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Natuurlijk fantastisch al die hulp, de
mensen boden zich spontaan aan. Dat-
zelfde gold toen er met de sloop van de
oude Kapel werd begonnen. Er waren
elke zaterdag tal van vrijwilligers aan-
wezig om de helpende hand te bieden.
Pannen leggen? Geen enkel probleem,
de mensen boden zich spontaan aan
en sommigen zelfs zaterdagen aaneen.
Een beter bewijs dat de Kapel van ons
allemaal is, is er niet’ zo zegt Frieda
die zelf als geen ander het ‘alles samen
doen’ hoog in het vaandel heeft staan.
Toch wil ze, wanneer het gaat om de
nieuwe Kapel toch één persoon apart
in het zonnetje zetten. Hans Ezerman
zelf werkzaam in de bouwwereld,
heeft ons tijdens het gehele proces van
‘afbreken tot en met nieuwbouw’ met
deskundig advies terzijde gestaan. Hij
heeft ons door de ‘hele bouw’ ge-
loodst’, zo zegt Frieda te Lindert vol be-
wondering.

Op de plek waar thans de laatste hand
aan de nieuwe Kapel wordt gelegd,
werd in 1850 door de familie Staring
een pand gebouwd, dat vervolgens
aan de Wildenborchse gemeenschap
werd geschonken. Daar werd in eerste
instantie onder meer de zondagschool
gehouden. Tot 1952 vonden er ook
kerkdiensten plaats. Daarna werd het
afgebroken. Vervolgens kwam er een
andere Kapel. Deze Kapel is eigenlijk
een erfenis van de gevolgen uit de
Tweede Wereldoorlog. Toen in de ge-
meente Huissen de kerk werd ver-
woest, werd daar een noodgebouw ge-

plaatst. Toen de kerk weer was opge-
knapt was het ‘noodgebouw’ overbo-
dig en kwam het via, via in de Wilden-
borch terecht om daar als Kapel dienst
te doen en waar vervolgens tal van ver-
enigingen onderdak vonden. In 1976
is aan de oostzijde van het gebouw een
aanbouw met entree, keuken en toi-
letgroep gerealiseerd.

Frieda te Lindert: ‘ En dan blijkt gelei-
delijk aan dat de Kapel niet meer aan
de eisen voldoet. Hier en daar rotten
de planken weg, de vloer was al in een
eerder stadium gestut. Hans Ezerman
kwam toen met het idee om de Kapel
af te breken en op die plek een com-
pleet nieuw gebouw neer te zetten.
Het plan van Hans bleek volgens een
ingeschakeld bureau realiseerbaar,
mede doordat er ook subsidiemoge-
lijkheden waren. 

We ontvingen 100.000 euro van de pro-
vincie ( Provinciaal Meerjarenplan Pro-
gramma ‘PMJP’). Door deze medewer-
king van de provincie, stelde de ge-
meente Bronckhorst 50.000 euro be-
schikbaar. (Daarnaast bijdragen van de
Hervormde Gemeente Vorden, de
plaatselijke veilingcommissie. Het
Oranje Fonds uit Bunnik, het VSB
fonds uit Utrecht en Fundatie van den
Santheuvel, Sobbe uit Amsterdam ).
Wanneer de Kapel is opgeleverd dan
hebben wij als Kapelcommissie geen
financiële verplichtingen meer en
daar zijn wij hartstikke trots op’, zo
zegt Frieda te Lindert.

De nieuwe Kapel heeft, wat het bui-
tenaanzicht betreft, hetzelfde karak-
ter behouden. Boven de deur aan de
achterzijde van de Kapel is een prach-
tig glas-in-lood raampje aangebracht.
Frieda: ‘ Dit raam is ons geschonken
door de familie van der Plassche, de
huidige bewoners van kasteel de Wil-
denborch. Het raam is afkomstig van
het oude schoolgebouwtje uit om-
streeks 1850. Het heeft jarenlang in
het kasteel op de zolder gelegen. Wij
zijn uiteraard zeer content met dit
raam’, zo zegt ze. In de nieuwe Kapel
is de schietkelder ( onder de Kapel) rui-
mer van opzet geworden, zodat de

Frieda te Lindert voorzitter Kapelcommissie :

Nieuwe Kapel Wildenborch is van ons allemaal

Nog een paar maanden en dan wordt de nieuwe Kapel in het buurtschap
Wildenborch officieel in gebruik genomen. Dan kunnen de diverse ver-
enigingen weer in de Kapel terecht en kunnen ook de reguliere kerkdien-
sten weer in het gebouw worden gehouden. De afgelopen maanden (en
nog steeds ) vinden de verenigingen elders onderdak. Frieda te Lindert,
voorzitter van de Kapelcommissie :‘ Dit is typisch wat de band in de Wil-
denborchse samenleving zo hecht maakt. Toen met de sloop van de (oude
) Kapel werd begonnen kwam er direct van alle kanten hulp. Zo kon bij-
voorbeeld de volksdansgroep en de koersbalclub bij Johan Pardijs terecht,
de klootschietclub bij de familie Brinkerhof, de vrouwenclub bij Erik Eb-
bink. De Staringavonden worden in het koetshuis van kasteel de Wilden-
borch gehouden, waar ook onlangs de barbecueavond van de Oranjever-
eniging plaats vond. De schietvereniging kon bij een vereniging in Ruur-
lo terecht. De kerkdiensten vinden in de Wildenborcherhof plaats.

Frieda te Lindert

schutters nu ‘staand’ kunnen schie-
ten.. Verder in het gebouw een nieuw
buffet, waardoor er bij de entree ook
meer ruimte is ontstaan. Verder is er
een invalidentoilet aangebracht. 

De officiële opening zal gepaard gaan
met een receptie. Dan kunnen de Wil-
denborchers zich zelf en de Kapelcom-
missie bestaande uit Frieda te Lindert
voorzitter, Erik Ebbink secretaris, Rei-
nier Klein Brinke penningmeester en
de leden Gerda Lindenschot, Janny
Sligman. Alma van der Schoot en
Hans Ezerman geluk wensen met deze
nieuwe Kapel. Voorzitter Frieda te Lin-
dert, die zoals de Wildenborchers in
de loop der jaren hebben ervaren, is
een vrouw die de kunst van delegeren

verstaat en bovendien is zij een ver-
dienstelijk schilderes. In haar woning
treft men enkele tientallen door haar
gemaakte schilderijen aan. Een aantal
daarvan zouden als wandversiering in
de nieuwe Kapel zeker niet misstaan!

Wildenborchers trots op nieuwe Kapel

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

Schoolboeken bestellen?
Bruna Vorden bellen!
Tel. (0575) 55 31 00

Palm
krat 24 flesjes  € 8.99

Wieckse Witte
2e sixpack GRATIS!

per 2  € 4.09
Plus Spareribs

500 gram  € 3.98
Alleen bij

Plus Eland Hengelo (Gld.)
T: 0575-463777 • F: 0575-461766



Dagmenu’s
30 juli t/m 5 augustus 2008 
Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00

Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25

Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95

(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 30 juli  
Tomatensoep/ Babi Pangang met nasi en zoetzure saus,
atjar en rauwkostsalade.
Donderdag 31 juli 
Boeuf Bourgignon met aardappelkroketten en groente/
griesmeelpudding met slagroom.
Vrijdag 1 augustus
Bosuiensoep/Zalmfilet met dille saus, aardappelen en
rauwkostsalade.
Zaterdag 2 augustus (alleen afhalen)
Italiaanse cordonbleu met aardappelen en groente/
ijs met slagroom.
Maandag 4 augustus 
Mosterdsoep/Varkensmedaillons met champignonsaus,
aardappelkroketten en groente.
Dinsdag 5 augustus 
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/IJs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

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

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Hervormde kerk Vorden
Zondag 3 augustus 10.00 uur Oecumenische openluchtdienst
dhr. Beeking, Enschede

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 3 augustus 10.00 uur Oecumenische openluchtdienst
dhr. Beeking, Enschede

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 aug. 10.00 uur Mevr. Z. Langwerden, Wichmond.

R.K. kerk Vorden
Zondag 3 augustus 10.00 uur Eucharistieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 2 augustus 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 3 augustus 10.00 uur Woord-/Communieviering,
herenkoor.

Tandarts
2/3 augustus  P. Scheepmaker, Ruurlo tel. (0573) 45 25 13.
Spreekuur van 11.30 tot 12.00 uur, alleen voor spoedgevallen.
Zondag 3 augustus 10.00 uur 

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

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’
bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen
bij de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreek-
uur op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is geves-
tigd in het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zut-
phen.

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance Tel. 112.

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl

Woonwinkel Lichtenvoorde/Hengelo (Gld.)/Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�FF…van 'Fietser'… je wordt
pas een echte luchtfietser als
je met de luchtballon van
Paul Kok uit Bronkhorst hebt
meegevaren. Geniet van een
jeugddroom die werkelijkheid
gaat worden. Bel
0651584145 of www.ballon-
teamgelderland.nl Oud NL
kampioen ballonvaren met
2500+ schadevrije vaarten!

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

�Stoppen met roken ZON-
DER aan te komen. Tel. 06-
55166420.

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

WESPEN NEST!!!
Bel Dijkerman Dierplaagbestrijdingen

Regio Bronckhorst

0573 - 22 14 30
06 - 33 814 997

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

�GEZOCHT:goedkope ruim-
te +- 20m2 voor opslag+ver-
koop brocante(3dgn.p.mnd)
Schuur/oude stal voldoet
0575-512837

�Gevraagd per 14 augustus
chauffeur en ondersteunen-
de begeleider m/v voor onze
dochter naar en van Nieuw
Wehl op donderdag en vrij-
dag. Betaling via P.G.B. fami-
lie Regelink, Deldensebroek-
weg 2 te Vorden. Telefoon
0575 - 55 13 28.

� In september start ik met
naailessen voor beginners en
gevorderden in Vorden. Ook
kunt u voor het verstellen en
repareren van kleding terecht
bij mij. Voor meer info kunt u
bellen met Ellis Scholten tel.
nr. 0575-524821.

TE KOOP:

Nieuwe aardappelen en diverse
groenten, biologisch geteeld

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag Skal 019259
van 10.00 tot 18.00 uur

M. ABBINK
Heideweversweg 8, 7255 LV Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 00 59

�Te koop: Hooi en stro
balen, groot en klein. Voor
bestellen even bellen 06-519
46 908

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

Hurry-up naar de bakker
voor een lekker hapje

Vlaai v/d week

Monchouvlaai met kersen 
6-8 personen   € 6,55

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,75

Weekend-aanbiedingen

Wichemse kei € 1,75
Stoere, donkere bol met 

zonnebloempitten

Aardbeiencake 
€ 2,99

�Ter overname: 5 charman-
te riet/ijzeren barkrukken. Te-
lefoon 55 34 40

�Wil je mee doen aan de re-
vue van Jong-Gelre Vorden-
Warnsveld? Stuur dan een e-
mail voor 15 augustus naar
geert_heuvelink@hotmail.co
m en geef je op!

�Fiets de boer op, zaterdag
2 augustus. Start 10.00 uur
vanaf de N.H. kerk te Vorden

�Altijd een vrijblijvend ad-
vies. Herbalife Nieske Pohl-
mann, 06-54326669

�De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt geen
meubelverkoop op 2 augus-
tus aan de Schuttestraat 20,
de verkoop van 9 tot 12 uur in
het Havo-gebouw (Burg. Gal-
leestraat 69) te Vorden gaat
gewoon door. Ook is dit mo-
gelijk op werkdagen na tele-
fonische afspraak bij Dhr.
Harmsen (0575) 551486.

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



UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Gertie 50 jaar!
en hij is samen met       

Wilma 25 jaar                        
een paar

Wilma maakt ook al 25 jaar
vele voeten klaar.

Wij willen dit samen met onze kinderen, familie,
vrienden en kennissen vieren op woensdag

6 augustus a.s. 

Receptie vanaf 20:00 uur bij Hotel Bakker 
in Vorden, Dorpsstraat 24 7251 BB Vorden.

Gertie en Wilma Klein Haneveld

Dennendijk 11 
7231 RD Warnsveld

Esther Dijkema 
en 
André Wesselink

gaan op vrijdag 8 augustus 2008 om 12.30 uur
trouwen in kasteel Huize Ruurlo te Ruurlo.

Wij nodigen u uit voor onze receptie van 15.30 tot
17.00 uur bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Ons adres:
Lindeseweg 21
7251 NJ Vorden

Bedankt voor de grote belangstelling en medeleven
na het overlijden van onze moeder, oma en omama

Johanna Wilhelmina Maria 
Wolbrink-Helmink

Het was hartverwarmend.

Kinderen, klein 
en achterkleinkinderen

Hengelo gld., juli 2008

Ogen als sterretjes, een mensje zo lief en klein.
Wat zijn wij gelukkig jouw papa en mama te zijn.

Stijn
is geboren op 22 juli 2008.

Arthur Brummelman en Aafje Scheffer

Zelledijk 2
7255 MR  Hengelo Gld.
tel. 0575 - 46 77 50

Geen zin om uitgebreid te 
koken, maar wel zin om 
een lekker gerecht op tafel 
zetten? Haal deze week ons 
Vleeswarenkoopje. Bij aan-
koop van 150 gram gegrilde 
kipfilet krijgt u 100 gram 

schouderham gratis. Hiermee maakt u in een handomdraai 
een tosti met ham of een heerlijke salade met kip!
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Uitgekookt eenvoudig op tafel

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

4 Gepaneerde schnitzels
€ 5.00

SPECIAL

Wave
100 gram € 1.60

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gegrilde kipfilet
GRATIS 100 gram schouderham

TIP VAN UW KEURSLAGER

Priklappen
4 stuks € 5.50

MAALTIJDIDEE

Gegrilde Spare Ribs
500 gram € 3.98

te 

Waarom al dat vechten,
waarom al die pijn.
Je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht.
Je wilde nog graag verder
maar verloor dit gevecht.

Na een moedig gedragen lijden is van ons heen-
gegaan mijn lieve zoon, onze broer, zwager en oom

Frederik Hendrik Brink

* Voorst, 27 juni 1952 † Vorden, 25 juli 2008

Voorst : E.F. Brink - Groot Roessink

Harderwijk : Toos en Bert
Sjoerd en Gerda
Ellen en Brad

Voorst : Gerrit en Ineke
Liesbeth en Bas
Arnoud

Eindhoven : Ton en Arne en Wilma

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers
van Wooncentrum ”de Zon” en alle artsen en ver-
pleegkundigen voor de liefdevolle zorg en aandacht.

Correspondentieadres:
Kienderkamp 8
3848 DD  Harderwijk

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van
Frederik en ons te condoleren op dinsdag 29 juli
van 19.30 tot 20.00 uur in uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op woensdag 30 juli om
11.00 uur in bovengenoemd uitvaartcentrum. Hier is
van 10.30 tot 10.50 uur gelegenheid om afscheid
van hem te nemen.

Aansluitend aan de dienst zullen we hem begeleiden
naar zijn laatste rustplaats op de Gemeentelijke
Begraafplaats, Deventerweg 2 te Voorst.

Na de begrafenis bent u welkom in uitvaartcentrum
Monuta te Vorden.

Na een moedig gedragen lijden is van ons heenge-
gaan onze huisgenoot

Frederik Hendrik Brink

op de leeftijd van 56 jaar.
We zullen hem missen.

Clienten en medewerkers van
Wooncentrum ‘De Zon’

Vorden, 25 juli 2008

Op vrijdag 8 augustus 2008 gaan onze papa en
mama

Hennie Uitslag 
&
Nicole Hofs

trouwen om 12.00 uur in het Stadhuis van Lochem.

Wilt u ons komen feliciteren? Dan willen wij u van
harte uitnodigen voor de receptie, tussen 15.30
uur en 16.30 uur bij "Buitencentrum Kerkemeijer",
Ruurloseweg 51 te Borculo.

Groetjes 
Bryan en Jaimee

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

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

m i j  k u n t  u  b e l l e n  v o o r
e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t t
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Op 31 maart en 1 april wordt

voor de veertiende keer Reurei

gehouden. Ditmaal in het za-

lencentrum Prinsen aan de Ei-

bergseweg 13 in Haarlo.

Meer dan 45 ei-kunstenaars uit Bel-

gië, Duitsland en Nederland laten

er hun mooiste ei-werken zien. Zij

laten er zien dat er van een ‘ge-

woon’ ei een prachtig kunstwerk

geschapen kan worden. De enor-

me variatie aan technieken maakt

Reurei extra interessant.

Wim Bluemers vertelt op beide da-

gen iets over de Achterhoekse

paasgebruiken en de folklore rond

de paasdagen. Speciaal voor Reurei

heeft hij verschillende soorten

palmpaasstokken gemaakt. Reurei

is op beide dagen geopend van

10.00 tot 17.00 uur

Ei in de
kijker

De schilderachtige en sfeervolle

hanzestad Zutphen haalt op zon-

dag 15 april alles uit de kast. De

binnenstad bruist dan van een

voorjaarsachtig leven. Zutphen

toont op deze jaarlijkse zondag in

de zondagse jas voor de 22ste keer

wat ze waard is.

Dat is heel wat. De cultuur valt nauwe-

lijks door één mens op te snuiven. In

haar lange historie heeft Zutphen heel

wat moois opgebouwd en bewaard.

Het mooie gerechtsgebouw bijvoor-

beeld is op deze dag geopend en voor

belangstellenden worden rondleidin-

gen door het gerechtscomplex ver-

zorgd.

Diverse ateliers kunnen bezocht wor-

den en kerken en andere historische

gebouwen ontvangen ook op deze

zondag van het nationale museum-

weekend graag bezoek. Zelfs het Ba-

derorgel van de Walburgiskerk ont-

vangt graag gastspelers en in de Librije

staan oude handschriften en boeken

te pronk. In de Sint Jan en in de hal

van het stadhuis is koormuziek en het

Folkloristisch Dansensemble zet vol-

gens traditie de beste beentjes voor op

de Houtmarkt. Natuurlijk zijn de win-

kels open, tot en met de grote woon-

boulevard van Eijerkamp toe.

Het is op 15 april een heel bijzonderde

dag in Zutphen. Er worden op deze

dag eveneens stadsrondleidingen ver-

zorgd om de diverse historische en

moderne sferen en de mixtures daar-

van te proeven. De luisterboten varen

op deze dag en de paardentram en

koetsen bieden op deze zondag een

leuk alternatief voor de benenwagen.

Zutphen in de zondagse jas

Hanzestad haalt bijna alles uit de kast

Al in de verre oudheid werden op

de Achterhoekse heuveltoppen

en –topjes aan het eind van de

winter grote vuren gestookt om

de demonen te verjagen. Vuur is

al eeuwenlang het symbool voor

reiniging en vruchtbaarheid.

Het Paasvuur is niet alleen het verja-

gen van de boze geesten, het mar-

keert eveneens het ontwaken van de

natuur. De as werd in vroeger dagen

zelfs over het land gestrooid om de

akkers nog vruchtbaarder te maken.

De traditie van paasvuren wordt in

de Achterhoek in ere gehouden. Op

vele plaatsen worden er met Pasen

grote vuren ontstoken en zijn daar-

omheen allerlei gezelligheidsverho-

gende activiteiten.

Een heel bekend Achterhoeks paas-

vuur is dat van IJzerlo, dat op Eerste

Paasdag in een weiland aan de weg

van Aalten naar Dinxperlo rond half

acht ’s avonds wordt ontstoken. In

de loop van de jaren heeft dit paas-

vuur grote bekendheid gekregen

vanwege de sfeer en de grootte van

het vuur. Al maanden geleden zijn

de voorbereidingen gestart en is met

de aanleg van dit fikkie gestart. Al-

lerlei brandbaar tuinafval, resten

hout en dergelijke zijn naar het vuur

gebracht en worden deskundig tot

een grote hoop gerangschikt.

In de buurt van de ‘paasbult’ staat

een grote tent, waarin het in de loop

van de avond steeds gezelliger

wordt. Het paasvuurprogramma be-

gint eigenlijk al om 18.00 uur met

een heel gevarieerd programma van

Kindertheater Warboel. Wanneer dit

theater speelt heb je geen kind meer

aan de kids. 

Tegen zevenen brengt de Liemerse

band Mid-Live gezellige akoestische

muziek en na 21.00 uur gaat het or-

kest Kaliber voor nog meer paas-

stemming zorgen. Kaliber heeft een

heel uitgebreid repertoire, is bekend

van bruiloften, partijen en kermis-

sen en weet altijd de juiste snaar te

treffen voor een fijn feestje.

Er is voldoende parkeergelegenheid

in de nabijheid van het paasvuur.

Kinderen onder de twaalf lentes wor-

den alleen onder begeleiding toege-

laten. Omdat de rooklucht nou een-

maal bij een paasvuur hoort, wordt

er geadviseerd om niet op z’n paas-

best te komen.

Paasvuren kleuren de

hemel

Het alom bekende festival PaasPop

in Zieuwent krijgt dit jaar een

nieuwe dimensie. Het drie dagen

durende festival is uitgebreid met

een klassieke avond, die dit bijzon-

dere Zieuwentse paasfestival nog

unieker maakt.

PaasPop Zieuwent is na vele jaren een

begrip geworden bij de muziekliefheb-

ber. Goede muziek en een fijne dosis

sfeer zijn de pijlers waarop dit drie-

daagse festival steunt. Paaspop wordt

gehouden in grote verwarmde tenten.

Op drie podia spelen van zaterdag-

avond 7 april tot en met maandag 9

april tal van bands. Op zaterdag en

zondag begint PaasPop om 20.00 uur,

op maandag Tweede Paasdag om

12.00 uur.

Het festival is dit jaar uitgebreid in de

diepte. Behalve pop is er nu ook een

klassieke avond. PaasPop heeft vanaf

het begin – en dat is veel meer dan een

decennium geleden – gestreefd naar

een zo breed mogelijk programma.

Acht jaar geleden hebben Cilia Stortel-

der, voorzitter van PaasPop Zieuwent,

en dirigent Emile Engel al gesproken

over een klassiek onderdeel in Paas-

Pop. Dit jaar is het voor het eerst dat er

een popfestival een combinatie van

klassieke en popmuziek brengt. Dank

zij de mooie en akoestisch zeer ge-

schikte Werenfriduskerk van Zieu-

went kan daar het nieuwe onderdeel

van PaasPop worden gesitueerd.

Op Goede Vrijdag (6 april) wordt er

vanaf 20.00 uur in de Werenfridus-

kerk de Johannes Passion van Bach uit-

gevoerd onder leiding van Emile En-

gel. Zes buitenlandse solisten, het En-

schedese koor Ex Arte en het orkest Il

Concerto Barrocco.

Het is zelfs mogelijk om het arrange-

ment Passione te boeken. Dit betekent

voorafgaand aan de uitvoering van de

Johannes Passion om 17.00 uur in her-

berg ’t Witte Paard een welkomst-

drankje en een diner.

Tijdens dit diner wordt er door diri-

gent Engel tekst en uitleg geven over

de Johannes Passion. In het arrange-

ment zijn gereserveerde plaatsen in de

kerk, diner en programmaboekje in-

begrepen. Na afloop van het concert is

’t Witte Paard (gelegen pal naast de

kerk) theatercafé en dan voor iedereen

toegankelijk.

Ilse Delange is één van de grote attrac-

ties die op de ‘tentenpodia’ van Paas-

Pop optreden. Verder komen speciaal

voor PaasPop naar Zieuwent: Luv, BZB,

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

le Pietje en de Bimbo’s, Opgezwolle,

The Bloody Honkies, Postman en vele

anderen.

PaasPop duikt in klassieke diepte

Vakantiekrant
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Het nu zo schilderachtige riviertje de
Oude IJssel was eens de levensader
voor duizenden Achterhoekse gezin-
nen vanaf Doesburg tot over de Duitse
grens. Van Doesburg tot Isselburg
(Dtsl) stonden ooit een tiental ijzergie-
terijen, waarvan de oudste zelfs het in-
landse ijzeroer tot puur ijzer en daar-
na tot allerlei producten verwerkten.
IJzerhoudende grond, oer genoemd,
was daar in de regio veel te vinden.
Dank zij dit oer, en dankzij de water-
kracht die de rivier leverde, vestigden
zich vanaf eind 17de eeuw ijzerindus-
trieën langs de Oude IJssel. Enkele fa-
brieken bestaan nog en merken, die
hier in de deze streek ontsproten, zijn
nog alom bekend. De haarden- en ap-
paratenfabriek Pelgrim was vele de-
cennia de broodplank voor veel men-
sen in het dorp Gaanderen en Ulft
dankte in het nabije verleden zijn be-
staansrechten vooral aan DRU, Atag
en later Etna. De ‘actieve’ ijzerindus-
trie langs de Oude IJssel is momenteel
nog beperkt tot Doesburg, Langerak
(bij Doetinchem), de Lovink in Terborg
en de Isselburger Hütte. Atag en Etna
zijn naar strategisch meer aantrekke-
lijke plekken vertrokken en halen hun
producten uit het buitenland. Wat
voor de streek is overgebleven zijn her-
inneringen, die zo hier en daar nog
tastbaar zijn. 

Nu veel activiteiten zo goed als ver-
dwenen zijn, wordt vooral in Ulft het
belang van het ijzeroer en de ijzerin-
dustrie voor de regio gekoesterd. Op
het voormalige terrein van de DRU,
dat nu heel toepasselijk Het Gietelinck
wordt genoemd, komt een IJzermuse-
um. De gebouwen van het industrieel
erfgoed, inmiddels rijksmonument,
krijgen een nieuwe functie. De ge-
meente Oude IJsselstreek is lid van de
Ring van Europese IJzersteden.Geen wonder, dat het grote Internatio-

naler Fachverband Gestaltender
Schmiede deze Oude IJsselstreek dit
jaar heeft uitverkoren voor een zeer
grote Europese kunstmanifestatie, die
om de twee jaar wordt gehouden. Tus-
sen Ulft en het Duitse Isselburg, waar
de ijzerindustrie zo’n dominante rol
heeft gespeeld, moet deze kunstmani-

festatie wel heel goed tot zijn recht ko-
men.
Van 26 mei tot 28 september wordt de-
ze grensoverschrijdende expositie ge-
houden. Het Internationaler Fachver-
band Gestaltender Schmiede en de
stichting Nederlands IJzermuseum
werken nauw samen aan deze heel bij-
zondere kunstmanifestatie, waaraan
tal van metaalkunstenaars en siersme-
den uit heel Europa hun medewer-
king verlenen. 

Meer dan honderd kunstwerken uit
ijzer en staal worden op een kleine
dertig buitenlocaties geplaatst. Ze
staan alle langs een 28 kilometer lan-
ge fietsroute, die van Ulft via Terborg
en het Duitse Isselburg weer naar Ulft
gaat.
De grote kunstwerken staan langs de-
ze route. De kleinere objecten worden
tentoongesteld in de vm. badkuipen-
emailleerfabriek van de vroegere DRU
in Ulft en in het Augustahospital in Is-
selburg-Anholt.
Oer-Kracht is het veelzeggende motto
van deze grote kunstmanifestatie,
waar de prachtigste creatieve uitingen
in ijzer en staal te zien zullen zijn. 
De openingsmanifestatie is al even
groots als de manifestatie zelf. Deze
openingsmanifestatie is in het pink-
sterweekend van 26 tot en met 28 mei.
Bij het ijzermuseum i.o. op Het Giete-
linck (het voormalige terrein van de
DRU) in Ulft zijn dan smeeddemon-
straties en workshops waar ook duide-
lijk wordt welke schoonheden een oer-
materiaal als ijzer in zich heeft. Ook
kinderen kunnen kennismaken met
het ‘harde’ ijzer, dat toch een lieflijke
en persoonlijke uitstraling kan krij-
gen. Op zaterdagmorgen 26 mei bij-
voorbeeld geeft Reimer Gehrts een
speciale workshop kindersmeden. Ver-
der zijn er die dag smeeddemonstra-
ties door smeden uit binnen- en bui-
tenland. Tevens is er een vlooienmarkt
en worden er films vertoond.Men kan dan ook zien hoe ’s morgens

de ren-oven wordt opgebouwd en de
hele dag wordt gevuld met ijzeroer en
houtskool zoals dat in de middeleeu-
wen gebeurde. Om tien uur ’s avonds
(26 mei) wordt de oven geopend en zal
er een gloeiende massa van zo’n tien-
tal kilo’s smeedbaar ijzer uit gehaald
kunnen worden.

Interessant is eveneens de nagelboom,
waarin nagels komen die ter plaatse
gesmeed zijn. Op de zaterdagmiddag
vanaf 16.30 uur houdt Jozef Moos een
voordracht over de betekenis van de
nagelboom en ook op zondagmorgen
(27 mei) vanaf 9.00 uur staat het na-
gelsmeden voor de nagelboom op het
programma van de openingsmanifes-
tatie. 
Ook zondag zijn er de hele dag diverse
demonstraties en activiteiten als op
zaterdag.  Dat geldt ook voor de maan-
dag, tweede pinksterdag, tot 2 uur ’s
middags wanneer het programma
wordt afgesloten.Het Oer-Kracht-terrein is bereikbaar

vanaf de Frank Daamenstraat in Ulft,
tussen de huisnrs. 2 en 4 (naast de IS-
WI); toegang gratis. Daar zijn ook de
fietsroutes te koop, evenals bij de
VVV’s in Ulft en Terborg. Zie ook
www.oer-kracht.com.

Oer-Kracht van Oude IJssel weer tot leven
Fietsend langs ijzerkunst tussen Ulft en Anholt

Je kunt Dolly Parton en Emmylou Har-
ris als haar collega’s beschouwen. Met
dit verschil, dat zangeres Claire Lynch
niet zo vaak op tournee is, omdat haar
agenda in Amerika meer dan vol is.
Toch komt Claire Lynch op 4 mei naar
Nederland en wel naar Stone Valley, Ei-
mersweg 4 in Lievelde. De absolute top

zingt in Lievelde. Hier treedt Claire
Lynch op met de Front Porche String
Band, een groep die bestaat uit Gram-
my-Award-winnaars. Claire Lynch heeft een aantal sublie-

me albums op haar naam staan, maar
live is ze nog veel mooier. Indrukwek-
kend zelfs.

Stone Valley

Lievelde ontvangt Claire Lynch

Vroeg uit de veren is het alledaagse
motto van de doorsnee Achterhoeker.
Op Hemelvaartsdag wordt dit motto
extra kracht bijgezet. Dan is het vroeg
opstaan geblazen en meteen daarna
dauwtrappen. Vanouds gaan de Ach-
terhoekers er op Hemelvaartsdag ex-
tra vroeg op uit. Met de kreet “Dan
heb je wat aan de dag” springen ze
voor dag en dauw op de fiets om een
flink ommetje te maken. Hemel-
vaartsdag in de Achterhoek betekent
dit jaar dank zij Markant Recreatie en
de VVV in Doetinchem zelfs peddelen
en – eventueel – daarna nog fietsen.
Een unieke en heel bijzondere combi-
natie. Op Hemelvaartsdag vanaf 7.00
uur op De Bleek in Doetinchem de ka-
no in en dan peddelen naar Laag-Kep-
pel. Een tocht van zo’n vijf kilometer
door een prachtig stukje Achterhoek,
dat er vanaf het water toch weer heel
anders uitziet.
Het kanotochtje duurt ongeveer an-
derhalf uur. Aan het genieten van de
rust en Achterhoekse ruimte komt bij
de brug in Laag-Keppel een eind.
Daarna kan men verder genieten
door met de eigen fiets de dauwtrap-

tocht te vervolgen; Markant Recreatie
zorgt ervoor dat de fiets naar de brug
in Laag-Keppel wordt gebracht. Daar
kan dan de dauwtraptocht over de
Achterhoekse wegen en paden ver-
volgd worden om later op de dag moe
maar voldoen weer op het thuishonk
terug te keren.
De kanostart aan De Bleek in Doetin-

chem is om 7.00 uur, maar ook om
9.30 uur, 12.00 uur en 14.30 uur. Bij de
kosten (€ 9,50 p.p. inclusief vervoer
van de fietsen) zijn korte instructies
over in- en uitstappen en vaar- en
stuurtechniek inbegrepen. Zwemvesten zijn beschikbaar en Mar-

kant regelt het transport van de ka-
no’s terug naar Doetinchem.

Dauwpeddelen en dan op de fiets verder

Zaterdag 2 t/m vrijdag 29 juni 2007
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IJzer, de oerkracht van ons be-

staan. Een wereld zonder ijzer en

ijzeren elementen is nauwelijks

denkbaar. Zelfs de Achterhoek

heeft een belangrijk deel van zijn

welvaart te danken aan ‘oer’.

Langs de Oude IJssel werd veel

ijzerhoudende grond (oer) gevon-

den. Geen wonder dat er in de Ou-

de IJsselstreek van Doesburg tot

en met Ulft talrijke ijzerindus-

trieën zijn ontstaan.

Bekende namen als Atag, Etna en Pel-

grim zijn in respectievelijk Ulft en

Gaanderen opgebloeid. De geboorte-

grond van de DRU-kachels was even-

eens in Ulft en talrijke putdeksel die

in wegen liggen zijn vervaardigd

door Lovink in Terborg. De grote rol

van ijzeroer is in de Achterhoek wel-

iswaar uitgespeeld, maar ijzer heeft

wel een zeer herkenbaar stempel op

de regio langs de Oude IJssel gedrukt.

Deze zomer staan maar liefst negen

culturele evenementen in de Achter-

hoek in het teken van ijzer. ‘IJzer-

sterk’ is het motto waaronder deze

Achterhoekse evenementen zich pre-

senteren. IJzer is het bindend ele-

ment in deze manifestaties, waarin

overheden, toeristische organisaties

en evenementenorganisatoren nauw

samenwerken.

Deze bijzondere gebeurtenissen met

ijzer als verbindende factor zijn het

straattheaterfestival Buitengewoon

in Doetinchem (6 en 7 juli), de thea-

trale wandeling ’n Drom 8/26 in Sin-

deren (7 juli), de culinaire Gran Parti-

ta op Huis Bergh te ’s-Heerenberg (14

juli), IJzerfonie: performance door

kunstenaar, dichters en smeden in

Bredevoort (21 juli), de vijf weeken-

den van de Achterhoek Spektakel-

toer, die gedurende de maanden juli

en augustus Eibergen, Ulft, Winters-

wijk, Zelhem en Lochem aandoet, het

Kasteeltuinconcert in Ruurlo (2 au-

gustus) en het Smeedwerk Locatie-

theater SCHAFTtijd in Ulft (23, 24 en

25 augustus).

Verder horen de fietsroute en exposi-

tie Oerkracht (tot en met 27 septem-

ber) en de Beelden aan de Oude IJssel

(16 juni tot en met 26 augustus) in de-

ze rij van ‘ijzersterke’ Achterhoekse

zomerevenementen. 

Info: www.cultuurachterhoek.nl

FIETSEN LANGS OERKRACHT

Het meest noordelijke deel van Ulft

wordt in de volksmond nog steeds

Oer genoemd naar het ijzeroer dat

daar in de grond verborgen zat. Hier

stonden ook de bekende fabrieken

van de DRU, in de vorige eeuw een be-

langrijke werkverschaffer voor de he-

le streek.

In één van de oude fabriekshallen

van de DRU komt het Nederlands

IJzermuseum. Er is daar momenteel

een grensoverschrijdende expositie,

omdat ook Anholt en Isselburg aan

de Duitse kant van de grens een be-

langrijk deel van hun welvaart te

danken hebben

aan het ijzer.

‘IJzer in de regio’ is

het thema van deze 

expositie. De stichting Nederlands

IJzermuseum en het Internationaler

Fachverband Gestaltender Schmiede

organiseren gezamenlijk tot eind sep-

tember de heel bijzondere kunstma-

nifestatie Oerkracht. Een groot aan-

tal metaalkunstenaars en siersme-

den uit Europa heeft kunstwerken

uit ijzer en staal gemaakt. Meer dan

honderd creaties worden in het ge-

bied tussen Ulft en Isselburg op speci-

aal geselecteerde locaties geplaatst.

Deze locaties liggen allemaal langs

een 25 kilometer lange fietsroute, die

van Ulft via Terborg en het Duitse Is-

selburg weer naar Ulft gaat.

De grotere kunstwerken staan langs

deze mooie fiets- of eventueel wan-

delroute. De kleinere creaties zijn in

de fabriekshal van de voormalige

DRU in Ulft en in het Augustahospi-

tal in Isselburg-Anholt tentoonge-

steld.

Er is een catalogus met alle informa-

tie over de kunstenaars en hun geëx-

poseerde kunstwerken beschikbaar.

Deze catalogus is net als de fietsroute

te koop bij VVV Ulft, bij het IJzermu-

seum en bij de Verkehrsverein in An-

holt-Isselburg.

BEELDEN AAN DE OUDE IJSSEL 

De vierde editie van de kunstroute

Beelden aan de Oude IJssel staat dit

jaar (van 16 juni tot en met 26 augus-

tus) tevens in het teken van IJzer.

De beelden staan langs het ‘ei’ van

Doetinchem: dit is rond de oude bin-

nenstad, waar vroeger de stadswallen

lagen. Dit jaar is het kunstproject gro-

ter dan de vorige drie keren. Naast de

zeventien buitenbeelden staan er nu

ook beelden in de Catharinakerk (op

dinsdag en zaterdag geopend van

10.00 tot 16.00 uur en op donderdag

van 13.00 tot 16.00 uur) en in de meu-

belzaak Voorhuis Design, die aan de

route ligt. De kunstwerken van Beel-

den aan de Oude IJssel zijn gemaakt

door professioneel werkende kunste-

naars uit Nederland en Duitsland.

Verder zijn er twee beelden gemaakt

door leerlingen van ROC Graafschap

College onder begeleiding van ijzer-

kunstenaar Cees Pronk.

Bij de VVV in Doetinchem en kunst-

centrum Het Web kan gratis een

informatie- en routeboekje worden

afgehaald.

IJzersterk:

Niet minder dan negen evenementen

met ‘ijzer’ als uitgangspunt
Sint Maarten is de beschermheilige

van hanzestad Doesburg. Maarten

leefde in de vierde eeuw in Frankrijk.

Al tijdens zijn leven deden verhalen de

ronde over Maartens wonderdaden.

Zo’n verhaal is bijvoorbeeld dat van de

hongerige menigte, die door Maarten

op wonderbaarlijke wijze werd gevoed

met soep, brood en vruchten van het

veld.

Dit verhaal inspireerde de Stichting

Manifestaties Martinikerk in Does-

burg om opnieuw boeren, burgers en

buitenlui gastvrij te onthalen op een

feestmaal: de Sint Maartensmaaltijd.

De eerste maaltijd was in 1982, de

eerstvolgende is op 16 juni tussen

11.00 en 16.00 uur in de Grote of Mar-

tinikerk, die hoog boven Doesburg uit-

torent.

Sint Maarten heet zijn gasten zelf wel-

kom. Voor iedere gast die in de kerk

aanschuift is er een kop geurige veld-

soep, brood en een schijf meloen. Om

de maaltijd op te vrolijken zijn er de

hele dag in en buiten de kerk optre-

dens van muziek- en dansgroepen.

Verder is er buiten de kerk een grote

verzamel- en curiosamarkt.

Sint Maarten 

nodigt uit op de soep

De Borculose Taptoe is al lang een

goede traditie. Een publiekstrekker en

daarnaast een hoogstaand muzikaal

en cultureel evenement, waarvan op

23 juni voor de achtste keer gesmuld

kan worden.

In Borculo zijn in dit laatste volledige

juni-weekeinde tal van activiteiten. De

taptoe is daarvan één van de grote

hoogtepunten. De taptoe begint om

19.00 uur op het parkeerterrein van

Friesland Foods Domo aan de Needse-

weg. Er is speciaal voor de avonduren

gekozen omdat er dan alle aandacht

kan zijn voor dit muziekevenement,

maar ook omdat dit gebeuren van

show en muziek dan beter tot zijn

recht komt.

Show en goede muziek zijn de stevige

pijlers waarop de Taptoe Borculo staat.

Het niveau van de deelnemende korp-

sen staat op een hoog peil. Bij de sa-

menstelling van het programma is te-

vens rekening gehouden met de wen-

sen van het publiek. Op veler verzoek

is bijvoorbeeld het Wielrijderskorps

Crescendo uit Opende weer gecontrac-

teerd. Lopend en op de fiets voert dit

korps een amusante en knappe show

op zonder daarbij het muzikale ele-

ment ook maar enigszins te verwaar-

lozen.

Het Wielrijderskorps Crescendo treedt

veel op in Nederland, maar ook in het

buitenland is Crescendo populair.

Andere interessante taptoe-items ko-

men van de drum- en showfanfare Red

& Black uit Giesbeek, drum- en show-

fanfare Mr. H.M. van der Zandt uit

Velp, de showband en het jachthoorn-

korps De Bazuin uit Leerdam, het

drumkorps Djembée uit Berkelland

en als klap op de vuurpijl nog het Ber-

kelland Orkest. Dit is een groot orkest,

dat is samengesteld uit alle muziek-

korpsen uit de gemeente Berkelland,

waarvan Borculo deel uit maakt. Van-

wege het optreden van dit enorme ‘ge-

meente-orkest’ moet het taptoeterrein

waarschijnlijk vergroot worden.

De organisatie zal dit graag doen,

want hiermee wordt duidelijk, dat

Berkelland een zeer muzikale ge-

meente is en dat is toch wel het mooi-

ste wat je de mensen kunt laten zien

en horen. Iets om trots op te zijn. Trou-

wens ook deze achtste Taptoe Borculo

belooft weer veel spectaculairs en

moois.

Spetterende muzikale show

Achtste Taptoe Borculo

belooft volop hoogtepunten

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
VAKANTIEKRANT?

avk@weevers.nl

Doetinchem heeft voor de vierde
succesvolle maal een kunstroute:
Beelden aan de Oude IJssel. Groter
dan de drie voorgaande keren. Tot

26 augustus kan er genoten wor-
den van de diverse Beelden aan de
Oude IJssel. Het thema van de rou-
te is IJzer.
Naast de zeventien ‘buitenbeelden’
staan er eveneens beelden in de Ca-
therinakerk en bij Voorhuis De-
sign, dat aan deze kunstroute ligt.
Bij kunstcentrum Het Web en de
Doetinchemse VVV in de Walmo-
len kan gratis een informatie- enrouteboekje worden verkregen.

Beelden aan de Oude IJssel

Zaterdag 30 juni t/m vrijdag 13 juli 2007
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Zoals elke zomer valt er ook dit
jaar in Gelderland op cultureel ge-
bied weer van alles te beleven. Degratis gids van Gelderland Cul-

tuurland geeft een overzicht vanculturele evenementen die tussen30 juni en 2 september 2007 in deprovincie plaatsvinden. Het pro-
gramma-aanbod varieert van beel-
dende kunstfietsroutes en specta-
culair locatietheater tot verrassen-
de concerten op bijzondere loca-
ties en openluchtfilmvoorstellin-
gen. Ook in de Achterhoek komt
het publiek ruimschoots aan z’ntrekken. 

Het volledige
programma van Gelderland Cul-
tuurland staat behalve in de gids
ook vermeld op de websitewww.gelderlandcultuurland.nl.De overzichtskaart in de gids toont

aan waar de musea, kastelen entuinen zich bevinden. De gids is
verkrijgbaar bij VVV’s, verblijfsac-
commodaties, bibliotheken en ge-
meentehuizen. Bovendien is degids te bestellen via www.gelder-

landcultuurland.nl en bij het Gel-
ders Overijssels Bureau voor Toeris-
me (GOBT) in Deventer, tel. 0570-
680700

Gelderland Cultuurland

Een zomer volcultuur

IJzer heeft een belangrijke func-
tie (gehad) in de Achterhoek.
Langs de schilderachtige Oude IJs-
sel bestond een bloeiende ijzerin-
dustrie, die overigens voor een
deel nog bestaat.

Het belang van ijzer voor de Achter-
hoek wordt deze zomer eens extra
onderstreept met de manifestatie
IJzersterk. Negen culturele evene-
menten zetten de komende tijd
‘ijzer’ centraal. IJzerelementen zijn
daarin altijd aanwezig; soms in een
abstracte vorm, soms zeer concreet.
Er is poëzie over ijzer, maar er zijn
ook beelden van ijzer. Er is zelfs een
‘ijzerfonie’.
Overheden, toeristische oprganisa-
ties en evenementenbureaus werken
bij de organisatie en promotie van de

geplande evenementen nauw sa-
men. Ieder evenement voert het spe-
ciaal ontwikkelde beeldmerk. Kijk
ook op www.cultuurachterhoek.nl.

In dit nummer aandacht voor:• Oer-Kracht, ijzertentoonstelling enfietsroute, Ulft-Anholt: tot en met
28 september

• Beelden aan de Oude IJssel, Doetin-
chem: tot en met 26 augustus• Achterhoek Spektakeltoer, Eibergen: 8 juli• Straattheaterfestival, Doetinchem: 

6 en 7 juli
• Theatrale wandeling ‘nDrom, Sinderen: 7 juli• Culinaire Gran Partita op Huis
Bergh, ’s-Heerenberg: 14 juli.

Cultuur onderhet motto
IJzersterk

Voor het tweede achtereenvolgen-
de jaar trekt er deze zomer een mu-
ziek- en straattheaterfestival door
de Achterhoek. De bekende Achter-
hoekse zanger Hans Keuper (van
Boh Foi Toch) is de grote stimula-
tor achter het project, dat dit jaar
het thema ‘ijzer’ verwerkt.

De eerste etappe is op 8 juli in Eiber-
gen. Van ’s middags tot diep in de
avond is er in het kader van de Achter-
hoek Spektakel Toer een compleet cir-
cus aan muziek, dans en theater in de
meest uiteenlopende variaties. Er
wordt een continu-programma gebo-
den op 5 muziekpodia en 4 vaste speel-
plekken voor straatacts. Verder zijn er
door stad of dorp rondtrekkende mu-
ziek- en andere acts.Op iedere ‘etappeplaats’ treden arties-

ten van verschillende pluimage op.
Het zijn vaak artiesten, die uit alle
hoeken van de wereld komen en in de
‘etappeplaats’ van de Achterhoek
Spektakel Toer hun hoogstaande in-
ternationale bijdrage leveren in een ty-
pisch Achterhoekse entourage. Die di-

versiteit in een Achterhoekse sfeer is
de aantrekkingskracht van de Spekta-
kel Toer.

De verwerking van het thema ‘ijzer’
wordt in Eibergen gestalte gegeven
door de kunstenares Anna Maandag.

IJzersterke formule vol Achterhoekse sfeerAchterhoek Spektakel Toer

IJzeroer heeft in de grensstreek tussen
Ulft en het Duitse Anholt een belang-
rijke rol gespeeld. Vooral Ulft heeft
een belangrijke ijzerindustrie gekend.
DRU (van haarden en pannen) en Atag
(keukenapparatuur) zijn merken, die
in Ulft tot bloei zijn gekomen.De oerkacht van het ijzeroer en het

daaruit gefabriceerde ijzer wordt in
beeld gebracht op een tentoonstelling
die onder de kernachtige naam Oer-
Kracht in het stroomgebied van de Ou-
de IJssel wordt gehouden. Honderden
kunstwerken van ijzer en staal staan
in de openlucht, maar ook in het ijzer-
museum in Ulft en in het Augustahos-
pital in Isselburg-Anholt tentoonge-
steld.
Er voert een fietsroute langs de kunst-
werken. Op de pedalen door een

prachtig stukje Achterhoek, dat tot en
met 28 september extra mooi aange-
kleed is met kunst. De route heeft een
lengte van 35 kilometer. De start is in
Ulft. Via Terborg gaat het naar het

Duitse Isselburg en dan weer naar
Ulft. Bij de VVV in Ulft is er informatie
over de kunstenaars en de kunstwer-
ken te vinden en kan de fietsroute
worden gekocht.

Oer-Kracht inbeeld en op
pedaal

Muziek en theater vormen de hoofd-
bestanddelen van de Gran Partita in
Huis Bergh op 14 juli. IJzer voert een
lichte boventoon in dit evenement.
Alvorens de blazersserenade KV 361,
de Gran Partita, van Mozart op au-
thentieke instrumenten wordt uitge-
voerd, is er theater. Theater Suer
zorgt voor een welkomstact rondom
ijzer. Patricia Suer voert daartoe haar

ijzeren kunstmobiel ten tonele.Verder is op deze middag de tentoon-
stelling ‘Mysterie achter het schilde-
rij’ te bekijken. In het kasteel Huis
Bergh is naast de laat middeleeuwse
kunstverzameling deze speciale ex-
positie te bekijken. Er is een paneel
in te zien dat kortgeleden werd te-
ruggevonden in het kunstmuseum
van New Orleans.

Gran Partita in Huis Bergh

VVV Aalten-Bredevoort organiseert van 10 tot en
met 13 juli de jaarlijkse Fietsvierdaagse. De rou-
tes zijn met deskundige medewerking van WTC
De Peddelaars uitgezet. Er kan gekozen worden
uit de afstanden 25, 40 en 60 kilometer. De start
is bij het VVV-kantoor Aalten aan de Landstraat
24; voor de 40 en 60 km wordt gestart van 9.00
tot 10.00 uur en de start van de 25 km is tussen
10.00 en 11.00 uur. 

Deze Aaltense Fietsvierdaagse heeft altijd een
grote belangstelling omdat de routes door een
prachtige natuur gaan. Daarbij is er veel gezellig-
heid, die nog extra verhoogd wordt door de sa-
menwerking van de VVV met enkele restaurants,
die aan de deelnemers van de Fietsvierdaagse
een speciaal driegangenmenu aanbieden voor 
17,50. Deelnemers die hiervan gebruik willen ma-
ken, moeten dit bij de start melden.

Fietsvierdaagse Aalten

Zie de informatie verderop in deze uitgave

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

(tussen Vorden en Ruurlo) wordt wel

de mooiste tuin van Nederland ge-

noemd. Steeds weer nieuwe ontdek-

kingen, groeiende en bloeiende plan-

ten en mooie doorkijkjes maken de

tuin steeds weer nieuw en anders.

De Wiersse is al sinds 1678 familiebe-

zit. De tuin, die een oppervlakte heeft

van 16 ha, wordt enkele malen per

jaar voor belangstellenden openge-

steld. Op 22 juli kan de tuin van De

Wiersse weer worden bekeken. Ver-

rassend zijn de zichtassen, die de

tuin met het Achterhoekse land-

schap verbinden. Mooi de lanen, die

leiden naar een fontein of een stand-

beeld.

Groen is momenteel waarschijnlijk

de hoofdkleur. Bijvoorbeeld varens en

hosta’s vormen contrasten in de Lage

tuin, waarin ouderwetse floxen toch

nog een gevarieerd kleurenelementje

brengen.

In de moestuin worden groenten af-

gewisseld met snijbloemen en klein-

fruit. En voor liefhebbers van een

strakke vormgeving zijn de rozenpar-

terre en de taxusheggen een beleve-

nis. Historici en romantici zullen

vooral genieten van de rust en uitstra-

ling van vroeger eeuwen.

De mooiste tuin van Nederland open

De Wiersse

De hele maand juli is er van alles

aan de gang op de pannenkoe-

kenboerderij Erve Brooks in Gel-

selaar. Er zijn demonstraties en

activiteiten, die voor het hele ge-

zin interessant zijn. Op 14 juli is

er een demonstratie in het be-

schilderen van wekpotjes en leis-

tenen. Marian van Delft laat zien

hoe het allemaal moet en hoe de

leukste en mooiste resultaten be-

reikt kunnen worden.

Touwdraaien komt op zaterdag 21

juli aan bod en op 25 juli worden er

sieraden gemaakt. Deze demonstra-

ties zijn van 10.00 tot 16.00 uur.

In de maanden juli en augustus is er

in het oude bakhuisje broodbakken.

Kinderen mogen dan zelf hun

broodje bakken. Verder is er op Erve

Brooks gedurende het hele jaar op

de woensdag van 10.00 uur een weef-

demonstratie in de museumboerde-

rij Erve Brooks Niehof. Iedere maan-

dagmiddag wordt er bij de museum-

boerderij uitleg gegeven over de geo-

logische collectie.

Maar dat is lang niet alles. Bij Erve

Brooks kan het Avonturenpad wor-

den gelopen. Dit is een wandelpad

met onderweg spelletjes en hinder-

nissen. Leuk voor een wandeling

met de hele familie.

Op Erve Brooks is wat te

beleven

Berend van Hackfort leefde om-

streeks het jaar 1500 in kasteel Vor-

den en in kasteel Hackfort, even

buiten Vorden. Een leuke jongen,

die in zijn tijd spannende avontu-

ren beleefde. Dank zij de boeken

van Martine Letterie is Berend van

Hackfort anno 21ste eeuw opnieuw

in de belangstelling gekomen.

In Vorden bestaat er nu drie jaar een

kinderfietsroute, die de sporen van Be-

rend van Hackfort volgt. En verder is

er op 14 juli voor de derde keer de Be-

renddag op de kasteelweide van kas-

teel Vorden, achttien stappen buiten

het centrum van het dorp Vorden in

de richting van Ruurlo.

De sfeer van het jaar 1500 herleeft tij-

dens deze Berenddag. Van 10.00 tot

18.00 uur zijn er rond kasteel Vorden

van allerlei historische zaken te bele-

ven, die vooral voor de jeugd heel inte-

ressant zijn. De ridders vechten hun

gevecht, de troubadours zingen er

hun hoogste middeleeuwse lied en er

is een heuse verhalenverteller, die de

spanning er flink in houdt.

Er is eveneens een valkenier, die zorgt

voor een roofvogelshow, er zijn

zwaardvechters en er worden middel-

eeuwse spelletjes gedaan. Ieder kan

zijn of haar eigen familiewapen schil-

deren, kleien of viltmaken.

Op de kinderfietsroute in de sporen

van Berend zijn er ter gelegenheid van

Berenddag ook allerlei extra activitei-

ten. Wapens beschilderen, middel-

eeuwse muziek maken en de molen

van Hackfort bekijken zijn enkele leu-

ke aanleidingen om van de fiets te

stappen.

Een dagje naar de

middeleeuwen Derde Berenddag

Vanaf 14 juli zijn zes weekenden lang

kunstschilders op diverse locaties in

de Achterhoek actief bezig. Dit in het

kader van de kunstschildermanifesta-

tie Kleurenpalet, dat deze zomer voor

de zevende maal in de Achterhoek

plaatsvindt.

Kleurenpalet heeft inmiddels in de

wereld van de amateurkunstschilders

een gevestigde naam. Honderden

kunstschilders trekken iedere zomer

naar de Achterhoek om er typisch

Achterhoekse dingen op papier of

doek vast te leggen. De opdracht is na-

melijk Achterhoeks cultureel erfgoed

vast te leggen. En dan valt er veel inte-

ressants te schilderen. Historische ge-

bouwen, mooie landschappen, karak-

teristieke korenvelden, kabelende

beekjes en niet te vergeten het ‘be-

roemde’ Achterhoekse coulisseland-

schap.

Het leger kunstschilders strijkt op 21

juli neer in Ruurlo, 28 juli: Lochem, 4

augustus Bronkhorst, 11 augustus

buurtschap Linde bij Vorden en 19 au-

gustus in Bredevoort. 

De finale van dit schilderevenement is

op 26 augustus. Op die dag zijn de

winnende schilderstukken in de histo-

rische Burgerzaal van het gemeente-

huis in Zutphen te bezichtigen.

De organisatie is in handen van de

stichting ‘Lionsclubs voor behoud van

cultureel erfgoed’, een gezamenlijk

initiatief van de Lionclubs in de Ach-

terhoek.

Kleurenpalet

Kunstschilders actief in Achterhoek

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

eerst door Bronckhorst.  De Bronck-

horster Evenementen Bus vervoert

dan kinderen naar en van de Berend-

dag in Vorden. Kinderen kunnen op-

stappen bij de volgende 10 campings: 

Dorado Beach Olburgen

Ijsselstrand Doesburg

Het Zwarte Schaar Doesburg

De Graafschap Hummelo

De Goldberg Vorden

De Reehorst
Vorden

Kleine Steege Wichmond

Kom es An
Hengelo Gld.

Wolferswoud Zelhem

Camping WarnsveldWarnsveld

Ook kinderen die niet op een cam-

ping staan kunnen gratis mee met de

bus, wanneer zij zich van tevoren

aanmelden.

De BEB rijdt deze zomer vier keer.

Naast de Berenddag wordt het ver-

voer verzorgd naar de Smoks Hanne

Middag op 25 juli, de Koen Kampioen

Dag op 1 augustus en de Expeditie

Bronckhorst Dag op 8 augustus 2007.

Voor meer informatie over de BEB en

de kinderactiviteiten kunt u terecht

bij de VVV Bronckhorst, tel. (0575) 55

32 22, www.vvvbronckhorst.nl.

Met de Bronckhorster Evenementen Bus naar

de Berenddag en Smoks Hanne middag

Zaterdag 28 juli t/m vrijdag 10 augustus 2007
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Het concert van KunstKring Ruur-
lo in de kasteeltuin van Huize
Ruurlo is bij muziek- en kunstken-
ners een begrip. Maar het pro-
gramma van het kasteeltuincon-
cert laat ook mensen met minder
kennis van kunstzaken niet onbe-
roerd. Hoge waardering dan ook
alom voor dit bijzondere jaarlijkse
concert in een altijd heel aparte en
leuke ambiance.

Op donderdag 2 augustus vindt het
kasteeltuinconcert voor de twaalfde
keer plaats. Het thema is dit jaar het

Caribisch gebied met veel zang en
dans op zonnige ritmen. Vorig jaar
was het thema Blues & Zo. Dit jaar dus
weer iets totaal anders en dat maakt
het kasteeltuinconcert iedere keer
weer zo verrassend. Het Caribisch ge-
bied bestaat uit diverse eilanden, die
ieder hun eigen muzikale ontwikke-
ling hebben doorgemaakt. Vanwege
koloniale invloeden van onder meer
Spanje, Engeland, Frankrijk, de Ver-
enigde Staten en Nederland en de rit-
men van de Afrikaanse slaven is er in
dit gebied een heel gevarieerd muzi-
kaal palet ontstaan.

Veel van deze muziekstijlen uit de Ca-
ralben zijn internationaal ‘doorgebro-
ken’ en hebben invloed op de muziek
van grote artiesten uit de hele wereld.
Denk bijvoorbeeld aan de salsa en de
timba, die vanuit de Spaanse Antillen
(met Cuba als grootste eiland) over de
aarde zijn uitgezwermd.De steelband New Roots & Steels

brengt op 2 augustus vanaf een uur of
vijf ’s middags al de sfeer op het Ruur-
lose Dorpsplein. Eenmaal ‘opge-
warmd’ wordt het muziekfeest in de
vroege avond voortgezet in de kasteel-
tuin. Nieuw zijn dit jaar de workshops
Salsa, die door een dansleraar in twee
sessies gegeven worden. De eerste
vindt plaats om 19.00 uur in de Oran-
gerie. Deze in oude stijl herbouwde
Orangerie wordt dit jaar helemaal bij
het festival betrokken. In het park
rond kasteel Huize Ruurlo zijn twee
buitenpodia opgebouwd. De meest op-
windende muziek van heel enthousi-
aste en inspirerende muzikanten
wordt vanaf deze podia de tuin ‘inge-
speeld’. De combinatie van de opzwe-
pende ritmen van de Caralben met
het verlichte kasteel en de warme
gloed van de fakkels en vuurkorven
zorgen voor een ongeëvenaard festi-
val.

Vrolijke ritmen bij statig kasteel

Muzikaal Caribisch feest in grootse tuin

Bij terrasweer zijn er op 29 juli en5 augustus vanaf 11.00 uur Zomer-
zon Brunchconcerten op ’t Zand inboekenstad Bredevoort. De ambi-

ance van deze plek krijgt een toe-
gevoegde waarde door de muziek.
Op 29 juli spelen Benjamin Garciaen Jean-Yves Braun. Twee Duitsemusici, die naast jazz-klassiekers

ook eigen werk brengen. De bei-
den staan weliswaar aan het beginvan hun carrière, maar hebben in-

middels al weel een ruime interna-
tionale ervaring opgebouwd.Op 5 augustus verzorgt Henry Wel-

link uit het Achterhoekse Zeddamhet Zomerzon Brunchconcert. Hij
schrijft zijn werken zelf. Wellink’s
teksten zijn voornamelijk in het
Achterhoeks dialect. Zelf zegt hij,
dat zijn muziek invloeden heeft
van blues, folk en country.

Zomerzon Brunchconcerten

Oer is de kracht geworden van de
Oude IJsselstreek. Dank zij het
ijzeroer, dat aan de oevers van deze
romantische rivier is gevonden,
werd de streek welvarend en werd
Ulft groot.
Ulft is dan ook tot 28 september het
centrum van de ijzermanifestatie Oer-
kracht, waarin niet alleen een eerbe-
toon wordt gebracht aan het materi-
aal, dat niet weg te denken is uit ons
leven. Er wordt tevens in vele leuke en
interessante facetten getoond wat er
allemaal met ijzer mogelijk is. Het
ijzer is zelfs voor kunstenaars een ma-
teriaal, waarmee ze indrukwekkende
creatieve uitingen kunnen doen.Ter gelegenheid van deze manifestatie

Oerkracht hebben kunstenaars uit Ne-
derland en Duitsland, want de Oude
IJssel stroomt ook nog in het Duitse
grensgebied van Anholt en omgeving,
zo’n 300 kunstwerken uit ijzer naar
dit mooie oostelijkste deel van de Ach-

terhoek en een stukje Duitsland rond
Anholt/Isselburg gebracht.Ruim 150 kunstwerken staan opge-

steld langs een mooie fietsroute, waar-
aan tevens een puzzelroute voor kin-
deren gekoppeld is. Een fietsroute
voor het hele gezin. De fietstocht is nu
al een eclatant succes.Voor de jeugd heeft de Ulftse stichting

Edu-Art (educatief met kunst) een puz-
zelelement aan de fietsroute toege-
voegd onder het motto Nagel en Moer
fietsen krachtig en stoer. De puzzel-
route bevat een aantal vragen. Door
deze in te vullen en na de tocht in te
leveren kan ook nog een prijs gewon-
nen worden.
Behalve deze fietstocht kent Oer-
kracht ook een bijzonder interessant
binnengebeuren. Er is namelijk ook
een binnententoonstelling met 120
kleinere ijzeren kunstvoorwerpen. De-
ze juweeltjes en pareltjes staan prach-
tig opgesteld in een voormalige fa-

briekshal van de DRU, een fabriek, die
gevestigd was aan de boorden van de
Oude IJssel in Ulft. Bovenop het ijzer-
oer oftewel het ijzererts. De DRU heeft
vooral bekendheid gekregen door de
haarden, kachels en braadpannen.
Door bouwwerkzaamheden is de toe-
gang tot deze bijzondere tentoonstel-
ling Oerkracht misschien wat moeilijk
te vinden: tussen de huisnummers 2
en 4 aan de Frank Daamenstraat in
Ulft ligt een speciaal toegangspad.
Naast de expositie Oerkracht met
kunstwerken is er ook een expositie
over ijzer in de regio. Oerkracht is ie-
dere dag van 10.00 tot 18.00 uur ge-
opend. De toegang is gratis en hier
zijn tevens de fietsroute, de puzzelrou-
te en een catalogus verkrijgbaar.

Oerkracht van binnen en buiten

Fiets(puzzel)tocht en expositiezeggen alles over ijzer

Begonnen in een weilandje aan de
Hummelose Broekstraat is de
Zwarte Cross na tien jaar uitge-
groeid tot een internationaal eve-
nement met muziek, dans en an-
der groot plezier op een immens
terrein in Lichtenvoorde. Op 27, 28
en 29 juli vindt de elfde Zwarte
Cross in Lichtenvoorde plaats.

De Cross is een mengeling van sportief
gemotoriseerd plezier en muziek. Een
totale kermis dus eigenlijk, waaraan
jong en oud veel plezier beleven. Jo-
vink & de Voederbietels, een bekende
Achterhoekse band, die na deze Zwar-
te Cross ter ziele gaat, stond aan de
wieg van dit evenement. Dit jaar spe-
len de Voederbietels nog eenmaal een
muzikale hoofdrol op de Zwarte Cross.
Andere muzikale toppers zijn dit jaar
Status Quo (vrijdagavond), Within
Temptation, Direct, Ilse de Lange en
niet te vergeten Boh Foi Toch, de
meest populaire Achterhoekse band

van dit moment. Boh Foi Toch brengt
op de zondagmorgen die typisch rus-
tieke Achterhoekse sfeer op de Zwarte
Cross. Terwijl iedereen nog ligt of
staat bij te komen van de reeds voor-
bije twee Zwarte dagen, menigeen mij-
mert over de zondagochtenduren met
Duys, zal het Boh Foi Toch gelukken
een eigen onvergetelijke Achterhoekse
zondagmorgensfeer te creëren.

Daarna moet het heerlijk zijn om je
met een warm Achterhoeks gevoel on-
der te dompelen in de ijsbar-op-wie-
len. Deze Moving Ice Bar is een pri-
meur voor de Zwarte Cross. De Ice Bar
is ingericht in een truck van ruim
twintig metyer met een vriestrailer. In
de truck is ruim vijf ton bevroren wa-
ter verwerkt. De gemiddelde tempera-
tuur is er 5 graden onder nul. Tafels,
bar en zitjes zijn allemaal van ijs. Het
enige, dat niet bevroren is zijn de Jä-
germeister, de Go Fast-mix, de barkee-
pers en de meeste bezoekers.

Zwarte CrossKermis, muziek en sensationeel sportief vermaak.Drie dagen lang alle remmen los op de Zwarte Cross

Zaterdag 11 t/m vrijdag 24 augustus 2007
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Neede heeft iets met jam. Niet zo

verwonderlijk, want in 1903 richt-

te de tuinbouwmaatschappij Gel-

derland er een jamfabriek op. Bin-

nen de kortste tijd werden de

jams uit Neede nationaal bekend.

De Needse jams kregen zelfs inter-

nationale bekendheid. Jams uit

Neede werden naar tal van landen

geëxporteerd.

In deze succesjaren werkten er bijna

tweehonderd mensen in de jamfa-

briek.

Uiteindelijk echter ging de jamfa-

briek aan haar eigen succes ten on-

der. Neede bleek voor het vervoer

naar de Nederlandse detailhande-

laars en de export niet centraal ge-

noeg te liggen. De hoge transportkos-

ten nekten de jamindustrie in Neede.

In 1931 werd de productie gestaakt

en werden recepten en klantenbe-

standen aan andere fabrieken ver-

kocht en geraakte de Needse jam ver-

weven in de stilte van de historie. Tot-

dat aan het eind van de jaren tachtig

van de vorige eeuw mensen in Neede

op het idee kwamen om de zoete her-

inneringen aan de Needse jam levend

te houden. In 1990 werd de jam-

markt voor de eerste keer georgani-

seerd en dat werd meteen een succes.

Op 22 augustus wordt er weer een

jammarkt gehouden. Met 90 deelne-

mers noemt de organisatie deze ze-

ventiende jammarkt “lekker vol”. De

120 kramen maken ook van deze

markt een echte zoete inval, waar

veel te proeven valt en veel wetens-

waardigheden over jam kunnen wor-

den verkregen. Jam staat weliswaar

in het middelpunt, maar er zijn daar-

naast tal van andere attracties op de-

ze jammarkt. Eén van de hoogtepun-

ten is ook dit jaar de verkiezing van

de Jamkoningin.

Jammarkt feest voor smulpapen en

andere genieters DIT JAAR 'LEKKER VOL'

Het bloemencorso is voor velen

misschien de hoofdzaak, maar op

23, 24 en 25 augustus zijn er nog

veel meer hoogtepunten tijdens

het Volksfeest Winterswijk, dat dit

jaar 119 jaar jong is geworden.

Het grote bloemencorso trekt op vrij-

dag 24 augustus vanaf 9.30 uur door

het dorp; op zaterdag 25 augustus

wordt de rondgang op dezelfde tijd

herhaald. Daarna zijn de wagens van

13.00 tot 22.00 uur en op zondag 26

augustus van 10.00 tot 22.00 uur op

het terrein van de Tricot aan de Groen-

loseweg te bezichtigen. Op de avond

van 24 augustus is er in schouwburg

De Storm een groot Corsofeest. Tijdens

dit feest speelt Doesn’t Matter.

Muziek speelt tijdens het Volksfeest

een grote rol. Het feest begint op 23

augustus ook met muziek: het Groot

Muzikaal B(r)ouwfeest in de feestzaal

van De Storm. Hier laten zich naast de

koninklijke Winterswijkse muziekver-

eniging Excelsior ook Musikgesell-

schaft Hattendorf uit Oostenrijk ho-

ren. Beide muziekverenigingen bou-

wen samen met het publiek een groot

feest.

Opvallend in het programma is naast

de diverse volksspelen ook de Après

Dahlia Feestavond op 25 augustus. Ver-

der is er in diverse etablissementen

volop (dans)muziek en dan is er na-

tuurlijk ook drie dagen lang kermis.

Volksfeest Winterswijk mengelmoes van

evenementen
BLOEMENCORSO EN NOG VEEL MEER

Countryliving op zijn best. Het le-

ven op het platteland dat is ver-

beeld in allerlei producten: van

geitenkaas tot leren fauteuils en

van countrycars tot Achterhoekse

kniepertjes. Het is allemaal te

ontdekken tijdens de Castlefair,

die van 22 tot en met 26 augustus

rond kasteel Vorden te Vorden

wordt gehouden.

Natuurlijk zijn er de ‘castlefairklas-

siekers’ als demonstraties met val-

ken, uilen, schapen en jachthonden.

Daarnaast heeft ‘Vorden’ ook altijd

veel exclusiefs te bieden.

Dit jaar draait op de Castlefair bij-

voorbeeld het een en ander om de

Horse Power. Deze uitdrukking

wordt ingevuld door Spaanse paar-

den, het Noorse fjordenras, Belgische

trekpaarden en niet te vergeten de

Tinkers, de zo bijzonder karakteris-

tieke Ierse zigeunerpaarden. Daarte-

genover staan de tractoren, motoren,

classic cars en de echte country cars.

Voor bezoekers is het zlelfs mogelijk

mee te rijden in een fourwheeldrive

over een spectaculair parcours, dat

bij de fair is aangelegd. Als schrille te-

genstelling doet de hoefsmid zijn

werk. Er is zelfs een krachtmeting

met de ambachtelijke smid mogelijk.

Speciale aandacht dit jaar ook voor

de kleinste kinderen, die graag bui-

ten spelen. Zij kunnen bijvoorbeeld

knuffelen en spelen met allerlei die-

ren in de kinderboerderij. De Castle-

fair van Vorden is dit jaar meer dan

ooit een buitenevenement voor jong

en oud. Iedereen die het pure buiten-

leven wil ervaren kan op de Castle-

fair volop genieten.

Vanzelfsprekend zijn er de nieuwste

indoor- en outdoorproducten en is er

volop countrychic en countrycasual:

dagelijks zijn er zelfs modeshows. En

de honger kan gestild worden met

ambachtelijk bereide broodjes, echte

sapjes en warm eten, dat is gekookt

op houtgestookte Engelse fornuizen.

Alles natuurlijk gegarneerd met de

eerlijke smaak van biologische

streekproducten als mosterd en ho-

ning. Daarnaast zijn er volop andere

Achterhoekse specialiteiten te vin-

den, waaronder pittige kazen, been-

ham en... kniepertjes.

Castlefair met countryfood

en lifestyle   

LEUK EN LANDELIJK BUITENEVENEMENT VOOR HELE GEZIN

De toegangsprijs bedraagt € 12,50 p.p. (tot 12 jaar gratis). Als u deze kortings-

bon inlevert bij de kassa komt u in aanmerking voor korting van € 2,50 p.p. 

Max 2 personen per bon, niet in combinatie met andere acties.

In Doesburg en wijde omgeving is

bijna niemand die nimmer met

fotograaf Roel Fokken te maken

heeft gehad. Al in zijn prille jeugd

was Fokken fotograaf in Does-

burg en was hij tevens toonaange-

vend ‘kieker’ voor plaatselijke en

regionale bladen en bruiloften.

Nu Roel Fokken inmiddels Abraham

heeft gezien, heeft hij zijn fotografi-

sche vleugels eveneens uitgeslagen.

Vooral de geschiedenis van de foto-

grafie interesseert deze Doesburgse

fotograaf. Hij heeft in de loop van de

vele jaren een grote collectie fotogra-

fische voorwerpen verzameld, die in

het unieke Fotograficamuseum te

bezichtigen zijn. Dit Fotograficamu-

seum is gevestigd in het historische

pand Huis Optenoord.

Geen wonder, dat bij grote histori-

sche televisie- en filmproducties heel

vaak een beroep op Roel Fokken

wordt gedaan en er voorwerpen uit

zijn enorme collectie worden ge-

bruikt. Fokken heeft zelfs wel eens

een rol als fotograaf gespeeld, waar-

bij hij dan zijn eigen historische ca-

mera’s om de nek had hangen of in

de antieke tas had zitten. Hij mag

zich behalve fotograaf en conserva-

tor dan ook televisie- en filmacteur

noemen.

Van Roel Fokken is ook het idee om

een grote markt met fotograficaspul-

len te organiseren. Fokken werd hier-

toe gelnspireerd door de markt in

het Franse Bièvres. Deze openlucht-

markt vindt op zondag 19 augustus

voor de dertiende maal in Doesburg

plaats. De markt trekt jaarlijks vele

honderden bezoekers uit binnen- en

buitenland. Zelfs Japanners bezoe-

ken deze markt. Voor de liefhebbers

zijn er dan ook vaak heel bijzondere

dingen te vinden. Daarnaast is de

sfeer op de zondag van de Fotografi-

camarkt heel bijzonder. Een aantal

straten in het Doesburgse centrum

staat vol kramen met de meest bij-

zondere spullen en apparaten op het

gebied van de fotografie.

Hanzestad Doesburg, ingeklemd tus-

sen de Oude IJssel en de IJssel, bezit

een historische en prachtig gerestau-

reerde binnenstad. Daar is het altijd

heel gezellig toeven, zeker op de zon-

dag van de Fotograficamarkt.

Zoek je lens in Doesburg

Fotograficamarkt heeft internationale belangstelling

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

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

Gondelvaart Warnsveld geheel volgens traditieAuthentieke lichtbronnenbrengen sfeer op Berkel

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

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

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

Optocht in aantocht

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

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

Dahliacorso van Beltrum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na 27 jaar is het Wild Eten in de

Achterhoek van een lokaal tot een

nationaal en internationaal begrip

geworden. Uit heel Nederland,

maar ook vanuit Duitsland en Bel-

gië komen mensen, die houden

van gezelligheid en lekker eten, in

de periode van medio oktober tot

eind december naar de Achterhoek

om in één van de 27 deelnemende

restaurants in de Achterhoek te ge-

nieten van regionale Achterhoekse

specialiteiten. 

Wild staat daarbij in het tongstrelen-

de middelpunt.

De Achterhoek is het hele jaar ‘open’

voor bezoekers, alleen de gasten zul-

len in de gastvrije Achterhoek tijdens

alle vier jaargetijden weer een anders

getinte vakantiestreek vinden. De

kleurrijke herfst, de flarden mist tus-

sen de bossen en over de weilanden en

onbegroeide akkers vormen samen

met de diepgekleurde bomen een

herfstschouwspel van topformaat.

Met laarzen of stevige schoenen aan is

een flinke wandeling dan onvergete-

lijk. De fietsen staan trouwens in het

najaar niet op slot en ook op een twee-

wieler is het dan heerlijk genieten van

de rijke en afwisselende natuur en de

frisse lucht.

Activiteiten in de tintelende Achter-

hoekse openlucht maken dorstig en

hongerig. Dan is het goed toeven in

één van de 27 Achterhoekse wildres-

taurants, waar de rijkdom van de na-

tuur in een andere dimensie te vinden

is. In de restaurants, die deelnemen

aan Wild Eten in de Achterhoek, staat

wild in het najaar prominent op de

kaart. Iedere kok stelt zijn eigen menu

samen en gebruikt daarbij heel veel

creativiteit om de wildgerechten zo

creatief mogelijk te serveren. Wat bij-

voorbeeld te denken van een duiven-

bouillon met gebakken duivenborst

en gesmolten eendenlever? Of een

huisgemaakte wildpaté met haasfilet

en een compote van rode uien? Een

met trompettes noires gevulde filet

van fazant met romige zuurkool is

evenmin te versmaden. Maar ook de

meer traditionele hazenpeper en fa-

zant met zuurkool staan op diverse

menukaarten. Culinair genieten staat

altijd voorop.

Alle deelnemende restaurants schen-

ken bij hun menu wel allemaal dezelf-

de wildwijn. Dit jaar hebben koks en

restaurateurs na uitvoerige wijnproe-

verijen als wildwijn 2007 de Viña

Alempué Carmenère Reserva aange-

wezen. Een Chileense wijn uit een

wijngaard, waarvan een Nederlander

eigenaar is.

Een gepassioneerde Nederlander werd

in 1986 verliefd op een bepaalde

streek in Chili, waar hij in 1999 met

een andere Nederlander de winery

Viña Alempué begon. Er werd een

nieuwe winery gebouwd, die met de

modernste apparatuur werd uitge-

rust. De carmenère is de unieke druif,

waarvan de intens fruitige en donkere

wijn is gemaakt. In smaak en geur zit-

ten vleugen van donker fruit en spece-

rijen als kruidnagel en zwarte peper.

De Franse eikenhouten vaten waarin

de wijn is ‘opgevoed’ geven de Alem-

pué Carmenère Reserva een elegante

smaak van vanille. De balans tussen

de rijpe tannines, zuren en eikenhout

maakt deze wijn tot een uitstekend be-

geleider van wildgerechten.

Veel hotels hebben al dan niet in sa-

menwerking met de wildrestaurants

één- of meerdaagse arrangementen. Er

is bijvoorbeeld een zesgangendiner

met overnachting, ontbijtbuffet en

herfstwandeltocht of koetsentocht

met verrassingen mogelijk. Maar ook

een dagarrangement met huifkar-

tocht, boswandeling en wildgourmet

behoort tot de mogelijkheden. En wat

te denken van een culinair verwenar-

rangement? Er zijn zelfs bijzondere

wijnarrangementen om iedere wild-

soort optimaal tot zijn recht te laten

komen.

Alle informatie over Wild Eten in de

Achterhoek staat in de gratis wildbro-

chure, die bij de grotere VVV’s en bij

het Achterhoeks Bureau van Toeris-

me, Postbus 4106, 7200 BC Zutphen te

krijgen zijn. Meer informatie ook op

www.vvvachterhoek.nl en www.wilde-

tenindeachterhoek.nl.

Verwennerij in herfst en winter

Het Gelderse Hengelo is al vele

eeuwen een waar paardendorp.

De paardenmarkten van Hengelo

waren in heel Europa bekend. 

Totdat de mechanische paarden-

krachten op de agrarische en andere

bedrijven hun intrede deden. Toen

verloren de markten van Hengelo

langzaam maar zeker aan uitstraling.

In de jaren vijfitg en zestig van de vo-

rige eeuw weerden er uiteindelijk

nog maar enkele paardenmarkten

per jaar gehandhaafd.

Toch is Hengelo een paardendorp ge-

bleven. Toen de markten dreigden te

verdwijnen wist de marktvereniging

belangrijke paardenkeuringen in

Hengelo te krijgen. Ook de afgelopen

zomer vonden diverse keuringen op

het terrein De Hietmaat plaats. Een

ander aspect is de samengestelde

menwedstrijd, die de vereniging van

het aangespannen paard “In Stap en

Draf” jaarlijks organiseert. Op 13 en

14 oktober worden er weer menwed-

strijden op De Hietmaat gehouden.

Deze wedstrijden bestaan uit drie on-

derdelen: dressuur, vaardigheid en

marathon. Er hebben zich al meer

dan negentig aanspanningen inge-

schreven en volgens de organisatoren

zal dat aantal nog wat stijgen. Onder

de aanspanningen zijn enkel- en

tweespannen, tandems en vierspan-

nen. Op 14 oktober om 8.00 uur be-

gint de marathon; de laatste deelne-

mer voor deze wedstrijd zal om onge-

veer 16.00 uur de finish bereiken. Op

het terrein zijn diverse stands en op

een afgescheiden veld kan de jeugd

zich vermaken met onder meer rare

fietsen en skelters.

Menwedstrijd 

in paardendorp

Het historische stadshart van Zutphen

staat op zondag 7 oktober in het teken

van de Nationale Bokbierdag. Vrijwel

alle grote en kleine brouwerijen uit

Nederland presenteren hun Bokbier

2007 aan het grote publiek. Dit jaar

wordt het evenement voor de elfde

maal gehouden. 

Verdeeld over de markten in hartje

binnenstad staan drie podia, waarop

diverse artiesten optreden. De traditio-

nele optocht met oude bierkarren en

historische voertuigen telt meer deel-

nemers dan ooit tevoren. Onder de

deelnemers zijn ook dit jaar veel koet-

sen en bierkarren, die veelal worden

voortgetrokken door prachtig opge-

tuigde paarden.

De Bokbiermarkt wordt om 13.30 uur

officieel geopend. Vanaf dat moment

kunnen de liefhebbers het nieuwe

donkere gerstenat proeven. In totaal

worden er twintig verschillende soor-

ten bokbieren getapt, waaronder be-

kende merken als Grolsch, Heineken,

Bavaria en Amstel, maar ook minder

bekende soorten als Bokbier uit de

Zutphense Hanze-Stadsbrouwerij. 

De optocht vertrekt om 14.00 uur van-

af bedrijventerrein De Mars. In de bon-

te stoet, die zich door de Hanzestad

slingert, zijn veel historische voertui-

gen te zien. De oude bierkarren van on-

Nationale Bokbierdag: 

Puur genieten voor jong en oud

der andere Grolsch, Bavaria, Heineken

en Brand zijn een lust voor het oog. In

de optocht lopen diverse twee-, vier- en

zesspannen mee. Muziekkorpsen uit

de regio maken het plaatje compleet.

De Bokbiermarkt wordt gehouden van

13.30 tot 19.00 uur op de Zaadmarkt,

Houtmarkt en Groenmarkt in Zut-

phen. De toegang is gratis. Voor meer

informatie: www.bokbierdag.nl



Uit het hele land zullen kunstenaars
deze dag naar Vorden komen om hun
werk te presenteren. 

Vele vormen van Kunst zullen op deze
kunstmarkt vertegenwoordigd zijn zo-
als: aquarellen, etsen, keramiek, gou-

aches, sieraden, beelden, etc. Graag
zullen de kunstenaars belangstellen-
den over hun werk vertellen.

De Kunstmarkt duurt van 10 - 17 uur
en is voor iedereen vrij toegankelijk.

Kunstmarkt  Vorden

In samenwerking met de VVV Vorden organiseert kunstenaar Bert Mens,
op zaterdag 9 augustus voor de 17e keer een grote kunstmarkt op het
marktplein in het centrum van Vorden (bij Zutphen).

Op 2 augustus komen tientallen kun-
stenaars naar Ruurlo. Deze dag kan ie-
dere bezoeker van het dorp de schil-
ders tegenkomen in de dorpskern of
rond het kasteel. De uiteindelijke
schilderijen worden vanaf 3 uur 's
middags geëxposeerd in de Rabobank
aan de Dorpsstraat. 

In Nederland bestaan honderden
schilderclubs met duizenden leden
die vaak schitterende schilderijen pro-
duceren. Het Kleurenpalet richt zich
op deze groep kunstenaars die het een
uitdaging vindt te schilderen op doek,
karton of hout met een verf naar ei-
gen keuze. De deelnemers aan het
Kleurenpalet kunnen zich individueel
of in schilderclubverband voor één of
meerdere dagen aanmelden. Er wordt
geschilderd in categorieën variërend
van beginnend amateur tot professio-
nal. 

Het doel van de organisatie is (ama-
teur)schilders kennis te laten maken
met het landelijke dorpsleven zoals
dat tot de dag van vandaag nog in vele
plaatsen in de Achterhoek bestaat. De
kunstenaars mogen in de deelnemen-

de plaatsen hun eigen schilderlocaties
kiezen en op eigen wijze weergeven
hoe zij het landelijke leven ervaren.

Aan het einde van elke schilderdag
om 15 uur is er een expositie van de
gemaakte schilderijen en worden de
dagprijswinnaars door zowel een des-
kundige jury als het publiek gekozen.
Eind augustus wordt in de historische
binnenstad van Zutphen tijdens de
grote slotmanifestatie de hoofdprijs-
winnaar van 2008 gemaakt. Deze wint
een kunstreis voor twee personen
naar Kopenhagen.

Het Kleurenpalet van de Achterhoek
ging op zaterdag 26 juli van start in Lo-
chem. De overige schilderdagen zijn
op 9 augustus Vorden, 16 augustus
Bredevoort en 23 augustus in Bronk-
horst. 

De grote slotmanifestatie met alle
winnaars is op zondag 31 augustus in
de Burgerzaal in Zutphen.
Op de website www.kleurenpalet
staan de exacte schilderlocaties, foto's
van voorgaande edities, aanvangstij-
den en een deelnameformulier.

Kunstschilderen in Ruurlo

Honderden kunstschilders uit heel Nederland komen deze zomer naar de
Gelderse Achterhoek om deel te nemen aan het Kleurenpalet van de Ach-
terhoek. Vijf zaterdagen lang, tot eind augustus, slaat het Kleurenpalet
haar tenten op op de meest schilderachtige locaties in de regio.

Na het afscheid van de band Op Drift
leek het er even op dat het muziekfes-
tival ook zou stoppen, maar niets is
minder waar! Enkele bandleden sa-
men met wat buren en familie vor-
men nu samen de nieuwe stichting
HBTG oftewel Herrie bi-j tante Gerrie.

De opzet van het festival zal zo'n beet-
je het zelfde zijn als de 5 voorgaande
edities. En dat betekent 3 bands, goed-
koop drinken en de mogelijkheid tot
het eten van een warme hap. Gezellig-

heid en saamhorigheid staat natuur-
lijk voorop.

Vrijdag 22 augustus start de band Bat-
ty Minx, die bekende rockcovers ten
gehore zal brengen. Daarna zal de
nieuwe Vordense band Over the Hill
hun opwachting maken. Opvallend is
dat de Vordense drummer Andre Jim-
mink in beide bands te zien zal zijn.
Het afsluitende gedeelte zal een veras-
sende muzikale act zijn. Een tipje van
de sluier: Wim Woestenenk, bewoner
van het festival-terrein, voormalig Op
Drift gitarist en tevens nu voorzitter
van de stichting zal op het podium te
zien zijn! 

Kinderen t/m 12 jaar zijn gratis. 
Indrukken op doen van voorgaande
edities? 
Bezoek onze website www.hb-tg.tk

6e Editie Herrie bi-j tante Gerrie
Vrijdag 22 augustus is het weer zo
ver. Het muziekfestival Herrie bi-j
tante Gerrie zal dan voor de 6e keer
plaatsvinden in de schuur van de
familie Woestenenk aan de Gees-
inkweg 2 te Warken. Te vinden tus-
sen Vorden en de nieuwbouwwijk
Leesten.

De organist van deze kerk, Mirjam Be-
rendsen, zal dan een concert verzor-
gen met muziek van Psalm 116 van
Anth. Van Noordt, van J.L. Krebs het
Preambulum en Choral over ‘Jesu,
meine Freude’ en van C.Ph.E. Bach de
Sonate in F-dur. Mirjam Berendsen
studeerde orgel aan de Hogeschool

voor de Kunsten in Arnhem en aan het
Sweelinckconservatorium in Amster-
dam. In 2003 voltooide zij haar oplei-
ding aan het conservatorium in En-
schede. Zij is sedert 1999 verbonden
aan de hervormde dorpskerk in Vor-
den. De toegang voor het toeristencon-
cert is gratis. 

In verband met de onkosten wordt na
afloop aan de uitgang een collecte ge-
houden. Het concert begint om 15.30
en duurt een half uur.

Toeristenconcert 
Hervormde dorpskerk
Donderdag 31 juli wordt er op het
prachtige Lohmanorgel in de her-
vormde dorpskerk een toeristen-
concert gegeven.In Vorden zal men zich het Ameri-

kaans koor ongetwijfeld nog wel her-
inneren. Het koor maakte toen in 1999
een toer door Europa en trad in Vor-
den samen met het Vordens Mannen-
koor op in de kerk in de Kranenburg. 

De contacten met Vorden zijn via Jan
van Asselt (een broer van bakker Piet
van Asselt in Vorden) tot stand geko-

men. Jan van Asselt is al jaren verbon-
den aan het McPherson College. En als
het koor wordt uitgenodigd door de
kerkgemeenschap in Duitsland dan
koppelt de geboren Vordenaar daar
graag een bezoek aan Vorden aan vast. 

Tijdens het optreden in 1999 in Vor-
den is het koor in Vorden bij gastgezin-
nen ondergebracht. 

Het ‘McPherson College Choir’ is ook
dit jaar weer door de ‘Church of the
Brethren’ uitgenodigd om in Duits-
land een concert te geven. Dit vanwe-
ge het drie honderd jarig bestaan van
de ‘Church of the Brethren’. 

En opnieuw heeft Jan van Asselt daar
een bezoek aan Vorden aan vast ge-
koppeld. De organisatie in Vorden is
verheugd dat het Zutphense mannen-
koor ‘De Ysselzangers’ op 5 augustus
medewerking aan dit unieke concert
zal verlenen. De toegang is gratis. Het
concert begint om 20.00 uur.

Concert 

'McPherson College Choir' 
en mannenkoor 
'De IJsselzangers'

Dinsdagavond 5 augustus zal het ‘McPherson College Choir’ uit de Ameri-
kaanse staat Kansas samen met het Zutphens mannenkoor ‘De Ijsselzan-
gers’ en de bekende Amerikaanse organist Joel Grosbach, in de Christus
Koningkerk, aan het Jebbink in Vorden een éénmalig concert geven.



Daarna was het de beurt aan de leer-
lingen van groep 8. Zij hadden zich
voorgenomen, dat hun afscheid origi-
neel moest zijn, dus anders dan in
voorgaande jaren en zeker niet in de
vorm van een bestaande musical. Uit-
eindelijk besloten ze allemaal in de
huid van een eigen idool te kruipen en
op te treden als sterren. Maar toen gin-
gen ze (samen met groep 6 en 7) een
week lang op kamp en resteerden er
nog maar drie dagen. Bovendien
moest Nancy Rutgers (die na de zo-
mervakantie als lerares op het Dalton
College in Zutphen gaat werken) nog
verrast worden met een rol in het spel.
Maar woensdagavond stonden ze dan
toch op het podium van De Kraanvo-
gel, en hoe!!! 

Onder de titel "Sterren ontmoeten
sterren" zaten ze, verkleed als hun ei-
gen idool, bij elkaar. Ze vertelden el-
kaar de laatste nieuwtjes en lazen on-
dertussen hun eigen belevenissen in
de roddelbladen. Op een andere plek
in de gymzaal nam juf Nancy als Hare
Majesteit belangwekkende documen-
ten door, tot zij daar genoeg van kreeg
en een populair weekblad pakte. Zij

was ontdaan toen ze las over de groei-
ende populariteit van prinses Maxima
en over het verlangen van het volk
naar een jonger persoon als koning.
Om haar imago op te poetsen besloot
ze advies te gaan vragen aan de ster-
ren. Omdat die toch net op een party
bij elkaar zaten, kwam dat mooi uit.
Op zijn Mini Bike haalde Valentino
Rossi (Jarno Otten) de koningin op. 

Daarna kreeg ze veel tips om haar po-
pulariteit op te vijzelen. Ze leerde rap-
pen van Lange Frans (Berend Betting)
en Baas B (Jeff Böhmer). 

De Olsen Twins (Amber Knoef en Ju-
liët Teger), Ananda (Emma Luitjens) en
Daphne Deckers (Anne Bulten) brach-
ten haar de geheimen van het model-
lenwereldje bij (met o.a. een amusante
verkleedpartij in een hoek van de
zaal). Met Bennie Jolink (Jochem ten
Have) zong ze "Alie" ("O Bennie!", "O
Trixie!") en leerde ze "plat praoten". An-
ky van Grunsven (Daisy Wisman) haal-
de haar (stok)paardjes van stal voor
paardrijles en met Niels van Gogh
(Niels Lucassen) werkte de koningin
aan een schilderij. Ibrahim Afellay (Li-

anne ten Have) leerde Hare Koninklij-
ke Hoogheid hoe je een goede suppor-
ter van PSV kunt zijn. Van Chantal Jan-
zen (Noëlle Weenk) mocht ze Michael
Jackson (Michael Vet) lenen voor een
avondje stappen, ook al omdat Chan-
tal het zelf intussen had aangelegd
met Bennie Jolink. Regelmatig werd
Hare Majesteit op haar mobieltje ge-
beld door Jan Peter Balkenende (Floris-
Jan Dorenbosch). Uiteindelijk kreeg de
eerste minister haar aan de lijn, maar
toen was er al sprake van een kabinets-
crisis, omdat de paparazzi lucht had-
den gekregen van een vermeend uitje
van de premier. Stappen met Michael
Jackson kon toen niet meer doorgaan! 

Voor elke leerling was er na afloop
nog een persoonlijk woord. Met juf
Nancy en groep 8 werd het afscheid
vrijdagochtend voortgezet. Nancy
werd thuis met de kruiwagen opge-
haald en daarna was er een spel. 

De jongens van groep 8 liepen daarbij
als levensechte boeven door Kranen-
burg. Door opdrachten bij de meisjes
van groep 8 en bij Nancy uit te voeren
konden de andere leerlingen voldoen-
de aanwijzingen bemachtigen om de
ware misdadiger op te sporen. Het
schooljaar werd indrukwekkend be-
sloten door met alle leerlingen samen
en Nancy in het midden op het  naast-
gelegen voetbalveld een variatie op "de
zevensprong" te zingen.

De Kraanvogel neemt afscheid

Afgelopen woensdagavond stond De Kraanvogel in het teken van afscheid
nemen. De kleuters bezongen in een lied de verdiensten van hun juf Lian-
ne (Schepers), die de afgelopen drie jaar assisteerde in de volle groepen 1
en 2. Als voorzitter van het schoolbestuur zwaaide Gerda Wezinkhof ver-
volgens de vertrekkende schoolschoonmaakster Janny Wesselink alle lof
toe.

POLITIE, UW BESTE VRIEND,
TOCH….
Als uitvoerders van gezag ervaren
pubers de politie vaak als natuurlijke
vijand: wouten, jutten, enz. Het is de
gebruikelijke manier van afzetten, die
bij deze leeftijd hoort. Wij als ouders
doen ons best deze reacties te nuance-
ren, het nut en de noodzaak van
orderbewaarders uit te leggen, begrip
en respect voor hen te kweken. 

Afgelopen dagen was de jaarlijkse
zomerkermis weer in het dorp. In die
periode merken ouders vaak dat het
loslaten van je kinderen weer een stap
verder is dan het jaar ervoor. Best een
spannend gevoel te weten dat je kinde-
ren zich steeds meer, vaker en langer
in een omgevingen begeven, waar
toch de nodige gevaren kunnen zijn.
Was het niet nog vorig jaar dat met
name groepen buiten Vorden tijdens
de Vordense kermis voor de nodige
trammelant, vechtpartijen en schade
zorgden. Dat die angst niet ongegrond
was, bleek direct de eerste kermis-
avond. 

Weer was er een groep van buiten
Vorden die uit was op pure provocatie,
messentrekkerij en slaan en schoppen
naar iedereen die maar toevallig in de
buurt stond. Op een paar blauwe plek-
ken na is gelukkig alles goed gegaan,
maar het moge duidelijk zijn het
geheel nogal wat emoties los maakte
zowel bij de kinderen als bij ons als
ouders. 

Vrijdagnacht, na de tweede kermis-
dag, loopt een vijftal Vordense meiden
en jongens van rond de 14 jaar, terug
naar huis. Huis lonkt nog niet zo, dus
er worden wat omwegen bewandeld
om wat langer van elkaars gezelschap
te kunnen genieten. Langs het school-
plein van de Vordering, waar nog niet
zo lang geleden zelf menig school-

kwartiertje werd doorgebracht; waar
vaak werd gevoetbald, ook ná school-
tijd. Een plek zo bekend als de eigen
achtertuin. Even lekker zitten op het
bankje daar, niet bewust zich op ver-
boden terrein te bevinden. Anders ligt
dat bij de twee agenten die in burger-
auto passeren. Zonder waarschuwing
trekt men direct het bonnenboekje en
worden 4 bonnen ad EUR 60,= per stuk
uitgeschreven. Het is dat één van de
kinderen zijn legitimatie bij zich had
en zijn leeftijd kon aantonen, waar-
door als een gebaar van enorme cou-
lance de bekeuring werd verlaagd
naar EUR 30,= per persoon. Dus, in -
totaal EUR 120,= opgelegd aan 4 kin-
deren, die van zakgeld rond moeten
komen! 

Het moge duidelijk zijn dat er op-
nieuw sprake was van forse emoties,
maar het is toch te gek voor woorden,
dat de paniek bij de kinderen vele
malen groter was dan die van de dag
ervoor. Toen er echt iets de hand was.
Ja, het is zo, dat de kinderen zich op
verboden terrein bevonden, en ja, het
is zo, dat er veel vandalisme rond
scholen is. Bovendien is het zo, dat
er ook onder 14-jarigen etterbakjes
zitten, maar dit laat onverlet dat beide
agenten hier een enorm brevet van
onvermogen hebben afgegeven: een
totaal verkeerde inschatting; het abso-
luut niet aanvoelen van de situatie en
een volstrekt buiten proporties op-
gelegde sanctie. Hiermede wordt een
volledig verkeerd signaal afgegeven:
daar waar men beschermer had kun-
nen zijn heeft men het vijandbeeld
versterkt. Het kweken van begrip en
respect is in de knop geknakt. Zelfs bij
ons als ouders gebeurt dat en komt
het al oude, maar blijkbaar toch
opgeld doende adagium naar boven:
ga toch boeven vangen!!!! 

Familie Meijerink, 
Hoetinkhof 88, Vorden

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

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

gave bij de Wehme.
• Vakantie tot september; Hobbyen

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

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

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

JULI
29 Avondrondleiding Pinetum de Bel-

ten Vorden
30 ANBO klootschieten de Kleine Stee-

ge
30 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme, inlasmiddag
31 Klootschietgroep de Vordense Pan

AUGUSTUS
5 Avondrondleiding Pinetum de Bel-

ten

6 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

7 lootschietgroep de Vordense Pan
12 Avondrondleiding Pinetum de Bel-

ten
13 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
14 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 Avondrondleiding Pinetum de Bel-

ten
20 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
21 Klootschietgroep de Vordense Pan
26 Avondrondleiding Pinetum de Bel-

ten
27 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
28 PCOB koffieochtend bij hotel Bak-

ker
28 Klootschietgroep de Vordense Pan
30 ANBO/PCOB rijbewijskeuring 70-

plussers in de Wehme, info 55 20
03

KUNST AGENDA VORDEN
Tentoonstelling werk cursisten Josee
van der Staak t/m 4 aug. bij galerie
Amare, Komvonderlaan.

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

Groep 8 neemt afscheid

Bovenstaande foto had geplaatst moeten worden bij het artikel musical Dorpsschool. 
Helaas was die verwisseld. We drukken hem alsnog af. De redactie.

P.V. VORDEN
Wedvlucht vanaf Isnes over een af-
stand van circa 215 kilometer. 

Uitslagen: 
Marc Tiemessen 1, 4, 7, 10, 11, 19
T.J. Berentsen 2, 9
H.A. Eykelkamp 3, 6 
comb. A&A Winkels 5, 8, 12, 13, 16, 18, 20
D.J. Gotink 14, 17
C. Bruinsma 15
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Zie in het hart van Contact
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Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwen

daarom 10% kortingop onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZENKoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 117255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-
ren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be-
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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Extrakoopavondenwo /do22 /23 novKoop-zondag26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 2 6

Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.

De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad ContactWeekblad Contact ook opInternetNaast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode KruisDe dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholteren, de boerenadel uit deze omkasteeladel e.d. De bijeenkomst zaal De Herberg wordt gehoudegint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

Voor de deelnemers wordt onderweg
een kijkje in het plattelandsleven ge-
geven. Zo zal er een paardenpension,
een rundveebedrijf, een heester- en bo-

menkwekerij, een Zorgboerderij en
een schaapskunde worden bezichtigd.
Tevens wordt een bezoek aan een Die-
renartsenpraktijk gebracht. Men kan
tussen 10.00 en 11.30 uur vanaf de her-
vormde dorpskerk starten. De platte-
landsvrouwen zullen tevens ‘ergens’
pannenkoeken serveren. Deelname
aan deze fietstocht bedraagt slechts
een euro (kinderen gratis).

Fietstocht LTO
De Land en Tuinbouw Organisatie
LTO organiseert zaterdag 2 augus-
tus in samenwerking met de afde-
ling Vorden van ‘Vrouwen van Nu’
een fietstocht voor jong en oud.



De pelgrims zijn de tocht op 14 juli in
Aduard gestart en hopen op 3 augus-
tus in Aken te arriveren. In het Gro-
ningse Aduard stond in de middeleeu-
wen één van de grootste kloosters van
Noord Europa. Aken is ondermeer be-
kend vanwege de laatste rustplaats
van Karel de Grote en is sinds zijn
dood een bedevaartplaats.De pel-
grims, die elke dag 25 kilometer wan-
delen, volgen voor een groot deel het
Pieterpad, een wandelpad dat zoveel
mogelijk over oude ( zand ) paden
loopt. Dit komt het dichtst in de buurt
van de oude middeleeuwse paden die
helaas tegenwoordig niet meer be-
staan. De exacte route kan men bekij-
ken op website www.palster-scerpe.nl .
De pelgrims waren woensdagavond
tijdens de doorreis, op uitnodiging
van de Hervormde Gemeente van Vor-
den, te gast in de Voorde om over de
tocht te vertellen. Een tocht in 2008 en
zover mogelijk onder de condities zo-
als in 1208.

Reinier Michels haakte allereerst in op
het aloude verhaal waarbij de vos Rei-
naart zich voor zijn streken moest ver-
antwoorden bij koning Nobel. Maar
wat deed Reinaart, hij kwam lekker
niet opdagen en pakte s’morgens
vroeg staf en tas en ging naar Rome.
En van Rome wilde hij over de zee en
dan komt hij niet eerder terug dan dat
hij een volle ‘aflaat’ heeft voor al zijn
zondige daden’. Vroeger waren de pel-
grims beschermd. Wanneer ze bij
mensen aanklopten dan hoorde je
hen onderdak te verlenen en eten te
geven. Silvia Leever: ‘ U zult zich onge-
twijfeld afvragen, wat mensen bezielt
om huis en haard te verlaten om dan
vervolgens maandenlang van huis te
zijn. Iedereen had wel een reden. Som-
mige mensen hadden behoefte om
iets tastbaars van God de Almachtige
te vinden. Bijvoorbeeld naar een plek
te gaan waar wonderen gebeurden,
waar mensen genezing zochten. Weer
anderen liepen een pelgrimstocht
voor straf of als een soort vakantie. Als
men voor straf een tocht moest lopen
en men had geld dan kon je lekker
thuis blijven en tegen betaling ie-
mand inhuren om voor jou te lopen ‘!

Jan Simon Hoogstraten vertelde dat de
pelgrimstocht van Aduard naar Aken
heel goed was voorbereid. ‘Toen we
twee jaar geleden dit plan opvatten,
hebben we vooraf de route verkend en
veel (oefen) wandelingen gehouden.
Vervolgens hebben we de Stichting
Palster ende Scerpe opgericht. Wij
worden onderweg door een team be-
geleiders bijgestaan dat allerlei rand-
zaken voor ons regelt. Zonder deze
hulp kun je een dergelijke wandel-
tocht niet houden. Het team zorgt on-
der meer ook voor de overnachtingen.
Soms slapen we in schuren of in ten-
ten’, zo zegt hij. Toen de pelgrims 14
juli Aduard verlieten kregen ze een
kaars mee. Die wordt elke dag bij het
avondeten aangestoken, als een mo-
ment van bezinning. Reinier Michels: ‘
Onderweg heb je natuurlijk ook veel
tijd om over dingen na te denken. Wat
wij nu al hebben geleerd is, dat Neder-
land een bijzonder gastvrij land is,
hartverwarmend’, zo zegt hij.

De pelgrims hebben woensdag in Vor-
den in een boerderij in het buurt-
schap Mossel overnacht. ‘Hier kregen
ze geen middeleeuws voedsel hoor,
maar mogen ze alles wat ze lusten uit
de koelkast halen’, zo zegt de goed-
lachse eigenaresse van de boerderij.
‘En zo voegt ze er direct aan toe, je
mag mijn naam niet in de krant zet-
ten hoor, mijn man en ik doen dit om-
dat wij het een prachtig initiatief vin-
den dat de pelgrims de Stichting MS
Research steunen’. 

De pelgrimstocht wordt niet alleen ge-
sponsord voor dit goede doel, onder-
weg houden de pelgrims ook collectes
voor MS Research. Dit is een Stichting
die onderzoek doet naar de oorzaken
en behandelingsmogelijkheden en
preventie van Multiple Sclerose. 

Fabiën Bruine de Bruin gaf in de Voor-
de tevens een uitvoerige uitleg over de
middeleeuwse kledij. Bijvoorbeeld
over de mantel die de pelgrims dragen
en die ze als een soort tent om zich
heen kunnen slaan. De verschillende
jurken van de dames gaven het ver-
schil tussen ‘arm en rijk’ aan. Het on-

Tevens geld inzamelen voor MS Research Multiple Sclrerose

Middeleeuwse pelgrims wandelend van
Aduard naar Aken met een stop in Vorden

Reinier Michels uit Schildwolde is ingenieur in de metaal verwerkende
industrie, Fabiën Bruine de Bruin is studente biologie in Nijmegen, Jan
Simon Hoogstraten uit Den Oever is werkzaam in de IT branche, Silvia
Leever uit Breda onderzoekt metalen voor industriële toepassingen,
Johan Nederhof uit Rotterdam is sportleraar. Met nog enkele andere
leden vormen zij samen de Stichting Palster en de Scerpe en hebben zij
één gemeenschappelijke hobby, zij willen de middeleeuwen en met name
de pelgrimstochten uitdragen. En voor zich zelf willen zij ervaren hoe het
is om als middeleeuwer, met een minimum aan bagage een lange reis te
ondernemen.De inwoners van Vorden keken woensdagmiddag hun ogen
uit toen daar een bont gezelschap dames en heren in middeleeuwse kle-
dij door het dorp wandelde. Pelgrims onderweg van Aduard naar Aken,
een afstand van 450 kilometer. Dit onder de naam Palster ende Scerpe. Dit
is een middeleeuwse uitdrukking voor de pelgrims om de palster (staf)
en scerpe (tas) te pakken en op pelgrimstocht te gaan.

De verhuizing van de vrijdag naar de
zaterdag is het jubilerende Kas Bend-
jen vorig jaar goed bevallen. "De zater-
dag is veel meer een feestavond. Dat
bleek ook vorig jaar wel. Die avond
was ontzettend goed bezocht", blikt
Ard Schouten terug. Kas Bendjen be-
staat dit jaar precies vijftien jaar. Een
jubileum dus! Op de vraag wat we
daar op zaterdag 9 augustus van gaan
merken, zegt de bassist: "Eigenlijk niet
zo heel veel. We gaan een leuke mix

spelen van oud maar ook nieuw mate-
riaal. Grootste wijziging ten opzichte
van voorgaande jaren is de circustent
waarin het feest plaats vindt. Zo'n tent
verhoogt de sfeer. Daar zit van nature
al veel sfeer in."

Ook de indeling van het feestterrein
zal als gevolg van deze nieuwe feest-
tent enigszins gewijzigd zijn. De zan-
ger Blinde Ed zal de toeschouwers op
het buitenterrein vermaken en ook tij-

dens het optreden van Kas Bendjen
zijn opwachting maken. Verder zullen
ook één of meerder acts van de laatste
editie van het Vordens Songfestival
meedoen waaronder winnares Cleo
Vlogman. In het voorprogramma van
Kas Bendjen staat de Vordense band
Super Sleazy met in hun midden de
nieuwe zanger Wouter Mullink.

Het Baby Biggen Meal Bal vindt plaats
op het terrein van boer Wesselink in
Kranenburg (tussen Vorden/Ruurlo). 

Voor meer informatie over het Baby
Biggen Meal Bal zie ook de website
www.kasbendjen.nl

Baby Biggen Meal Bal 9 augustus
nog meer sfeer met nieuwe circustent

In navolging van vorig jaar vindt het Baby Biggen Meal Bal van Kas Bend-
jen wederom plaats op de zaterdagavond  9 augustus. Nieuw is de circus-
tent op het terrein. "Op die manier hopen we nog meer gezelligheid te
creëren", zegt bassist Ard Schouten.

dergoed, de hemden, de onderrokken,
de kousen, alles kwam aan bod. De on-
derbroeken van de dames met de lan-
ge pijpen ( ‘heerlijk dragen tijdens het
wandelen, het schuurt niet ‘) , de knie-
kousjes met bandjes vastgezet, kort-
om soms leek het wel een middel-
eeuwse striptease wat de dames lieten
zien! Wat beslist niet onvermeld mag
blijven, het schoeisel, allemaal schoe-
nen met lange veters en op maat ge-
maakt. En dan de verhalen hoe de jur-
ken en de mantels werden geverfd (uit
planten, uienschillen, walnoten e.d.)
Prachtig om te zien en te horen hoe
vindingrijk men in die tijd al was!

Veel publiek tijdens de braderie op de
donderdag. Veel lof aan het adres van
de tientallen ouders die voorafgaande
aan de kinderbraderie op de zaterdag-
middag, de zolders voor hun kroost
hebben leeggehaald en het speelgoed
e.d. naar de braderie hebben ‘ge-
sleept’. Daar de stands meehelpen op-
bouwen, weer helpen afbouwen, alles
weer inpakken en het overtollige
‘spul’ weer mee naar huis hebben ge-
nomen. Dat betekent veel ouderliefde
voor de kinderen. Dat het dan ook nog

een leuk zakcentje opbrengt is na-
tuurlijk helemaal prachtig. De plaatse-
lijke horeca heeft er ook veel toe bijge-
dragen dat het een gezellig zomerfeest
is geworden. Veel muziek en andere
activiteiten met natuurlijk als klap op
de vuurpijl het Vordense songfestival. 

Ook de kermis trok de nodige belang-
stelling. Wellicht wel leuk om te vertel-
len, de afgelopen week werd in Tilburg
de grootste kermis van Nederland ge-
houden. De prijs voor de beste en mooi-
ste attractie, die daar elk jaar wordt uit-
gereikt, werd gewonnen door oud- Vor-
denaar Jarno Otten, die ook tijdens de
zomerfeesten in Vorden met een grote
attractie aanwezig was. Hem viel een
oorkonde en vele bloemstukken ten
deel, maar dat allemaal even terzijde.
‘The day after’ de zomerfeesten in Vor-
den, dat wil zeggen zondagmorgen
vroeg, hebben leden van de commissie
een ‘rondrit’ door het dorp gemaakt.
En wat zagen ze, de kermis was al keu-
rig afgebroken en de straten waren
weer brandschoon ! Hulde aan die
mensen die dit nachtelijke karwei ge-
klaard hebben. ‘Vorden bedankt en ho-
pelijk zien wij jullie allemaal weer bij
de festiviteiten in 2009 terug.

Commissie Vordense Zomerfeesten

Vorden bedankt!
De Zomerfeesten 2008 zijn weer
voltooid verleden tijd. Ondanks (zo
nu en dan) een plensbui, een zeer
grote opkomst. Naar schatting heb-
ben enkele duizenden de drie fees-
telijke dagen bezocht. Wat ons als
commissie het meest deugd heeft
gedaan, de opmerkingen van de
veiligheidsmensen. ‘De Vordense
bevolking en de vele toeristen heb-
ben er een gezellig feest van ge-
maakt, we behoefden niet in actie
te komen’, zo liet men ons weten.
Een groter compliment richting de
feestvierders is niet denkbaar. Wij
sluiten ons als organisatie graag
bij deze woorden aan. Een feest be-
hoort een feest te zijn en zo is het
ook verlopen!

Bedrijfsleider Timme Koster: ‘Als de
zon maar even door komt hebben we
hier gelijk al een topdrukte. 

Dat hebben we deze week nog kunnen
merken, een paar maal zonnig weer
heeft direct invloed op het bezoekers-
aantal. Zo hebben we al een aantal ke-

ren meer dan duizend bezoekers op
één dag gehad’, zo zegt hij. 

Wanneer de weersomstandigheden er
de komende weken gunstig blijven
uitzien, kan het voor het zwembad ‘In
de Dennen’ nog een hele mooie zomer
worden. Temeer daar de vakanties pas
zijn begonnen. 

Het bad wordt jaarlijks gemiddeld
door zo’n vijftig tot zestig duizend
mensen bezocht, met soms een po-
sitieve uitschieter richting de 70.000
bezoekers.

In de Dennen al 35.000 bezoekers
Zwembad ‘In de Dennen’ heeft af-
gelopen zaterdag de 35.000e bezoe-
ker kunnen verwelkomen. On-
danks de vaak regenachtige dagen
in de afgelopen weken een respec-
tabel aantal.



HET BAD IS OPEN TOT MIDDERNACHT
Toegang normaal tarief, of abonnement muziek, gezel-
ligheid en zwemmen tot laat in de avond.

Moonlightswinging
Donderdag a.s. 31ste juli Moonlightswimming in
zwembad in de Dennen.

PLANKSPRINGEN1, 2 EN 3
Sharon Bouwmeister
Joost de Klein
Gemma Eggink
Bo Groot Roesink
Saskia Gudde
Esther Robbertsen
Femke ten Have
Lianne ten Have
Marieke ten Have
Sanne ten Have
Daisy Wisman

SNORKELEN 1
Max de Vries
Bjorn Wisman

SNORKELEN 2
Lisette Kettelarij
Joost Mokkink
Loes van der Linden
Anne Wijs
Job Wijs

SNORKELEN 3
Meike Heijenk
Lars Pardijs
Linsey Pardijs
Falco IJben
Harry Eggink
Dian Lenselink
Ellen Nijenhuis
Dennis Cai
Naomi Platenburg

Geslaagd

Op 26 juli 2008 zijn de 
volgende leerlingen geslaagd:

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.

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

info@gerardwesselink.nl 
www.gerardwesselink.nl

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

Ruurloseweg 13, Groenlo. Tel. 0544-464555* 
Kijk voor 100 occasions op: www.autoarink.nl

Pro Cee’d 
Challenge 

vanaf 
16.995,-

GRATIS LPG-G3 INSTALLATIE
op deze voorraadauto’s

Carens 2.0 CVVT Executive , zilver m., clima, LM velgen, roofrails nieuw
Sportage 2.0 CVVT Executive , blauw m., clima, LM velgen, cruise nieuw
Sportage 2.7 V6 X-pression Autom., zwart m., clima, LM velgen, cruise, vol leer nieuw
Magentis 2.0 CVVTi X-ecutive , blauw m. , clima, cruise, groot scherm Navi 2006
Magentis 2.7 V6 X-clusive Automaat , grijs m., clima, LM velgen, cruise, vol leer 2007

KIA
Picanto 1.0 Light , nu 8.950,- nieuw
Picanto 1.0 LXE , Navi 2005
Picanto 1.1 X-ecutive , LM velgen 2007
Rio 1.3 Visto Navi Airco 5-drs 2004
Rio 1.5 LS Navi Airco 5-drs 2004
Rio 1.4 Festival Airco , LM velgen 2008
Cee’d SW 1.6 Business , Navi 2007
Carens 2.0 VGT diesel EX, roetfilter 2006
Carens 2.0 CVVTi X-ecutive 7-zits 2006
Sportage 2.0 CVVTi Comfort , Airco 2005
Sportage 2.0 CVVTi X-ception , Leer 2007
Sorento 2.4i Adventure, RVS sidebars 2003
Sorento 2.5 CRDi VGT diesel Adventure 2006

DIVERSEN
Hyundai Matrix 1.6 GLS Silver Edition 2003
Subaru Impreza 2.0 Plus GL AWD 2001 
Subaru Forester 2.0 S-Turbo AWD 170pk 2001
Toyota Yaris 1.0 VVTi Sport 3-drs 2001
Toyota Yaris 1.3 VVTi Sol 3-drs 2001
Toyota Corolla 1.3i 16v SW Terra 2000
Toyota Corolla 1.3 Liftback 5-drs, LM velgen 2001
Daewoo Matiz 0.8 SE 5-drs, 44.000 km 2000
Suzuki Alto 1.1 GLS 5-drs, 25.000 km 2003
Daihatsu Gran Move 1.6 CX Airco 2000
Renault Scenic 1.6 Aida 1999
Renault Clio 1.2 Authentique 5-drs 2002
Mercedes E200 Elegance Automaat 1998

OMEGA 
BROOD

€ 1.25

HARDE 
MAIS BOLLEN

3 VOOR

€ 1.00

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van t/m 5 augustus

APPEL-
KANEEL-VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

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

JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

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

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

www.bouwmarkt-heijink.nl

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

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

Verder alle voorkomende timmerwerkzaamheden

ONDERHOUD EN BOUWSERVICE



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

Op de dag zelf zijn er voor kinderen
die van spanning en actie houden, tal
van activiteiten. Zo kan er een 9 meter
hoge klimtoren worden beklommen,
er is een survivalparcours met tal van
hindernissen. De jeugd kan boogschie-
ten, er is een stepcross en een storm-
baan. Het badpersoneel adviseert de
kinderen om ( oude ) kleren aan te
trekken en vooral niet vergeten de
zwembroek mee te nemen, want er
kan de gehele dag uiteraard ook wor-
den gezwommen. 

De activiteiten beginnen om 10.00 uur
en duren tot 18.00 uur. De kosten be-
dragen 5 euro, inclusief alle activitei-
ten en inclusief het zwemmen. Haalt
men vooraf een kortingsbon bij de
VVV of aan de kassa van het zwembad,
dan bedragen de kosten 4 euro. Heb-
ben de jongens en meisjes een begelei-
der bij zich, dan hoeft deze niet te be-
talen, gaat de begeleider echter zwem-
men, dan uiteraard wel ! 

Het geheel is opgezet voor kinderen
vanaf 8 jaar.

Expeditie survivaldag in zwembad
'In de Dennen '
In het zwembad ‘In de Dennen’ be-
ginnen deze week de voorbereidin-
gen voor de expeditie en survival-
dag die op woensdag 6 augustus
wordt gehouden. Het terrein rond-
om het bassin wordt dan omgeto-
verd tot een expeditieterrein.

Vele vrijwilligers waren de hele dag in
touw om aan de vele bezoekers de ver-
schillende manieren van oogsten te
demonstreren. De rogge werd deze
dag op verschillende manieren ge-
maaid: met de hand -met zicht en pik-
haak, met paard en aflegger en tractor
met binder. De bossen stro werden
aan gaste gezet, waarna deze werden

verzameld op een wagen. Tot slot werd
het losse stro tot strobalen geperst.
Ook het gemaaide gras, het hooi, werd
gedroogd en verwerkt tot hooibalen,
door mensenarbeid, paardenkracht
en machines. De aardappelen werden
gerooid.
Op het terrein konden belangstellen-
den kijken naar ouderwetse ambach-

ten, oude landbouwwerktuigen wer-
den tentoongesteld en er waren leuke
optredens van de boerendansers en
het huisvrouwen orkest. De kinderen
konden zelfs hun eigen touw draaien. 

Uiteraard werd er heerlijk gespeeld in
de speeltuin en op de skelterbaan,
maar hadden zij ook aandacht voor de
vele dieren die op de kinderboerderij
wonen.

De oogstdag werd abrupt beëindigd,
toen een van de vrijwilligers onwel
werd. Omstanders, EHBO’ers en ambu-
lancepersoneel hebben hun uiterste
best gedaan om de man te redden.

Goed bezochte Oogstdag bij Feltsigt

Tijdens een zonovergoten zondag werd bij kinderboerderij Feltsigt de
jaarlijkse oogstdag gehouden. Vele bezoekers kwamen vanaf de vroege
ochtend naar Bekveld om te kijken naar het op traditionele manier oog-
sten van rogge, hooi en aardappelen. Daarnaast waren op het terrein de-
monstraties van oude ambachten, was er ouderwetse muziek en dans.
Ook voor de kinderen was van alles te doen.

Marinus Harenberg laat zien hoe rogge met de hand – met zicht en pikhaak- wordt geoogst.

POSTDUIVENVERENIGING
STEEDS SNELLER HENGELO-GLD.
Zaterdag 26 juli werden de duiven ge-
lost om 08.15 uur in Isnes ( 201 km).
Het was warm en broeierig weer, maar

de vlucht is toch vlot verlopen. De eer-
ste duif werd geconstateerd om 10.48
uur door A. Kamperman, Keijenborg.
Snelheid eerste duif 79 km per uur. Er
waren 154 duiven in concours.

UITSLAG: 
1. A. Kamperman

2. R. Koers
3. G. Kempers
4. J. Bergervoet
5. B. te Stroet

UITSLAG JEUGD: 
1. Ellen van Melis
2. Kelly Bergervoet

D u i v e n s p o r t

De eerstvolgende vrije drives zijn op
donderdagavond 31 juli en woensdag-
avond 6 augustus 2008 in de voetbal-

kantine van S.V. Steenderen aan de
Prins Bernhardlaan 7 in Steenderen.
Er wordt gespeeld in twee lijnen en
per lijn zijn prijsjes te winnen. In-
schrijven vanaf 19.00 uur, aanvang
bridge 19.15 uur tot ± 22.30 uur. 
Inlichtingen (0314) 623348.

Zomerbridge Bridgeclub
Bronkhorst
Bridgeclub Bronkhorst organi-
seert een serie zomerbridgeavon-
den.

Duo "Hendrik en Marianne"presente-
ren: Het leven en werk van de dichter
Staring. Verhalen, sketchjes en liedjes.
Met medewerking van de 11 jarige Ve-
ra. Vanwege de nieuwbouw van de ka-
pel worden de Staringavonden dit jaar
gehouden in het koetshuis bij kasteel
De Wildenborch, Wildenborchseweg
22, 7251 KG Vorden. 

Bij het koetshuis is geen parkeerruim-
te voor auto's. Auto's parkeren aan de
Kapelweg (alleen aan zijde van de Ka-
pel) In het koetshuis zijn per avond
maximaal 80 plaatsen beschikbaar.

Aanvang: 19.30 uur. Kaarten in voor-
verkoop bij VVV kantoor, Kerkstraat 1b
Vorden. Tel. (0575) 55 32 22 ‘s avonds
bij het koetshuis zolang de voorraad
strekt.

A.C.W. STARING
Antonie Staring, landheer en dichter
van omstreeks 1800. Hij ontwikkelde
nieuwe landbouwmethoden. Leer-
plicht was er in die dagen niet. Toch
stichtte Staring een school. Hij spoor-
de de ouders (dagloners en boeren)
aan om de kinderen naar de school te
sturen. Hij vond het verschrikkelijk
dat de kinderen niet konden lezen of
schrijven. Staring is vooral bekend ge-
worden als dichter

Hier enkele puntdichten. Een punt-
dicht is een kort kernachtig gedicht. 

Op het hek bij de begraafplaats te Vor-
den deze:

Uit nacht rijst morgenrood,
Leven uit de dood.

Op verzoek van de gemeente Lochem
aan Staring, staan er nu in Lochem op
het hek bij de ingang naar het oude
kerkhof,  o.a.  deze:

Verheft Uw oog wie aan de grafstee
schreit,
Stof keert tot stof, maar de ziel erft de
eeuwigheid.

Een ander puntdicht: 

Piet Fop was met z'n vrouw aan het kij-
ven.
En ze smeet hem naar de aard der wij-
ven,
De sleutels naar de kop.
En Piet nam ze lachend op.
En sprak: "Mijn kind zal ik na dezen,
De sluiter in dit dolhuis wezen."

Heel bekend is z'n oogstlied. Vers 1:

Sikkels blinken, sikkels klinken.,
ruisend valt het graan.
Zie de bindsters garen!
Zie in lange scharen.
Garf bij garven staan.
En wie kent niet de beginregels van:
Wie weet waar Almens kerkje staat,
En kent de laan die derwaarts gaat….

A.C.W Staring landheer en dichter, die
hier veel voor de streek heeft betekent.

Na hem zijn o.a  Het Staringinstituut
genoemd en vele straten/lanen.

Staringavonden Wildenborch

Donderdag 31 juli en 7 augustus wandeling door de tuinen van de Wilden-
borch.



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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De voorbereidingen voor het nieuwe
gemeentehuis vorderen gestaag. In
juni is de bouwvergunning verleend
en ook het bestemmingsplan is
intussen onherroepelijk. De
ontwerpen zijn nagenoeg klaar en
eind augustus beslist de gemeente-
raad over de definitieve doorgang en
het beschikbaar stellen van de
benodigde gelden. Vervolgens is de
planning dat bouwbedrijf BAM
Utiliteitsbouw uit Arnhem begin
september start met het bouwrijp
maken van het terrein aan de
Elderinkweg en we in oktober de
eerste paal voor het nieuwe
gemeentehuis slaan. 

Kosten binnen de ramingen
De nieuwbouw gaat 20,6 miljoen
euro kosten. Dit bedrag valt binnen
de ramingen, zoals wij die al eerder
publiceerden. Wel is dit nog
exclusief 1,5 miljoen euro die de
DuBo++ methoden kosten om het
gebouw zeer energiezuinig te

maken. Dit bedrag wordt echter in
40 jaar terugverdiend, doordat
bijvoorbeeld veel minder energie
wordt verbruikt. De DuBo++ zoals wij
die willen inzetten is bovendien
uniek in Nederland en we zijn nog
bezig om hiervoor subsidies te

verkrijgen van provincie en rijk. 

Uniek laag energieverbruik
Bij DuBo++ wordt energie zo milieu-
vriendelijk mogelijk opgewekt én 
het gebouw zodanig vormgegeven
dat zo min mogelijk energie wordt

verbruikt. Maatregelen zijn het
gebruik van 3-laagsglas, luiken,
apparaten die weinig warmte
uitstralen en sterk isolerende
materialen. Andere minder duur-
zame varianten zijn DuBo+ of vol-
gens het Bouwbesluit bouwen. 
Met haar DuBo++ variant bouwt
Bronckhorst het meest energiezui-
nige gemeentehuis van Nederland!
Het gebouw gaat maar liefst 64%
minder energie verbruiken dan een
standaard kantoorgebouw. 

Als de raad op 28 augustus a.s.
instemt met de doorgang van de
nieuwbouw, vindt u begin september
op deze gemeentepagina's een
uitgebreide special over het nieuwe
gemeentehuis en hoe dat eruit gaat
zien. Ook komen in het gemeente-
huis en -kantoor maquettes te
staan. Gelnteresseerden zijn van
harte welkom om dan een wat nader
kijkje te nemen 'in de nieuwbouw'.

Stand van zaken nieuwbouw gemeentehuis

Heeft u wel eens in het donker of
halfduister naar een huisnummer
gezocht? Dan weet u ook waar
brandweer, ambulancepersoneel,
politie, post- of andere diensten
regelmatig tegenaan lopen.

We zijn in de loop van de jaren
slordiger geworden met het
zichtbaar houden van huisnummers
en dat heeft soms vervelende
gevolgen. 

Hoe zit dat bij u? 
De gemeente geeft aan nieuwe
woningen de huisnummers.

Bewoners brengen dan vaak zelf de
cijfers aan op hun huis, echter te
vaak op een manier die beter kan.
Het bewijs ligt in uw eigen straat
voor het oprapen: huisnummers die
niet leesbaar zijn, door:
• beschadiging of verwering 
• ontbreken van het nummer 
• struiken of bomen in de voortuin

die het zicht belemmeren 
• het gebruik van eigen nummers,

die niet voldoende opvallen 
Dat is niet alleen lastig voor de
visite, onvindbare nummers kunnen
soms ernstige gevolgen hebben.
Denkt u aan het niet (op tijd) kunnen
vinden van adressen niet alleen voor
de brandweer, maar ook voor de
ambulance, politie etc. 

Kijk van een afstand of uw nummers
zichtbaar zijn, misschien een andere
kleur dan de muur moeten hebben
of verzet moeten worden. 

Meer informatie
Voor vragen of meer informatie kunt
u contact opnemen met brandweer
Bronckhorst, tel. (0575) 75 02 22 of
e-mail: brandweer@bronckhorst.nl

Is uw huisnummer goed zichtbaar voor
de brandweer?

Op 6 augustus van 10.00 tot 
18.00 uur is weer de Expeditie
Bronckhorst Dag bij zwembad
'In de Dennen' in Vorden.

Expeditie Bronckhorst staat voor
speuren, spanning, sensatie en
strijd. Langzaam wordt het
zwembad in Vorden omgetoverd
tot een survivalterrein. Tijdens
Expeditie In de Dennen zijn er tal
van geweldige activiteiten voor alle
kinderen die van spanning en actie
houden.
• super gaaf survivalparcours

(klimmen en klauteren)
• negen meter hoge klimtoren
• 15 meter lange stormbaan
• vlot varen
• bouw je eigen bivak
• boogschieten
• stepcross 

• de Expeditie Bronckhorst
wandeltocht

• timmer je eigen hut

Dus trek je survival kleren aan
(ouders lees oude kleren), neem je
zwembroek mee (want natuurlijk
wordt er ook gezwommen) en kom
op 6 augustus naar het zwembad
in Vorden.

Entree € 5,- per kind (met kor-
tingsbon  4,-) dit is inclusief toe-
gang tot het zwembad.
Begeleiding is gratis. Gaat u ech-
ter mee met uw kind en wilt u ook
zwemmen? Dan moet u, indien u
geen abonnement heeft, daar
natuurlijk wel voor betalen.
Meer informatie: 
www.vvvbronckhorst.nl of
www.zwembad-indedennen.nl.

Speuren, spanning, sensatie en strijd!
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Sirenetest
Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur zijn de sirenes te
horen in heel Nederland. Dus ook in de gemeente Bronckhorst. De
sirenes geven dan één luid alarm dat 1 minuut en 26 seconden te horen
is. Omdat het om een test gaat, hoeft u geen actie te ondernemen. Het
maandelijkse alarm heeft tot doel het landelijke waarschuwing- en
alarmeringsstelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u als burger bekend bent met het sirenegeluid en
weet wat u moet doen als de sirene gaat in geval van een ramp: 'Ga direct
naar binnen, sluit ramen en deuren en zet de radio of TV op omroep
Gelderland'. Via deze omroep wordt u op de hoogte gehouden van de
ramp en ontvangt u zonodig instructies. Op maandag 4 augustus a.s. 
is de eerstvolgende sirenetest.



Openbare bekendmakingen

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

Cursus: Wegwijs in de digitale wereld

Iedere gemeente in Nederland is
wettelijk verplicht om een Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG) te reali-
seren. Ook onze gemeente. Bij zo'n
Centrum kunnen ouders, jeugdigen
en kinderen allerhande vragen
stellen over opgroeien en opvoeden.
De Centra houden zich bezig met
preventie, signaleren, advies geven,
maar ook het bieden van onder-
steuning en lichte hulp. Het is een
laagdrempelige en herkenbare
'plek' in de buurt. Bij zwaardere
problemen of een meer ingewikkel-
de hulpvraag coördineren de Centra:
ze nemen dan contact op met de
gemeentelijke jeugdgezondheids-
zorg en de provinciale jeugdzorg.

De opvoed- en groeiondersteuning
die het CJG biedt, is onderdeel 
van de Wet maatschappelijke
ondersteuning. Het ministerie van
Jeugd en Gezin verwacht van ons dat
we de volgende functies en
organisaties bundelen:
• jeugdgezondheidszorg 0-19 jari-

gen: consultatiebureaus en GGD
• vijf WMO-functies: informatie en

advies, signalering, toeleiding

naar hulp, licht pedagogische
hulp, coördinatie van zorg. Dit o.a.
door maatschappelijk werk en
opvoedondersteuning

• schakel met Bureau Jeugdzorg
(jeugdhulp)

• schakel met Zorg- en adviesteams
(onderwijs)

Hoe werken we hieraan?
De regie op de Centra voor Jeugd 
en Gezin ligt bij de gemeenten. Zij
hebben veel vrijheid in de keuze hoe
ze de Centra in hun gemeenten
realiseren. Ze doen dit op basis van
de eigen mogelijkheden en wensen.
De Centra hebben dezelfde basis-
taken, maar kunnen onderling
verschillend zijn. Voor Bronckhorst
geldt dat het een uitgestrekte
gemeente is met veel voorzieningen.
Daarnaast hebben we te maken met
de regio's Doetinchem en Zutphen,
waar veel inwoners/jeugdigen ge-
bruik maken van voorzieningen
(bijvoorbeeld scholen). Vanuit deze
uitgangspunten heeft een aantal
betrokken organisaties een ontwerp
voor een Bronckhorster CJG
opgesteld. Dit zijn naast de gemeen-

te, onder meer vertegenwoordigers
van Bureau Jeugdzorg, maatschap-
pelijk werk, jeugdgezondheidszorg,
scholen en MEE. Ook hebben we
ouders en jongeren gevraagd mee 
te denken over een CJG in onze
gemeente. Er zijn gesprekken
geweest met een aantal groepen.

Hoe ziet het ontwerp eruit?
Het Bronckhorster CJG krijgt
verschillende vormen:
1.een netwerkorganisatie, waarbij

op een eenvoudige en doelmati-
ge manier overlegsituaties
worden georganiseerd

2. dienstverlening zo dicht mogelijk
aanbieden op vindplaatsen
(bijvoorbeeld basisschool,
kinderopvang, peuterspeelzaal,
consultatiebureau)

3. een virtueel CJG
4. een laagdrempelig Centrum in

Hengelo

Hoe gaan we verder?
B en w hebben inmiddels met het
ontwerp ingestemd. Dat betekent
dat we aan de slag gaan met de
realisatie. We vragen betrokken

organisaties om een intentie-
verklaring te ondertekenen,
waarmee we gezamenlijk de verant-
woordelijkheid hiervoor aangaan. 

Het is dus de bedoeling dat het
Centrum in Bronckhorst verschil-
lende vormen krijgt. Het ontwerp 
is ambitieus en bedoeld als een
groeimodel. Dat betekent dat niet
alle onderdelen tegelijk worden
gerealiseerd. Diverse organisaties
werken inmiddels aan een aantal
onderdelen, zoals het virtuele CJG
(website) en de coördinatie van de
zorg. Het is de bedoeling dat de
eerste onderdelen van het Bronck-

horster CJG eind 2008 draaien.

Informatie over het CJG
Via www.bronckhorst.nl en een
digitale nieuwsbrief houden wij
betrokkenen op de hoogte van de
vorderingen rond de oprichting van
het CJG. Zo vindt u het ontwerp van
het Centrum en het verslag van de
groepgesprekken op deze website
(onder infobalie/plannen en
projecten). Voor vragen over het CJG
kunt u terecht bij Jacqueline Arends
of Rianne Lenselink van de afdeling
Maatschappij en organisatie van de
gemeente, tel. (0575) 75 04 83 of de
e-mail cjg@bronckhorst.nl.

Ontwerp Centrum voor Jeugd en Gezin gereed

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, plaatsen tijdelijke reclameborden voor Kerk in Actie, 2 t/m 15 oktober 2008,

Bizon Buitenreclame
• Drempt, Zomerweg 28, live muziek op 14 en 15 september van 10.00 tot 24.00 uur, plaatsen van

een overkapping van 14 t/m 16 september 2008, Allez4Kidz
• Hengelo (Gld), afsluiten van de Sarinkkamp, tussen Beatrixlaan en Julianalaan, in verband met

een buurtfeest, 6 september 2008, J. Mokkink
• Hummelo, afsluiten Beatrixlaan, tussen huisnr. 31 en 37, vanwege een autoshow, 

28 september 2008 van 08.00 tot 20.00 uur, autobedrijf Overbeek.
• Kranenburg, Eikenlaan, 6 september 2008, vogelschieten van 19.00 tot 24.00 uur, ontheffing

art. 35 Drank- en Horecawet vanaf 18.00 uur, stichting C.C.K.
• Toldijk, Wolfstraat 5, Humsteefeest en Hollandse muziekmiddag op 18 oktober van 20.30 tot

01.30 uur en 19 oktober van 14.00 tot 22.00 uur, van 17 t/m 20 oktober plaatsen van een tent,
instellen van stopverbod, inhaalverbod, eenrichtingsverkeer en 30 km/h, instellen op de
Wolfstraat, 50 km/h en inhaalverbod op de Zutphen-Emmerikseweg, tussen Baak en Toldijk,
stichting Humstee, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet op 18 en 19 oktober 2008, 
M.G.A. Dijkman 

• Vorden, afsluiten Mispelkampdijk op 9 september van 00.00 tot 06.00 uur en op 10 september
2008 van 00.00 tot 06.00 uur in verband met onderhoudswerkzaamheden aan de spoorweg-
overgang, Volker Rail Services

• Zelhem, afsluiten Meindert Hobbemastraat vanwege een straatfeest, 26 september 12.00 uur
tot 28 september 2008 11.00 uur,  H.G. Bruin

• Zelhem, 14 december 2008, diverse straten in centrum, kerstmarkt van 14.00 tot 19.00 uur,
afsluiten van de Markt van 08.00 tot 24.00 uur, Ondernemers Vereniging Zelhem

• Zelhem, Halseweg, parkeerverbod in verband met een voetbalwedstrijd, tussen de Vincent van
Goghstraat en de Halseweg, op 7 augustus 2008 van 16.00 tot 24.00 uur, voetbalvereniging
Zelhem

• Zelhem, Meindert Hobbemastraat, plaatsen van een tent van 26 t/m 28 september 2008, 
H.G. Bruin

• Zelhem, Ruurloseweg 9, aanwezigheidsvergunning voor een behendigheidsautomaat van 
1 augustus t/m 31 december 2008, Y. Wong-Hu

• Zelhem, sportpark De Pol, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 20 september 2008, 
09.00 tot 14.00 uur, H.J.G. Brussen

• Zelhem, straatfeest Meindert Hobbemastraat, 26 september 16.00 uur tot 28 september 2008
11.00 uur, H.G. Bruin

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

Aanvragen

Bouwvergunningen 
• Drempt, Gildeweg ong., plaatsen speelcombinatie
• Hummelo, De Zuylenkamp 19, bouwen houten schuur met houten overkapping 
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 36, bouwen vervangende woning
• Vorden, Enkweg 26, plaatsen airco
• Vorden, Het Hoge 53, vergroten woning 
• Vorden, Onsteinseweg 15, bouwen brug over de kasteelgracht voor doorstroming water
• Zelhem, Bocholtseweg 1, bouwen werktuigenberging
• Zelhem, Oude Ruurloseweg 5, gedeeltelijk vergroten woning

Ontwerpbesluit (art. 11 Mon. verordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor liggen vanaf
31 juli t/m 10 september 2008 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Vorden, Dorpsstraat 22, aanvraag monumentenvergunning voor het wijzigen van de winkelpui
• Wichmond, Dorpsstraat 4, aanvraag monumentenvergunning voor de restauratie en verbouw

van de boerderij

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 11 september 2008. Indien u dat wenst,
worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook
kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact
opnemen met de heren W. Hagens of C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

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

Monumentenverordening Bronckhorst 2006

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Almenseweg 8, bouwen twee-onder-één-kap-woning, geldend bestemmingsplan

'Vorden Centrum en Oost 1994'
Het bouwplan ligt vanaf 31 juli t/m 27 augustus 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

• Vorden, de Boonk 7, plaatsen erker en bijkeuken, wegens het overschrijden van de voorgevel-
rooilijn, geldend bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992'

Het bouwplan ligt vanaf 31 juli t/m 13 augustus 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Voorgenomen vrijstellingen

In opdracht van de gemeente biedt het Graafschap College uit Doetinchem de cursus 'Wegwijs 
in de digitale wereld' aan voor geïnteresseerde Bronckhorster inwoners. Aan elektronische en
digitale apparaten is tegenwoordig niet meer te ontkomen. Het is alleen niet voor iedereen
even gemakkelijk om ermee om te gaan. In deze cursus komen allerlei aspecten van moderne
apparatuur aan de orde. U krijgt inzicht in de aanschaf, het aansluiten en het gebruik van appa-
ratuur. Ook besteden we aandacht aan het oplossen van problemen en storingen en het koppe-
len van meerdere apparaten. U kunt zelf aangeven welke vragen en problemen u heeft en het is
zelfs mogelijk uw eigen apparaten mee te nemen naar de les. 

Cursusduur: 10 weken, 1 les van 3 uur per week
Startdatum: wordt in overleg vastgesteld
Lesdag/lestijd: donderdagmiddag 13.00 - 16.00 uur
Locatie: Hengelo (Gld) of Vorden
Kosten: € 40,-
Informatie en aanmelding: Graafschap College, sector Educatie & Scholing, Julianaplein 2,
7001 HG Doetinchem, tel. (0314) 35 38 00
Contactpersoon:  Annemarie Lenting via e-mail: ltg@graafschapcollege.
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Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hengelo (Gld), Kapelweg 13, gedeeltelijk vergroten garage/berging, wegens overschrijding

bestemmingsplanbepaling over het maximaal toegestane oppervlak, geldend bestemmings-
plan 'Veldhoek 1983'  

• Vorden, Hoetinkhof 82, veranderen/uitbreiden woning, wegens bouwen op groenvoorzieningen,
geldend bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992'

De ontwerpbesluiten liggen vanaf 31 juli t/m 10 september 2008 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Drempt, Zomerweg 43 en ongenummerd, voor de bouw van een vrijstaande woning met

aangebouwd bijgebouw en de omzetting van de boerderij/bedrijfswoning naar een burger-
woning geschikt voor dubbele bewoning, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1998'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 31 juli t/m 10 septem-
ber 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de bovenstaande te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de betreffende afdeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in
te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel.
(0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 17 juli 2008:
• Vorden, Nieuwstad, voor het plaatsen van een directiekeet en het aanbrengen van een grond-

en bouwstoffendepot, geldend bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992'

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 17 juli 2008:
• Halle, nabij Varsseveldseweg 8, voor de omzetting van een deel van agrarische grond naar

natuurdoelen, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied, herz. 2-1988'

De vrijstellingen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 31 juli t/m 10 september
2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze
afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze besluiten kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft
gebracht, evenals 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 de besluiten aan aanvragers, schriftelijk beroep instellen bij de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

De besluiten treden na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een
beroepschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van
de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 23 juli 2008:
• Vorden, De Horsterkamp, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens de Castle Fair van

20 t/m 24 augustus 2008 van 10.00 tot 18.00 uur, mevr. A. Schonenberg 
Afgewezen aanvragen
Verzonden op 17 juli 2008:
• Bronckhorst, tijdelijke reclameborden voor de toeristische markt Steenderen 2008, 

Rezi Organisaties BV

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 21 juli 2008:
• Baak, Bakermarksedijk 12A, plaatsen dakkapel
• Halle, Dorpsstraat 17, vergroten woning
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 41, vervangen deurkozijn in raamkozijn ter plaatse van  de

woonkamer
• Steenderen, Koningin Julianalaan 52, plaatsen overkapping en houten berging
• Vorden, Biesterveld 76 en 78, aanbouwen bijkeuken
• Vorden, Ruurloseweg 112, vernieuwen veranda, verleend met vrijstelling op grond van artikel

19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Bergstraat 38 en 40, bouwen dubbele carport
• Zelhem, Groen van Prinstererstraat 44, vergroten woning
Verzonden op 23 juli 2008:
• Zelhem, Schaepmanstraat 7, gedeeltelijk vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 21 juli 2008 :
• Zelhem, Kolstee 1 t/m 7 (even) en 2 t/m 20 (even), bouwen van 14 woningen
• Zelhem, Michelstraat 26, bouwen mestsilo, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4 van de

Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers  
• Zelhem, Zevenweg 4 t/m 22, bouwen van tien woningen 
Verzonden op 22 juli 2008:
• Baak, Schooldijk 4, vergroten ligboxenstal/opslagloods, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Banninkstraat 9, vernieuwen/veranderen berging
Verzonden op 23 juli 2008: 
• Hengelo (Gld), Elferinkdijk 2, bouwen werktuigenberging

Verleende vergunningen

Reguliere bouwvergunning 1e fase tevens gewijzigde bouwvergunning
Verzonden op 23 juli 2008: 
• Hoog-Keppel, Prinsenweg 14, bouwen woning met bijgebouw, verleend met ontheffing op

grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Sloopvergunningen 
Verzonden op 21 juli 2008:
• Hummelo, Zelhemseweg 19, geheel slopen van de betonnen vloer van de deel
Verzonden op 22 juli 2008:
• Steenderen, Toldijkseweg 39, gedeeltelijk slopen garage en gedeeltelijk slopen woning

(rookgasdoorvoer), komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 24 juli 2008:
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 36, slopen woning, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Beatrixlaan 26, gedeeltelijk slopen woning (renovatie dak), komt asbesthoudend afval

vrij

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Verzonden op 28 juli 2008:
• Zelhem, Meeneweg 3, voor verbranding nabij dit perceel
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 1, voor verbranding nabij dit perceel

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens een buurtfeest is de Hofstraat van 16 augustus 12.00 uur tot 17 augustus 2008

10.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Zelhem, tijdens een buurtfeest is de Dahliastraat van 22 augustus 16.00 uur tot 24 augustus

2008 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, Drank- en
Horecawet, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouw- en
sloopvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener,
de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de
gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Voorbereiding bestemmingsplan 'Orchideetuin Zelhem'
B en w zijn van plan om een herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied Zelhem,
herziening 2-1988' voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op de nieuwbouw van 23 woningen
op de hoek Hummeloseweg-Orchideestraat in Zelhem.

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat nu geen mogelijkheid tot het indienen
van een reactie. Tezijnertijd wordt de nog te volgen herzieningsprocedure gepubliceerd, komen
stukken ter inzage te liggen en is er gelegenheid tot het indienen van een reactie.

Ontwerpbesluiten ontheffing (artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke
ordening) 
B en w zijn van plan ontheffing van het bestemmingsplan te verlenen voor:
• Halle, Bielemansdijk 11A, voor groepskamperen met bijbehorende voorziening van 

9 t/m 23 augustus 2008, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 36, voor het plaatsen en bewonen van twee woonunits,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 1993'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 31 juli t/m 
10 september 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Bestemmingsplannen

Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt tijdens de
openingstijden gedurende zes weken na verzending ter inzage de verklaring tot acceptatie van
een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer voor: 
• Steenderen, Toldijkseweg 39, een uitbreiding van de groepsruimte en een bijkeuken voor het

kinderdagverblijf en het verplaatsen van een stallingruimte voor vrouwelijk jongvee en de
opslag van vaste mest

Deze verklaring is op 22 juli 2008 verzonden.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden niet tot andere of grotere nadelige
gevolgen voor het milieu, die de inrichting als gevolg van de vergunning en de daaraan verbonden
beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

De veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en
geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
b en w. De termijn van zes weken is begonnen op de dag na de verzending van dit besluit.
Bezwaarschriften worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor bezwaarschriften van

Wet milieubeheer
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de gemeente. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om de inwerkingtreding van
het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voorziening worden
verzocht.
Gelijk met het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage verzoeken
om een voorlopige voorziening.

Verlaging toeslag spoedlevering rijbewijs
B en w hebben besloten om de toeslag bij een spoedaanlevering van een rijbewijs te verlagen van
€ 40,- naar € 30,-.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2008 en geldt tot het tijdstip van de
dienovereenkomstige wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges van de
gemeente Bronckhorst 2008.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Voor het verbranden van snoeihout, bladeren,
oogstafval, oud hooi en stro dient u een
ontheffing van het geldende stookverbod aan
te vragen bij de balie Bouwen en milieu van de
afdeling Veligheid, vergunningen en
handhaving in het gemeentekantoor.

Wordt een ontheffing verleend dan is deze
twee weken geldig en voorzien van de
voorwaarden waar u rond het stoken aan moet
voldoen. Bij een controle moet u de ontheffing
kunnen tonen.

Stookverbod (ontheffing van)

Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:

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

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

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

Oost

Asbestsanering

Voor veilige 
asbestsanering

Voor meer 
informatie of 
een 
vrijblijvende 
offerte:

Scheggertdijk 22
Postbus 7, 
7218 ZG Almen

T 0900-9896
E asbest@aboost.nl

WIJ ZIJN OA. DEALER VAN: STIGA - STIHL - VIKING - ROBIN - KÄRCHER - MASSEY-FERGUSON – DOLMAR

Land- en Tuinbouw mechanisatie

Broekstraat 1 - Hummelo
Tel. (0314) 381842 - Fax (0314) 381057 - E-mail: info@pelgrom.nl - www.pelgrom.nl

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

SPAREN VOOR KORTING OF GRATIS PRODUCTEN GEWOON AH HENGELO (G)

WHITE LION
BLENDED SCOTCH WHISKEY

fles 1 liter NU 13.49

AH HOLLANDSE NIEUWE

Voordeelverpakking à 5 stuks

NU 4.99

OLA IJS
o.a. Magnum classic • 2 pakken à 4 stuks

2e halve
prijs

ARIËL WASMIDDEL
div. varianten

2 stuks

voor 7.29

OPTIMEL
diverse varianten

pak 1 liter NU 1.00

BRAND PILS
krat van 12 flesjes
à 0.3 liter

nu 3.99

AH FILET 
AMERICAIN
naturel

per 100 gram 0.89
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VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FACTUREN
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wij verzorgen het graag

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

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

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

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

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

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

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

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

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

DE BOUWMARKT MET VELE SPECIALITEITEN

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 
27 september 2007 door Stichting Bodemsanering NS
een melding op grond van de Wet bodembescherming
ingediend.

Stichting Bodemsanering NS heeft gemeld dat de bodem
op het NS-emplacement in Vorden en op een aantal
locaties langs de spoorlijn Zutphen-Winterswijk binnen
de gemeente Bronckhorst verontreinigd is. 
Op 28 mei 2008 hebben wij de ernst van deze gevallen
van bodemverontreiniging en de spoedeisendheid van de
sanering voorlopig vastgesteld.

Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om hun
mening te geven over deze melding.

Op grond van de gegevens die zijn aangeleverd bij de
melding en waarbij betrokken dat geen zienswijzen zijn
ontvangen, stellen wij vast dat het hier gaat om drie
gevallen van ernstige bodemverontreiniging waarvan de
sanering niet spoedeisend is en drie gevallen van niet-
ernstige bodemverontreiniging. 

Vanaf 4 augustus 2008 tot en met 14 september 2008
kunt u de besluiten en alle bijbehorende gegevens
bekijken. U kunt dat doen in het informatiecentrum van
het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem, en bij de
gemeente Bronckhorst. 

Beroep instellen
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan, vanaf de
dag volgend op de dag waarop een exemplaar van het
besluit ter inzage is gelegd, gedurende zes weken beroep
worden ingesteld tegen dit besluit bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State door:
- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend

tegen het ontwerp van het besluit;
- de belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan

worden verweten geen zienswijzen te hebben
ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Degene die beroep instelt kan de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Een beroepschrift tegen dit
besluit moet worden gezonden aan de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage. Zowel voor het behandelen van het
beroepschrift als van het verzoek om een voorlopige
voorziening wordt griffierecht geheven door de Afdeling
bestuursrechtspraak.

Wilt u meer weten?
Bel het Milieuklachten- en informatiecentrum, 
telefoon (026) 359 99 99.

Arnhem, 25 juli 2008 - 
zaaknummer 2007-016464

Bodemverontreiniging NS-Emplacement in Vorden,
gemeente Bronckhorst

MEDEDELING

p ro v i n c i e
GELDERLAND

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

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

Laat u verwennen bij de Gravin

in ons sfeervolle restaurant of op het terras

3 GANGEN MENU € 27,50

HOOFDGERECHTEN van € 14,50

Ook uw adres voor feesten, partijen en vergaderingen.

Gelegen tegenover het station.

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

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

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

O.B.S.
Tel. 0575-553283

of
Mob. 06-51106955

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

Sensire zoekt
Alfahulpen

en
Thuishulpen
Reageer via onze website
www.sensire.nl

Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo (Gld.)   T 0575- 46 52 58    

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

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

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

collegiale instelling
• Inzet en goede contactuele vaardigheden 

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

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

7255 AX Hengelo

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

ELEKTROMONTEURS
LOODGIETERS / C.V MONTEURS



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

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Vrend-oprekken.

B. Weerkommen (Uutspr.Weerkomm).

C. Zo-voort.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Voor deze meditatieve en spirituele
vieringen bestaat een steeds groeien-
de belangstelling, getuige de bijna
zeshonderd bezoekers tijdens de vier
Adventszondagen in het afgelopen
jaar. 

De prachtige en rustmakende grego-
riaans gezangen leken bijna verdron-
gen en vergeten, maar wat blijkt, deze
muziek is voor velen echt een open-
baring en een buitengewone wijze
om in deze jachtige tijd tot inkeer te
komen.

Het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan
wil niets liever dan deze breed ge-
waardeerde traditie graag voorzetten
en is daarom naarstig op zoek naar
enkele nieuwe koorleden nu in een
korte tijd enkele koorleden door ziek-
te en overlijden zijn ontvallen. 

Gelukkig hebben zich in het afgelo-
pen jaar twee jonge en enthousiaste
koorleden aangesloten, maar het is
zeker niet de bedoeling dat het een
groot koor wordt en uitgroeit boven
het huidige aantal van 14 zangers dat
ideaal is voor het uitvoeren van het
gregoriaans. Het zou anders snel te
veel koor, te traag en weinig ensem-
ble worden. 

Anders dan men zou vermoeden zijn
niet alle leden kerkelijk gebonden of
met teksten en de geloofsinhoud be-
zig, het gaat vooral om het zingen in
een traditie die bij uitstek ruimte
biedt aan mensen uit verschillende
geloofsovertuigingen. 

Iedereen binnen het koor, of men nu
komt uit Wehl, Apeldoorn of Gorssel
vindt iets anders terug in deze mu-
ziek.

Eigenlijk is het meer een projectkoor,
wat betekent dat er niet wekelijks ge-
repeteerd wordt, maar uitsluitend
vanaf half oktober tot Kerst en vanaf
februari tot Pasen. 

De repetities zijn op donderdagavond
van 19.00-20.30 uur in de sacristie-
ruimte van de St. Janskerk in Zut-
phen.

Voor die enkele keer dat het koor
wordt uitgenodigd om elders een ge-
tijdenviering te verzorgen zoals vorig
jaar in de Kathedrale basiliek St. Jan
in Den Bosch, wordt natuurlijk wel
extra gerepeteerd, maar dat was dan
ook een gebeurtenis om niet gauw te
vergeten.

Het ligt in de bedoeling dat nieuwe
koorleden, voorafgaand aan de ge-
plande repetities, een aantal avonden
bij elkaar komen om wat meer ver-
trouwd te raken met het gregoriaans.

BELANGSTELLING? 
Neem dan gerust vrijblijvend contact
op met Wim Laurensse, telefoon
(0575) 517773.

Gregoriaans Getijdenkoor
op zoek naar uitbreiding
Alweer bijna vijftien jaar verzorgt
het Gregoriaans Getijdenkoor in
de Adventstijd en rond Pasen Ves-
pervieringen en Metten en Lauden
in de St. Janskerk in Zutphen. Deze
maken deel uit van het Officie, dat
nog dagelijks op vaste uren over de
dag in veel kerken en kloosters
wordt gezongen.

We werden gastvrij ontvangen door
het bestuur van de belangenvereni-
ging Olburgen en Rha.
Het belangrijkste gespreksonderwerp
was de ontwerp woonvisie. Wat is bou-
wen naar behoefte, dat kwam wel als
hot item naar voren. Daarnaast heb-
ben we gesproken over de voorgeno-
men ombouw plannen van Dorado Be-
ach. Uit de discussie kwamen nadruk-
kelijk als knelpunten naar voren de
verkeersafwikkeling en de groenaf-
scheiding. Ook hebben we nog doorge-
praat over de vraag hoe houd je per-
manente bewoning tegen als de ver-
koop of verhuur van eventuele bunga-
lows niet lukt. Het kan toch niet zo
zijn dat in Olburgen nauwelijks ge-
bouwd mag worden en dat op nog
geen steenworp afstand mensen gaan
wonen die geen enkele binding met
het dorp hebben. Moet je als gemeen-
te zoveel recreatiewoningen wel wil-
len? Is het niet een keer genoeg? Als
politiek zullen we daar de komende

maanden zeker een antwoord op moe-
ten geven. Na een wandeling door Ol-
burgen, gevolgd door een lekkere
lunch, vertrokken we naar sportcen-
trum AeroFitt in Hengelo. We kregen
een rondleiding door een enthousias-
te medewerkster en konden zien wat
er allemaal mogelijk is in dit bedrijf.
Ook kregen we een duidelijke uitleg
over de begeleiding van de gebruikers,
mogelijkheid van kinderopvang, aan-
tal leden en geplande ontwikkelingen. 
Vervolgens brachten we een bezoekje
aan de groeninzameling in Vorden.
We wilden wel eens zien of daar veel
gebruik van werd gemaakt. Aan de
poort stonden twee dames die als vrij-
williger de legitimatie van de mensen
controleerden. 

Kranenburg (en het plan ’t Klooster)
was de volgende stop. Deze plek ver-
dient een goede invulling maar dat
moet gelet op het monumentale ka-
rakter van gebouwen en omgeving wel

zorgvuldig gebeuren. Als de nieuw-
bouw gerealiseerd wordt met behoud
van het Klooster gebouw vinden we
dat een goede zaak, jammer dat aan
de overkant nog een horeca gelegen-
heid staat te verpauperen.
In Zelhem gingen we vervolgens op be-
zoek bij museum Smedekinck. Gewel-
dig wat hier in relatief korte tijd door
vrijwilligers is gerealiseerd. Het ziet er
prima uit en het bezoekersaantal is
flink gestegen. Maar het blijft hard
werken om de exploitatie rond te krij-
gen. Gemeentelijke subsidie krijgt het
museum niet, misschien dat het vrij-
willigersbeleid kan helpen bij zaken
als scholing van vrijwilligers. Dan
hoeft het museumbestuur dat ten-
minste niet meer te betalen.

Na de zomer gaat de PvdA weer
‘Bronckhorst’ in, wilt u aandacht voor
een onderwerp of de fractie iets laten
zien neem dan contact op met Johan-
na Bergervoet, tel. 0314-623168, als het
mogelijk is passen we u in een volgend
programma in. Wij willen graag we-
ten wat er in Bronckhorst leeft en de
mensen bezig houdt.

Partij van de Arbeid op bezoek bij ...

Zaterdag 12 juli was het weer zover, een dag kris kras met de fractie door
Bronckhorst. De start was bij horeca gelegenheid Kraantje Lek in Olbur-
gen.

Veel mensen willen graag Engels le-
ren spreken, toegespitst op de prak-
tijk, maar daarvoor moet wel eerst de
nodige basis worden gelegd. Tenmin-
ste als deze niet aanwezig is, aldus de
gedreven en ervaren lerares uit Bre-
devoort. In principe kan iedereen die
Engels wil leren, deelnemen aan de
cursus Éngels voor volwassenen'. Af-
hankelijk van het niveau en voorkeur
van de cursist wordt er voor een pas-
sende instroomgroep gekozen. 

Vaak worden gebruiksaanwijzingen
van apparaten in het Engels geschre-
ven en om deze goed te kunnen lezen
besteedt mevrouw Rots hier aan-
dacht aan. "De technische woorden
zijn vaak niet bij iedereen bekend en
dan wordt het moeilijk om de ge-
bruiksaanwijzing goed te bestude-
ren. Ook bij de computer komen veel
Engelse woorden voor en ook hier be-

steed ik aandacht aan zodat het voor
velen een stuk eenvoudiger wordt te
begrijpen wat er bedoeld wordt. Maar
er zijn ook volwassenen die techni-
sche gesprekken moeten voeren, bij-
voorbeeld voor hun werk, en ook zij
kunnen bij mij terecht."
De 4-jarige basiscursus omvat vier de-
len en deze worden momenteel gege-
ven in de regio Vorden. In principe is
het mogelijk in te stromen in al deze
groepen, afhankelijk van het niveau
van de cursist. Na de vier delen/cur-
susjaren, welke de basiscursus omvat
kan de cursist naar de conversatie/
trainingsgroep.

Voor dit conversatieonderwijs kun-
nen ook cursisten geplaatst worden
die elders een gelijkwaardige oplei-
ding hebben genoten. Heeft u inte-
resse dan kunt u contact opnemen
met mevrouw Rots te Bredevoort.

Gespreksgroep
Engels
Voor gevorderden heeft mevrouw T. Rots uit Bredevoort begin dit jaar in
het verlengde van de bestaande 4-jarige opleiding een nieuwe conversa-
tiecursus Engels opgezet. De cursus heeft de vorm van een Engelstalige
gespreksgroep/conversatietraining.

WEEKBLAD

Nu 

ook op 

internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl
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Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

S I N T O P G E L E T
Ons magazijn wordt te klein

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 47

‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-
ren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be-
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez
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LA GELER ODE KER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEU
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Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 21 november 200668e jaargang no. 37

ColofonUitgave: Drukkerij Weevers BVNieuwstad 30 - Postbus 227250 AA ordenTelefoon (0575) 55 10 10Fa 0575) 55 10 86E-mail: info@contact.nlInternet: .contact.nlRabobank: 3664 02 374Lid

Aanleveren advertenties/berichten:Maandagmorgen voor 9.00 uurCorrespondenten:Fam. VelhorstHet Wiemelink 117251 C VordenTelefoon (0575) 55 16 88E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nlOvername van advertenties enberichten is niet toegestaan

WEEKBLAD VOOR VORDE  - KRANE BURG - CH O D - ERAKKER - L DE - EDLER - LDE BORCH - DELDE

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

ierakker VordenWichmond ranenburg

Delden Linde Medler

ildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR VA FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor decollectie v n 2007• NU: iverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PR OFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZO DAG.00–17.00 uur26november26no ember

SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10% kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENE  en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . 0575  46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst

Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 nov

Extrakoopavondenwo do22 23 novKoop-zondag26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%KORTING20%KORTINGOP GEHELECOLLECTIE

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84Profiteer SOLDER E PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 125,--T'SH RTS U € 20,-- 2 OOR € 35,--BROE E U € 49,-- 2 OOR € 75,--PULLO ERS U € 35.-- 2 OOR € 50.--LANGELER MODE ER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235

HE GELO GLD.

W
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M
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst 
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden



AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Tel. (0575) 44 16 21

• Voor al uw onderhoud en
reparatie

• Verkoop nieuw en gebruikt
• APK-keuringen
• Bovag garantie
• Ruitreparatie, onderhoud,

aircoservice en reparatie

www.autolangwerden.nl MPV is een auto met hoge zitplaats

Citroën Berlingo 1.8i Multispace 08-1999 119.912 km € 6.450,-

Ford Transit 2.0TDCI 92KW 
260S COOLDC293/2455 03-2003 84.560 km € 12.000,-

Hyundai Atos 1.1I Dynamic Version Prime AUT4 06-2000 86.479 km € 4.950,-

Nissan Note 1.4 16V 5D Acenta 04-2007 41.000 km € 16.750,-

Opel Corsa X1.4SZ 3-drs ECO 03-1998 115.341 km € 3.600,-

Opel Meriva 1.6 16V Enjoy 01-2006 37.281 km € 15.500,-

Peugeot 206 SW XS JBL 1.6-16V 03-2003 90.980 km € 11.250,-

Renault Twingo 1.1 03-1998 100.370 km € 3.150,-

Volkswagen Golf 1.6 16V 77 KW 5D 09-2002 55.000 km € 10.200,-

Volvo S60 2.4 170PK AUT5 11-2000 145.000 km € 14.500,-

Renault Scenic 1.6 16V
Expression Luxe 

05-2002, 137.183 km, grijs
MPV € 9.750,-

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond

Aanbieding banden (zolang de voorraad strekt)!
Continental 205/55-16 € 102,=
Zectec 225/45-17 € 98,=
BTC 175/65-14 € 43,=

Slotsteeg 18 Hengelo (Gld.)  Tel. (0575) 46 27 79  Fax (0575) 46 05 55

Opel Corsa 1.4 ECO
Bj. 1998, 94.000 km

Dealer onderhouden. Groen met.
Trekhaak (nieuw), APK t/m maart 2009

LM velgen, banden nieuw tegen meerprijs

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 307 SW 1.6 Prem. Navigatie 4-2007 d.blauw 17.000 km 

Peugeot 306 1.6 4drs XT AIRCO 4-2000 Rood met. 55.000 km

Peugeot 205 1.4 3drs Generation 1-1998 Rood 75.000 km

Nissan Almera, 1.6 16V AIRCO 2-1996 Rood met 90.000 km

Peugeot 407 
2.0 XS

Grijs, 5-2006,
30.000 km

Volvo S 40 automaat sedan airco 1.8 4 deurs Groen met. 1998
Renault Modus luxe 1.6 16V 5 deurs Groen met. 2005
Renault Megane Scenic MPV airco 1.6 16V 5 deurs Blauw met. 2000
Renault  Megane Scenic MPV 1.4 E 5 deurs Blauw met. 1997
Opel Astra G 1.6 XE 5 deurs Zwart met. 2001
Opel Omega V6 automaat zeer luxe
Airco, LM-velgen, CV, cruisecontr. 2.5 Dti Stationcar Zwart met. 2000
Renault Megane Scenic MPV 1.6 16V 5 deurs Zilver met. 1999
Fiat Brava 1.4 12V 5 deurs Grijs met. 1996
Daihatsu Grand Move MPV 1.5 16V 5 deurs Blauw met. 1998
Citroën Saxo 1.1 3 deurs Zilver met. 2000

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

Opel Astra G
1.6 SZ, 5 deurs

Zilver metallic, bj. 1999Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74

M
M

Volvo V70 2.4 170 PK
09-2000

118.000 km € 13.950,-
Chevrolet Kalos 1.4 style 3-drs. 03-2005 40.000 km € 10.250,-
Ford Focus 1.4 16V 55KW Wagon CE 02-2002 104.000 km € 9.750,-
Mazda Demio 1.5I Exclusive 01-2003 53.000 km € 8.750,-
Mazda MX5 1.6l Exclusive 06-1998 123.000 km € 10.750,-
Nissan Primera 1.6 4D SI 06-1998 104.000 km € 4.600,-
Nissan Primera 2.0 5D GX 09-1998 148.000 km € 4.750,-
Opel Agila Z1.2XEP 16V MAXX 11-2004 37.000 km € 8.250,-
Opel Meriva 1.6 16V Cosmo 10-2003 48.000 km € 13.750,-
Skoda Fabia 1.4 63KW 16V Classic 03-2004 45.000 km € 8.500,-
Toyota Avensis 1.816V Sedan 80L 04-2004 65.000 km € 17.750,-
Volksw. Golf 1.6 16V 74KW 3D Oxford 01-2003 90.000 km € 11.250,-
Volksw. Golf 1.9TDI 74KW Var. Ocean 09-2003 179.000 km € 10.250,-
Volksw. Lupo 1.4 44KW Comfortline 02-2004 29.000 km € 8.250,-

Autobedrijf
Melgers

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak            (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl

Opel Agila 1200-16V Elegance 2000 € 4.950
Opel Corsa 1200-16V MAXX-COOL 2004 € 8.950
Opel Corsa 1200-16V RHYTHM 2005 € 10.950
Opel Astra 1600 5-drs Automaat 1998 € 4.950
Opel Astra 1600 Station 1999 € 4.950
Opel Astra 1600 5-drs comfort 2002 € 9.950
Opel Astra 1600 Station Comfort 2002 € 9.950
Opel Astra 1700 DTI Edition Station 2002 € 9.950
Opel Astra 1400-16v sport 5-drs 2004 € 13.950
Opel Zafira 1600 Elegance 7-pers. 2001 € 9.950
Opel Vectra 1600-16v B.edition automaat 2001 € 6.950
Opel Vectra 1600-16v B.edition station 2000 € 6.950
Opel Tigra 1800-16v Cabrio Rossa 2006 € 19.450
Fiat Panda 1200 Dynamic 2004 € 6.950
Ford Galaxy 2.0 MPV 2004 € 17.950
Nissan Pick-up King-cab 2003 € 10.950
Renault Laguna 1800 Station L.P.G. 1999 € 4.950
Renault Scenic 2.0 Buss.line 2007 € 24.950
Renault Scenic 1600 MPV 1999 € 4.950
Peugeot 306 1600 Select 1997 € 2.350
Peugeot 307 1600 5-drs 2002 € 10.950
Skoda Octavia 1900 TDI Combi 1999 € 6.950
Citroën Picasso 1800 Exclusive 2002 € 10.950
Toyota Avensis 2.0 Verso 6-pers. 2003 € 17.950
Audi A4 Avant 2.4 V6 Quarto 1999 € 7.950
Audi A8 3.3 V8 TDI 2000 € 15.500
Mercedes C180 Classic 2001 € 15.450
VW Polo 1400 Trendline 1999 € 5.950
VW Golf 1600 3-drs Trendline 1999 € 5.950
VW Golf 1600 5-drs Trendline 2001 € 7.750
VW Golf 5-drs, 98.000 km, zwart metallic 1996
Volvo V40 1.9 Dynamic 2002 € 9.950
Volvo V70 2.4 D5 automaat AWD 2003 € 19.950
Volvo S70 2.5-10v Comf.line 1997 € 5.950

Suzuki Grand 
Vitara 2.0 16V

5-deurs, 07-2002, 70.000 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deelname is op eigen risico! 
 
Mede mogelijk gemaakt door; 

 
 
 

   



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

Streektaalconsulent Arie Ribbers riep
juli uit tot de Maand van het Stapel-
gedicht en voor augustus vraagt hij
streektaalschrijvers een 'mini-feuille-
ton' te schrijven. De titel van het ver-
volgverhaal in vijf delen is overigens al
bekend: Zommerleefde, Zomerliefde.

Net als met de columncompetitie van
vorig jaar dienen de deelnemende
auteurs discipline te tonen door in au-
gustus wekelijks een deel in te leveren.
Deel 1 moet op 2 augustus binnen
zijn, deel 2 op 9 augustus, deel 3 op 16
augustus, deel 4 op 23 augustus en
deel 5 op 30 augustus.

Er zijn nog meer voorwaarden:
• de vlag moet de lading dekken.

D.w.z. het feuilleton moet over een
zomerliefde gaan.

• elk deel mag niet langer dan 250
woorden zijn; langere bijdragen wor-

den terzijde gelegd.
• elk deel moet, net als in een soapse-

rie, eindigen met een zogenaamde
'cliffhanger'.

• schrijvers die gebruik maken van e-
mail dienen de verschillende delen
als afzonderlijke Word-bijlage te
verzenden naar: 
info@staringinstituut.nl

• schrijvers die (nog) geen gebruik ma-
ken van de elektronische mogelijk-
heden sturen hun bijdrage, getypt
en niet handgeschreven!, naar: 
Staring Instituut, Zommerleefde,
Postbus 686, 7000 AR Doetinchem.

Afhankelijk van het aantal deelne-
mers wordt de prijswinnaar of -winna-
res eind oktober bekend gemaakt.

Stapeldichters hebben trouwens nog
tot en met 31 juli de tijd om hun crea-
tie in woord en beeld te sturen naar:
info@staringinstituut.nl 

De beste stapelgedichten en de naam
van de winnaar zijn vanaf begin au-
gustus op de website van het Staring
Instituut te vinden: 
www.staringinstituut.nl

Staring Instituut vraagt dialect-
schrijvers om mini-feuilleton
'Zommerleefde' te schrijven
Geïnspireerd door de succesvolle
'Zomer2007ColumnCompetitie' or-
ganiseert het Staring Instituut ook
dit jaar weer verschillende activi-
teiten voor de zomermaanden juli
en augustus.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Vrend-oprekken:
Bij een sterfgeval bijeenkomen om de uit te nodigen gasten uit
te zoeken. "Vanaovend is ter vrend-oprekken bij Bartels."

B. Weerkommen (Uutspr. Weerkomm):
Zekere afscheidsgroet: tot ziens. "Noh, bedankt veur alles en
weerkomm." 

C. Zo-voort: Dadelijk, onmiddellijk.
"I'j mot zo-voort de beeste melken, 't is hoge tied."

Op zondagmiddag 17 augustus speelt
accordeonduo Toeac in de Heem- en
siertuin Aldenhaeve in Zelhem. In de-
ze prachtige omgeving kunt u genie-
ten van spectaculair accordeonspel.
Van dinsdag 19 t/m donderdag 21 au-
gustus drie avonden muziek in de ka-
pel in Bronkhorst. Sologitarist Johan-
nes Möller, vocaal ensemble Quatre
Bouches en pianotrio La Chouffe ma-
ken daar hun opwachting. Het mini-
festival wordt op vrijdagavond 22 au-
gustus afgesloten met een spetterend
optreden van saxofoontrio Berlage in
kasteel Hackfort.  

De VVV Bronckhorst heeft een aantal
aantrekkelijke arrangementen samen-
gesteld. Kijk op www.vvvbronck-
horst.nl voor de mogelijkheden. 

Meer informatie over alle concerten
van de Internationale Muziekzomer
Gelderland en de kaartverkoop vindt
u op www.muziekzomer.nl 

CONCERTEN IN DE GEMEENTE
BRONCKHORST
Zelhem zo. 17 aug. 15.00 uur: 
Toeac - accordeonduo; Heem- en sier-
tuin Aldenhaeve
Bronkhorst di. 19 aug. 20.00 uur: 
Johannes Möller; Kapel Bronkhorst
Bronkhorst wo. 20 aug. 20.00 uur: 
Trio La Chouffe; Kapel Bronkhorst
Bronkhorst do. 21 aug. 20.00 uur: 
Quatre Bouches; Kapel Bronkhorst
Vorden vr. 22 aug. 20.00 uur: 
Trio Berlage; Kasteel Hackfort, Vorden

Zie ook de advertentie in Contact.

Goed vertegenwoordigd in Bronckhorst

Internationale
Muziekzomer Gelderland

Vorig jaar streek de Internationale Muziekzomer Gelderland voor het
eerst neer in de gemeente Bronckhorst. Vanwege dat succes worden er in
de komende editie wederom concerten verzorgd in deze gemeente. Dit
jaar is ervoor gekozen om de concerten dichter op elkaar te program-
meren en van slechts enkele locaties gebruik te maken. Op deze wijze
wordt er een klein festival binnen het festival gecreëerd. Er is gekozen
voor een toegankelijke en afwisselende programmering.

Er gaan nu nog maar weinig mensen
naar de kerk. De toekomst van de
kerkgebouwen staat onder druk.
Sommige worden gesloopt, andere
krijgen een  herbestemming. Vaak on-
gepast die herbestemming, vinden
kerkgenootschappen. 

Welnee, juist een middel om het erf-
goed een nieuwe toekomst te geven,
vinden burgers en besturen van mo-
numentenorganisaties. 

Is hergebruik van kerkgebouwen,
gepast of ongepast? Wat is in onze
huidige cultuur gepast en ongepast?

Hoe zit het eigenlijk met onze ker-
ken? Kan het dorp ze missen? Laten
we ideeën opdoen over hergebruik.
Het geloof speelt de hoofdrol niet
meer in de gebouwen. 

We nodigen iedereen uit om op 6 au-
gustus 2008 mee te gaan naar het
Theater Onder de Molen in Vorden,
ook een erfgoed in hergebruik. Mis-
schien komen de pastoor, de dominee
en de projectontwikkelaar ook wel,
maar toch vooral de burgers die de
omgeving willen veranderen of niet.  

Op woensdagavond 6 augustus aan-
staande houdt de kenner bij uitstek
van Europese erfgoederen, de Master
of Art, Drs. Herman Wesselink, een
van zijn boeiende lezingen met licht-
beelden in het Theater Onder de Mo-
len, een molen met een beroemde
akoustiek, afgewisseld door korte in-
termezzi van aangename muziek:
Kees de Brulne, piano en Jos Driever,
saxofoon en clarinet. 

De entree bestemd voor onderhoud
en hergebruik van de molen. 

RESERVEREN AANBEVOLEN 
telefoon (0575) 55 69 87, 
www.theateronderdemolen.nl

"Hemelse lust 
of torenhoge last"

Verhalen en
muziek over 
erfgoederen
Kerkgebouwen, wie kent ze niet?
Eeuwenlang zijn ze beeldbepalend
geweest in steden en  dorpen. Als
middelpunt van hoogwaardige en
stedebouwkundige architectuur.

De maan schuift gedeeltelijk voor de
zon waardoor er een klein hapje uit
het bovenste deel van de zon lijkt te
zijn genomen. De maan staat gemid-
deld op een afstand van 300.000 kilo-
meter van aarde. Dat is niets in verge-
lijking tot de afstand van de aarde tot
de zon; zo'n 150 miljoen kilometer.
Het toeval wil echter dat de groottes
van de maan en de veel grotere zon
zich zo verhouden, dat ze aan de he-
mel vrijwel even groot lijken. Daar-
door kan het voorkomen dat de maan
de zon precies afdekt. Voor bepaalde
delen van de aarde is dat ook nu het
geval. In gebieden in Canada, Siberië
en China zal zich een fraaie totale
zonsverduistering voor doen.
De verduistering zal in de late ochtend
te zien zijn; mits het natuurlijk onbe-
wolkt is. De bedekking begint om

10:37 uur. De bedekking is maximaal
om 11:27 uur en vanaf 12:18 uur is het
zonsoppervlak weer volledig te zien.
Het kijken naar de zon kan ernstige
schade aan de ogen toebrengen.
Daarom zijn leden van de Publieks-
sterrenwacht Phoenix  op twee loca-
ties aktief om  met telescopen op een
veilige en vooral spectaculaire manier
het fenomeen bekijken.

Publiek ter plaatse is van harte uitge-
nodigd om gratis mee te kijken waar-
bij bovendien tekst en uitleg zal wor-
den gegeven. Tussen 11 en 12 uur zal
er zowel op de Markt in Lochem als
ook bij het Kulturhus in Ruurlo door
speciale zonnetelescopen worden ge-
keken. Deze zogenaamde protuberan-
senkijkers laten niet alleen de zonsver-
duistering zien maar kunnen, door ge-
bruik te maken van een extra filter,
ook  uitbarstingen op de het zonsop-
pervlak  zichtbaar maken. Dit alles na-
tuurlijk alleen als het helder is.
Voor informatie kunt u terecht bij het
secretariaat van de Publiekssterren-
wacht via telefoonnr. 0573-454940.

Zonsverduistering 1 augustus
Op vrijdag 1 augustus a.s. kunnen
we in Nederland genieten van een
zonsverduistering. Weliswaar een
gedeeltelijke verduistering maar
het blijft des al niet te min toch een
fascinerend natuurverschijnsel.

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIEREN

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag
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Familiedrukwerk

Handelsdrukwerk

Geboortekaarten

Folders

Huwelijkskaarten

Boeken

Uitnodigingskaarten

Flyers

Dankbetuigingen

Briefpapier

Verenigingsdrukwerk

Visitekaarten

Offset-drukken

Enveloppen

Digitaal drukken

Kranten

Printen

Tijdschriften

Ontwerp

Posters

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Hoofdvestiging

DE GROOTSTE TEGELVERKOOP IN GELDERLAND

MEGA TEGELVERKOOP
VAN VELE TOPMERKEN WAND- EN VLOERTEGELS

GOEDKOPER KUNT U NERGENS KOPEN, ZELFS NIET OVER DE GRENS!!

OPEN:

ma. t/m do. 8.00 - 18.00 uur

vrij. 8.00 - 21.00 uur

zat. 9.00 - 16.00 uur

Den Sliem 85 Groenlo Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl

www.bettingressing.nl

DE GEHELE BOUWVAK OPEN!

ZOMERVAKANTIE ACTIE

15%
KORTING

* uitgezonderd lopende acties en projecten

OP ALLE VOORRAAD
TEGELS

ZAT. 9 T/M 16 AUG.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

VOORRAAD

±40.000 M
2

www.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

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

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

Speciale zomeraanbiedingen 
op gebruikte auto’s!
Tot 31 augustus 5% zomerkorting op het toe te betalen bedrag! 

Kijk op onze website voor een overzicht van ons totale aanbod.

PROFITEER VAN DE 
VAKANTIEKORTING 
OP ALLE NIEUWE 
CITROËN MODELLEN 
BIJ RUESINK.

7 t/m 24 AUGUSTUS 2008  / WWW.MUZIEKZOMER.NL

Festival Internationale
MUZIEKZOMER Gelderland

Deze zomer ook diverse concerten in de gemeente Bronckhorst:

AAccordeonduoo Toeac – zo. 17 aug. / Heem- en siertuin Aldenhaeve, Zelhem
Gitaristt Johanness Möller – di. 19 aug. / Kapel, Bronkhorst
Pianotrioo Laa Chouffe – wo. 20 aug. / Kapel, Bronkhorst
Vocaall ensemblee Quatree Bouches – do. 21 aug. / Kapel, Bronkhorst
Saxofoontrioo Berlage – vr. 22 aug. / Kasteel Hackfort, Vorden

Kijkk voorr eenn overzichtt vann allee concertenn opp www.muziekzomer.nl
Daarr vindtt uu ookk allee informatiee overr dee kaartverkooop.

Hétt muziekevenement
vann dezee zomer!

nu verkrijgbaar

samenloop voor hoop Bronckhorst
DVD

€ 12,50
(incl gratis cd met het samenloop lied)

Hebt u ook net als wij zo genoten van dit fantastische
weekend, dan is dit het moment om nog eens na te
genieten of om een ander te laten zien wat ze zoal
gemist hebben. De DVD is te bestellen bij:

• Uw teamcaptan (als u als deelnemer aanwezig bent
geweest)

• via e-mail: herman@samenloopvoorhoopbronckhorst.nl
(bij voorkeur)

• H.B. Luimes, tel: 0575-462542
• Of evt. bij een van de andere comm. leden van de slvh.

Uw bestelling zouden wij graag voor 1 oktober 2008 
ontvangen. Uiteraard komt de opbrengst ten goede

aan het goede doel.

Met het 1-2tje van Chevrolet wordt een

nieuwe Matiz dus wel heel betaalbaar.

Kom snel naar de Chevrolet dealer of

ga naar chevrolet.nl.

Aanschafprijs nieuwe Matiz € 7.295,-

Betaal nu de helft € 3.647,50

Inruilvoorbeeld huidige auto €  3.500,-

U betaalt nu € 147,50

2 jaar rentevrij € 0,-

Over 2 jaar betaalt u € 3.647,50

Prijzen incl. BTW & BPM, excl. metallic lak, kosten rijklaarmaken, kentekenleges en verwijderingsbijdrage. Model kan afwijken van de standaarduitrusting.
Gem. brandstofverbruik van 5,2 l/100 km tot 5,7 l/100 km, gem. CO2-uitstoot van 127 gr/km tot 136 gr/km. Wijzigingen in prijs, model, evenals druk- en zetfouten voor-
behouden. 1-2tje is van toepassing op nieuwe orders t/m 30 september 2008 en nieuw verkochte Chevrolet persone auto’s (m.u.v. Aveo 3- en 5-deurs, HHR, Captiva),
uiterlijke kentekenregistratie 31 oktober 2008. Max. 1 financiering per klant. Min. aanbetaling 50%. Financiering via GMAC te Breda (KvK 24107861; AFM registernr. 12013025).
Prospectus verkrijgbaar via www.gmacfs.nl. Kijk op www.chevrolet.nl voor de voorwaarden.

Autobedrijf Groot Jebbink B.V.
Bettinkhorst 2, Zutphen, 0575-516646 

www.groot-jebbink.nl

Betaal nu de helft en over twee jaar 
de rest. Rentevrij!

Matiz vanaf  € 7.295,-

Met het 1-2tje van Chevrolet 
houdt u geld over!

Nu LPG-installatie van 

gasFX voor slechts € 1.295,-

tje1 2

Betaal

nu
de
he
lft

en
over

tw
ee
jaar de rest. Rentevrij!

IT’S A BIG PLUS.


