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PECH ONDERWEG?
GRATIS HULP EN GRATIS APK!

Voor alle Opel en Daewoo rijders bij ons in onderhoud.
Geldig voor de bouwjaren vanaf 1999.

ROV aktief 
ook tijdens de 

Reurlse
Pompdagen

(zie in dit contact)

AFZWEMMEN 28 JULI 2006
Diploma A: Janne Klein Geltink; Rosa
Weenk; Björn Wisman; Myla Nele-
man; Lian Brummelman; Tommy

Overmulder; Niek te Veldhuis; Niels
Rondeel. Diploma B: Jelle Lichtenberg;
Daan Peters; Iris Eikelboom; Rune Rui-
terkamp; Thijs Mullink. Diploma C:

50.000 ste bezoeker 
Zwembad "In de Dennen"

Afgelopen week ontving het zwembad "In de Dennen" haar 50.000ste bezoeker. Manon Pas-
man en haar familie waren het die deze mijlpaal tot stand brachten. Badmeester Timme
overhandigde een boeket aan Manon.

Erg tevreden blikt Harma Teunissen
terug op afgelopen zaterdag: “On-
danks de vakanties hebben toch veel
bestaande klanten de weg gevonden
naar Vorden, maar ook zijn er al af-
spraken genoteerd met nieuwe klan-
ten.” Tot vrijdagavond laat is er erg

hard gewerkt om het allemaal tot
stand te brengen, het resultaat mag er
dan ook zijn. Harma Teunissen is al
meer dan 10 jaar in Warnsveld werk-
zaam met haar eigen schoonheidssa-
lon maar zag zich genoodzaakt om op
zoek te gaan naar een andere locatie

omdat er in Warnsveld geen uitbrei-
dingsmogelijkheden meer waren.
Anette Barendsen had bij de Etos in
Vorden nog wel een mooie ruimte
over en zo is de nieuwe schoonheidssa-
lon ontstaan. Voor beide een mooie
aanvulling en voor de klanten erg
makkelijk, ze kunnen nu terecht op
één vertrouwd adres. Double Beauty
biedt haar klanten onder andere de
volgende behandelingen aan: kleure-
nanalyses, ontharing, cellulite/af-
slankbehandelingen, Reiki etc. Ook

Open huis schoonheidssalon Double Beauty
druk bezocht

Onder grote belangstelling van zowel bestaande als nieuwe klanten hield
schoonheidssalon Double Beauty afgelopen zaterdag open huis. Op deze
dag werden de mensen ontvangen met een glaasje Kir Royal en kon men
de nieuwe salon bezichtigen. Dit alles onder muzikale begeleiding van
Buddy van Zutphen.

Annette en Harma staan vol trots voor de muurschildering die gemaakt is door Tonny Schut en Geert-Jan Damhuis.

Roosmarijn Kuijt; Jelle Bruinsma;
Daphne Lindenschot. Zwembad "In
de Dennen", Oude zutphenseweg 7,
7251 JX Vorden, (0575) 55 12 03.
www.zwembad-indedennen.nl
info@zwembad-indedennen.nl

Heeft u zich al aangemeld voor onze
nieuwsbrief? Nee? ga dan naar onze
website en vul uw mailadres in!

bestaat de mogelijkheid van duo be-
handelingen. Schoonheidssalon Dou-
ble Beauty bevind zich in het pand
van Etos Barendsen en is bereikbaar
via de winkel of via de eigen ingang.

Verschijning weekblad Contact i.v.m. vakantie

Door de beperkte bezetting i.v.m. vakanties verzoeken wij 
berichten en advertenties voor Contact Noord, Midden en
Zuid en Ruurlo van week 33 (14 t/m 19 augustus) aan te 
leveren voor of op donderdag 10 augustus a.s. voor 12.00 uur.

Contact Warnsveld van zaterdag 19 augustus verschijnt niet

Onze kantoren zijn tijdens de vakantieperiode normaal
geopend. 

Redaktie weekblad Contact



Hervormde kerk Vorden
Zondag 6 augustus gezamenlijke openluchtdienst 10.00 uur
dhr. B. Rebergen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 6 augustus gezamenlijke openluchtdienst 10.00 uur
dhr. B. Rebergen; 19.00 uur ds. D. Westerneng.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 augustus 10 .00 uur dienst.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 6 augustus 10.00 uur Woord- en communieviering.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 5 augustus 17.00 uur Woord- en communie,
volkszang.
Zondag 6 augustus 10.00 uur Eucharistievieringwoord- en
communieviering, herenkoor.

Tandarts
5/6 augustus F.A. Kuijl, Lochem, tel. (0573) 25 16 84.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur. 

Huisarts
Tussen 17.00 uur ‘s middags en 08.00 uur de volgende
ochtend, in de weekenden en op feestdagen: telefoon
0900 - 200 9000. Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts 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 verzekeringsnum-
mer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee
als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De
huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van
ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

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

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

Politieteam Bronckhorst
Zelhem, Grashuisstraat, tel. (0900) 88 44     
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, tijdelijk geen spreekuur.
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1, ma. 10.00-12.00
uur. De spreekuren zijn niet bedoeld voor aangifte. Hier-
voor kunt u een afspraak maken. 

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Telefoon: (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
Telefoon: (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 9.30-17.30 uur; za. 9.30-16.00 uur.

Algemeen Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief).
Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.

Yunio Oost Gelderland
Telefoon 0900-9864, 0900-Yunio (lokaal tarief), 24 uur per
dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief). 24 uur per dag bereik-
baar. Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand 
telefoonnummer bellen of kijken op www.sensire.nl
Vorden: Zutphenseweg 1c.

Sensire thuiszorg

diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. 
Internet: www.sensire.nl  -  E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief). Inloopspreekuur wijkverpleegkundige
do. 10.00-11.00 uur bij Prowonen, Kerkplein 20.

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging

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

Openbare bibliotheek Vorden

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

Amivedi

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

Dierenbescherming 

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

Terminale thuiszorg 

‘Noaberhulp’ Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-

driehoek

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

Stichting Welzijn Vorden

– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 553405, openings-
tijden ma t/m vr van 9 tot 11 uur. E-mail: welzijnouderen-
vorden@hetnet.nl, website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel; iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden
bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomer-
stop van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

– WegWijZer Vorden

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

Calamiteiten

Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnummer 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 sto-
ringen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het buiten-
gebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Stankmeldingsnummer Gelderland

Tel. (026) 35 99 999.

Marlies Aartsen

Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdcherapie, Raadhuisstraat 6, 7251
AB 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.

Weekenddiensten

� Reiki in Vorden. Wilt u

deelnemen aan een cursus,

of een (kennismakings)behan-

deling neem dan (na 18.00

uur) contact op met Rianne

Leijten. tel. (0575) 55 35 28.

� Voor gasten en thuis-

blijvers: In juli en augustus

elke vrijdagochtend een

workshop op schilder- en

tekengebied. Elke keer an-

der materiaal. Ervaring niet

nodig. Bel gerust R. Drok

(0575) 54 29 37.

� Nog voor de zomer een

paar kilo’s eraf? Ga naar

Jerna Bruggink op eendraf.

Doe dan meteen de uitge-

breide gezondheidtest. Dan

begin je de zomer op z’n

best! Bel voor afspraak en

informatie (0575) 46 32 05.

� Cursus NORDIC WAL-

KING waarbij u d.m.v. de

juiste Alpha techniek leert

beter te bewegen, fitter te

worden en conditie op te

bouwen. Informatie: (0575)

46 36 03 www.vitalnowa.nl

� De stichting veiling com-

missie Vorden houdt elke 1e

en 3e zaterdag van de maand

meubelverkoop van 9 tot 12

uur aan de Schuttestraat 20

te Vorden.

� Gezondheidsdranken

op basis van pure Aloë Vera.

Wegens uitbreiding: verkoop-

punten gevraagd. Jannie Nij-

kamp, Warnsveld.

� Jonge lui opgelet. We zoe-

ken weer enthousiaste talen-

ten voor de revue van 2006.

Dans, zing, ben jij handig of

speel je graag toneel of wil je

dit alles leren? Geef je dan

snel op bij info@jong-gelre.nl

� Gevraagd: Kindermeis-

je/oppas voor 2 á 3 midda-

gen per week voor onze zoon

van 11/2 jaar. Referenties ge-

wenst. Telefonische reactie’s: 

(06) 42 35 99 61. Vierakker.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén han-
delaren. Minimumprijs € 5,75 voor
vier gezette regels; elke regel meer
€ 0,55. Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen € 2,75 extra. Tarieven
gelden bij contante betaling; als een
rekening gezonden dient te worden,
wordt hiervoor € 2,75 administratie-
kosten in rekening gebracht. 

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

LAST VAN
WESPEN?
Bel voor snel verwijderen

O.B.S.
Tel. 0575 - 55 32 83
of 06 - 51 10 69 55

voor meer 
WELZIJN

gratis lichaamsanalyse 
en vetmeting

bel voor een afspraak 
naar een welzijnscoach 

Hengelo: Bianca te Veldhuis
0575 - 46 48 82

Ruurlo: Jans Bakering
0573 - 45 30 30

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

Het is vakantie!

Vlaai v/d week

Appelkruimel vlaai 

6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 bruin tijger

€ 4,00

Weekendaanbiedingen

Vlaaitjes € 1,00
div. smaken

Humpkeskoek
Ouderwets lekkere koek € 1,95

Dagmenu’s
2 t/m 8 augustus 2006

Prijs Dagmenu om mee te nemen € 6,50
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 1,25 extra!

Prijs Dagmenu bij ons te consumeren € 7,75
(Bestellen mag maar hoeft niet.) Dagmenu’s kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur, 

eerder in overleg. IEDER VERANDERING IN HET MENU € 1,25 PER MENU! 

Bv. geb. aardappels i.p.v. friet of soep i.p.v. een toetje enz.

Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsalade € 1,50 p.p.

Prijs voor extra soep € 2,25 p.p. Prijs voor extra ijs met slagroom € 1,75 p.p.

Woensdag 2 augustus
Currysoep / kipfilet met champignonroomsaus, aardappelen
en zomersalade

Donderdag 3 augustus
Kalfsragout met huisgemaakte nockerln, salade/chocolade-
mousse met slagroom

Vrijdag 4 augustus
Knoflooksoep / zalmfilet met dillesaus, aardappelen en groente.

Zaterdag 5 augustus (alleen afhalen)
Spies de Rotonde, zigeunersaus, frieten rauwkostsalade / ijs
met slagroom

Maandag 7 augustus
Tomatensoep / Hollandse biefstuk met pepersaus, aardappelen en
groente

Dinsdag 8 augustus 
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade / ijs met slag-
room

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

� RUN2DAY Runners Vor-

den. Beginners 18.30 uur

gevorderden 19.45 uur. Iedere

donderdagavond. Vertrek vanaf

Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.

� Voor het aanmelden van

verkoopbare en veiling-

waardige goederen bel:

(0575) 55 14 86 / 55 21 04

of 55 17 87.

� Hallo “Vinder” van mijn

camera: zilverkleurige HP

735 in zwart tasje op 29 juni

jl. Wat ontzettend onsportief

om me niet te bellen en de

camera te houden. Ik hoop

dat je/uw geweten gaat

spreken of degene die hier-

van weet jou/u erop aan-

spreekt en je/u me alsnog

belt: (0575) 44 14 57. Heel

erg bedankt.

� Bert van Genderen koopt

en haalt uw boeken en

betaalt à contant. Tel. (0543)

45 13 11.

� Nog steeds vermist:

Ondanks reacties van inwo-

ners van Vorden, waar we

erg blij mee zijn ,is onze

poes Bas nog steeds zoek.

Bas is egaal lichtbruin(Bur-

mees), tenger, 14 jaar en

droeg bij verdwijning een ro-

de halsband met magneet.

Hij heeft een chip en is dus

geregistreerd. Als u denkt

hem gezien te hebben, of

weet u waar hij nu is, wilt u

dat ons dan laten weten: De

Horsterkamp 3 , tel. 554431.

� TE KOOP: friese Stabij

pup (reu) 1x ingeënt, gechipt

en ontwormd. H. Rouwen,

Vierakker, tel. (0575) 44 25 80.

� Bereken online uw BMI!

Vernieuwde website www.no-

jojo.nl Nieske Pohlmann (06)

54 32 66 69 / (0314) 64 13 09.

� Te koop: electro fiets,

brede instap, Sparta faro +

extra accu. Prijs € 1.100,-.

Tel. (0575) 46 35 44.



Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van

onze zoon en broertje

Axel
Hij is geboren op 21 juli 2006, weegt 3390 gram

en is 50 cm lang.

Arnold, Enith en Ivar Temmink

Dorpsstraat 12

7261 AW Ruurlo

Tel. (0573) 45 45 57

Kraamvisite is dolle pret

maar tussen 12.00 en 15.00 uur

duiken wij toch even met z’n allen in bed.

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: Gerritsenweg 6
(Industrieterrein ‘De Mars’ t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

7202 BP Zutphen

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

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

Bedankt voor de grote belangstelling en het mede-

leven tijdens het ziek zijn en na het overlijden van

mijn man, onze vader, schoonvader en opa

WILLIE  BOUWMEISTER

Minie Bouwmeister-Kasteel

kinderen en  kleinkinderen

Vorden, augustus 2006

Op vrijdag 11 augustus 2006 zijn wij 50 jaar

getrouwd.

Rinus en Dikkie
Rothman-Rietman

We hopen deze dag samen met onze kinderen

en kleinkinderen te vieren. Graag verwelkomen

we u op de receptie tussen 19.30 en 21.30 uur

bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Gr. van Limburg Stirumstraat 7

7251 XG  Vorden

Vandaag straalde de zon helderder,

leek de lucht blauwer

en het gras groener

omdat jij bij ons bent gekomen!

Sophie Rozemarijn

Sophie is geboren op 28 juli 2006.

Zij weegt 3950 gram.

Cor, Joanne en Annelore Lam

Biesterveld 20

7251 VS  Vorden

Tel: 0575 - 55 42 32 Tot ons verdriet hebben wij voorgoed afscheid

moeten nemen van mijn lieve broer, onze zwager en

oom

Jan van Til
echtgenoot van Gerritje Straatman

Meppel Bernard † en Riek

Baak Aaltje en Jan

Heerenveen Truida †, Jarich en Anny

Hengelo Gerrit † en Drika

Neven en nichten

Vorden, 28 juli 2006

Bezige handen, nu gevouwen en stil.

Een leven vol ijver, zo was je wil.

Nu heb je rust met lichaam en geest.

Vaak zullen we denken aan wat is geweest.

Diep bedroefd laten wij u weten dat, na een werk-

zaam en liefdevol leven, geheel onverwacht van ons

is heengegaan mijn innig geliefde man, onze zorg-

zame vader en lieve opa.

Jan van Til
Hendrik Jan

* Vierakker 6 februari 1930 † Vorden 28 juli 2006

Vorden: Gerritje van Til-Straatman

Vierakker: Gerard en Dirry

Paulien, Jordy, Robert

Vorden: André

Burg. Vunderinkhof 2

7251 XA Vorden.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van de

Beekdelle voor de liefdevolle verzorging.

De crèmatieplechtigheid heeft op dinsdag 1 augus-

tus in crematorium Slangenburg te Doetinchem

plaatsgevonden.

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

Marcel te Boome.
Decorsign websolutions & computers
Groenloseweg 48

7261 RN  Ruurlo
Postbus 32
7260 AA  Ruurlo
Tel: (0573) 45 41 09
E-mail: info@decorsign.nl

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

� Computers

� Losse Componenten

� Onderhoud en Reparatie

� Netwerken

� Internetoplossingen

Nieuw computer?

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

In Ruurlo gratis geïnstalleerd!

info@decorsign.nl

Vleeswarenkoopje

Gebraden gehakt
en achterham 2x 100 gram € 2.39

Special

Cordon allegro
100 gram € 1.55

Weekaanbieding

Riblappen
500 gram € 4.98

Keurslagerkoopje

Biefstukken
(kogelbiefst. 6,50) 3 stuks € 5.50

Maaltijdidee

Varkensvlees
in saté saus 300 gram € 3.59

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl
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Dit sterven is zo moeilijk te verwerken.

Zijn leven was ons allen zoveel waard.

Hij was een van die stille geestelijk sterken,

die iedereen, alleen zichzelf niet spaart.

Na een moeilijke periode van afnemende gezond-

heid ging, op 30 juli 2006 in zijn eigen vertrouwde

omgeving, in alle rust van ons heen mijn lieve man,

onze zorgzame vader, schoonvader en trotse opa

Cornelis Gerrit Herman Goedhart
Kees

op de leeftijd van 69 jaar.

Truus Goedhart-Elissen

Wilma en Wim

Monique

Michel en Jorien

Angela en Mark

Anneke en Hemmie

Petra en Jan

Rianne

Daphne

30 juli 2006

De Hanekamp 9

7251 CH Vorden

Kees is opgebaard in Uitvaartcentrum Monuta,

Het Jebbink 4a te Vorden, alwaar donderdag 3

augustus van 19.00 tot 19.30 uur gelegenheid is tot

afscheid nemen en condoleren.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag

4 augustus om 11.30 uur in de Veluwezaal van het

crematorium te Dieren, Imboslaan 6.

Voorafgaand is hier vanaf 11.15 uur tevens gelegen-

heid tot afscheid nemen.

Na afloop kunt u de familie condoleren in de ont-

vangkamer van het crematorium.

DRUKWERK

Agentschap 

MEVR. VAN VELDHUIZEN-

ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Nieuwstad 30,
7251 AH Vorden

Postbus 22,
7250 AA Vorden

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

Weeversdrukkerij

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: FELIX TAKKEN-

KAMP, Telefoon 06-48 794 212



 

augustus

Warmte en vochtinname
We hebben al weer heel wat warme dagen ach-
ter de rug. Veel ouderen kunnen de warmte
niet zo goed verdragen. Soms neemt de eetlust
af, terwijl het juist belangrijk is om normaal te
blijven eten, eventueel een aangepast menu
met lichte en frisse kost, zoals sla en komkom-
mer. Bijzonder belangrijk is om voldoende te
drinken om het lichaam voldoende afkoeling
te geven. Bij ouderen is het dorstgevoel vaak
iets minder, maar zeker bij zeer warm weer is
het belangrijk om te drinken vóórdat men
dorst heeft. Bij ouderen en kleine kinderen
ligt uitdroging op de loer, o.a. omdat de huid
dun is en er ongemerkt veel vocht verdampt.
Vruchtensappen, thee, maar ook gewoon wa-
ter zijn prima dorstlessers. Koffie is minder ge-
schikt. Ouderen hebben twee liter vocht per
dag nodig, dat is ongeveer twaalf kopjes of gla-
zen. Groentes en fruit bevatten ook vocht,
sommige heel veel, zoals komkommers en
aardbeien. Ook een kopje soep telt mee voor
de totale hoeveelheid vocht. Met een fris
drankje in de schaduw zal het best lukken om
van de zomer te genieten. 

Bromfietskenteken: 
niet voor scootmobiel
Vanaf 1 januari 2007 mogen bromfietsers al-
leen nog met eigen kentekenbewijs en kente-
kenplaat op de weg komen. Nieuwe bromfiet-
sen worden dan alleen nog maar verkocht met
kenteken. Mensen met een bromfiets moeten
het kenteken zelf aanvragen en een kenteken-
plaat laten maken. Hiervoor hebben ze tot en
met 31 oktober 2006 de tijd. Maar het mag nu
ook al.

TEGEN DIEFSTAL
Met het bromfietskenteken wordt de kans klei-
ner dat je bromfiets wordt gestolen. Het
maakt het doorverkopen van een gestolen
bromfiets namelijk moeilijker.

VEILIGER OP DE WEG
Verder wordt het verkeer veiliger doordat on-
veilige en onverzekerde bromfietsen sneller

kunnen worden aangepakt. Ook kunnen
bromfietseigenaren die zich niet aan de ver-
keersregels houden sneller worden opge-
spoord.

WELKE VOERTUIGEN
De kentekenplicht geldt voor alle voertuigen
die aan de definitie van bromfietsen voldoen.
Daaronder vallen ook snorfietsen, scooters,
elektrische steps en fietsen met hulpmotor.
Gehandicaptenvoertuigen, scootmobielen en
fietsen met trapondersteuning zijn uitgezon-
derd, maar moeten wel een verzekeringsplaat-
je blijven voeren.
Bron: http://www.politie.nl

Het Juridisch Loket
Voor juridische informatie en advies kunt u
gratis terecht bij het Juridisch Loket. Zij kijken
samen met u naar de kern van de zaak. Heeft
u een juridische vraag, dan helpen ze u op weg
met informatie en een eerste advies. Is uw
vraag niet juridisch dan verwijzen zij u naar
een instantie die u verder helpt. In ieder geval
adviseren zij u altijd over uw rechten, zodat u
weet waar u staat. Natuurlijk gaan zij vertrou-
welijk met uw informatie om.

De meeste juridische vragen kunnen zij snel
met u beantwoorden. Door de juiste informa-
tie te geven of u te adviseren hoe u het verder
moet aanpakken. Dat kan bijvoorbeeld door
zelf een brief te schrijven. Het Juridisch Loket
heeft standaardbrieven voor u klaarliggen.
Soms is er meer nodig, bijvoorbeeld een proce-
dure bij de rechter of overleg met instanties.
Zij kunnen u in contact brengen met organisa-
ties die (juridische) bijstand verlenen; een ad-
vocatenkantoor, een bureau sociaal raadslie-
den, een gespecialiseerde instantie of een me-
diator.

MET WELKE PROBLEMEN KUNT U TERECHT?
Het Juridisch Loket beantwoordt uw vragen
over arbeidsconflicten, familiekwesties, socia-
le zekerheid (uitkeringen), huur- en woon-
recht, vreemdelingenzaken en problemen

met producten of diensten die u koopt. Ook
voor andere juridische kwesties, zoals strafza-
ken, burenkwesties, vergunningen, rijbewij-
zen en huursubsidie bent u bij het Juridisch
Loket aan het juiste adres. Zij kunnen u niet
helpen met vragen over vermogensrecht, zake-
lijke kwesties, pacht of verhuur van onroerend
goed en dergelijke.

HOEVEEL KOST U DAT?
Het Juridisch Loket is er voor iedereen met een
juridische vraag. Hun informatie en hun ad-
vies zijn gratis. Als u verdere hulp van een ad-
vocaat nodig heeft - en u heeft recht op gesub-
sidieerde rechtsbijstand - vergoedt de overheid
het grootste deel van de kosten. U betaalt dan
zelf een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is af-
hankelijk van uw inkomen. Het Juridisch Lo-
ket kan u informeren over de normen voor ge-
subsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde
mediation. Maar ook over eventueel bijkomen-
de kosten zoals griffierechten en risico's van
proceskosten als u een zaak verliest.

WAAR VINDT U EEN JURIDISCH LOKET?
1. Telefonisch
U kunt hen bereiken via telefoonnummer
0900 - 8020. U betaalt hiervoor de normale ge-
sprekskosten van 10 eurocent per minuut. U
krijgt dan een juridisch geschoolde medewer-
ker aan de lijn die uw probleem bekijkt en ad-
viseert over de kortste weg naar een oplossing.
Soms kunnen ze uw vraag direct over de tele-
foon beantwoorden. Lukt dat niet, dan maken
ze een afspraak met u bij een Juridisch Loket
bij u in de buurt. Telefonisch is het Juridisch
Loket iedere werkdag bereikbaar tot 20.00 uur.

2. Op Internet
Hierop vindt u informatie over verschillende
rechtsgebieden. Ook staan hier voorbeelden
van problemen en vragen. Misschien krijgt u
zo snel antwoord op uw vraag. Vindt u de juis-
te informatie niet en wilt u advies? Dan kunt
hen per e-mail een vraag stellen. Als uw pro-
bleem te ingewikkeld is, nodigen zij u uit om
langs te komen bij een Juridisch Loket bij u in
de buurt.

3. Bezoek een vestiging 
Het Juridisch Loket heeft 30 vestigingen in
heel Nederland. Er zit dus altijd een loket bij u
in de buurt. U kunt hier terecht voor gratis in-
formatie en advies. Daarnaast kunt u een af-
spraak maken voor het spreekuur. Tijdens uw
eerste bezoek proberen ze u meteen op weg te
helpen naar een oplossing.
Loketgegevens Juridisch Loket Zutphen 
Tel.nr.: 0900-8020, fax: 0575-546046 
Bezoekadres: Polsbroekpassage 3, 7201 CE Zut-
phen.
Postadres: Postbus 310, 7200 AH Zutphen
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 17.00 uur. Dinsdagavond van
17.00 uur tot 20.00 uur
Bron: http://www.hetjl.nl

Computercursus voor beginners
en Word/Windows
Voor de cursus beginners, Word/Windows en
Internet zijn nog plaatsen vrij. 
De cursus voor beginners en Word/Window
starten op 14 september, ‘s morgens, 8 keer
van 11/2 uur. De cursus Internet start op 21 sep-
tember, s'middags, 4 keer van 2 uren i.p.v. 6
keer van 1.5 uur. Opgave voor 1 september bij
Welzijn Ouderen, tel. 0575-553405.

Openingstijden 
Stichting Welzijn Vorden
Sinds 1 juli 2006 is het kantoor van Welzijn
Ouderen Vorden van maandag tot en met vrij-
dag geopend van 9.00 uur tot 11.00 uur (voor-
heen tot 12 uur). Dit zijn dezelfde openingstij-
den als WegWijZer.

Buiten de openingstijden kunt u ons altijd bel-
len en een bericht inspreken in het antwoord-
apparaat. Spreek dan uw naam en telefoon-
nummer duidelijk in. U wordt de volgende
werkdag teruggebeld.

Consulente Ingrid Bos van WegWijZer is tot
en met 18 augustus afwezig. Waarneming
gebeurt door Welzijn Ouderen.

Jeroen de Jonge, Wim Bielderman,
Erik Angenent, Erwin Jurriëns en
Harold Groot Roessink, vijf Vorden-
se jongens die al jarenlang met el-
kaar zijn bevriend. Sommigen van
kinds af aan, weer anderen hebben
elkaar bij de voetbalclub Vorden le-
ren kennen. Individueel trokken
de jongens er ook op uit, op de
mountainbike, fietsen door de na-
tuur. Jeroen de Jonge: ‘ Op gegeven
moment raakten wij als vijftal met
elkaar bevriend en besloten we om
niet meer alleen te gaan mountain-
biken, maar als groep. Niet als een
soort toerist op de fiets maar stevig
er tegen aan gaan.

Dat wil zeggen dat wij in de zomer-
maanden drie keer per week de moun-
tainbike pakken, namelijk op zondag,
dinsdag en donderdag. Tochten van
circa 50 kilometer met toch wel pitti-
ge routes. Wanneer we richting Lo-
chem gaan, fietsen we altijd een aan-
tal keren achter elkaar de Lochemse ‘
berg’ op en af. Bij voorkeur alleen
maar rijden op kleine smalle paden.
Ook in de wintermaanden blijven we
actief, minimaal twee toertochten in
de week. Op gegeven moment wil je
echter meer, meer uitdagingen gaan
zoeken, wil je zeg maar de grenzen
verleggen.

Begin vorig jaar hebben we het plan
opgevat om met zijn vijven op de

mountainbike een tocht door de Oos-
tenrijkse bergen te maken. We kozen
voor de zgn. ‘Huttentransalp’ vanaf
Ramsau ( bij Salzburg) naar Tarvisio in
Italië. Eerst natuurlijk overleggen met
het thuisfront, we hebben alle vijf een
relatie, ( sommigen getrouwd en kin-
deren), dus is overleg wel geboden, ha,
ha. Wel onze partners hadden geen be-
zwaar. We hebben ons de afgelopen
maanden wel op deze ‘Transalp’ voor-
bereid en meer kilometers gemaakt.
Vervolgens zijn we met zijn allen per
auto naar Ramsau gereden.

De Huttentransalp, waaraan tegelijk
met ons nog een aantal Nederlanders
deelnamen, begon bij Gasthof Glö-
salm, prachtig gelegen aan de voet van
de ongenaakbare Dachstein zuid-
wand. Hoewel het op 1507 meter ligt,
is het de laagste van de overnachtings-
plekken van deze Transalp. Vandaar
uit ging het in etappes van pakweg 50
kilometer richting de Italiaanse grens.
Dus telkens een tocht dwars door het
gebergte naar een volgende hut. Het
was onderweg ‘ grenzend verleggend’. 

We reden vrijwel alleen maar over he-
le kleine smalle paden met veel ste-
nen. Een zware klus, er waren bergen
bij van boven de 2200 meter hoogte.
Zware beklimmingenDat was flink af-
zien, we zijn onderweg meerdere ke-
ren ‘kapot’ gegaan. Ik denk dat som-
mige stukken zwaarder zijn dan de be-

klimming van d’Alpe Huez.. Daar rij-
den de coureurs tenminste nog over
asfaltwegen naar boven. Wij deden
het via smalle bospaadjes. Een afstand
van 50 kilometer per dag lijkt niet
veel, maar gezien de terrein omstan-

digheden toch wel behoorlijk pittig.
Toch ook wel geluk gehad, vrijwel
geen pech aan de fiets en slechts één
lekke band. Erik Angenent kreeg een
klapband in een afdaling, gelukkig

geen lichamelijk letsel’, zo zegt Jeroen
de Jonge terugkijkend. 

Eindpunt op de eerste etappe was een
berghut in het Tauern gebergte op een
hoogte van 1800 meter. Daar werd

overnacht en kwamen natuurlijk de
eerste ‘sterke verhalen’ over de steile
klim aan de orde. Dag twee begon met
een lange afdaling over onverharde
paden van 1700 meter naar circa 1100

meter. Via kleine wandelpaden waar
men nauwelijks kon fietsen, werd met
een mooie ‘single- trajectafdaling’, op
een hoogte van 1700 meter hut num-
mer twee bereikt. De derde dag was
kort maar hevig. Het tweede deel van
deze etappe voerde de mountainbi-
kers over wederom onverharde wegen
naar een 2107 meter hoge pas. Uitein-
delijk werd via het Lieserdal berghut
nummer drie bereikt. 

De vierde dag stond Goldeck centraal.
Deze 2142 hoge bergkolos kan vanaf
verschillende kanten worden beklom-
men. Via de Millstätter See en een lek-
kere afdaling door het Draudal werd
op 1100 meter hoogte hut nummer
vier bereikt. De vijfde etappe was de
langste en met drie zware cols tevens
de zwaarste richting de berghut op
een hoogte van 1840 meter. 

De zesde en laatste etappe was voor de
mountainbikers niet bepaald een ‘uit-
rollertje’maar qua hoogtemeters wel
duidelijk minder. Die dag stond alvo-
rens Tarvisio te bereiken de Kärnische
Dolomieten op het programma. 

Jeroen de Jonge: ‘ Echt heel zwaar,
maar wel een dag van puur genieten.
Na terugkomst in Vorden hebben we
besloten om over 1,5 jaar weer een uit-
dagende tocht te maken. Niet eerder,
want we moeten het thuisfront wel te
vriend houden’!

Afzien op de mountainbike tijdens de Transalp door de Oostenrijkse bergen



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

In het zomerprogramma van de VVV
in Vorden en Free-wheel neemt het ka-
novaren een belangrijke plaats in. Niet
alleen de 16-persoonskano, maar ook
een achttal 3-persoons splinternieuwe
Canadese kano´s kunnen in de wate-
ren in Vorden en omgeving worden in-
gezet. De VVV en Free-wheel richten
zich op zowel de inwoners van de Ach-
terhoek als op de toeristen die de regio
bezoeken. De kano´s zijn op afroep be-
schikbaar. 

Naast het kanovaren is het steppen
een activiteit, die zich mag verheugen
in een groeiende belangstelling. Er
zijn inmiddels 5 routes ontwikkeld, in
afstand variërend van 6 tot 18 kilome-
ter. De steps kunnen zowel via de VVV
in Vorden als bij Free-wheel worden
gehuurd. Er is zelfs een step-kano-
trein arrangement voor groepen van
minimaal 8 personen. Van Vorden per
step naar de Berkel, vervolgens per ka-
no naar Zutphen en daarna met de
trein terug. Wie de voorkeur geeft aan
een koele bries zonder inspanning
kan altijd nog voor een halve of een
hele dag een Solex huren.

Voor meer informatie: Free-wheel
(0575) 55 42 28; www.free-wheel.com

Medewerkers VVV Vorden testen 
16 persoonskano op de Berkel

Onder bijna ideale omstandigheden hebben de medewerkers van de VVV
Vorden afgelopen woensdag de nieuwe 16-persoons kano van Free-wheel
getest op de Berkel. De kano, die de naam Bronckhorst draagt, heeft de
test met glans doorstaan. Iedereen toonde zich zeer enthousiast over de
nieuwe aanwinst van Free-wheel, waarmee inmiddels ook op de Veengoot
kan worden gevaren als het waterpeil het weer toelaat. Voor dit doel heeft
het Waterschap Rijn en IJssel onlangs een 6 tal kanostoeps aangelegd.

De Stichting is in 1996 opgericht met
als doelstellingen: het (doen)uitbrei-
den van routes en voorzieningen voor
de recreatieve paardengebruiker, het
nastreven van een uniform, landelijk
systeem van bebording van ruiter-en
menroutes en het geven van informa-
tie over recreatief paardrijden. Inmid-
dels geniet de Stichting landelijk be-
kendheid als uitgever en beheerder
van de veel gebruikte "met paard te
gast"-gidsen, van o.a. de Achterhoek,
Overijssel en de Veluwe Trail. 

In haar Informatiecentrum PaardEn-
Pad heeft de Stichting meer dan 100
kaarten, gidsen en andere route-infor-
matie van heel Nederland voorhan-
den en een uitgebreide database met
onderdakadressen. Om paardenmin-
nend Nederland te "trakteren" wordt

er op zaterdag 26 augustus een specia-
le toegangsprijs gehanteerd voor gas-
ten van de stichting. Een goede reden
om u aan te melden als donateur. 

Bent u nog geen donateur dan mag u
zich op zaterdag 26 augustus a.s. als
gast  van Stichting Hippisch Toerisme
Nederland melden bij de daarvoor be-
stemde kassa van de Castle Fair. 

Om de Stichting te feliciteren met de-
ze mijlpaal bent u van harte welkom
op de receptie van 17.00 uur tot 19.00
uur, welke wordt gehouden in de gro-
te tent op het terrein. Op de Castle Fair
geven onder andere verschillende
stamboeken acte de presence en er zul-
len diverse demonstraties te zien zijn. 

Voor informatie over de fair: 
www.estateevents.nl  

Voor meer informatie over de stich-
ting of als men zich op wilt geven als
donateur: www.hippisch-toerisme.nl
e-mail: info@hippisch-toerisme.nl

Jarige Stichting Hippisch Toerisme
Nederland trakteert op de Castle Fair
Op 26 augustus a.s. viert de Stich-
ting Hippisch Toerisme Nederland
haar 10e verjaardag op de bekende
"Castle Fair" (voorheen Country
and Living Fair) in Vorden.

Empire Circle won tijdens de zomer-
feesten de Grote Prijs van Vorden. Als
beloning mogen ze in het voorpro-
gramma van het BabyBiggenMealBal
spelen. Empire Circle is een jonge veel-
belovende band uit de Achterhoek
met als Vordense inbreng de bassist
Arjan Knoef. Tijdens het optreden van
Kas Bendjen zullen er weer diverse
gastartiesten meedoen. Onder andere
enkele hoogtepunten van de laatste
editie van het Vordens Songfestival.
"Wie er precies komen is op dit mo-
ment nog niet bekend. Het songfesti-

val is net achter de rug en we moeten
ook nog even kijken of de artiesten die
wij graag willen hebben niet op vakan-
tie zijn. Maar het zullen niet de min-
sten zijn. We willen gewoon nog even
nagenieten" zegt Hans Krabbenborg
die samen met zijn bandleden voor de
vierde keer het Vordens Songfestival
organiseerde. De 12e editie van het
BabyBiggenMealBal vindt traditie-
getrouw plaats in de wei van boer Wes-
selink aan de Eikenlaan, Kranenburg.
Aanvang: 20.00 uur. Voor meer infor-
matie zie ook www.kasbendjen.nl

Empire Circle in voorprogramma BabyBiggenMealBal:

Kas Bendjen klaar voor feest

Nauwelijks bijgekomen van het Vordens Songfestival of voor Kas Bendjen
staat vrijdag 11 augustus het BabyBiggenMealBal alweer op het program-
ma. "We zijn er helemaal klaar voor", zegt frontman Hans Krabbenborg.
"We hebben leuke gastoptredens en in het voorprogramma speelt Empire
Circle."
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Moeilijke woorde. Riek snapt ze
neet helegaar. Hendrik hef mear
letters gegeaten en dus vrug
Riek; ”Mediation, wat bedoelt
dat te zeggen?” Hendrik krapt
zich is op de kop zonder dat ’t
t’hem jukt en zeg: “In wat veur
verband bedoel iej dat? “En dan
kump Riek met een stuk krante
an dreagen. En dan snapt Hen-
drik wat Riek wil weten. Ja zeg
Riek, ik dacht an mien breur
Jan. Den zit al jaorenlang te so-
demietern met de gemeente. Hij
wil graag een bejaordenhuus-
ken bouwen op een bouw per-
ceel in ’t dorp en kan dat neet
veur mekaar kriegen. Altied we-
ar luppe tegen een ambtenaar
an en den zeg dat dat neet kan.
Ik leas hier dat zowat  negentig
Bronckhorsters een klacht in-
dienden in het eerste jaor van
onze nieje gemeente. En dat, na-
odat ze een beroep deden op de
commissie bezwaarschriften,
bleek dat  23 kear hun klachten
gegrond waren.” Hendrik nog
een kear secuur dat stuk lea-
zend:” Ik begriepe  dat die ‘nieje
Mediatation Commissie’ al ear-
der in beeld kump. Meugelijk
wordt ingeschakeld veurdat er
een bezwaarschrift is.

Dat ze op het gemeentehuus het
antal bezwaarschriften wilt ver-
minderen of better gezegt, wilt
veurkommen. Dat zol mooi wez-
zen. Want het is argelijk  ai een
mooi plan hebt en het geveul
kriegt dat de gemeente ambte-
naar oew de voet dwars zet. Het
mot in wezen zo wezen dat ze
op het gemeentehuus met oew
met denkt en dat ze probeart
um oew te helpen d’r ne mouwe
an te passen at het in earste in-
standie neet kan wat iej van

plan bunt. In het verleden kre-
gen wie as burgers vake het ge-
veul dat een ambtenaar een ex-
tra hinderpaol was biej onze
mooie plannen. En dat de bur-
ger veural netjes mee mot war-
ken en braaf naor de ambtenaar
mot luustern. De welstands
Commissie is ok zo’n  moeilijk
geval. Wie mot er uuteindelijk
beslissen wat mooi of lelijk is?
En  wie zal het motten betalen?
De eigenaar of de ambtenaar?
Wie kent allemaols vrumde
bouwsels die toch bunt goedge-
keurd en dan kan zonne com-
missie van achter ’t bureau um-
me kleinigheden oew mooie
plan af keurn. As ik dit zo leas
dan is het veural van belang
umme te weten wat het motief
is, waorumme? Slechte commu-
nicatie? Jao daor kan ik mien
wat biej veurstellen.. Ze zult an
oew breur Jan duudelijk motten
maken waorumme dat huusken
op dat stuk bouwkavel op die
plek neet kan. Ze praot van over-
heidswege oaver vereenvoudi-
ging van regels. En dan ok wat
betreft Ruimtelijke Ordening.
Bouwen en milieu en sociale
voorzieningen.Dat wil allemaol
nog neet zo best lukken. In zien
algemeenheid is het vulle ge-
makkelijker umme d’r regels
biej te maken dan olde regels
deur te strepen. 
In de zorgsector is per 1 januari
2007 de gemeente verantwoor-
delijk. Sensire  marktleider wat
de uitvoering betreft kwam geld
te kort en stelden daorum een
klantenstop in. In 2005 was in
onz Brockhorst de zorgbehoefte
maor liefst met 75% gestegen?
Ho of dat kan? De wetholder no
bange dat  hij dat gat mot dich-
ten. Ik denke dat wie op alle ter-

reinen van de overheid zon
soort ‘Mediation commissie’
neudig hebt. Jan met de Pet
veult zik vake machteloos. Na-
tuurlijk, soms kunt wat leu um-
me niks ruzie maken. Denk ma-
or an dat programma op de T.V.
van de rijdende rechter. Wat
kunt de leu zik toch anstellen
en zich soms drok maken um-
me niks. Maor ze hebt van te
veurn wel  beloaft dat ze zik zult
nearleggen biej de uutslag. Dat
mot op mear terreinen plaats
vinden. Ik zie zonne Mediation
in ons Bronckhorst ok as zo iets..
Wannear iej oew duudelijk be-
donderd veult, dat er dan men-
sen bunt met verstand van za-
ken die d’r is heel anders tegen
an kiekt. En waor iej oew ver-
haal an kunt vertellen. Vake is
dat al van vul belang. Dat onze
volk het geveul krig dai serieus
genommen wordt”. Riek wil
toch graag  positief blieven en
zeg: ”Ik heur van onze gemeen-
te tut op heden vulle goeie din-
ge. In de buurgemeenten leas ik
geregeld van dwangsommen op-
leggen veur dit of dat en in de
gemeente Bronckhorst hooft
dat neet. Want zon bericht van
‘dwangsom’ is toch wel een be-
wies van onmacht. Dan  is de ge-
meente neet biej machte umme
op een normale  manier, in over-
leg, geliek te kriegen. As ik dat
leas in de krante dan denk ik an
al de argernis die daor achter
zit. En dan van twee kanten,
vanwege de  man die die dwang-
som krig opgelegd en de  ambte-
naar  die  B. en W. zo wiet kreeg.
Ik denke dus dat zonne nieje
commissie arg nuttig war kan
doon in ons mooie Bronckhorst.   

De Baron van Bronckhorst



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

De keuze voor een pannenkoeken res-
taurant was snel gemaakt doordat bei-
den het leuk vinden om met kinderen
om te gaan en uiteraard blijft de pan-
nenkoek een gerecht wat voor een ie-
der betaalbaar blijft. Papa Beer is een
franchise formule waar ze nu in Vor-
den ook bij aan gesloten zijn. Op korte
termijn willen ze ook nog een apart
Wok en Grill restaurant er bij openen

in het de aangrenzende zaal. 
Dat ze ingesteld zijn op kinderen
blijkt wel uit allerlei zaken: zo hebben
ze diverse kindermenu's waarbij de
kinderen een eigen bord, beker of
zelfs een knuffel mogen uitkiezen.
Daarnaast kunnen kinderen sparen
voor leuke Papa Beer kado's. Naast de
pannenkoeken staan er op de menu-
kaart nog diverse andere gerechten,

voor alle gerechten geldt dat ze ook
mee genomen kunnen worden. Ook
bieden ze de gelegenheid om kleine
feesten en partijen te geven in het klei-
ne zaaltje, daar kan men ook met
groepen apart zitten om te eten. Bij
grote drukte dient deze zaal ook als
restaurant.

KENNISMAKEN
Op donderdag avond 3 augustus biedt
Papa Beer de buren en overigen be-
langstellende het 1e drankje en de af-
sluitende koffie ter kennismaking
aan. Ga gerust eens kijken op de Kra-
nenburg of je Papa Beer ziet lopen.

Papa Beer Vorden geopend

Na slechts 4 weken geleden de knoop te hebben doorgehakt heeft afgelo-
pen week Pannenkoeken restaurant "Papa Beer" op de Kranenburg haar
deuren geopend voor het publiek. Eigenaresse Patricia Huisintveld heeft
samen met haar partner Erwin al jaren in de horeca gewerkt, door de ope-
ning van hun eigen restaurant is een wens in vervulling gegaan.

Voor de kinderen hebben ze in het restaurant een speciale Papa Beer speelgrot ingericht.

In 1969 werd de hippietijd afgesloten
met een legendarisch festival: Wood-
stock. Het festival heeft veel overeen-
komsten met Herrie bi-j Tante Gerrie.
Een Amerikaanse boerderij werd voor
drie dagen het toneel van de revolutie.
Het gevoel van muziek, vrede, saam-
horigheid wisten later een diepe in-
druk achter te laten op de gehele we-
reld. Ook de heren van Op Drift zijn
bijna 40 jaar later besmet met het hip-
pievirus. Het podium bij boerderij 't
Holt-slag (vrij vertaald: wood-stock)
brengt het publiek helemaal terug
naar de sixties. Bubbling light-shows,
hippie-acts, wierook en nog veel meer
'groovy' en te gekke acts zullen te zien
zijn op het festivalterrein. Ook het pu-
bliek kan bijdragen aan het ultieme
sixties-gevoel door zich als hippie te
verkleden. De meest originele hippie
wint een mooie prijs. Natuurlijk
draait het vooral om de muziek en net
als tijdens het originele Woodstock
wordt het een gevarieerde avond. Als
opener zal spelen Tinitus-Gehörsturz.
Een groep jonge punkrockers uit Oos-
tenrijk. Tijdens hun eerste buitenland-
se optreden spelen zij knallende eigen
nummers om het publiek eens goed
wakker te schudden. De tweede topact
is The Blue-Mondays uit de omgeving
van Laren. De ideale zomeravondband
met veel bekende rockcovers. 

De avond wordt als vanouds afgeslo-
ten door Op Drift. De groep zal deze
avond naast gouwe ouwe Op Drift
nummers ook veel nieuw werk pre-
senteren afkomstig van hun laatste cd.
Deze fonkelnieuwe hitschijf wordt de-
ze avond gepresenteerd aan het pu-
bliek. Ook hierin staat het thema van
de jaren '60 centraal, want de songtek-
sten staan bol van positivisme, naober-

schap, met mekaare samenwerken,
feest en vrijheid. Met liedjes over
Bronckhorster Blond en een nieuwe
versie van een Goeie Buur weet Op
Drift weer de juiste sfeer van de Ach-
terhoek te omschrijven. Ook komen
een aantal legendarische figuren als
de Bullebak en hippierevolutionair
John Lennon zelfs weer tot leven. De
cd is zoveel mogelijk live opgenomen
en de band maakte gebruik van veel
bijzondere instrumenten als een lap-
steel, mandoline, cajun, dobro en een
zelfontwikkelde vibraslang-o-foon.
Drummer/ zanger Johny Addink zorg-
de weer voor de geluidseffecten en ty-
petjes. Aan de cd werkten een aantal
bijzondere gasten mee. Zo speelt Nor-
maallegende Alan 'Gaspiepe' Gascoig-
ne een zinderende gitaarpartij en ver-
zorgde dichter Hanz Mirck het voor-
woord. 

Kunstfotograaf Ron Derksen en kun-
stenaar/ bassist Hans HoogStoevenbelt
maakten van het cd-boekje een waar
kunstwerk. De opnames vonden
plaats in de eigen studio in Warken.
Een speciaal koor van buurtkinderen
bracht een ode aan het hechte buurt-
schap, de thuisbasis van Op Drift. Emi-
ly Woestenenk en Sander Heuvelink
zijn de slagroom op het toetje en met
hun muzikale inbreng is de cd hel-
maal af! De titel van de cd is geïnspi-
reerd op het meest universele gevoel
ter wereld…..een verlossende scheet. 

In ieder geval wordt HBTG 2006 weer
een oergezellig feest en zelfs de prijs
van de entree en het bier zijn recht-
streeks uit de jaren '60.Tot ziens op
vrijdag 18 augustus op boerderij 't
Holtsag Geesinkweg 2 in Warnsveld.
www.op-drift.nl

Woodstock herleeft op
Herrie bi-j Tante Gerrie

Trek je bloemenjurk uit de kast, zet een hoed op, steek de wierook aan,
ontsteekt uwer lavalamp, geef het peace-sign, draai de hele zomer platen
van the Beatles. Waarom? Omdat Op Drift  op vrijdag 18 augustus de 4e
editie van Herrie bi-j Tante Gerrie (HBTG) organiseert. Boerderij  't Holt-
slag  wordt tot hippiecommune omgetoverd voor "Woodstock in Warken".

De zomer duurt nog even voort, maar
de mensen van Moos en Ko zijn alweer
druk om u in het najaar een prachtige
collectie te tonen. 

Met het vertrek van Yvonne's jeugd-
mode zouden er ook een aantal
merken niet meer te krijgen zijn in
Vorden. Daarop springen zij bij Moos
en Ko op in; op de afgelopen beurzen

hebben zij contact gelegd met zowel
Bad Boys en Girls, als Salty Dog en
Garcia. De eerste afspraken staan en
geprobeerd wordt om dit najaar al een
gedeelte van de collectie in de winkel
te hangen. 

Naast dit alles zult u ook een babylijn
vinden. De kadootjes maken plaats
voor babykleding van Babyface en
Creem. 

Zoals u gewent bent hangt het weer
lekker vol en is er voor iedereen wat
bij. Leuk en betaalbaar!!! 

Loop gerust eens binnen bij Moos en
Ko aan de Burgemeester Galleestraat
in Vorden.

Moos en Ko klaar voor
het nieuwe seizoen
Waarschijnlijk is u ter ore geko-
men dat ook Moos en Ko ermee
zou stoppen. Het tegendeel is waar,
het team is uitgebreid met alweer
een enthousiasteling namelijk
Yvonne Kuilboer uit Zelhem. Naast
Linda, Akkemay en Aleike zal zij de
ochtenden voor u klaar staan.

Evenals bij de succesvolle actie in fe-
bruari jl. gaan vanaf 8.00 uur ‘s mor-
gens de laatste artikelen de deur uit
voor natuurlijk de laagste prijzen. 

Ook zijn er "speciale uur- aanbiedin-
gen" en staat er tussen 8.00 en 9.00
uur voor de vroege vogels weer een
ontbijtje klaar. 

Alle reden om vast te noteren: Zater-
dag 19 augustus naar Vorden!!! 

Voor meer informatie en aanbiedin-
gen zie de binnenkort te verschijnen
speciale "Alles de deur uit krant"

Zaterdag 19 augustus a.s. "Alles de deur uit"

Opruiming in het 
centrum van Vorden
De herfst staat weer voor de deur
en daar willen de Vordense onder-
nemers opgeruimd aan beginnen.
Ze houden op zaterdag 19 augustus
grote schoonmaak. U als klant pro-
fiteert daar volop van mee.

DE DEELNEMERS ZIJN:
• Promotiestand Succulenta
• Wim Alsemgeest (beheerder boe-

kenbeurs Succulenta) met zowel
nieuwe als tweedehands-boeken en
tijdschriften m.b.t. cactussen en suc-
culenten. Tevens zal hij al uw vragen
over het zaaien, enten enz. beant-
woorden

• Infostand Aloë vera met  het thema
'van plant naar product'

• Amnesty International afd. Ruurlo
met tweedehands-boeken enz.

• Historische Vereniging 'Old Reurle'
die o.a. boeken verkoopt

• Stichting Go Togo met een ontwik-
kelingssamenwerkingsproject om
de zelfredzaamheid van de Togolese
bevolking te bevorderen

• VVV-stand met toeristische tips
• IVN-stand met informatie over na-

tuureducatie
• Stand VSA (Vereniging Streekpro-

ducten Achterhoek-Liemers) met in-
formatie over arrangementen en
producten

• Vrienden van het Platteland met
promotiemateriaal

• Met het Cactus Rad van Avontuur
zijn er mooie prijzen te winnen 

Voor de normale entreeprijs plus gra-
tis consumptiebon kunt u het Familie
Park Cactus Oase met o.a. de tentoon-
stelling van de Hist. Ver. 'Old Reurle' en
de vogeltuin bezichtigen.

Boeken-/
informatiemarkt
voor jong en oud
Op zondag 6 augustus a.s. vindt er
in de ontvangstruimte en zaaikas
van de Cactus Oase, Jongermans-
steeg 6 te Ruurlo een boeken-/infor-
matiemarkt plaats. Van 10.00 tot
17.00 uur kan iedereen deze markt
bezoeken.

LTO Bronckhorst organiseert zater-
dag 5 augustus in samenwerking
met de afdeling ‘Vrouwen van Nu’
een fietstocht langs een aantal agra-
rische en aanverwante bedrijven. 

Deelnemers aan deze “Fiets de boer
op’ kunnen s’ochtends tussen 10.00-
11.30 uur starten vanaf het Marktplein
in Vorden. Achtereenvolgens wordt

onderweg een watermolen bezich-
tigd, een pluimveebedrijf, een boerde-
rijwinkel, een koolzaadverwerkings-
bedrijf en een bedrijf in tuinartikelen.
Halverwege de fietstocht is er een pau-
ze en zullen de dames van ‘Vrouwen
van Nu’ heerlijke pannenkoeken bak-
ken. Tevens worden er die dag ‘ergens’
onderweg een aantal oude ambachten
gedemonstreerd.

Zaterdag 5 augustus: 

Fiets de boer op



De clubkampioenen bij Socii zijn be-
kend na 14 dagen diverse voorrondes
gehouden te hebben was het zaterdag
finale dag. Onder zeer warme omstan-
digheden was Robert Kornegoor te
sterk voor de zeer goed spelende Ste-
fan Roording in de heren enkel. Stefan
nam het samen met zus Sandra op te-
gen Nel Nijenhuis en Daniel Stapel-
broek in de mix en wisten dit in hun

voordeel te beslissen. Joep Haverkamp
en Robert Kornegoor lieten er geen
twijfel over bestaan wie de sterkste is
in de heren dubbel en bonden Henk
Jan Rietman en Andre Hissink aan
hun zege kar. Bij de dames dubbel wa-
ren het Susanne en Nel Nijenhuis die
de beker voor een jaar mochten mee-
nemen tegen Elly Schoenaker en Bea
Arends. Ook was er dit jaar weer een
zogenaamde B poule met geweldig

mooie drie setters hier was Jasper de
Ronde de sterkste voor Gerrit Loman.
De organisatie kan terug zien op een
zeer geslaagd toernooi vele mooie par-
tijen en een mooie finale dag waar
ook het lopend buffet er zeer goed ver-
zorgd uitzag. Dit jaar had men weer
voor wissels bekers gekozen en kregen
de winnaars een shirt met de tekst
Clubkampioen 2006 erop. Uiteraard

was er ook voor de nummers twee een
shirt met aangepaste tekst Bijna club-
kampioen. 

De organisatie werd door Jasper de
Ronde winnaar B poule en door voor-
zitter Wim Regelink met vele lovende
woorden toegesproken en zo mochten
Rob Bouwmeister Ria Hissink en Liset-
te en Jan Willem Krijt de welverdiende
bloemen in ontvangst nemen.

Socii clubkampioenschap tennis

De Openluchtdienst start als vanouds
om 10.00 uur. De locatie is ten opzich-
te van voorgaande jaren iets gewijzigd. 

Het grasveld achter Kasteel Vorden is
verruild voor een prachtige schaduw-
rijke plek op de Zichtlaan bij de krui-
sing met de Vordensebosweg. Voor-
ganger Bram Rebergen zal in de dienst
ingaan op het thema ‘Vreemde Vo-
gels’. 

Een toepasselijk thema in de bosrijke
omgeving. Rebergen is jarenlang ac-
tief geweest als jongerenwerker en
programmadirecteur van het Flevo-
festival. Sinds mei 2005 timmert hij
aan de weg met zijn onderneming 'en
toch…' producties. Als programma-

maker, schrijver en spreker is hij altijd
op zoek naar de essentie en de relevan-
tie van het Leven in het klein en in het
groot. 

De muzikale begeleiding in de dienst
is in handen van Kees van Dusseldorp
op keyboard en Lianne Heijenk op
trompet. 

Kinderen en jongeren worden actief
bij de dienst betrokken.  Voor de aller-
kleinsten is er oppas. 

Stoelen zijn aanwezig, maar de organi-
satie verzoekt bezoekers als het moge-
lijk is zelf een tuinstoel mee te nemen. 

Mochten de weersomstandigheden te-
genvallen, dan wordt voor de dienst
uitgeweken naar de Dorpskerk van
Vorden. 

De Evangelisatiecommissie hoopt ech-
ter op mooi weer om iedereen welkom
te kunnen heten op de Zichtlaan van
Kasteel Vorden. Na afloop wordt voor
koffie, thee en fris gezorgd.

Openluchtdienst op Landgoed Vorden

Op zondagmorgen 6 augustus
vindt op Landgoed Vorden weer de
jaarlijkse Openluchtdienst plaats.
De organisatie is in handen van de
Evangelisatiecommissie van de
Hervormde Gemeente en de Gere-
formeerde Kerk uit Vorden. De
heer Bram Rebergen zal in de
dienst voorgaan. Thema van de
dienst is ‘Vreemde Vogels’.

Voorganger Bram Rebergen

Leestenseweg 10
7207 EA Zutphen

T: (0575) 52 17 96
F: (0575) 52 88 78

www.multimate.nl

• onderhoud en bouwservice

• monteren van binnen en buiten 

zonwering

• monteren van sloten en krukken en 

veiligheidsbeslag

• monteren van badmeubels en 

douchecabines

• monteren van schuifwanden/kast 

systemen

• leggen van parket en laminaatvloeren

• plaatsen of maken van 

nieuwe kozijnen, ramen en deuren

• afhangen van binnendeuren

• plaatsen van velux dakramen

• plaatsen van blokhutten

• op maat maken en 

plaatsen van kasten en kastinterieurs

• etc. etc. etc.

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in

antieke en klassieke

herstoffering

VER-/BOUWPLANNEN?
TEKENING NODIG!

• lichte bouwvergunning

• reguliere bouwvergunning

• vergunning wet milieubeheer

Neem vrijblijvend contact op met:

ndré Kasteel
Beatrixlaan 23 Telefonisch bereikbaar:
7261 XW Ruurlo ma. t/m vrij. na 19.00 u.ATel. (0573) 45 12 76 za. - zo. de gehele dag.

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Brinkhorst 1
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

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

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

gave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. In verband met zomerva-
kantie gesloten tot september.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym,
-sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden. I.v.m. zomer-
vakantie gesloten tot september

• Kaartclub maandagmiddag en bin-
go woensdagmiddag in het Dorps-
centrum.

AUGUSTUS
1 Rondleiding Pinetum de Belten
2 Handwerkmiddag-inlasmiddag

Welfare Rode Kruis de Wehme
2 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege

3 Klootschietgroep de Vordense Pan
6 HSV de Snoekbaars seniorwedstrijd
8 Rondleiding Pinetum de Belten
9 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
10 Klootschietgroep de Vordense Pan
10 HSV de Snoekbaars 55+ wedstrijd
15 Rondleiding Pinetum de Belten
16 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
17 Klootschietgroep de Vordense Pan
20 HSV de Snoekbaars seniorwedstrijd
22 Rondleiding Pinetum de Belten
23 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
24 HSV de Snoekbaars 55+ wedstrijd
24 Klootschietgroep de Vordense Pan
26 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+

in de Wehme info 55 20 03
29 Rondleiding Pinetum de Belten
30 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
31 Klootschietgroep de Vordense Pan

Vraag naar onze
vele mogelijkheden

Iets te drukken?
Of te printen?
Folders of clubblad?

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

Weeversdrukkerij

Weekblad Contact, 
het weekblad waar men

naar uitkijkt:

familie-advertenties, 
aanbiedingen van de bakker, 

de slager, groenteman en
visboer.

Dus DAAROM is het belang-
rijk te werken per editie;

dan blijft het betaalbaar
voor de kleine man!



Oorspronkelijk speelde levend licht in
de vorm van kaarsjes en waxinelicht-
jes een grote rol. Later kwamen de
fietsachterlichtjes, de brandende fak-
kels op het water, de cliplights (kleine
lichtpuntjes verbonden door snoeren),
de lads (lichtplaatjes die gebruikt wor-
den op de moderne fiets) en pnma-
staafjes (kunststof staafjes verlicht
door een achterliggende lichtbron die
o.m. gebruikt worden in moderne ver-
keerslichten).

Maar het publiek wil meer, het wil
nieuwe dingen zien. De gondelvaart
heeft daar tot nu toe altijd kunnen in-
spelen en ook in 2006 speelt het erop
in. Het gondelvaartbestuur en de gon-
delbouwers steken geregeld de kop-
pen bij elkaar om tot verdere innova-

tie te komen. Ook gaan zij soms op ex-
cursie. Vorig jaar werd een bezoek ge-
bracht aan Phantasialand in Brühl om
daar allerlei nieuwe lichttechnieken
te bestuderen.

Naast de hoofdschotel ( de twaalf ver-
lichte gondels op het water) is de mu-
zikale show in de loop der jaren steeds
belangrijker geworden. Het publiek
wil vermaakt worden, van minuut tot
minuut. Er is daarom een totaalshow
opgezet, waarin twee bands, een te-
nor, een dansgroep, een showmaster
en een playbackartiest een rol spelen. 
De bands die dit jaar optreden zijn
Chain Of Fools uit Aalten (in het eerste
weekend) en R..U..Ready uit Winters-
wijk (het tweede weekend). Alle avon-
den horen we de tenor Martin Hogen-

kamp uit Lichtenvoorde, showmaster
Michel Röser uit Ulft en Erik Klomps
uit Bredevoort. En tenslotte voert LA
Sports uit Lichtenvoorde enkele wer-
velende dansshows uit.

Gondelvaart Bredevoort is dit jaar op
vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus en
op vrijdag 1 en zaterdag 2 september.
Het parkeren is gratis; er is ruime par-
keergelegenheid. Het programma be-
gint om 20 uur en eindigt circa 22.45
uur. Na afloop is er op de Markt van
Bredevoort vertier tijdens de Aftergon-
delvaart. Ook kan men met het gon-
delvaarttreintje meerijden langs de
meer dan honderd verlichte tuinen
van Bredevoort.

Informatie kunt u verkrijgen op onze
eigen infolijn 06-15251128. Maar ook
de VVV Landstraat 24, 7121 CR Aalten,
telefoon 0543-473052 of het VVV-
agentschap Bredevoort, Markt 8, 7126
AZ Bredevoort, tel. 0543-452380 kan u
informeren. 
Tevens kunt u kijken op onze website
www.gondelvaart-bredevoort.nl 

Bezoek de gondelvaart in Bredevoort:
Een lichtspel vol muziek en romantiek.

Gondelvaart Bredevoort 2006
Een lichtspel, vol muziek en romantiek

Stilstand is achteruitgang. Dat geldt voor vele zaken, maar zeker ook voor
de gondelvaart in Bredevoort. Begonnen in 1968, is dit evenement in de
loop der jaren door honderdduizenden mensen bezocht.  Gondelvaart is
een kijkspel op het water, een show van licht en donker,  muziek en ro-
mantiek. Bredevoortse gondels zijn varende bouwwerken waarop voor-
stellingen zijn uitgebeeld door middel van diverse lichtvormen. Twaalf
gondels verschijnen er elk jaar op de Gracht, gebouwd door meer dan 140
gondelbouwers. Buiten de bouwers zijn nog eens 140 mensen betrokken
bij allerlei werkzaamheden. Uit elk gezin in Bredevoort zijn één of meer
mensen betrokken bij de gondelvaart.

Het toernooi, dat al jaren deel uit-
maakt van het Oost Gelders Tennis
Circuit, kent in de hoogste rubrieken
een zeer sterke bezetting. In de heren
enkel 3, de hoogste categorie, komen
o.a. Danny Tekampe, Ruud van der
Plank, Marc Geers, Jan Willem Nijen-
kamp en Coen van Gils aan de start.
Uit de regio Twente hebben Pim Hein-
huis, Vincent Eleveld en Wouter

Braamhaar zich aangemeld. Coen van
Gils, de winnaar van 2003, is de eerst
geplaatste en Danny Tekampe uit
Groenlo de tweede. In de dames enkel
3, zijn Martine Dijkman en Nadia Els-
man genoteerd als kanshebbers op de
toernooizege.
Zij dienen dan wel af te rekenen met
Barbara Demming uit Bocholt, die als
eerste geplaatst is. De partijen in de
hoogste rubrieken worden zoveel mo-
gelijk 's avonds om 20.00 uur gepland.
Ook voor de overige rubrieken is de be-
langstelling zeer goed te noemen. Als
de weergoden ons net zo goed gezind,
en waarom zouden ze niet, zijn be-
loofd het weer een geweldig toernooi
te worden. In de edities van 2003 en
2004 liepen de temperaturen tot ver
boven de dertig graden op. De wed-
strijden op Tennispark "De Meene" in
Ruurlo beginnen dagelijks om 16.30
uur en finales worden op zondag 13
augustus vanaf 10.00 uur gespeeld.

Ruesink Open tennistoernooi
geheel volgeboekt
Het 21e Ruesink Open, wat gehou-
den wordt in de week van 7 - 13 au-
gustus, is ook dit jaar weer hele-
maal volgeboekt. In een week tijd
worden er door 171 tennissers 185
partijen in 18 rubrieken gespeeld.
Van heinde en verre weten de spe-
lers het tennispark in Ruurlo te
vinden. Dit is niet vreemd, want
het toernooi in Ruurlo staat garant
voor tennis van een hoog niveau en
een flinke dosis gemoedelijkheid
en gezelligheid.

Door jezelf (of een ander) Reiki te ge-
ven wordt het zelfgenezend vermogen
van het lichaam gestimuleerd. Met als
direct gevolg een diep gevoel van ont-
spanning. Door regelmatig te behan-
delen wordt je weerstand en vitaliteit
vergroot. Reiki ondersteunt bij allerlei
soorten van klachten. Bestrijdt niet al-
leen symptomen, maar bereikt ook de
oorzaak. Bovendien gaat Reiki zeer
goed samen met reguliere medische
behandelingen, maar komt nooit in
de plaats daarvan! Reiki is een krachti-
ge, liefdevolle energie die je niet kunt
sturen of belnvloeden. Iedereen kan
Reiki leren. Voor een cursus Reiki heb
je geen speciale voorkennis of vaardig-
heden nodig. Ook je opleidingsniveau
speelt geen rol. Ik ben in opleiding om
Reikimaster te worden. Het is mijn
grootste wens om anderen kennis te

mogen laten maken met Reiki en ho-
pelijk gaan zij net zo enthousiast met
Reiki aan de slag als ik. Ik organiseer 7
t/m 9 september 2006 (2 avonden van
19.30-22.30 uur en op zaterdag van 10-
17 uur) een Reiki-1-cursus bij mij aan
huis, die door Jan van 't Veen wordt
verzorgd. Van 26 t/m 28 oktober 2006
organiseer ik weer een Reiki-cursus bij
mij aan huis, die wordt door Lia van 't
Veen, mijn opleidend Reikimaster, ver-
zorgd 

WIL JE KENNISMAKEN MET REIKI?
Ik geef Reikibehandelingen, zodat je
aan den lijve kunt ervaren wat Reiki
doet. Daarnaast geef ik bij mij aan
huis ook oefenavonden voor mensen
die een Reiki-cursus hebben gevolgd.
Als je zelf nog geen cursus hebt ge-
volgd, ben je ook welkom als gast. Dus
gewoon om eens te ervaren wat Reiki
is. Je kunt ook rustig een afspraak ma-
ken, zodat ik al je vragen kan beant-
woorden. Informatie is te vinden op-
mijn website: www.reiki-vorden.nl.
Ook kan men mailen naar: info@reiki-
vorden.nl of bellen met Rianne Leijten
(Reikimaster-student), Smidsstraat 13
te Vorden, tel. (0575) 55 35 28 (na 18.00
uur).

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

Op de parkeerplaats achter café/res-
taurant "De Luifel" worden de machi-
nes tentoongesteld, tevens zullen er
demonstraties gegeven worden, hoe in

vroegere jaren de velden bewerkt wer-
den. Waaronder dorsen en balenper-
sen aardappelrooiers enz. Tractoren
van verschillende merken en bouwja-
ren zullen gepresenteerd worden, ge-
restaureerd en in originele staat her-
steld. Denk hierbij aan de merken
Deutz, Lanz Buldog, Cormick, Allgai-
er, Guldner. Er zal tekts en uitleg gege-
ven worden over de verschillende ma-
chines en de werking van de machi-
nes. Indien u interesse heeft om deel
te nemen,opgave is nog mogelijk, bel
hiervoor Jaap Geerligs op tel. (0573) 45
20 10 (Liefst tussen 18.00 en 19.00 uur)

Oude tractoren en werktuigen
Tijdens de jaarlijkse braderie op
woensdag 9 augustus in het cen-
trum van Ruurlo, zal dit jaar even-
eens een oldtimer show gehouden
worden. Dit jaar zal de nadruk lig-
gen op het agrarisch verleden. Te
zien zijn oude tractoren en oude
werktuigen. De hapening vind
plaats vanaf +/- 14.00 uur tot +/-
20.30 uur.

Woensdagavond 3 augustus a.s. is
er weer een prachtige voorstelling
in het Theater onder de Molen in
buurtschap Linde. Het is er door de

dikke muren van de molen heer-
lijk koel. Reserveren aanbevolen,
tel. (0575) 55 69 87. Theater onder de
Molen, Lindeseweg 29. Benefiet-

voorstelling voor onderhoud van
de Lindense Molen: iedere woens-
dag om 20.00 uur tot en met 23 au-
gustus 2006.

Theater onder de Molen
De fanatieke fietsers kunnen kiezen
uit 50 of 100 km. Voor het gezin is er
de pannenkoekentocht van 25 km. De

100 en 50 km routes laten de mooiste
plekjes in de Achterhoek zien. Er kan
gestart worden van 08.00 uur . Bij de
pannenkoekentocht kan men starten
van 10.00 tot 13.00 uur. Wilt u meer in-
formatie. Dan kunt u contact opne-
men met John Groeneveld, telefoon
(0575) 45 11 01.

Fietstocht Toerclub Steenderen
Op zondag 13 augustus organi-
seert Toerclub Steenderen weer de
jaarlijkse fietstocht vanuit ‘de Se-
ven Steenen’ te Steenderen.

Op 16 augustus 2006 is er een spette-
rende programma tussen 10.00 uur en
18.00 uur op de wei bij kasteel Vorden.
Er wordt een roofvogelshow gegeven
door een heuse valkenier. Hij toont u
verschillende roofvogels in hun
vlucht. De ridders verzorgen een
schijngevecht. Er treden een middel-
eeuwse muziekgroep. Bordercollies
drijven dit keer geen schapen op,
maar groepen ganzen!
Kinderen met een stempelkaart kun-
nen aan verschillende middeleeuwse
activiteiten deelnemen. Ze kunnen po-
nyrijden en ringsteken en middel-
eeuwse spelletjes doen, hun eigen fa-

miliewapen schilderen, kleien en vilt
maken. En natuurlijk krijgen ze
zwaardvechtles. De Herberg en de Ro-
tonde zorgen dat er iets gedronken
kan worden. U mag deze dag voor jon-
ge ridders en jonkvrouwen niet mis-
sen!

Daarnaast is er op de pleisterplaatsen
van deze route nog meer te doen dan
de leuke en spannende opdrachten
die in de routebeschrijving staan. Tus-
sen 10.00 en 14.00 uur wordt het start-
sein gegeven bij de stand van de VVV
op de wei. De route brengt u langs de
volgende evenementen:

Kinderen kunnen een schild met hun
eigen wapen beschilderen. U luistert
ondertussen naar middeleeuwse mu-
ziek. De molen van Hackfort is deze
dag geopend en de molenaar geeft de-
monstraties. Hij beantwoordt graag al
uw vragen. 

Er zijn echte ridders in gevecht en zij
geven kinderen graag zwaardvechtles.
Aan de route kan alleen worden mee-
gedaan op inschrijving: het aantal
deelnemers is beperkt..

De Berenddag wordt mede mogelijk
gemaakt door Gelderland Cultuur-
land, Euro Planit, Rabobank Graaf-
schap West, Bruna Vorden en vele an-
dere plaatselijke sponsoren. Voor ver-
dere inlichtingen kunt u terecht VVV
Vorden, (0575) 55 32 22
www.berendvanhackfort.nl
www.martineletterie.nl

Berenddag 2006
Sinds drie jaar heeft Vorden een kinderfietsroute: In de sporen van Be-
rend. Op de fiets en gewapend met een Berend-rugzak gaan kinderen te-
rug in de Middeleeuwen. Zij volgen de sporen van de achtjarige Berend
van Hackfort die rond 1500 écht op kasteel Vorden en Hackfort heeft ge-
leefd. De fietsroute is gebaseerd op de kinderboeken van Martine Letterie
over deze jongen.

DRUKWERK?
WIJ VERZORGEN HET GRAAG VOOR U

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl
Weeversdrukkerij



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

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk
LICHTENVOORDE
� 0544 - 377008

BORCULO
� 0545 - 273320

FAX: 0545 - 274743
MOBIEL: 06 - 18976218

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

GOOSSENS  ATOMICA
OPRUIMING

Op gehele zomercollectie

Zomerjassen, fleece-jassen, capri-broeken, 

t-shirt, blouse, korte broeken, etc.

Kortingen vanaf 35%

Gehele tuinmeubelcollectie

Houten, aluminium, rotan, kunststof, etc.

Ook nog ruime keuze in kussens

OP = OP Kortingen tot 50%
Het warme weer blijft,

dus kom naar Goossens Atomica voor zomerkleding!!!

José la Croix 
Verpleegkundig Overgangs-

consulente

Toverstraat 7, Baak
Tel. 0575 - 56 03 81 

Veelal tegemoetkoming door zorgverzekeraar
Praktijk onder meer i.s.m. het Kruiswerk in
Baak/Zutphen/Doetinchem/Brummen/Ruurlo/Groenlo

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06

Mobiel: 06 53553304
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
I.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

Tijdens De Bouwvak 

dubbele spaarpunten 
bij elke besteding 

van € 12,50!

Dus dubbel 

zo snel 

€ 12,50 KORTING!

DDDD eeee     aaaa cccc tttt iiii eeee     llll oooo oooo pppp tttt

tttt //// mmmm     1111 2222     aaaa uuuu gggg uuuu ssss tttt uuuu ssss     2222 0000 0000 6666
Actie geldt niet op arbeidsloon en aanbiedingen

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:

MA t/m DO 8.30 - 17.30 uur

VR 8.30 - 20.00 uur

ZA 8.30 - 16.00 uur

www.harmsenvakschilders.nl

Onze showroom is voorzien van airco. 

Netwerkweg 8, 7251 KV Vorden, Tel. (0575) 55 07 89 

Fax (0575) 55 53 24, Mobiel (06) 53 676 881, 

E-mail deeik@chello.nl

Hoveniersbedrijf De Eik

TUINONTWERP • 
TUINAANLEG ••  

TUINONDERHOUD ••• 
VIJVERAANLEG •••• 

BESTRATING ••••• 
SIERBESTRATING •••••• 
HERBESTRATING ••••••• 

Het kacheltje
Vincent Spiegelenberg

Verkoop van Pellet-,

Hout-, Gas-  

en Speksteenkachels
op afspraak 06-17 23 61 00

Vorden

www.hetkacheltje.nl

Tevens snoeispecialist voor uw

tuin, bomen en fruitbomen
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ZONDAGMIDDAG 10 SEPT.ZONDAGMIDDAG 10 SEPT.

PRESENTEERT

HØKEN IN LOARNEHØKEN IN LOARNE

NORMAAL
& KASBENDJEN
NORMAAL 
& KASBENDJEN

14:00 UUR - 19:30 UUR
KAARTEN: WITKAMP LAREN,
HAARSALON FIGARO LOCHEM EN
CAFÉ BRAAKHEKKE IN BATHMEN

OF BEL: 0573-401210

14:00 UUR - 19:30 UUR
KAARTEN: WITKAMP LAREN,
HAARSALON FIGARO LOCHEM EN
CAFÉ BRAAKHEKKE IN BATHMEN

OF BEL: 0573-401210

U kunt nog steeds
genieten van

de heerlijke zoete

KERSEN

Kapelweg 14 • 7233 SC  Vierakker

Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

Openingstijden
ma. t/m vr. 10.00 - 12.00 uur   13.00 -19.00 uur

zat. 10.00 - 17.00 uur

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

DIN Gasfles 2006

gevuld met 5 kg propaan € 30,-
Ook het adres voor het 

afvullen met propaan
van uw eigendomsfles

Nu onze GEHELE
ZOMERCOLLECTIE
met prijzen vanaf  €5,-

tot maximaal €50,- 
Schröder Mode
Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
F 0575 46 42 75

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen
zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle
levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 464000
of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

Verf

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Bi i

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do 

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)

(0575) 46 40 00

HET IS NU DE TIJD VOOR:
UW BUITENSCHILDERWERK

DRUKWERK

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)
Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP, Tele-

foon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-

ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Halseweg 3c
7021 CX  Zelhem

Tel. (0314) 62 50 53

Weevers druk

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden

Postbus 22, 
7250 AA Vorden

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

E-mail: info@contact.nl

agentschappen

Weeversdrukkerij
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk, inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

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

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

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

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Recreatie en toerisme, Communicatie,
voorlichting en promotie, Openbare
orde en veiligheid, Handhaving,
Algemeen Juridische en Bestuurszaken
en Dualisering 

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

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

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

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

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Grasbetonblokken zijn geen rijweg!

Bij tegenliggers moet u op smallere
wegen vaart verminderen. Geef
landbouwvoertuigen de ruimte door

zelf langzaam de grasbetonblokken
of de berm te gebruiken. Dit voor-
komt schade aan de berm.

De gemeente Bronckhorst 
werkt dagelijks aan het onder-
houd van de wegen en de bermen. 
In vooral de buitengebieden liggen
langs veel wegen grasbetonblokken
als onderdeel van de berm. Dit zijn
blokken met een open structuur,
waar gras doorheen kan groeien. 
Zij dienen als versteviging van de
randen van het wegdek en zorgen
voor een betere afvoer van regen-
water. 

Het blijkt dat veel automobilisten
deze grasbetonblokken als rijweg
zien en elkaar passeren zonder
vaart te verminderen. Dit levert ge-
vaarlijke situaties op. Dat geldt ze-
ker ook bij het passeren van zware
landbouwvoertuigen, die niet de
berm of grasbetonblokken kunnen
gebruiken.

Houdt u zich aan de verkeersvoor-
schriften van de betreffende wegen!

Voorlopige sluiting voetbal- en trainings-
velden gemeente Bronckhorst

De voetbalvelden in de gemeente
hebben veel te lijden van het ex-
treem warme weer en het herstel
wat normaal gesproken in de rust-
periode (zomer) van de velden
plaatsvindt, is niet of te weinig ge-
beurd. In sommige situaties heeft
zelfs een achteruitgang van de
grasmat plaatsgevonden door ver-
dorde plekken in het gras. Hier-
door moeten nu op sommige vel-
den al extra investeringen worden
gedaan. Er moeten herstelwerk-
zaamheden worden verricht om de
grasmat goed bespeelbaar te krij-
gen. Na een inspectie van al haar
eigen velden heeft de gemeente
daarom besloten om de velden
met ingang van 28 juli jl. tot nader
order (dit is afhankelijk van de
weersomstandigheden) te sluiten.
Dit houdt in dat er geen trainingen
en wedstrijden mogen worden
gespeeld in deze periode. De ge-
meente heeft verenigingen hier-
over geïnformeerd en is zich ervan

bewust dat het een drastische in-
greep is. De weerssituatie biedt
ons helaas echter geen andere
mogelijkheid. Zo gauw de omstan-
digheden verbeteren, neemt de
gemeente weer contact op met de
verenigingen. Wij kunnen ons
voorstellen dat het besluit in be-
paalde situaties tot behoorlijke
problemen kan leiden. Mocht dat
zo zijn, dan verzoeken wij vereni-
gingen zo spoedig mogelijk con-
tact op te nemen met de heer 
T. Kiers van de afdeling Maat-
schappelijke ontwikkeling, tel.
(0575) 75 04 87 of per mail 
t.kiers@bronckhorst.nl
Incidenteel wordt dan bekeken of
een oplossing mogelijk is. De ge-
meente neemt de maatregel om te
zorgen dat er straks een mooie
grasmat ligt en rekent op de me-
dewerking van de gebruikers. Het
is immers in ieders belang dat de
velden na de zomer goed bespeel-
baar zijn.

Europese aanbesteding huishoudelijke
verzorging WMO
Op 1 januari 2007 treedt de nieuwe
Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (WMO) in werking. In deze wet
zijn drie wetten samengebracht: de
Welzijnswet, Wet voorzieningen ge-
handicapten en delen van de Alge-
mene wet bijzondere ziektekosten
(met name de huishoudelijke ver-
zorging). Gemeenten zijn verant-
woordelijk voor de uitvoering van de
WMO en maken hiervoor beleid dat
past hun eigen inwoners. Ook in
Bronckhorst gebeurt dit. We doen
dit samen met u. Zo zijn onder meer
verschillende informatiebijeenkom-
sten georganiseerd en worden be-
nodigde beleidsnotities opgesteld
waarop u kunt reageren. Voor ver-
schillende onderdelen uit de wet
moet de gemeente (nieuwe) con-
tracten aangaan met bijvoorbeeld
aanbieders van zorg. Onder andere
uit kostenoverweging en efficiëntie
pakt de gemeente dit gezamenlijk op
met omliggende gemeenten.    

Aanbesteding (deze informatie is
bedoeld voor zorgaanbieders)
Zo zijn de gemeenten Bronckhorst,
Aalten, Berkelland, Doetinchem,
Montferland, Oost Gelre, Oude
IJsselstreek en Winterswijk nu
gezamenlijk een Europese aan-
besteding gestart voor huishoudelij-
ke verzorging als onderdeel van de
WMO. De acht gemeenten hebben
vorige week de aanbesteding ter
publicatie aangeboden bij de Euro-
pese gemeenschap. In de publicatie-
tekst is de procedure vermeld en de
wijze waarop aanbestedingsdocu-
menten zijn te verkrijgen. De publi-
catietekst is te downloaden via:
www.ted.europa.eu � selecteer
NL� stel (rechtsboven) zoek naar
NL taal in � selecteer nogmaals
NL� voer bij ‘snelle zoekactie’
(rechtsboven) de zoekterm huishou-
delijke verzorging in � selecteer
NL-Varsseveld: huishoudelijke
diensten.

Waarschuwing
Engelse asfalteerder
werkt niet namens
gemeente!
De gemeente heeft de afgelopen
tijd enkele meldingen ontvangen
van inwoners met de vraag of een
Engelse wegenbouwer die langs
de deuren komt om opritten te
asfalteren inderdaad (zoals het
bedrijf zegt) via een onderaanne-
mer werkt voor de gemeente. Dit
is niet het geval! De Engelse we-
genbouwer geeft aan dat zij met
toestemming van de gemeente
asfalt dat tijdens groot onder-
houd overblijft goedkoop kan
aanbieden voor de asfaltering
van inritten en weggetjes op ei-
gen percelen. De gemeente is
echter niet betrokken bij dit be-
drijf en de diensten die zij aan-
biedt. Als u met hen in zee gaat,
is dit op eigen risico. De gemeen-
te heeft de politie op de hoogte
gesteld van de activiteiten, omdat
de naam van de gemeente wordt
gebruikt terwijl wij geen afspra-
ken hebben met het bedrijf.  

Wilt u VIP-gast van de raad zijn?

Sinds begin dit jaar nodigt de ge-
meenteraad iedere maand een aan-
tal inwoners uit om als VIP-gast een

raadsvergadering bij te wonen. U
wordt drie kwartier voor de vergade-
ring door twee raadsleden ontvan-
gen. Na een korte uitleg over het
werk van de gemeenteraad en infor-
matie over de onderwerpen die de
raad in de vergadering behandelt,
wordt u voorgesteld aan de burge-
meester, de raadsleden en de wet-
houders. Vanaf speciaal voor u gere-
serveerde plaatsen maakt u de
vergadering mee. Na afloop horen
we graag uw mening. Wilt u ook
graag VIP-gast van de raad zijn?
Meldt u zich dan aan bij de griffie,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail
griffie@bronckhorst.nl. De eerst-
volgende raadsvergadering is op 
24 augustus a.s.

B en w stellen subsidiebeleid in concept vast 
U kunt uw mening erover geven tot 15 september a.s.

De gemeente Bronckhorst is bezig
met het opstellen van het nieuwe
subsidiebeleid voor Bronckhorst. 
In mei en juni heeft overleg plaats-
gevonden over het nieuwe concept
subsidiebeleid van de gemeente 
met de huidige subsidieontvangers.
Waar mogelijk is de input uit deze
bijeenkomsten meegenomen in de
Beleidsregels en de Uitvoerings-
regels die   b en w in concept hebben
vastgesteld. Tevens zijn het Subsi-
diebeleidskader en de Algemene
Subsidie Verordening in concept
vastgesteld. Met name de inhoud
van de Uitvoeringsregels is van
belang voor verenigingen en instan-

ties. De stukken liggen tot 15 sep-
tember 2006 ter inzage. Dit betekent
dat een ieder tot die datum zijn of
haar mening erover kan geven aan 
b en w. U kunt zowel mondeling als
schriftelijk reageren. De stukken
liggen tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor, bij
de afdeling Maatschappelijk ontwik-
keling, en zijn ook te downloaden via
de website www.bronckhorst.nl
(onder Infobalie/Plannen &
projecten/Subsidiebeleid). 
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Maat-
schappelijke ontwikkeling, 
tel. (0575) 75 24 99.



Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen 
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, collecte Amnesty International, 11 t/m 17 februari 2006
• Drempt, fiets/puzzeltocht, 20 augustus 2006, van 13.00 tot 16.30 uur, Oranjecomité Drempt  
• Drempt, Zomerweg 28, live muziek, 17 september 2006, van 12.00 tot 24.00 uur, en 18 septem-

ber 2006, van 10.00 tot 24.00 uur
• Drempt, Zomerweg 28, ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet, 17 september 2006, van

12.00 tot 24.00 uur, en 18 september 2006, van 10.00 tot 24.00 uur 
• Hengelo Gld., de Hietmaat, concours hippique Ponyclub, 24 september 2006, van 08.00 tot

17.00 uur
• Hengelo Gld., de Hietmaat, houden van een feestavond op 9 september 2006, van 19.30 tot

24.00 uur, en het houden van een concours hippique op 10 september 2006, van 8.30 tot 18.00
uur, rijvereniging Zelhem e.o

• Hengelo Gld., Hietmaat, ontheffing art. 35 Drank en Horecawet, tijdelijke gebruiksvergunning,
9 en 10 september 2006, rijvereniging Zelhem e.o. 

• Hengelo Gld., Memelinkdijk 4, oogstfeest, ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet, 17 sep-
tember 2006, van 14.00 tot 19.00 uur 

• Hengelo Gld., sporthal Hengelo, aanvraag vergunning voor het organiseren van een kansspel,
trekking 17 september 2006, gymvereniging Achilles

• Hengelo Gld., Zelhemseweg, Hengels feest, ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet, 
19 augustus 2006, van 20.00 tot 01.30 uur de dag daaropvolgend 

• Hummelo/Keppel, aanvraag vergunning voor het organiseren van een kansspel, trekking 
28 oktober 2006, zwemvereniging DWL

• Steenderen, venten met aardappelen, groenten en fruit, vrijdagmiddagen, Hans Bleijenberg
• Toldijk, Weth. Spekkinkstraat, buurtfeest, 2 september 2006
• Voormalige gemeente Hummelo en Keppel, venten met bloembollen, 23 september 2006,

De Hessenrijders
• Vorden, kasteel Vorden, openluchtdienst, 6 augustus 2006, van 10.00 tot 11.00 uur 
• Vorden, kasteelweide, Berenddag, ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet, 16 augustus

2006, van 08.00 tot 20.00 uur

Bouwvergunningen 
• Halle, Bielemansdijk 44, bouwen vleesvarkensschuur  
• Hengelo Gld., Gompertsdijk 11, veranderen/vernieuwen voorgevel kantine/woning
• Hengelo Gld., Rozenstraat 16, gedeeltelijk veranderen van de woonruimte
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 51a, bouwen garage/berging
• Hummelo, Rozegaarderweg 13, realiseren zwembad, particulier
• Laag-Keppel, Rijksweg 65, gedeeltelijk vergroten woning 
• Steenderen, Paardestraat 10a, bouwen garage/berging
• Vorden, Almenseweg 21, vergroten woning
• Vorden, Enkweg 11, tijdelijk plaatsen kantoorunit voor een periode van 5 jaar 
• Vorden, Industrieweg 13, bouwen bedrijfshal
• Vorden, hoek Insulindelaan/Molenweg, bouwen 8 seniorenwoningen
• Vorden, Schoolstraat 2, bouwen helft dubbele woning, fase 2
• Vorden, Schoolstraat 4, bouwen helft dubbele woning, fase 2
• Zelhem, de Biezenbusse 6, gedeeltelijk vergroten woning 
• Zelhem, Kruisbergseweg 52a, bouwen schuur 

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, hoek Insulindelaan/Molenweg, voor het bouwen van 8 seniorenwoningen, het betreft

een vrijstelling met toepassing van artikel 5, lid 5.8., sub a van de planvoorschriften van het
geldende bestemmingsplan ‘Vorden Centrum en Oost 1994’

Het bouwplan ligt van 3 t/m 30 augustus 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeen-
tekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de ge-
legenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstelling 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 Bouwen en milieu. 

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Vrijstelling artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 28 juli 2006:
• Hengelo Gld., Loakendijk, natuurontwikkeling op de voormalige agrarische gronden aan de

noordoostzijde van de Schapendijk en ten westen van de Veengoot met de kadastrale perceels-
aanduidingen, gemeente Hengelo, sectie M, nr. 98 ged., nr. 99 ged., nr. 100 ged., nr. 101 ged.,
geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied Hengelo 1984’

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

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

Verleende vergunningen 
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 21 juli 2006:
• Hummelo, kermis, ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet, 12 en 13 september 2006 
• Hummelo, Sliekstraat, concours hippique, 26 en 27 augustus 2006, ponyclub Hessenruiters
• Hummelo, Sliekstraat, concours hippique, ontheffing artikel 35 Drank en horecawet, 26 en 

27 augustus 2006
• Velswijk, Velswijkweg 50, aanwezigheidsvergunning speelautomaat, d’n Draejer
• Vorden, Overweg 18, aanwezigheidsvergunning speelautomaat, squashcentrum Vorden
Verzonden 24 juli 2006:
• Zelhem, Stephanotisweg 1, feestavond en tijdelijke verkeersmaatregel, 21 augustus 2006
Verzonden 25 juli 2006: 
• Hummelo, fietstocht op 10 september 2006, van 12.00 tot 20.00 uur, optocht op 12 september

2006, volksfeest inclusief vogelschieten op 12 september, van 12.00 tot 20.00 uur, en 
13 september 2006, van 07.30 tot 18.00 uur, stichting Volksfeest Hummelo

• Kranenburg, Eikenlaan 23, feestavond op 11 augustus 2006, van 19.00 tot 01.00 uur de daarop-
volgende dag, en ontheffing geluid, van 20.00 tot 01.00 uur de daaropvolgende dag, vrijwilli-
gersavond op 12 augustus 2006, van 20.00 tot 24.00 uur, stichting Babybiggenmealbal

• Vorden, Castle fair, ontheffing artikel 35 Drank en horecawet, 23 t/m 27 augustus 2006
Verzonden 26 juli 2006:
• Hengelo Gld., Ruurlosweg 62, besloten feest en ontheffing geluid van 12 augustus 2006, van

20.00 tot 01.00 uur
• Steenderen, terrein ijsclub de Molenkolk, ontheffing kampvuur, 17 en/of 18 augustus 2006,

werkgroep zomeractiviteiten
Verzonden 27 juli 2006:
• Steenderen, Daliastraat, buurt/straatfeest met barbecue, 26 augustus 2006, van 16.00 tot 20.00 uur 
Verzonden 28 juli 2006:
• Halle, Dorpsstraat 47, afwijzing verzoek voor winkelopenstelling op de zondagen in de zomer-

tijd, supermarkt Hesselink

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 26 juli 2006:
• Laag-Keppel, Rijksweg 67, bouwen bergruimte, verleend met vrijstelling op grond van artikel

19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 26 juli 2006:
• Steenderen, Nijverheidsweg, bouwen aardappelsorteerbedrijf en verbouw bestaande hal
Verzonden op 27 juli 2006
• Drempt, Zomerweg 11a, vergroten en inpandig verbouwen woning, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Sint Michielsstraat 2b, verbouwen bedrijfspand tot kapsalon
• Wichmond, Lankhorsterstraat 26, gedeeltelijk verbouwen woning
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat ong., bouwen 18 zorgappartementen, verleend met vrijstelling op

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

Aanlegvergunningen 
Verzonden op 27 juli 2006:
• Wichmond, Polweg 6, kadastrale aanduiding, gemeente Vorden, sectie N, ged. nr.  401, voor de

aanleg van een poel
• Vorden, Wildenborchseweg 32, kadastrale aanduiding, gemeente Vorden, sectie C, ged. nr.

1505, voor de aanleg van een poel 

Sloopvergunningen 
Verzonden op 26 juli 2006:
• Hengelo Gld., Sterrenweg 14, slopen voormalige bibliotheek
Verzonden op 27 juli 2006: 
• Hengelo Gld., Kremersdijk 3, slopen 2 schuren, komt asbesthoudend afval vrij 
• Hengelo Gld., Memelinkdijk 2, slopen 3 veeschuren, komt asbesthoudend afval vrij 
• Keijenborg, Uilenesterstraat 11, slopen veeschuur/opslag
• Rha, Rhabergseweg 3, slopen woning, komt asbesthoudend afval vrij 
• Vierakker, Heerlerweg 6, slopen jongveestal, komt asbesthoudend afval vrij 
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 31, slopen asbesthoudende bedekking van de galmborden

van de kerktoren 
• Vorden, Almenseweg 41, slopen woning, komt asbesthoudend afval vrij 
• Zelhem, Vrogteweg 2, gedeeltelijk slopen van een boerderij en geheel slopen van 3 mestkel-

ders, een mestvaalt, een varkensschuur, een kippenhok en een berging, komt asbesthoudend
afval vrij 

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Steenderen, in verband met een buurt/straatfeest is de Daliastraat, vanaf de kruising Daliastraat/

Begoniastraat tot de kruising Dalisastraat/Prins Bernardhardlaan, op 26 augustus, van 16.00 tot
20.00 uur, afgesloten voor het verkeer, met uitzondering van het bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200,7255 ZJ
Hengelo Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Openbare orde en veiligheid (APV/bijzondere wetgeving), Bouwen en milieu (bouw-
en sloopvergunningen) en Ruimtelijke en economische ontwikkeling (tijdelijke verkeersmaat-
regelen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagteke-
ning, 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 be-
zwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Wegwerkzaamheden
• Steenderen, door onderhoudswerkzaamheden is de Covikseweg van 14 augustus t/m 29 sep-

tember 2006, of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor het verkeer 



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Toldijk, in verband met onderhoudswerkzaamheden is de Voortseweg vanaf 14 augustus t/m 25
augustus, of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor het verkeer

Aanwonenden zijn tijdens de werkzaamheden, zij het met enige hinder, bereikbaar.

Bestemmingsplannen

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied 2005 Zutphen-
Emmerikseweg 75b Steenderen’
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2005 Zutphen-Emmerikseweg 75b’ is onherroepelijk ge-
worden. Het plan heeft betrekking op het vestigen van een watersportbedrijf in de bestaande be-
drijfsbebouwing op het perceel Zutphen-Emmerikseweg 75b in Steenderen.

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 ge-
noemde 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.

Nieuwe Begraafplaatsverordening in inspraak
De gemeente Bronckhorst beheert begraafplaatsen in Hengelo, Wichmond, Vorden, Steenderen
en Zelhem. Iedere voormalige gemeente had een verordening voor het beheer en gebruik van de
begraafplaatsen. Op grond van de Wet Arhi (de wet die de herindeling formeel regelt) vervallen
de bestaande verordeningen van de oude gemeenten per 1 januari 2007. B en w stonden voor de
keus de verordeningen van de oude gemeenten van toepassing te verklaren of een nieuwe veror-
dening voor de gemeente Bronckhorst te maken. Vooral omdat de gemeente éénduidigheid
nastreeft, is ervoor gekozen een nieuwe verordening te maken. Uitgangspunt voor de nieuwe
verordening is de modelverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze
verordening wijkt in hoofdlijnen niet veel af van door de oude gemeente gehanteerde verordenin-

gen. Op grond van de nieuwe verordening zijn nadere regels voor grafbedekkingen en nadere
regels voor graven en asbezorging opgenomen.

Nadere regels voor grafbedekking
Een belangrijk onderdeel in het begraafplaatsbeheer is de grafbedekking. Voor het plaatsen van
een grafbedekking is een vergunning nodig. B en w hebben onderzocht of het mogelijk is het
plaatsen van een grafbedekking vergunningvrij te maken. De gemeente is echter verantwoor-
delijk/aansprakelijk voor de op de begraafplaats aanwezige grafbedekkingen. Als er graf-
bedekkingen worden geplaatst die niet passend zijn of die constructief niet in orde zijn, dan
moeten b en w handhavend optreden. Gelet op de gevoeligheid rond begraven vinden zij dit niet
wenselijk. Wel wil de gemeente nabestaanden meer vrijheid geven in de keuze voor een graf-
bedekking. In de nadere regels zijn randvoorwaarden voor afmetingen en materiaalgebruik
opgenomen waarbinnen nabestaanden nagenoeg de volledige vrijheid krijgen in de keuze voor 
de grafbedekking.

Nadere regels voor graven en asbezorging
Naast reeds bestaande regels over graven en asbezorging geven b en w in deze nadere regels
invulling aan de regelmatig geuite wens asbussen te mogen bijzetten in de bovenlaag van een
eigen graf.

Nadere regels openstellingtijden
De openstellingtijden heeft de gemeente bepaald op 09.00 tot 17.00 uur op alle dagen van de
week

Inspraak
Burgemeester en wethouders verlenen, overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht, inspraak op de ontwerp ‘Verordening op het beheer en gebruik van de algemene
begraafplaatsen gemeente Bronckhorst’. U kunt de ontwerpverordening inzien op de afdeling
Openbare werken in het gemeentekantoor. Tegen betaling van de kosten kunt u kopieën krijgen.
Vanaf 2 augustus t/m 13 september 2006 kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan b en w,
schriftelijk (zie postadres) of mondeling aan de medewerkers van de afdeling Openbare werken.
De reacties betrekken burgemeester en wethouders bij de aan de gemeenteraad aan te bieden
ontwerpverordening. Naar verwachting stelt de gemeenteraad de verordening in de vergadering
van oktober vast.

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek 

van vele merken wand- en vloertegels

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811

info@bettingressing.nl - www.bettingressing.nl

Tijdens de vakantie 
(van zat. 22 juli t/m zat. 12 aug.)

Spetterende Spetterende 
kkoror ting vting vanan 15%15%

op al onze voorraad tegels*

Bovendien ontvangt u bij besteding

van €1500,- en meer

EEN TEFAL KOFFER BARBECUE
+

VLEESPAKKET WAARDEBON

(*t.w.v. € 150,-)

(*geldt niet voor aktie’s en aanbiedingen)
(* max. 1 per klant)

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

Goedkoper kunt u nergens kopen,

zelfs niet over de grens.

± voorraad:

40.000 m
2

N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde

Doetinchem Twente-route

Eibergen

Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg

Telefoon (0575) 46 43 68

 WARME ZOMER, 
          FRISSE KLEUREN

AP EGGINK
SCHILDERWERKEN

schilderen
behangen
wandafwerking

Voor eerlijk vakwerk binnen en 
buiten gaat u naar Ap Eggink

Een nieuw seizoen, 
een nieuwe kleur? 
Ap Eggink 
verzorgt het 
voor u! e-mail info@apeggink.nl

GRONDWERKEN

STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING
Varsselseweg 49

7255 NR Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 74 74

Fax (0575) 46 74 20

• ook op zaterdag •

Inname van: Tevens verkoop van:

• schoon puin • ophoogzand

• puin/zand • zwarte grond

• bouw- en sloopafval • gebroken puin

• asbest (dubbel verpakt in plastic)

Zeven orkesten met musici uit ten-
minste tien verschillende landen tove-
ren de tuin om in een waar muziekpa-
radijs. Onder hen de beroemde Ameri-

kaanse gospel/blues zangeres Angela
Brown. Toegangsbewijzen zijn te ver-
krijgen bij VVV Ruurlo (0573) 45 39 26
en via kunstkring-ruurlo@hetnet.nl

Kasteeltuinconcert Blues en Zo
In het park van Huize kasteel Ruurlo brengt op 3 augustus Euphonia
Novelty Orchestra oude Blues uit de Roaring Twenties. Het orkest begint
om 18.00 uur te spelen, dus zorg dat u op tijd bent. Het grote Kasteeltuin-
concert dat door de KunstKringRuurlo wordt georganiseerd gaat daarna
om half acht verder op drie podia waarop gospel en negro spirituals, jazz,
Chicago en Texas blues, pop, rock en soul gespeeld worden. Het muziek-
festijn eindigt om 12 uur 's nachts.

Vanaf tien uur bent u samen met u
huisdier van harte welkom. Ten eerste

staan er diverse standhouders met uit-
eenlopende producten als hondenvoe-
ding, rauwvleesproducten, homeopat-
hische geneesmiddelen en fytothera-
peutische producten. 
Daarnaast zijn er een hondentrainer,
paardenfysiotherapeut en honden-
trimster aanwezig, die diverse demon-
straties verzorgen, eventueel met uw
dier! En natuurlijk ben ik de hele dag
paraat om u en uw huisdier van een
eerste gratis controle en advies te
voorzien. Kijk voor meer informatie
op www.natuurlijkbeter.nl, of bel
(0575)  44 10 20.

Open dag
Op zaterdag 19 augustus a.s. opent
Advies- en behandelcentrum Na-
tuurlijk Beter haar deuren. Dit cen-
trum behandelt en begeleidt gezel-
schapdieren, van paarden tot mui-
zen en alles daar tussen in, vanuit
een natuurlijke basis. Voor allerlei
adviezen en problemen omtrent
uw dier kunt u terecht bij ons in
Wichmond.

Tussen half negen en tien uur melden
de kunstschilders zich bij de speciale
stand van het Kleurenpalet bij de Ra-
bobank aan de Zutphenseweg. Daarna
kunnen zij in volgorde van binnen-
komst een schilderplek uitzoeken in
het historische dorpskern of de direc-
te omgeving. Vanaf drie uur  's mid-
dags kunnen de schilderijen worden
ingeleverd om te worden ingelijst
voor de expositie en jurering. De dag-
winnaars en de finalisten worden
rond half vijf bekendgemaakt. Belang-
stellenden kunnen de hele dag de acti-
viteiten van de kunstenaars in Vorden

kosteloos 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 afgelo-
pen vijf jaar zijn tientallen dorpen
door de hele Achterhoek door kunst-
schilders bezocht.  

Dit jaar bezoeken de (amateur)schil-
ders eveneens Gelselaar, Lochem,
Bronkhorst en Bredevoort. De aftrap
voor het Kleurenpalet is op 1 juli gege-
ven in Doetinchem. Daar werd onder
grote publieke belangstelling een
jeugdschilderdag gehouden rond de
Kelder, het kleinste kasteeltje van Ne-
derland. De dagwinnaars mogen hun
schilderijen op zondag 27 augustus
exposeren tijdens de grote slotmani-
festatie in de Burgerzaal van het ge-
meentehuis in Zutphen. Daar wordt
uiteindelijk ook de winnaars van het
schilderseizoen 2006 bekend ge-
maakt. Meer informatie en opgave
www.kleurenpalet.nl

Kunstschilders bezoeken Vorden
Tientallen (amateur)kunstschilders
uit heel Nederland komen zater-
dag 12 augustus naar Vorden en
directe omgeving.  Daar zullen de
schilders tot in detail het Achter-
hoekse dorpsleven op schilder-
doek vastleggen. De schilderdag is
onderdeel van het grote kunst-
schilderevenement Kleurenpalet
van de Achterhoek dat deze zomer
voor de zesde keer de Achterhoek
doorkruist.



11e Internationale Combinerace Mariënvelde

In het weekeinde van zaterdag 12 en zondag 13 augustus verzorgt de
M.C.M. wederom een spektakelweekend rondom racende combines.
Sinds 1996 organiseert de Motor Club Mariënvelde jaarlijks een inter-
nationale combinerace. Begonnen werd destijds met zo’n 20 deelne-
mers, maar de laatste jaren staan er maar liefst meer dan 50 combines
aan de start. Om het publiek te blijven amuseren wordt er gewerkt aan
een gevarieerd programma.

De oude hangbrug bij het Jagershuis op landgoed Enghuizen in
Hummelo begint weer zijn oorspronkelijke vorm aan te nemen. 

Restauratie hangbrug op landgoed
Enghuizen
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In december 2005 werd begonnen
met de restauratiewerkzaamheden
van het ongeveer tweehonderd jaar
oude rijksmonument dat in zeer

slechte staat verkeerde. De werk-
zaamheden omvatten de restauratie
van smeed-, metsel- en timmerwerk
en zullen vermoedelijk begin sep-

Jan Smit en Normaal naar
Oktoberfeesten

Niet in de laatste plaats
door de komst van Volen-
dammer Jan Smit die op
zondag in de reusachtige
tent laat horen waarom hij
ook in Tirol een heldensta-
tus geniet. De populairste
zanger van Nederland heeft
een overvolle agenda en
trekt louter uitverkochte
zalen.
Op zaterdag brengen
Bennie Jolink en zijn man-
nen een ode aan de Tiroler
muziek. Een speciaal semi-
akoestisch optreden van
‘Normaal Speciaal’ tussen
de vele Lederhosen en de
trekharmonica’s die de
volkstumliche muziek ken-
merken. De Achterhoekse
Oktoberfeesten krijgen
hiermee voor het eerst een
stevige Nederlandstalige
injectie. 
Herfstbal nieuw op vrijdag: 
De aftrap voor de Oktober-

De 11e editie van
de Oktoberfees-
ten moet groter
en anders wor-
den dan alle
voorgaande. 
Vorig jaar trok-
ken de feesten
20.000 bezoekers.
In het weekend
van 21 en 22
oktober worden
dit jaar nog meer
liefhebbers ver-
wacht. 

Combinerace
Er wordt geraced in drie klassen, te
weten: de standaardklasse, de speci-
alklasse en de vrije klasse. Bij de
standaardklasse dienen de motor en
de riemaandrijving ‘origineel’ te
blijven. De motor mag opgevoerd
worden en wat goochelen met de

poelies is ook toegestaan. De grote
gevaarten bereiken inmiddels snel-
heden van meer dan 50 km/u. Er
wordt met 12 combines tegelijk
gestart, wat op de snel smaller wor-
dende baan leidt tot spectaculair
trek- en duwwerk.
Bij de specialklasse is de deelnemer

tember afgerond worden. De restau-
ratie wordt uitgevoerd door
Architectenbureau Boerman bna uit
Steenderen, Smederij Oldenhave B.V.
uit Vorden en Timmer- en
Aannemersbedrijf De Vries B.V. uit
Hummelo. De opdrachtgever is de
heer Graaf A.R.E.L. van Rechteren
Limpurg.

vrij in de keuze van motoren, trans-
missies en assen. Deze machines met
brullende V-8 motoren halen met
gemak snelheden tot boven de 100
km/u.
In de vrije klasse rijdt men met rond-
om geveerde machines die nog hoge-
re snelheden halen. 
De deelnemers zijn afkomstig uit
Nederland, Duitsland en Luxemburg.
Er wordt ook een race gehouden met
alleen dames op de combines.
Spektakel
Tussen de combineraces door wordt
het publiek op ludieke wijze ver-
maakt. Dit jaar is er een demonstra-
tie van rond vliegende motoren, die

door middel van verschillende
springschansen diverse stunts zul-
len uitvoeren. Daarnaast zal men
met een cross-demo van enkele
stockcars laten zien, welke enorme
snelheden er haalbaar zijn op onze
grasbaan.
Alebussenrace
Sinds 2002 vormt de ‘Alebussen-
Race’ een spectaculaire nieuwe
attractie. Dit jaar zal dit onderdeel
zijn vervolg krijgen waarbij nog
meer deelnemers aan de start zullen
verschijnen. De ingrediënten zijn
eenvoudig. Men neme een trekker
(met veiligheidsbeugel, maar zon-
der cabine) met daarachter een met
water gevulde giertank en gáán!!
Men mag de concurrenten hinderen
door flink te sproeien……. !!
De presentatie wordt verzorgd door
het spraakzame en prettig gestoorde
duo Huub  en Barry. 
Voor de kinderen is er een kermis
met o.a. gratis draaimolen, lucht-
kussen, schminken….. …... 

Feesten
Voor de feestliefhebbers is er een
gevarieerd programma in de grote
feesttent. Zaterdagavond is er vanaf
20.30 uur een dors(t)feest met de
bands ‘Dogz’ uit Hengelo (G) en de
plaatselijke ‘rock & lol’ band ‘Kiek
now us’.
Zondagmiddag na de combinerace
zullen ‘de Spitfires’ vanaf ongeveer
16.30 uur het spektakelweekend
afsluiten met een grandioos feestop-
treden.
Locatie
Het evenement vindt plaats aan de
Zanddijk tussen Mariënvelde en
Halle. De entree bedraagt voor de
zaterdagavond € 5,-. 
Zondag bedraagt de entree € 8,--.
Kinderen tot 12 jaar hebben gratis
entree en parkeren kost ook niets! 

Voor nadere informatie en actueel
nieuws kunt u de website 
www.combine-race.nl bezoeken.

feesten wordt gegeven op vrijdag 20 oktober
met het splinternieuwe en kleurrijke
Herfstbal dat wordt gepresenteerd door ‘bos-
wachter’ Hans Hulsebos. De ideale schoon-
zoon Jannes en Jovink & De Voederbietels
staan op het affiche naast Die Lustige Schla-
gerfreunden en Henk Wijngaard.
Alle informatie over de Oktoberfeesten kunt
u vinden op de website 
www.oktoberfeesten.nl.



Afgelopen woensdag was het dan zo-
ver, de eerste Blikvangers zijn ge-

plaatst. Nu is het plaatsen van de Blik-
vangers één ding, het onderhouden er-

van is zeker net zo belangrijk. Voor het
reinigen en onderhouden van deze
Blikvangers zijn dan ook een vijftal
vrijwilligers gevonden om deze taak op
zich te nemen, aan hen dan ook de eer
om de eerste Blikvanger te plaatsen. 

Ook bij het Beeckland aan het hoge is
inmiddels een Blikvanger geplaatst,
de schooljeugd zorgt daar zelf voor
het onderhoud ervan.

Werkgroep Zwerfvuildag plaatst blikvangers

De werkgroep Zwerfvuildag Vorden heeft al 11 keer een opruimdag geor-
ganiseerd. Omdat er toch veel afval terecht komt op veelal dezelfde plaat-
sen werd besloten om meer te doen dan alleen die ene dag per jaar. Het
idee ontstond om bij de gemeente een aanvraag te doen voor het plaatsen
van de zogeheten Blikvangers, bij iedereen wel bekend. Uiteindelijk is er
via het coöperatieve fonds van de Rabobank een bijdrage gekomen om
het een en ander te kunnen realiseren, uiteraard in samenwerking met de
gemeente Bronckhorst.

De vrijwilligers plaatsen de eerste Blikvanger aan de Baakseweg. Van links naar rechts: de heren Paap en Klein Lebbink, mevrouw Voerman
(van de werkgroep zwerfvuildag Vorden), mevrouw Ambagtsheer en de heren Hogeslag en Ilbrink

Ook dit jaar houdt Jong Gelre Vor-
den - Warnsveld weer haar jaarlijk-
se revue. Hier zoeken wij nog en-
thousiaste deelnemers voor. 

Alle toneel, dans, zang of decorbouw
fans zijn van harte welkom! De revue
gaat plaats vinden op vrijdag 17 en za-

terdag 18 november in het Dorpscen-
trum te Vorden. Als dit je aanspreekt
dan kun je jezelf opgeven per mail op
info@jong-gelre.nl of telefonisch bij
Geert Heuvelink (06) 33 972 391 of
Geert Harmsen (06) 11 475 086. 

Of kijk op onze site www.jong-gelre.nl

Jong Gelre Vorden - Warnsveld is op
zoek naar jong talent voor de revue

Het verschil met het vorige ontwerp is
dat de gevel van de hoekwoning is ge-
wijzigd. De omwonenden maakten
vooral een opmerking over de grote
hoeveelheid glas in de gevel. De glas-
partij is nu aanzienlijk verminderd. 
De huidige bebouwing is inmiddels
gesloopt. Van de acht bewoners heeft
een viertal bewoners aangegeven dat
ze wel wil terugkeren naar de nieuw-
bouw. Zij wonen nu tijdelijk in een
wisselwoning.  De overige vier nieuw-
bouwwoningen worden in 2007 aan-

geboden voor de verhuur. De huur-
prijs van deze woningen ligt tussen de
550 en 600 euro per maand. 
De woningen zijn opgebouwd uit één
bouwlaag met een kap en ze hebben
een kleine tuin. Op de begane grond
is, naast de keuken en woonkamer,
ruimte voor een slaapkamer en een
badkamer. Op de verdieping is nog
een tweede slaapkamer aanwezig. Het
nieuwbouwplan voor de woningen is
gemaakt door Egbert van Dijk van BD
Architectuur uit Arnhem.

Gewijzigd ontwerp
Molenweg/Insulindelaan

ProWonen heeft een bouwaanvraag ingediend voor de bouw van acht
huurwoningen aan de Molenweg/Insulindelaan. De geplande start bouw
direct na de zomervakantie is uitgelopen omdat het ontwerp nog is aan-
gepast. Dit is gebeurd na een aantal opmerkingen van omwonenden op
het gepresenteerde plan in april. ProWonen verwacht nu dat de bouw
eind 2006 kan starten.

Aanstaande donderdagmiddag alweer
het vijfde concert in de serie van ne-
gen. Deze keer neemt Cees van der
Poel uit Hilversum plaats op de Dorp-
kerkse orgelbank van het historische
Lohmanorgel. Hij brengt een program-
ma van plm. 30 minuten met werken
van Böhm, Krebs, Bach, Mozart en Le-

fébure-Wély. Cees van der Poel stu-
deerde orgel- en kerkmuziek aan het
Sweelinck Conservatorium te Amster-
dam bij Hans van Nieuwkoop en Ja-
ques Oortmerssen. Daarnaast volgde
hij een pianostudie aan het Maas-
trichts Conservatorium bij Frédéric
Meinders en Joop Celis. Cees van der
Poel is thans muziekdocent en hij is
als organist verbonden aan de Mor-
genster in Hilversum. Tevens is hij als
redacteur orgelbouw verbonden aan
het vakblad "Het Orgel". Dorpskerk
Vorden. Donderdagmiddag 3 augus-
tus 2006 aanvang 15.30 uur.

Muziek Dorpskerk
De korte donderdagmiddagcon-
certjes in de Dorpskerk in Vorden
worden gewaardeerd door een ge-
staag in aantal toenemende hoe-
veelheid bezoekers, waaronder veel
toeristen.

Een simpel bordje bij de ingang
van het Vordense zwembad ‘In de
Dennen’ met de tekst ‘Vanavond
Moonlight Swimming’ heeft
woensdag een topdrukte in en
rond het bad tot gevolg gehad. 

Waren er woensdag overdag door de
extreme hitte al enkele duizenden be-
zoekers naar het bad gelokt, in de loop
van woensdagavond kwamen daar
nog eens ruim 1400 bezoekers bij. Veel
ouders met kinderen die de campings
waren ontvlucht om tot s’ avonds laat

verkoeling te zoeken. Voor de kinde-
ren natuurlijk fantastisch dat ze zo-
lang op mochten blijven.Voor de aller
kleintjes onder de badgasten toch nog
zoiets als een ‘tijdslimiet’ Toen name-
lijk tegen de klok van tienen de Dj’ s
Koen en Peter of beter gezegd ‘DJ Fië-
sta’ het moment van aansteken van de
lampen begon af te tellen betekende
dat voor de kleine jeugd: bedtijd! De
ouderen bleven tot het middernachte-
lijk uur. De kantine draaide overuren
en de DJ’ s Koen en Peter zorgden voor
een dusdanige stemming dat er zelfs

rondom het bad een polonaise werd
gehouden. De temperatuur van het
zwemwater bedroeg 27 graden. Ge-
zien het succes van deze geweldige
zwemhappening zal bij aanhoudend
warm zomerweer zeker nog een keer-
tje Moonlight Swimming worden ge-
organiseerd. ‘Nu even niet want als
badpersoneel moet er met meer dan
3000 bezoekers natuurlijk wel het no-
dige opgeruimd en schoongemaakt
worden, dus nu eerst ‘even’ bijkomen’,
zo sprak badmeester Timme Koster,
mede namens zijn collega’s.

Topdrukte Moonlightswimming

VIERAKKER - FIETS VERDWENEN
NA ONGEVAL OF OVERVAL

De politie onderzoekt een vreemd
voorval waarbij de fiets van een 35-ja-

P o l i t i e

POSTDUIVEN P.V. VORDEN
Uitslagen wedvlucht vanaf Breuil le
Vert / Clerm over een afstand van ruim
400 km.: H.A. Eykelkamp 1,3,5,6,11,12;
C. Bruinsma 2; Comb. A  Winkels
4,7,8,13; T.J. Berentsen 9,14,15; M.M.
Tiemessen 10,16.

Wedvlucht vanaf Haasrode: H.A. Eykel-
kamp 1,2,3,5,7,8,9,13,16,17,20; Comb. A
Winkels 4; D.J. Gotink 6,14; T.J. Berent-
sen 10; M.M. Tiemessen 11,12,19; C.
Bruinsma 15; Wieneke Winkels 18.

D u i v e n s p o r t
rige Vordenaar blijkt te zijn verdwe-
nen. Het voorval deed zich op woens-
dag 19 juli rond 22.30 uur voor op de
IJselweg, vlakbij de Den Elterweg. De
man was wezen zwemmen in het
Bronsbergenmeer en was onderweg
naar Vorden. Wat er gebeurde is niet
duidelijk, want de man weet alleen
nog dat hij de dijk naar beneden reed
en de volgende ochtend bijkwam in de
berm. Zijn fiets was verdwenen, maar
andere waardevolle spulletjes had hij
nog. De man had niet gedronken en
vermoedt dat hij aangereden is of van
zijn fiets geslagen is. Van een ongeval
zijn geen sporen aangetroffen. Zijn
fiets een zwarte Chrysler, type Beach
Cruiser heeft de volgende kenmerken
zwart bagagerek boven het voorwiel
met een fietstas, banden van het merk
Elektra met een vlammotief, geen
spatborden. Van deze fiets zijn slechts
10 exemplaren in Nederland verkocht. 

De politie zoekt getuigen van het ge-
beurde en men kan bellen via 0900 -
8844.



Amerikaanse Neil T.
Anderson op De Betteld
De bekende Amerikaanse auteur dr. Neil T. Anderson, met internatio-
nale bestsellers als ‘Overwinning over de Duisternis’ en ‘De Bevrijder’ op
zijn naam, verzorgt van maandag 21 augustus tot en met zaterdag 26
augustus studies op vakantiepark en conferentiecentrum De Betteld in
Zelhem. Van maandag t/m donderdag zijn er ’s morgens bijbelstudies
over het thema ‘Vrijheid in Christus’. Vrijdag en zaterdag sluit An-der-
son zijn bezoek aan De Betteld af met een conferentie over
‘Overwinning op de duisternis’. Anderson behoort in Amerika tot de
baptistengemeente. 

Ex-crimineel en vrouwenhandelaar Angelo de Munk spreekt op zater-
dag 5 augustus om 20.00 uur op vakantiepark en conferentiecentrum
De Betteld over zijn criminele verleden en hoe hij is veranderd toen hij
God persoonlijk leerde kennen. Dat is het begin van een van de vele acti-
viteiten die in week 32 op De Betteld wordt gehouden.

Van 1 augus-
tus tot 15 sep-
tember 2006 is
er in ‘Etalage
Achter het
Raam’ aan de
Dorpsstraat 9a
in Laag-Keppel
werk te zien
van Hemme-
chien Knip.
Het werk van
Hemmechien
is abstract ex-
pressionis-
tisch en heel
divers. Vaak
fel van kleur
en groot van
formaat. 
Grote 
abstracties
met daarin
herkenbare
elementen.

Expositie Hemmechien Knip in
‘Etalage Achter het Raam’

Diverse activiteiten De Betteld
O.a. optreden zanger Gerald Troost 
en lezing ex-crimineel
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In ‘Achter het Raam’ exposeert zij
kleiner werk. Hemmechien  is gebo-
ren te Midwolda (Gr.) in 1939 en
woont sinds 1969 in Zutphen, met
een onderbreking van drie jaar om
op Aruba te kunnen werken. Vanaf
1996 schildert ze. Vanuit een teke-
ning van de werkelijkheid, vanuit
een bestaande vorm en compositie
wordt met kleur en lijn gezocht naar
een harmonisch geheel, combine-
rend en weglatend begint een uit-
werking daarvan en schept het doek
zichzelf. Er kunnen bepaalde patro-

nen ontstaan die herkenbaar zijn,
daaraan ontleent het werk dan zijn
titel. Soms is er een bepaalde perio-
de, waarin heel anders wordt
gewerkt, rustiger en in bescheiden
tinten. Of er verschijnen mensfigu-
ren, al dan niet in portret en dan
weer zeer verfijnde kleinere winter-
landschappen. Het werk is levend,
boeiend. Het is echt en zeer origi-
neel. Olieverf op doek. "Ik schilder
nooit twee keer hetzelfde. Ik begin
met een kleur die me die dag aan-
spreekt, meng die daarna met ande-

re en daarna moet het schilderij
zichzelf gaan maken. Zo werk ik. Er
kunnen figuren ontstaan die ik uit-
werk of juist niet. Meestal rond ik
mijn werk af met kleine fijne snelle
lijnen met de kleinste kwast, die ik
kan vinden. Als laatste volgt dan het
definitief opspannen, wegzetten en
twee jaar later aflakken." 
Meer informatie over het werk van
Hemmechien Knip kunt u vinden op
www.hemmechienknip.nl.

Die dag erop, zondag 6 augustus,
houdt De Betteld om 19.00 uur een
dienst waarin Martin Koornstra zal
spreken. Dhr. Koornstra sprak al eer-
der op de EO-Jongerendag waar
40.000 jongeren naar hem hebben
geluisterd. Iedereen is van harte wel-
kom. De entree voor de dienst is net
als het gesprek dat Angelo de Munk
op zaterdag houdt, gratis.
Gerald Troost, ook wel de christe-
lijke Marco Borsato genoemd, ver-
zorgt op woensdag 9 augustus van
20.00 tot 22.30 uur een spetterend
concert op De Betteld. Gerald zingt
Nederlandstalige christelijke num-
mers die hij voor een deel ook zelf
heeft geschreven. Inmiddels heeft

hij 4 cd’s uitgebracht. De entree van
dit concert bedraagt € 5,--.
Voor de kinderen organiseert De
Betteld op vrijdag 11 augustus om
20.00 uur een kinderfeest met aan-
sluitend om 21.00 uur een lampion-
nenoptocht. Op het kinderfeest ver-
maken volwassenen de kinderen
met sketches en toneelstukjes en
gaat het jonge publiek, begeleid
door een band, kinderliedjes zingen.
Volwassenen mogen meekomen. Het
feest wordt bekostigd met een col-
lecte.
Voor nadere informatie en een com-
pleet programmaoverzicht kunnen
geïnteresseerden de website
www.betteld.nl bekijken.

Mozart en Andriessen in Zelhemse
Lambertikerk

Cees van der Poel (1970) studeerde
orgel en kerkmuziek aan het
Sweelinck Conservatorium Amster-
dam bij Hans van Nieuwkoop en
Jacques van Oortmerssen. Daarnaast
volgde hij een pianostudie aan het
Maastrichts Conservatorium bij
Frédéric Meinders en Joop Celis.

Voor het label Naxos nam hij 17e
eeuws orgelwerk van Anthoni van
Noordt op. Hij speelde voor de radio
en werkte in 1997 en in 2005 mee
aan twee CD-projecten met muziek
van de ei-gentijdse Finse componist
Tauno Marttinen.
Van der Poel treedt regelmatig op als

Aanstaande vrijdag 4 augustus verzorgt Cees van der Poel vanaf 15.30
uur een orgelconcert in de Lambertikerk te Zelhem. Hij speelt een
afwisselend programma van Buxtehude, Krebs, Mozart en de
Nederlander Hendrik Andriessen. Het concert duurt een half uur en de
toegang is vrij. Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de kosten
en bestaat voor liefhebbers de mogelijkheid op het orgel te spelen.

Naast zijn werk als schrijver (hij
heeft meer dan 20 boeken op zijn
naam staan) is hij oprichter en
hoofd van ‘Freedom in Christ
Ministries’. Samen met zijn vrouw
heeft hij meer dan twintig jaar erva-
ring in het bevrijdingspastoraat.
Ook bij jongeren is hij geen onbe-
kende meer. Tijdens Flevofestival
2006 zal hij ook spreken voor dui-
zenden jongeren over de identiteit
in Christus.
De bijbelstudies die Anderson op De
Betteld verzorgt, beginnen voor de
jeugd elke dag om 10.15 uur. Voor de
volwassenen begint het om 10.45
uur. Geïnteresseerden hoeven zich
niet op te geven voor de studies.
Jong en oud is van harte welkom en
de intree is gratis. Wel wordt er een
collecte gehouden om de kosten te
dekken.
In samenwerking met de stichting
‘Geboren om vrij te zijn’ geeft
Anderson aansluitend op de bijbel-
studies de conferentie ‘Overwinning
op de duisternis’. Deze conferentie
wordt vrijdag en zaterdag op De
Betteld gehouden. Anderson laat
dan vanuit de Bijbel en de praktijk
zien dat de duisternis wijkt voor het
licht en de leugen vlucht voor de
waarheid. Hij is overtuigd dat de
schaduwen van een traumatisch ver-
leden kunnen verdwijnen door het
licht van Jezus’ evangelie. Ook deze
conferentie is gratis en wordt met

een collecte gefinancierd. Ze vindt
elke dag plaats van 9.00 tot 16.00
uur. 
Via de website www.betteld.nl of via
de receptie, tel. 0314-627200 kan
voor die week een verblijf geboekt
worden in een chalet, een stacara-
van of tourcaravan, in de herberg en
ook met de eigen tent of caravan
bent u welkom. 
Meer informatie over de conferentie
of het verblijf kan worden gevonden
op www.betteld.nl.

solist. Verder is hij al vele malen te
beluisteren geweest als begeleider en
in ensembles. Behalve als uitvoerend
musicus werkt Van der Poel als diri-
gent en  muziekdocent en is hij als
organist verbonden aan De Morgen-
ster in Hilversum. Als redacteur
orgelbouw van het vakblad ‘Het
Orgel’ publiceert hij regelmatig.

Tot eind augustus is er elke vrijdag
een orgelconcert in de Lamberti-
kerk. 
Nadere informatie hierover vindt u
op www.lambertikerk.nl/orgel.



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

Gildenweg 11 in Zelhem, 
Telefoon 0314-620471

Wij beschikken over een supermoderne 
wasstraat en over 4 eigen wasboxen 

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

KWALITEIT, SERVICE EN SNELHEID 
IS ONS MOTTO.

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

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

de wasstraat.

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

(kleine) trucks

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

T A N K S T A T I O N

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

ZZOOMMEERRAACCTTIIEESS
**AAPPKK  €€  1199,,== (benzine-auto’s)

**AAPPKK  €€  3388,,== (diesel-auto’s)

Airco service

1155%%  KKOORRTTIINNGG  OOPP  
UUIITTLLAATTEENN  EENN  

GGRRAATTIISS  MMOONNTTAAGGEE
Autosnelservice Lucri

Gildenweg 13 - Zelhem

Tel. 0314620871

(achter het pand van autowascentrum 

De Hoge Voort)

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur

Ideaal loopt Achterhoekse
Wandel 4-daagse

Vorig jaar deed Ideaal op Radio, Televisie en via In-
ternet al uitgebreid verslag van de eerste editie
van de Achterhoekse Wandel Vierdaagse met ver-
schillende interviews en verslagen. Dit jaar wil
Ideaal de luisteraar en kijker nog beter op de hoog-
te houden van dit wandelevenement dat tussen
dinsdag 15 en vrijdag 18 augustus wordt gehou-
den.
Om niets te missen van het nieuws tijdens de Vier-
daagse zullen vier medewerkers van Ideaal meelo-
pen op de route. Onderweg praten ze met wande-
laars en brengen ze sfeerreportages vanaf diverse
plekken op de route. Daarnaast brengt Ideaal in
ver-schillende nieuws- en informatieprogramma's
op de radio het laatste nieuws omtrent het evene-
ment.
Ook via Ideaal TV zal de kijker op de hoogte blijven
van de Vierdaagse. Naast nieuwsberichten over de
Vierdaagse vindt u er foto’s en beelden die soms
slechts enkele minuten daarvoor zijn geschoten
door de verslaggevers van Ideaal en via hun mobie-
le ap-paratuur zijn doorgegeven.
Omdat het voor radio- en tv-medewerkers van Ide-
aal ook een hele uitdaging is om een Vierdaagse te
lopen, houden zij een speciale weblog bij met
foto's en verslagen. Tevens vindt u er het laatste
nieuws omtrent de Achterhoekse Wandel
Vierdaagse. Het webadres is www.ideaal.org/aw4d. 

Fiets- en wandeldriedaagse 
op ‘de Bruil’

Op maandag 14, dinsdag  15 en woensdag 16
augustus verzorgt buurtvereniging ‘de Bruil en
omstreken’ uit Ruurlo een avondfiets- en wandel-
driedaagse. Aan de fietstochten  kan door zowel
jong als oud deelgenomen worden, aangezien de
tochten per avond niet langer zijn dan 20 km. De
wandeltochten zijn 10 kilometer lang en ook zeer
geschikt voor Nordic Walking.
Er kan elke avond tussen 18.00 en 20.00 uur gestart
worden bij café Nijenhuis, Batsdijk 1 in Ruurlo. U
komt daar door vanaf kasteel Ruurlo de weg Zieu-
went/Lichtenvoorde te volgen. Vanaf het kasteel is
het ongeveer 750 meter tot aan café Nijenhuis.
U kunt ook één of twee avonden mee fietsen of
wandelen, als u niet in de gelegenheid bent om
alle drie de avonden te komen. Deelname kost € 3,-
- per avond of  € 7,50 voor drie avonden inclusief
een consumptie per avond. 

Doornslagtournooi HC’03

Ook dit jaar organiseert Voetbalvereniging HC’03
het jaarlijkse Doornslagtournooi in Drempt. Er zal
gestreden worden tussen de teams van GSV’38,
Westervoort, HC’03 (Poule A), Erica’76, Be Quick
Zutphen en Varsseveld (Poule B).
In de poules worden de volgende wedstrijden ge-
speeld.
Zaterdag 6 augustus: GSV’38-Westervoort. Aan-
vang: 15.00 uur; Erica’76-Be Quick Z. Aanvang:
15.00 uur.
Maandag 8 augustus: HC’03-Westervoort. Aan-
vang: 19.00 uur; Varsseveld-Be Quick Z. Aanvang:
19.00 uur.
Woensdag 10 augustus: HC’03-GSV’38. Aanvang:
19.00 uur; Varsseveld-Erica ’76. Aanvang: 19.00 uur
Op 13 augustus zijn de finales.Tussen de nr. 3 van
poule A en de nr. 3 van poule B. Aanvang: 11.00 uur
wordt gestreden om de 5e en 6e plaats. Om de 3e
en 4e plaats wordt gespeeld door de nr. 2 van poule
A en de nr. 2 van poule B. Aanvang: 15.00 uur. De
winnaars van de poules spelen om 15.00 uur de fi-
nale. 

De politie onderzoekt vreemd
voorval

Een 35-jarige Vordenaar reed op woensdag 19 juli
rond 22.30 uur op de IJsselweg, vlakbij de Den El-
terweg in Vierakker. Hij had gezwommen in het
Bronsbergenmeer en was onderweg naar Vorden.
Wat er gebeurde is niet duidelijk, want de man
weet alleen nog dat hij de dijk naar beneden reed
en de volgende ochtend bijkwam in de berm. Zijn
fiets was verdwenen, maar andere waardevolle
spulletjes had hij nog. Hij had niet gedronken en
vermoedt dat hij is aangereden of van zijn fiets
geslagen is. De politie trof geen sporen aan die
zouden kunnen duiden op een ongeval. De verdwe-
nen fiets, een zwarte Chrysler, is van het type
Beach Cruiser met een zwart bagagerek boven het
voorwiel met een fietstas. De banden van het merk
Elektra en hebben een vlammotief. De fiets heeft
geen spatborden. Van deze fiets zijn slechts 10
exemplaren verkocht in Nederland. 
De politie zoekt getuigen van het gebeurde of
mensen die de fiets sinds 19 juli zijn tegengeko-
men. U kunt contact opnemen  met de politie, tel.
0900-8844.

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

www.eefjansen.nl

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

CCoonnssuulltt  oopp  aaffsspprraaaakk
Lid van Cellcare Health Group

EEeeff   JJaannsseenn
OOrrtthhoommoolleeccuullaaiirr  TThheerraappeeuutt  MM..BB..OO..GG..
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Van 5 tot en met 12 augustus in het centrum van Ruurlo

‘Volop gein op het Kerkplein’
tijdens Reurlse Pompdagen
Onder het motto ‘Volop gein op het

Kerkplein’ vinden van 5 tot en met 12

augustus onder auspiciën van Stich-

ting Reurlse Pompdagen diverse acti-

viteiten nabij de Ruurlose dorpspomp

op het Kerkplein plaats. Alle activitei-

ten worden door Ruurlose verenigin-

gen georganiseerd en zijn gratis toe-

gankelijk.

De betrokkenheid van Ruurlose vereni-

gingen, de verscheidenheid aan activitei-

ten, de sfeervolle entourage en de gratis

toegankelijkheid zijn de vier sterke pun-

ten van het zeven dagen durende evene-

ment. Achter elke activiteit gaat een

Ruurlose vereniging schuil en er wordt

voor jong en oud wat georganiseerd. De

formule van de vijfde editie wijkt niet

veel af van de voorgaande edities. Zes

Ruurlose verenigingen en de stichting

zelf organiseren evenzoveel activiteiten

in de laatste week van de bouwvakvakan-

tie. 

De reeks wordt zaterdagavond 5 augustus

om 19.00 uur geopend door handbalver-

eniging Blauw Wit met De Grote Apen-

show, een spectaculaire kindershow met

aansluitend een live optreden van de

band No Rush. Zondagmiddag 6 augustus

organiseert muziekvereniging Sophia’s

Lust vanaf 14.00 uur een kindermiddag

met diverse kinderspelen met als thema

‘circus’. Daarnaast wordt als trekpleister

mini-bike wedstrijden georganiseerd. Als

klapstuk wordt er zelfs een mini-bike ver-

loot. Zondagavond vanaf 19.00 uur speelt

op uitnodiging van Sophia’s Lust het trio

Huub. Henk en Harry muziek uit de jaren

zestig en zeventig. 

Maandag 7 augustus is het de beurt aan

voetbalvereniging Ruurlo die vanaf 19.00

uur een beachvoetvolleytoernooi op het

dan met zand bedekte Kerkplein organi-

seert. 

Dinsdag 8 augustus organiseert de stich-

ting Reurlse Pompdagen een Smartlap-

penavond met medewerking van harmo-

nicaclub De Trekkenbuuls uit Hengelo

(G), smartlappenkoor Efkes Anders uit

Barchem en de band De Sleppers uit

Ruurlo, aanvang 18.30 uur. Woensdag 9

augustus staat het plein en het centrum

van Ruurlo in het teken van de jaarlijkse

braderie, georganiseerd door de Achter-

hookse Folkloredansers. Vrijdagavond 11

augustus organiseert Tennisvereniging

Ruurlo om 19.00 uur de onzinnige, spor-

tieve maar niet gevaarlijke Silly Games

voor teams van zes personen. Vanaf 21.00

uur spelen De Heinoos muziek uit de ja-

ren zeventig, tachtig en negentig. Zater-

dag 12 augustus worden de Reurlse

Pompdagen afgesloten door de Ruurlose

Gymnastiekvereniging RGV. De gymnas-

ten organiseren vanaf 16.00 uur een tram-

polinedemonstratie met enkele nationa-

le toppers. Aansluitend vindt vanaf 18.00

uur een playback- en soundmix wedstrijd

voor kinderen en volwassenen plaats, te-

vens vindt er een streetdance demonstra-

tie plaats. De livemuziek wordt op de slot-

avond verzorgd door de band Vibe.

Samen wonen.
Op basis van vertrouwen.

Vandaag nog met z’n tweeën, morgen met z’n drieën of, wie weet,
z’n vieren. Bij Rabobank Achterhoek-Noord houden wij uw hypotheek
altijd up-to-date. Op basis van vertrouwen. Bel (0575) 558 558.

Het is tijd voor Rabobank Achterhoek-Noord.

Nu te koop

3D ooievaars
groot en klein
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Decocom
Dorpsstraat 33, Ruurlo

studio Contact

Café - Restaurant - Zalen

“De Keizerskroon” Ruurlo

gewoon weg, 

een goed adres.

Geert & Ilse van Tuil

Dorpsstraat 15 tel. 0573-451416

RUURLO

Spoorstraat 28

0573 - 452 000

NIEUWSTE 

KEUKENMODELLEN 

EXCLUSIEVE WAND- EN

VLOERTEGELCOLLECTIE

OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30 - 17.30 u. di. t/m vrij. 09.00 - 17.30 u.

Koopavond op afspraak. Zat. 09.00 - 13.00 u. Tussen de middag eten wij even.

KEUKENS

SANITAIR

TEGELS

NATUURSTEEN

ROLLUIKEN

zie: WWW.SHOWROOMKEUKENS.NL

tweewielers

verkoopservice

Van Slingerland
Ruurlo - Lochem

Dorpsstraat 64, 7261 AX Ruurlo, tel: (0573) 45 04 60

Julianaweg 9, 7241 BM Lochem, tel: (0573) 25 73 61

www.vanslingerland-zn.nl

Verkoop  •  Verhuur  •  Reparaties

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 20.00 uur ‘s maandags altijd telefonisch bereikbaar: 
zaterdag 10.00 - 16.00 uur 0573 - 45 12 86

Berichten en advertenties kunnen ook in de brievenbus Dorpsstraat 33, Ruurlo worden gedeponeerd.

★ ★ ★

WEEKBLAD

CONTACT
WENST

IEDEREEN

GEZELLIGE

POMPDAGEN

★ ★ ★
Dorpsstraat 3 - Ruurlo - Telefoon (0573) 45 13 86

brood- en

banket-

bakkerij

Wij wensen iedereen veel 
plezier en mooi weer tijdens

de Pompdagen

Op de braderie 
zijn ze er weer de 

overheerlijke oliebollen
en overheerlijk ijs van

Ysboerderij Dommerholt

van de warme bakker van Ruurlo

Fikse KORTINGEN
tijdens de braderie
op 9 augustus

Hét adres voor 
de serieuzer sporter!

Theo & Karin Brugman
Dorpsstraat 1
7261 AT Ruurlo

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

Pompen of verzuipen...

● Zaterdag 5 aug. Rommelmarkt

Preutelbrood
(Om je vingers bij op te eten) € 2,95

● Dinsdag 8 aug. Muziekavond

Smartlappen
met aardbeien € 1,00

● Woensdag 9 aug. Braderie

Koffie met vlaaipunt € 3,00

● Donderdag 10 aug. Rustdag

Brooddag
3 fijn volkoren € 4,00

● Vrijdag 11 aug. 

Silly games+muziek

Tennisballen
(soes met gele room) 4 st € 3,95

● Zaterdag 12 aug. Playbackshow

Notenbrood
(daar zit muziek in) € 2,50
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Reurlse Pompdagen 5 tot en met 12 augustus Kerkplein Ruurlo

PROGRAMMA:

ZATERDAG 5 AUGUSTUS 

19.00 uur: Spetterende Apenkop Kindershow. Jeugdtheater voor de jeugd van 4 tot en met 

12 jaar en hun ouders vol onbegrijpelijke goocheltrucs en illusies, muzikale acts, ori-

ginele liedjes en veel hilarische gebeurtenissen.

20.30 uur: Coverband No RuSH

(Organisatie Handbalvereniging Blauw Wit)

ZONDAG 6 AUGUSTUS 

14.00 uur: Een Circus aan spelen. Een spelmiddag voor kinderen. Denk bijvoorbeeld aan 

klompgooien, een reuze sjoelbak, het spiraalspel, melkkoe en een groot luchtkussen. 

14.00 uur: Mini-bike races. Als klap op de vuurpijl verloot Sophia’s Lust een echte mini-bike!

De loten worden ’s middags verkocht en de uitreiking vind tegen 17.00 plaats. 

17.00 uur: De Piraten Tappers. Het Ruurlose duo ‘Titte en Heilig’ zullen voor een gezellig pira-

tenfeest zorgen. 

20.30 uur: Huub, Henk & Harry. Deze drie mannen storten zich met 200% inzet op het coveren van

superhits uit de jaren 60 en 70 en eventueel recentere tijden. Dat gebeurd op een dusda-

nig onnavolgbare wijze dat het publiek niet anders kan dan gefascineerd meedoen; zin-

gend, dansend en vooral lachend, want het drietal is ook nog eens de leukste thuis.

(Organisatie Muziekvereniging Sophia’s Lust)

MAANDAG 7 AUGUSTUS 

19.00 uur: Beachvoetvolleytoernooi. Het Ruurlose Kerkplein wordt omgetoverd tot een groot Be-

achvoetvolleystrand voor een gezellige en sportieve avond. 

(Organisatie Voetbalvereniging Ruurlo)

DINSDAG 8 AUGUSTUS

18.30 uur: Reurlse Smartlappenavond. Aan deze gezellige avond verlenen harmonicaclub De

Trekkenbuuls uit Hengelo, smartlappenkoor Efkes Anders uit Barchem en muziek-

groep De Sleppers uit Ruurlo hun medewerking. Het beloofd een gezellige avond te

worden die speciaal voor ouderen uit Ruurlo en omgeving georganiseerd is. Maar dat

neemt niet weg dat jong en oud welkom is!

(Organisatie Stichting Reurlse Pompdagen)

WOENSDAG 9 AUGUSTUS

14.00 – 23.00 uur: Braderie. Dit jaar met ondermeer met Hongaarse folkloredansers, tientallen ou-

de ambachten, groot oldtimerfestival, folklore, dans, muziek en talloze kramen.

Diverse activiteiten en attracties voor de kinderen. De gezelligste en meest geva-

rieerde braderie in de Achterhoek!

(Organisatie Achterhookse Folkloredansers)

VRIJDAG 11 AUGUSTUS

19.00 uur: Silly Games. Teams van verenigingen, vriendenclubs, bedrijven en buurten strijden

tijdens de Silly Games tegen elkaar in een aantal gekke, sportieve maar ongevaarlijke

spellen.

21.00 uur: De Heinoos. Het optreden van deze band was vorig jaar ondanks het slechte weer een

groot succes. Dit jaar heeft TV Ruurlo de muzikanten opnieuw uitgenodigd om hun

jaren ’60, ’70 en ’80 covers te komen spelen op het Kerkplein.

(Organisatie Tennisvereniging Ruurlo)

ZATERDAG 12 AUGUSTUS

16.00 uur: Trampolinespringen. Nationaal kampioene Yvonne Hartog komt met een aantal

clubleden van KDO uit Apeldoorn demonstaties verzorgen. Indien je wilt, mag je zelf

ook op de toestellen springen!

18.00 uur: Jeugdplaybackshow. 

20.00 uur Soundmix- en Playbackshow voor volwassenen. Na 20.00 uur is het de beurt aan de

oudere jeugd en de jong volwassenen. In zes minuten krijgt de playbacker of sound-

mixer de tijd zijn of haar prestatie neer te zetten. De streetdancegroep van de RGV zal

deze avond tweemaal optreden, Tevens trakteert de jonge viermansformatie VIBE het

publiek op een fantastische show. De vier zeer enthousiaste en gemotiveerde musici

komen uit verschillende Achterhoekse bands. 

(Organisatie Ruurlose Gymnastiekvereniging RGV)

(ALLE ACTIVITEITEN ZIJN GRATIS TOEGANKELIJK)

DORPSSTRAAT 8 - RUURLO • TELEFOON (0573) 45 15 52

Swift Hairfashion
wenst

iedereen

ffiijjnnee  ppoommppddaaggeenn



www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

31/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 3 t/m zaterdag 5 augustus 2006

Sperziebonen
500 gram

0.49

Kipfilet Gemarineerd 
Kilo 5.49 
Naturel
Kilo
ELDERS 7.49

4.99

PLUS
Appel citroenvlaai
Geschikt voor 10-12 personen
NORMAAL 7.99

6.99

OP = OP

PLUS
Huzarensalade
Kilobak
NORMAAL 1.67

1.39
kilobak

Inhoud: 2 porties saté, 2 hamburgers à la minute,
2 speklappen gemarineerd en 2 barbecueworsten.

Per 750 gram  ELDERS 5.98

3.98
per 750 gram

Barbecueschotel

Korting op wel 15 dagjes uit!
Alleen bij PLUS

Kijk snel verder in de winkel.
laatste week

Kaapse Roos
Rooiwijn, 
chenin blanc 
of rosé
Uit Zuid-Afrika
3 flessen à 75 cl. 
Per fles 3.99
ELDERS 13.47-14.07

10.00
3 flessen

* Alcohol verkopen wij alleen 
aan personen vanaf 16 jaar.

Bavaria Pils
3 Kratten 
12 flesjes à 30 cl.
ELDERS 13.17

Palm Bier
Krat 24 flesjes à 30 cl.
ELDERS 12.59

8.99

* Alcohol verkopen wij alleen 
aan personen vanaf 16 jaar.

PLUS Kogelman - Ruurlo
Borculoseweg 1 
Openingstijden: 
Maandag - donderdag 8.00-20.00  
Vrijdag 8.00-21.00 
Zaterdag 8.00-20.00

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1 – 7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 453552

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00

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

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 

Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 
of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,

zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa

Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden

MEUSLI

BOLLETJES

nu 6 voor

€ 2.10

FRAMBOZEN

BAVAROISE

VLAAI

groot € 8.95

klein € 5.95

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 31 juli t/m 5 aug.

ROZIJNEN

SNEETJES

nu per pakje

van 4 sneetjes

€ 1.30

• Landelijk gelegen 
• Groot terras
• A la carte restaurant 
• Grill specialiteiten 
• Pannenkoeken 
• Lunch 
• Cafetaria 
• Cateringen 
• Diverse buffetten 

• Koffie met gebak
• Elke zondagavond warm     

en koud buffet €15,= p.p
• Elke vrijdagavond onbe-

perkt spare ribs eten 
€10,= p.p.

• Van dinsdag t/m vrijdag
      “eten wat de pot schaft”  
      een 2 gangen menu voor  
      € 7,50 (afhalen € 6,=)

    Almenseweg 35a  �  7251 HN  �  Vorden  �  0575 - 554001 
         Geopend van dinsdag t/m zondag van 10 - 22 uur 

    www.oldelettink.nl 

:: KERKSTRAAT 6 :: GROENLO :: 
:: 0544 46 13 08 :: CITYLIDO.NL :: 

:: ENTREE 3 EURO :: 
:: TOEGANG ONDER VOORBEHOUD :: 

:: MIN. LEEFTIJD 16 JAAR :: 

LADIES FREE ENTRANCE 
AND WELCOME DRINKS

TILL 23:30 HOUR

v . o . f .
s c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f

Zelhem
Tel. (0314) 62 22 67

GERARD BRANDENBARG
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem, tel. (0314) 62 22 67

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Informeer naar de 

gunstige voorwaarden voor

doorplaatsing van advertenties

in onze weekbladen:

Contact Bronckhorst, Contact

Ruurlo, Weekblad Elna, 

Groenlose Gids,

Contact Warnsveld en

de Achterhoek Vakantiekrant

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden

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

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN

IN DE

ACHTERHOEK?


