisse coupe boerenijs of
een ander lekkernij van deze boerderij. Kinderen mogen er kind-aanhuis zijn. De koeien en de geiten
mogen worden geaaid, de nepkoe
mag worden gemolken, er kan op
het erf worden gespeeld en op de
grote airtrampoline spring je de
zomer tegemoet.
Kaasboerderij Weenink is een voorbeeld waar gemakkelijk een dagje kan
worden vertoefd of zoals Peter Weenink de boer des huizes, zegt: 'de mooie
omgeving van een stukje Achterhoek
kan worden verkend'. " Een fietstochtje 'van Kaas tot Wijn' laat elke bezoeker zien hoe het er op de boerderij
vandaag de dag eraan toe gaat. Bij ons
ligt het accent op het maken van kaas
en bij een collegaboer vlak bij De
Schans het maken van wijn. Het bekende beeld van de boerderij neemt
meer en meer af, maar het boeren
landleven bestaat nog wel degelijk. Alleen zijn wij ook met de tijd meegegaan maar het doet niets af aan de beleving op de boerderij." Kaasboerderij
Weenink biedt tal van arrangementen. Op het boerenbedrijf draaien dagelijks meerdere malen de excursies.
Tussen de opgelegde kruidenkazen,
die ook bij de plaatselijke bevolking
bekend staan als lekker en uitstekend,

kan een kijkje in de keuken van de
kaasmakerij worden genomen. Er
wordt uitleg gegeven middels een interessante filmdocumentaire en ook
van de dagelijkse werkzaamheden als
het melken, de dieren voeren en bijvoorbeeld het hooien kunnen van minuut tot minuut worden gevolgd. Gasten mogen er ook de mouwen opstropen: niet zo zeer om de boer een handje te helpen maar om actief een pot
boerengolf te spelen in de omliggende
weilanden tussen de koeien, langs de
houtwallen en door een heuse tunnel
voor koeien onder de weg door. Daarna is er een zee van tijd over om na te
genieten achter een 'Zwart Bontje',
een variant op de ijscoupe Dame Blanche, uit een glascoupe dat speciaal in
Venetië is ingekocht. Dit kan in de zomerzon op het net nieuw aangelegde
terras of als de zomer het minder toelaat in het proeflokaal. Een kleine
kaart met het natuurlijk niet weg te
denken Broodje Kaas is voor de lekkere trek na een weldadige inspanning
een welkome aanbeveling van de boer
en de boerin Weenink.

Kaasboerderij Weenink is het Mekka
van de boerengolfsport. Op deze boerderij is boerengolf ontstaan. Het is te
danken aan een ooit uit de hand gelopen uitspatting tijdens een buurtfeest.
Een kleine leren bal slaan met een
klomp aan een steel uit het hoge weidegras naar een hole - een melkemmer in de grond- werd in korte tijd
zo'n populaire bezigheid dat er nu
overal op de wereld boerengolf banen
zijn waar de sport serieus wordt bedreven.

Naast boerengolf kunnen in speciaal
gevraagde arrangementen ook de typische Achterhoekse sporten van het
klootschieten en kleiduiven schieten met laserguns- worden beoefend.
Raadpleeg voor meer informatie de
website:
www.kaasboerderijweenink.nl of zie
de advertentie.

Boxspringcombinatie
incl. pocketveringmatrassen
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opruiming
Veel showroom bedden

nu 1995,-

HALVE PRIJS

Themakamers met veel accessoires
Showroommodellen met korting

COMFORT LEDIKANT
Ledikant 90/200 cm.
in eikenkleur
samen met lattenbodem
en matras

nu 499,-

Elektrisch
Verstelbare Boxspring
combinatie
incl. pocketvering matrassen,
hoofdeinde en heerlijke zachte topper.
Maat 180x200. Ook leverbaar in
andere afmetingen

Superieure kwaliteit

nu 3995,Slaapkamer Xara
compleet met lattenbodems en matrassen
incl. verlichting, bijv. 180-200
Evt. ook leverbaar kast + commode

S U P E R V O O R D E L I G E M AT R A S S E N
Polyether matras*
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik
met aan beide zijden een anti-allergische afdeklaag. 5 jaar garantie.
80/190/200 van 189,- nu 129,90/200
van 199,- nu 139,90/210/220 van 221,- nu 159,140/200
van 309,- nu 229,160/200
van 343,- nu 259,180/200
van 390,- nu 289,Comfolastic matras*
Anti-allergie matras met schoudercomfortzone voorzien van dubbeldoeks stretch hoes.
80/200
van 269,- nu 179,90/200
van 289,- nu 199,90/210/220 van 339,- nu 249,140/200
van 409,- nu 299,160/200
van 469,- nu 359,Koraal pocketvering matras*
Matras met 5 comfortzones, dubbeldoeks jersey stretch tijk.
Verkrijgbaar in 3 hardheden.
80/200
van 405,- voor 329,90/200
van 437,- voor 369,90/210
van 508,- voor 399,140/200 van 685,- voor 529,160/200 van 792,- voor 599,-

Pocketvering matras
Super de luxe*
Zeer luxe matras met 7 zones.
Afdeklagen: Talalay Latex, paardenhaar + 500 gr wol p/m2.
In 3 hardheden verkrijgbaar.
Bedomranding 160/180-200
80/200
van 760,- voor 599,- inclusief 2 dwarsgespannen
90/200
van 795,- voor 649,spiralen en 2
90/210
van 880,- voor 699,comfolastic matrassen.
140/200 van 1125,- voor 999,160/200 van 1384,- voor 1149,-

Auronde 1000
in vele kleuren

Variaform matras*

nu 1295,-

Traagschuim matras, zeer comfortabel en drukverlagend. 23 cm dik
80/200 van 669,- nu 479,90/200 van 719,- nu 495,90/210 van 789,- nu 549,140/200 van 1274,- nu 899,160/200 van 1435,- nu 999,* Matrassen zijn in vele maten leverbaar en kunnen ook kostenloos in
een anti-allergie uitvoering geleverd
worden.
Ons gehele assortiment bestaat uit
40 verschillende matrassen.
Leverbaar in alle maten. 5 jaar garantie.
Gratis bezorging. Oude matrassen
worden evt. retour genomen.

Luxe Beukenhouten vouwbed

80/200 van 399,-

nu 299,-

Electrisch verstelbare lattenbodem

‘Comfort deluxe’
1 persoons vanaf 299,-

Perfolatex matras*
Matras met comfortzones, met
COOL TOUCH jersey stretch tijk
doorgestikt met wildzijde. In 3
hardheden.
80/200
van 740,- voor 579,90/200
van 775,- voor 599,90/210
van 852,- voor 699,140/200 van 1097,- voor 949,160/200 van 1294,- voor 1049,-

PARKEREN 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

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nl

onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Slechts 1195,-

