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 uitkomst’
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Dit keer zullen de troubadours in de 
meerderheid zijn. Naast Gery Groot 
Zwaaftink uit Vorden, zanger en fan-
tastische verhalen verteller, is daar 
Henk Boogaard, de humoristische 

groente- en fruitzanger die steeds 
meer over de liefde en aanverwante 
zaken treffende liedjes weet te vertol-
ken. En dan last but not least Jan Wil-
lem van Opstal, een troubadour pur 

sang die meestal optreedt onder de 
naam Yann Lawick. Naast dit trouba-
dourgeweld zal cabaretier Thijs Kem-
perink zich danig weren maar dat is 
hem toevertrouwd. 

Zoals gebruikelijk in de Zomercar-
rousel zijn er vier optredens van elk 
een half uur. Reserveren kan 
www.tom-vorden.nl.

Avond vol troubadours in TOM

Vorden - Woensdag 15 augustus draait de Zomercarrousel voor de 7e 
keer in Theater Onder de Molen te Vorden. Aanvang 20.00 uur. Vele 
gezichten, stemmen en acteertalenten hebben al hun opwachting ge-
maakt in dit sfeervolle theater onder in de Lindesche Molen.

v.l.n.r. Henk Boogaard, Jan Willem van Opstal en Gery Groot Zwaaftink

Wendy: ‘Vroeger had je hier in het 
buurtschap Warken de band ‘Op 
Drift’ die destijds is opgericht door 
mijn man Johnny Addink en Wim 
Woestenenk. Een band die veel suc-
ces oogstte, veel optredens in de re-
gio (ook vaak bij ‘boeren-protesten‘) 
en ook dikwijls in het programma 
‘Van Gewest tot Gewest’. Wim en 
Johnny vonden dat er ook maar 
eens ‘dichtbij- huis’ moest worden 
opgetreden. Het werd een feestelijk 
avondje bij de familie Woestenenk, 
eigenlijk bij Tante Gerrie. Toen 
werd ook de naam ‘Herrie bi-j tante 
Gerrie‘ bedacht.
Wel, tante Gerrie vond het prachtig 
al die muzikale herrie. Tot vorig jaar 
kwam ze altijd een kijkje nemen. 
Nu kan dat niet meer, want tante 
Gerrie verblijft momenteel in een 
verzorgingshuis’, zo zegt Wendy 
Addink. Inmiddels is het feest dat 
ooit begon met 150 man publiek, 
uitgegroeid tot een happening met 
750 bezoekers. Wendy Addink: ‘Dat 
is het maximale aantal, meer kun-
nen er niet in. Wij zijn er zeer alert 
op dat alles goed verloopt. Goeie 
afzetting, geluid volgens de nor-
men, professionele beveiliging e.d. 
Wij zijn er best trots op dat wij nog 
nooit klachten hebben ontvangen 

en dat willen we graag zou houden.
Wij hebben een ‘low – budget‘, dat 
wil zeggen lage entreeprijzen en 
goedkope munten. Het is niet al-
leen een feest voor jongeren, ook 
de oudere buurtbewoners komen 
op deze zaterdagavond dikwijls een 
kijkje nemen. Ze kunnen het niet 
zo lang volhouden als de jeugd, 
maar vinden het gewoon leuk om 
er een poos bij te zijn’, zo zegt 
Wendy lachend. Zelf is de zange-
res pur sang deze avond niet op de 
bühne te vinden. Daarover zegt ze: 
‘Wanneer je deel uitmaakt van de 
organisatie, heb je op dat moment 
andere taken’, zo legt ze uit. Zoals 
elk jaar staat de HBTG Houseband 
op het podium. Vaste muzikanten 
van deze band zijn mede-organisa-
toren Johnny Addink en Wim Woe-
stenenk. 
Laatstgenoemde is tevens bewo-
ner van boerderij ’t Holtslag in het 
buurtschap Warken (tussen Warns-
veld en Vorden) waar het feest in 
‘de zaodloze‘ wordt gegeven. On-
dersteund door Peter van Veen en 

Victor Macare zullen ze o.a. de se-
venties laten herleven. Robert Wa-
genvoort en Rene Groot Wassink 
hebben ook al vaker het podium 
beklommen in Warken maar dan 
in een andere samenstelling. Sa-
men met Renske Zenhorst en Bert 
Radstake betreden zij het podium 
als de fonkelnieuwe groep Strike! 
Enthousiaste, verfrissende rock met 
een Billy randje.

Als extraatje deze avond heeft de 
stichting The Pianohouse weten te 
contracteren. Met als thema ‘Rythm 
at the pianobar‘. The Pianohouse 
werd eind 2005 opgericht door Er-
nesto Oosthuizen. Amerikaanse 
pianobars fascineerden hem. De 
entertainende pianist, inspelend op 
sfeer door het honoreren van ver-
zoeknummers, moest de basis zijn 
van zijn eigen Hollandse concept. 
De muzikanten houden op ieder 
moment feeling met het publiek. 
Speciale Pianohouse-bierviltjes die-
nen als verzoekaanvragers. Ze wor-
den massaal op de vleugel gedepo-
neerd waarna de indiener op zijn/
haar wenken wordt bediend. Zelf 
meezingen mag ook. Muziek voor 
jong en oud!

Tweede lustrum voor

‘Herrie bi-j tante Gerrie’
Vorden - Vrijdagavond 17 augustus vindt de 10e editie plaats van 
het muziekfestijn ‘Herrie bi-j tante Gerrie‘. Er zullen ongetwijfeld 
mensen zijn die zich afvragen ‘Herrie bi-j tante Gerrie‘, wat moet 
ik mij daar bij voorstellen? Het beantwoorden van die vraag is 
volgens Wendy Addink zeer simpel. Samen met haar man Johnny, 
Henk Wentink, Bert Bruntink, Wim Woestenenk en Robert Zieve-
rink vormen zij het stichtingsbestuur.

Vanaf 1992 studeerde René aan het 
conservatorium Hogeschool Ensche-
de bij Gijs van Schoonhoven. Zijn Do-
cerend Musicus Diploma heeft hij op 
25 mei 1998 behaald. René vervolgde 
zijn studie aan de Messiaen Academie 
voor Uitvoerend Musicus, nu geheten 
tweede fase. In het kader van deze 
opleiding heeft hij ook lessen gevolgd 
bij Stef Tuinstra te Groningen (mu-
ziek tot en met 1750). Het diploma 
voor deze studie is behaald in juni 
2000. Op 23 mei 2005 heeft René nog 

een kerkmuziekopleiding voltooid 
voor Bevoegdheidsverklaring 1. Con-
certervaring heeft René opgedaan in 
de omgeving van Overijssel, Gelder-
land, Groningen en Duitsland. Als 
kerkorganist is hij verbonden aan de 
Hofkerk in Oldenzaal. De toeristen-
concerten doen hun naam eer aan 
en worden dan ook net als in andere 
jaren goed bezocht. De toegang is gra-
tis, wel wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. Zie ook: www.muziek-
dorpskerkvorden.nl

Toeristenconcert 
Dorpskerk Vorden
Vorden - Het wekelijkse toeristenconcert in de Dorpskerk te Vorden 
van donderdag 9 augustus (aanvang 15.30 uur) wordt verzorgd door 
René van Dijken uit Enschede. Hij speelt op het Lohmanorgel gedu-
rende circa 30 minuten een klassiek programma met werken van Men-
delssohn en Bach. René van Dijken begon zijn orgelstudie bij Koos 
Dijkhuizen te Appingedam (Groningen), hetgeen tevens een vooroplei-
ding voor het conservatorium was.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL

Toernooi-
commissie: 
‘Wij zijn er klaar 
voor’

ORANJEFEEST

Kermis is zoveel mogelijk attracties 

op een plein waar je een middagje 

overheen loopt, maar niet iets waar 

je al maanden van te voren naar uit-

kijkt.
Karmse is maanden lang voorbe-

reiden met de buurt om samen de 

“mooiste” wagen te bouwen of met 

elkaar een leuk lied te schrijven en 

in te studeren. Iedereen doet hier 

vrijwillig aan mee en neemt voor de 

feestweek soms zelfs vrij. Waarom… 

Gewoon, omdat het oergezellig is en 

omdat dit zo’n heerlijk saamhorig-

heidsgevoel geeft. Als dan eindelijk 

de feesttent op het lege grasveld 

wordt neergezet en er ook nog een 

paar vrachtwagens komen voor de 

kermisattracties dan is iedereen te-

vreden. Van zondag tot zondag is er 

groot feest voor iedereen, van jong 

tot oud, van import tot autochtoon. 

Alles ontmoet elkaar gerund door 

vrijwilligers. Een evenement gedra-

gen door de gehele gemeenschap die 

eigenlijk bijna geen bijzondere attrac-

ties nodig heeft, want de tent is het 

ontmoetingspunt, dat is de grootste 

attractie. Kortom het verschil tussen 

kermis en karmse is saamhorigheid. 

Wij hopen dan ook dat de “karmse 

van Wichmond” u allen een week 

van veel ontspanning en gezelligheid 

geeft zodat u er weer een jaar tegen-

aan kunt met nieuwe energie. 

Erna Roeterdink
voorzitter

Het verschil tussen ‘Kermis’ en ‘Karmse’
Nu zult u zich afvragen waar slaat 

dit op, maar let op! Het verschil is 

groter dan een paar letters.

Elk kind dat met een kleedje en vol-

doende koopwaar naar het Ludgerus-

gebouw komt, krijgt die middag de 

gelegenheid een extra eurootje te ver-

dienen voor de kermis. Wellicht kun-

nen de kinderen heel mooi zingen of 

een lekker taartje bakken. Bedenk 

iets leuks waar geld mee verdiend 

kan worden, vertel iedereen in de fa-

milie dat er kleedjesmarkt is en kom 

naar het Ludgerusgebouw. De kleed-

jesmarkt is van 11.00 tot 15.00 uur.

Z a t e r d a g  1 1  a u g u s t u s

Kleedjesmarkt 
Ludgerusgebouw
Op zaterdag 11 augustus voor 

de Feestweek wordt er speciaal 

voor de kinderen uit Vierakker 

en Wichmond een kleedjesmarkt 

georganiseerd.

Tijdens deze feestweek is er de mogelijkheid om geld te pinnen bij kermex 

B.V. in de feesttent.

VIERAKKER-WICHMOND

Oranjefeest Vierakker-Wichmond van zondag 19 augustus tot en met zondag 26 augustus

Deze week 
in ContactDE VALEWEIDE 

BLOEMEN & PLANTEN

Orchideeplant
2 bloemstelen

van 9.99

voor € 7.99

Uit het hele land zullen kunstenaars deze dag naar Vorden komen om hun 
werk te presenteren. Vele vormen van Kunst zullen op deze kunstmarkt ver-
tegenwoordigd zijn zoals: aquarellen, etsen, keramiek, gouaches, sieraden, 
beelden, etc. De kunstenaars zullen belangstellenden over hun werk vertellen.

Kunstmarkt Vorden
Vorden - In samenwerking met de VVV Vorden organiseert kunstenaar 
Bert Mens, op zaterdag 11 augustus van 10.00–17.00 uur voor de 21e 
keer een Kunstmarkt op het marktplein in het centrum van Vorden.

Met een collectie van ruim 700 verschillende soorten fuchsia’s, staat de tuin 
er bloeiend en kleurrijk bij. De opentuinen trekken elk jaar weer vele mensen 
vanuit alle windstreken. De tuin aan de Baron v/d Heydenlaan 24 te Wichmond 
is geopend van 10.00 tot 17.00 uur.  Info: http://home.wanadoo.nl/fam.elsman

Fuchsiatuin open gesteld
Wichmond - Aankomend weekend, 10 - 11 - 12 augustus, wordt voor de 
laatste keer dit jaar de fuchsiatuin open gesteld ter bezichtiging. In de 
tuin van de Familie Elsman is een ruim assortiment aan fuchsia’s en 
vele andere bloeiende planten te zien.

Hennie v/d Most 
geeft Oost-Gelderse 
ondernemers 
advies

Kastelenrit met 
traditioneel Gerij



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11 
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl

Voor bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

Weekblad Contact behoudt zich 
ten aanzien van de inhoud van 
deze uitgave en/of website zowel 
het auteursrecht voor conform 
artikel 15 lid 1 sub 4 van de 
Auteurswet als het databankrecht.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes € 7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 
€ 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden, € 4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 
€ 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

Aangeboden: Hulp bij on-
derhoud aan tuin en erf of 
andere werkzaamheden. Tel. 
(0575) 461733.

�

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

Geef je nu op voor de 
revue van Jong Gelre 
Vorden-Warnsveld. Doe 
mee met zang, dans, toneel 
of decorbouw en mail naar: 
frankbouwmeester1991@
hotmail.nl

�

Dorpskerk Vorden
Zondag 12 augustus 10.00 uur, Viering Heilig Avondmaak, ds. 
J. Kool.
 
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 12 augustus 10.00 uur, ds. T. Nieuwenhuis, Den Ham.
Zondag 12 augustus 10.00 uur, Dienst in de kapel Wildenborch, 
ds. M. van der Wilt-Karreman.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 12 augustus 10.00 uur, Zwennie Langwerden, 
Wichmond.

R.K. kerk Vorden
Zondag 12 augustus 9.30 uur, Woord- en communieviering, A. 
Heuveling en T. Rutting, Volkszang.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 11 augustus 17.00 uur, Eucharistieviering, ’t Klooster/
Van Heugten, Dameskoor.
Zondag 12 augustus Geen viering.

Tandarts
11 - 12 augustus F.A. Kuijl, Lochem, (0573) 25 16 84.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek
Wilt u melding doen van discrimininatie? 
Neem contact op met Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek 
via www.art1no-gelderland.nl of tel. (0900) 2 354 354.

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000. U krijgt waar mogelijk een telefonisch 
advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een 
afspraak voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom 
niet zo maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om 
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel 
mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens  afspraak ge-
werkt. 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 spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huis artsenpost is gevestigd in het Entreege-
bouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,
tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 
tegenover de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 14.00-19.30 uur.
Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, kijk hiervoor op 
de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.
De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, 
B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 
13.30-14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): 
dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur en tevens 
op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. Kinderafdeling B0: 
dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-19.30 uur.

Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 
info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 
 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare 
ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575) 75 
02 50. Bijvoorbeeld 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
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de 
volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51
www.dierenkliniek-zutphen.nl
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd 
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij 
Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Annie Mokkink-Kasteel, Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 
69 08. Pedicure +, gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- 
en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.
www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in Hum-
melo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in Steen-
deren. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.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
Inloopspreekuur vrijdag: 9.00 - 10.00 uur Raadhuisstraat 5, 
7251 AA Vorden. Telefonische bereikbaarheid (0314) 35 72 46, 
b.g.g. doorschakeling naar Sensire (0900) 622 87 24. Via dit nr. 
dagelijks team maatschappelijk werk Bronckhorst bereikbaar. 

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

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en 
Woon zorg centrum 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).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00-12.00 
uur in het gebouw bij Pro-Wonen.

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. 0314 360285. 
Fax 0314 360287. e-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.nl

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of 
(0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton 
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; 
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten; dins-
dag: 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. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dieren bescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 68 05 78.

Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noaberhulp 
Werkgebied: Brummen, Gorssel, Lochem, Steenderen,
Vorden, Warnsveld en Zutphen. Voor info: (06) 10 46 54 95.
info@noaberhulpzutphen.nl / www.noaberhulpzutphen.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel.: 0575-553405. Coördi-
nator: Louise van Uden, e-mail: l.vanuden@sswb.nl Admini-
stratief medewerker: Willy Gotink, e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630 
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-     
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. www.
marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, RBNG, 
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing 
huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) inzameling 
kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Bij de Stichting
Veilingcommissie aan de
Enkweg 11 te Vorden, kunt
u iedere vrijdag en zater-
dag van 9.00 uur tot 12.00 
uur terecht voor 2e hands 
meubels, kleding, witgoed, 
elektronica, huishoude-
lijke artikelen, boeken, enz. 
Inbrengen van goed ver-
koopbare artikelen kan daar 
tussen 9.00 uur en 10.00 
uur of d.m.v. een telefonisch 
afspraak (06-44629049). 
Tevens kunt u via dit num-
mer ook een afspraak
maken voor doordeweeks 
halen of brengen van spul-
len. Kijkt u ook eens op onze 
website:   
www.veilingcommissie.nl

�

Te koop gevraagd: c.a.
halve hectare weiland of
landbouwgrond, omgeving
Vorden. Tel. 0620502836.

�

Aanbiedingen geldig t/m maandag 13 augustus.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Wegens succes herhaald!
Hollandse Opal pruimen 500 gram 2.99
Platte nectarine’s 500 gram 1.49
Hollandse sperzieboontjes
 500 gram 0.99
Zoete witte druiven
Victoria’s 500 gram 1.29
Op ons gehele assortiment rauwkosten
2e bakje rauwkost

voor de halve prijs

Kringloop DE 
BOEDELHOF, Enkweg 17b, 
Vorden. Tel. 0575-555456. 
Di t/m vrij 10.00 - 17.00 u. 
Zaterdag 9.00 - 16.00. 
www.deboedelhof.nl 
Koffie en thee voor maar 
€ 1,- en het tweede kopje 
gratis.

�

Dagmenu’s 8 t/m 14 augustus
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis 
laten bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren
€ 9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, 
behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 8 augustus
Tomatensoep / Kipsaté met pindasaus, nasi en zuurgarnituur

Donderdag 9 augustus
Varkensmedaillons met champignonsaus, aardappelen en 
groente / Bavaroise met slagroom.

Vrijdag 10 augustus
Bosuiensoep / Visspies de Rotonde met kruidensaus, aard-
appelen en groente.

Zaterdag 11 augustus (alleen afhalen / bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, frieten en rauwkost / IJs met 
slagroom.

Maandag 13 augustus
Uiensoep met kaascrouton / Ossenhaaspuntjes, stroganoff-
saus, aardappelen en groente.

Dinsdag 14 augustus
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met 
slagroom.

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel 
of dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519 
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

Het Grand Bistro de Rotonde team!      Wendie en Thomas
info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl

Te koop: Kleine baaltjes 
hooi en stro, zo van het land,
vrij van onkruid. Voor inl. J. 
Gosselink, Toldijk, tel. 06-
51946908.

�

S.V. Steenderen zoekt nog 
trainer/coach voor het 2e 
elftal: de werkzaamheden 
zullen als volgt worden uit-
gevoerd:
* Verzorgen van de trainingen 
op donderdag vanaf 20.00 
uur. * Wedstrijdbegeleiding: 
alle competitie-, beker- en 
vriendschappelijke wedstrij-
den.
Chris Smeitink,
tel. 06-53778589, e-mail
chrissmeitink@hotmail.com

�

Vlaai van de week

Tropischevruchten- 
bavaroisevlaai

6-8 pers. € 6,95

Dinsdag = Brooddag

4 broden voor € 6,90
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 6,95

Week-aanbieding
Krentenwegge
5 plakken € 1,99
Roombroodje € 1,00

Aanbiedingen geldig van di. 7 t/m za. 18 augustus



Contactjes
vervolg

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt 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

Te koop gevraagd: antiek,
curiosa en alles wat ver-
zameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

TROPICAL-
BAVAROISE- 

VLAAI
 KLEIN

€ 8.95

 GROOT 

          € 13.25

VORDENSE 
STOET

NU VOOR

€ 1.99

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 7 t/m zaterdag 11 augustus

WITTE
BOLLEN

NU 6 VOOR

€ 1.95

van de Poll metaalrecycling
in- en verkoop van oud ijzer en metalen

Wij geven de hoogste prijzen en tevens 
plaatsen wij gratis containers!

Ambachtsweg 5, Vorden. 06-30974306

Ma. t/m vr. van 8.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur

Suikerspin,
popcorn en
poffertjes

traktaties te huur 
bij AMBIANCE 

EVENEMENTEN
in Zelhem!

Meer informatie via

www.ambiance

evenementen.nl

Tel. 0314-625109

 

 

  

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR 
OF OP AFSPRAAK (06-51098865)-  
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KEURSLAGERKOOPJE

Duitse biefstukken

4 stuks 550

SPECIAL

Bos asperges

100 gram 175

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Keurslager achterham

GRATIS 100 gram grillworst

MAALTIJDIDEE

Nasi of
Bami

500 gram 398

TIP VAN UW KEURSLAGER

Kip
rollade

500 gram 550
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Ik zoek een lieve man een 
maatje om samen nog van 
het leven te genieten. Leeftijd 
70-77 jaar. Brieven onder 
nr. 32-289 aan Weevers 
Grafi media, Postbus 22, 
7250 AA Vorden.

�

Wij willen iedereen bedanken voor de kaarten, 
bloemen en persoonlijke felicitaties ter gelegen-
heid van ons 40-jarig huwelijk op 21 juli. 
 
Het was voor ons een onvergetelijke dag!
 

Harrie en Netty Arfman

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

Emma
2 augustus 2012

 Rob den Otter & Marleen Zweverink
 Sarah

Hertog Karel van Gelreweg 25
7251 XK Vorden

  Je bent voor ons
  een geschenk van God
  waardevol en klein.
  Wij weten dat, waar je ook gaat
  Hij altijd bij jou zal zijn!

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze 
zoon en broertje

Niels
Gerrit Cornelis

Niels is geboren op 3 augustus 2012 om 04.09 uur.
Hij weegt 3565 gram en is 51 cm lang.

 Gerard en Marian Langwerden-Zondag
 Thijmen en Marit

Hazenhutweg 2a
7255 MN Hengelo Gld.
0575-467743

Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken, 
want sommige klussen laat je alleen over 
aan Vakmensen!

Geboren

Ralph
Ivo Antoine

1 augustus 2012
4560 gram . 56 cm

 Zoon van
 Twan ten Have en Ria Kapper
 Broertje van Fleur, Lucas en Julia

Pastoriestraat 1B
7223 LK Baak
0575 - 842002

Blijvende verkoop 
en vullen van 

propaangasflessen

Tevens lichtgewicht flessen 
te verkrijgen

Verkoop van diverse 
merken aanhangwagens 

en paardentrailers.
Ifor Williams, Anssems en Hapert.

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen.

Dealer van Huzen en Patura.

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. (0575) 46 37 43.

Alleen op afspraak.

Op 1 augustus 2012 is geboren ons dochtertje en 
mijn zusje

Guusje
Zij weegt 3800 gram en is 50 cm lang.

Geert, Suzan en Sam Wesselink

Eikenlaan 23a
7251 LT Vorden
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Drie jaar geleden werd het toernooi 
voor de eerste keer gehouden. Dat 
had een reden. Het aantal jeugdleden 
bij de voetbalvereniging Vorden is de 
laatste acht jaar enorm toegenomen. 
Dit jaar is er zelfs voor de eerste keer 
een D4 elftal. Dit houdt in dat het niet 
meer mogelijk is om alle D- jeugdspe-
lers een keer met het Kuijpertoer-
nooi te laten meedoen. Daardoor is 
het stratenvoetbaltoernooi geboren, 
zodat ook spelers uit D3 en D4 mee 
kunnen doen met dit evenement. De 
organisatie is vrijdagavond in handen 

van de voetbalclub Vorden, de Wim 
Kuijper- commissie en de VOV. 
Er wordt gespeeld op een speciaal 
stratenvoetbalveld met boarding. De 
wedstrijden worden gespeeld met 
vier spelers, zonder keeper. De regels 
zijn niet zo strak als in het veldvoet-
bal al dienen wel alle vier spelers 
over de middenlijn te zijn voordat er 
gescoord kan worden. Het toernooi 
wordt vanaf 19.00 uur opgeluisterd 
met de opening van het 22e Wim 
Kuijpertoernooi. Dit gebeurt door 
burgemeester Henk Aalderink. De 

opening zal samen met alle deelne-
mende clubs en begeleiding plaats 
vinden op het marktplein en rondom 
het straatvoetbalveld. 
Voor dit evenement wordt het markt-
plein omgebouwd tot een ‘ mini- sta-
dion ‘ met vijf tribunes, vlaggenmas-
ten, muziek en ballenvangers. De 
organisatie hoopt weer op een ‘ vol 
stadion ‘. Voor en tijdens het toer-
nooi heeft de organisatie in samen-
werking met de jeugdafdeling van 
Vitesse, ( één van de deelnemers van 
het Wim Kuijpertoernooi ), ruimte 
gecreëerd voor een extra attractie en 
wel de balvirtuoos Marcel Gurk. Deze 
Duitse ‘ Football Freestyle ‘ zal een 
geweldige voetbalshow geven, waar-
bij hij de meest fantastische trucs zal 
laten zien.

Vrijdagavond 10 augustus

Stratenvoetbaltoernooi op marktplein

Vorden - Vrijdagavond 10 augustus, wordt aan de vooravond van het 
internationale jeugdvoetbaltoernooi voor D- pupillen, op het markt-
plein te Vorden een stratenvoetbaltoernooi gehouden, waaraan zal 
worden deelgenomen door twee teams van de voetbalclub Vorden, 
SBC’ 05 ( combinatie van Socci en Baakse Boys ), Ratti en Sportclub 
Lochem. Zij strijden om de VOV wisseltrofee.

Marc van der Linden spelleider tijdens stratenvoetbaltoernooi

Zij kreeg vrijdag 3 augustus  een 
cheque die in te ruilen is voor een 
arrangement voor twee personen bij  
Recreatieboerderij Erve ‘t Byvanck.
Zij ontving de prijs uit handen van 
Jan Bijvank van Weevers Grafimedia 
en gastvrouw Janny Gerritsen. Waar 
lanen met beuken en eiken samen 
komen ligt Erve ’t Byvanck, gebouwd 
in 1898.
Ook in augustus maken deelnemers 
weer kans op een paar dagen lekker 

tot rust komen in een van de prachti-
ge Bed and Breakfast-accommodaties
die de Achterhoek rijk is. Ditmaal 
stelt Bed & Breakfast ’t Meestershuus
een arrangement beschikbaar.
‘t Meestershuus is een prachtig ge-
restaureerd monumentaal pand uit 
1894, gelegen in het centrum van
Bredevoort boekenstad. Ga naar
www.winnenmetweevers.nl om kans
te maken op een verblijf op deze lo-
catie.

Winnares
Winnen met Weevers juli

Regio - Mevrouw Bramer-Dalebout uit Ruurlo is de gelukkige winna-
res van Winnen met Weevers in de maand juli.

Er zijn voor de kinderen met hun 
kalfjes allerlei prijzen te winnen, 
waaronder ook de publieksprijs. Het 
publiek mag middels in te leveren pa-
piertjes aangeven welk kind met zijn/
haar kalf zij het leukst, het liefst of 
het schattigst vinden. Rond half twee 
worden de prijzen uitgereikt. Er zijn 
vijf verschillende rubrieken waaron-
der de prijzen worden verdeeld. In 
totaal zijn er 21 prijzen te winnen. 
Verder krijgen alle kinderen ook pre-
sentjes van verschillende sponsoren. 
De keuring is onderverdeeld in leef-
tijdscategorieën. De jongste deelne-
mers zijn 6 jaar en de oudste kinde-
ren 12 jaar oud. Ruim drie maanden 
zijn zij druk bezig geweest met hun 
kalf. Half juni en half juli hebben 
de kinderen thuis ook al bezoek van 
de jury gekregen om te kijken hoe 

zij het kalf verzorgden en of zij het 
rondje al goed konden lopen. De da-
gen ervoor waren de kinderen druk 
met wassen, poetsen en knippen van 
hun kalf, want het moest er natuur-
lijk mooi uitzien. 
Ook moest er een wedstrijdboekje 
worden bijgehouden waarin onder 
andere staat wat de afstamming is 
van het kalf, de aftekeningen van het 

kalf en wat het kalf vanaf de geboorte 
allemaal heeft gegeten. Deze boekjes 
hebben de kinderen inmiddels inge-
leverd met allerlei leuke verhaaltjes 
en tekeningen over het kalf. 
Zaterdag 18 augustus is een bijzon-
der spannende dag voor de kinderen 
en hopelijk mogen zij daar veel toe-
schouwers begroeten die hen komen 
aanmoedigen. Komt u ook?

Kalveropfokclub eindkeuring KOC 
Bronckhorst
Wichmond - Op zaterdag 18 au-
gustus is de centrale eindkeuring 
van de Kalveropfokclub Bronck-
horst. Komt allen naar Camping 
Warnstee, Lankhorsterstraat 34 
in Wichmond. Hier laten de kin-
deren vanaf 10.30 uur zien hoe 
goed zij samen met hun kalfje 
kunnen lopen en hoe mooi zij 
het kalfje gewassen en gepoetst 
hebben.

Er zijn wederom met veel plezier originele en oude voor-
werpen verzameld in binnen en buitenland, dus kom ge-
zellig langs om te snuffelen. Misschien zit er iets van Uw 
gading bij!

Brocante in Bronkhorst
Bronkhorst - Na het succes van 2011 is er weer, als 
afsluiting van het seizoen 2012, Brocante verkoop 
in Bronkhorst op de Open deel aan de Kapelstraat, 
in de week van 11 tot en met 19 augustus.

De teams die meedoen worden om 
12.30 uur verwacht bij het clubge-
bouw aan de Wichmondseweg 41 in 
Hengelo. Wacht dus niet te lang en 

geef snel een team op met vrienden,
de buurt of collega’s! Dit toernooi
draait niet alleen om het touwtrek-
ken zelf, er zal ook een feesttent
staan met live muziek van de band
Underkoffer. 

Voor de kleintjes onder ons zal er een
springkussen staan, dus zij vermaken
zichzelf ook, als papa en mama mee
doen of aan het genieten zijn van het
feest er om heen. Voor een hapje en
een drankje wordt gezorgd, dus hier
hoeft men geen zorgen om te maken.
Dit jaar zal er ook een loterij zijn, met
als hoofdprijs een bloedmooie fiets!

Bronckhorster Touwtrek Toernooi
Bekveld - TTV Bekveld organiseert 
aankomende zondag 12 augustus 
weer een touwtrek toernooi voor 
iedereen die mee wil doen. Hier 
kunnen mensen van jong tot oud 
kijken en zelf ervaren natuurlijk 
hoe mooi deze sport is. Opgeven 
kan door een team van minimaal 
6 mensen en maximaal 8 door 
te mailen naar ttvbekveld@hot-
mail.com.

Uitslagen van de negende vakantie-
bridgedrive van Bridgeclub Bronk-
horst, gespeeld op 2 augustus 2012 
in Vierakker.A-lijn: 1. Miguel & Guy 
Mendes de Leon 63,54 %; 2. Carla Jan-
sen & Roelie Hiemcke 62,85 %; 3. Ri-
na Wigman & Anneke Onstenk 60,76 
%. B-lijn: 1. Gerrit & Mien Vorselman 
van Pernis 66,25 %; 2. Will Snelder & 
Bert Botschuyver 65,58 %; 3. Tinie & 
Bennie Borghuis 56,53 %. 
Donderdag 9 augustus bridgen we 
voor de laatste keer in het St. Ludge-
rusgebouw te Vierakker. 
Helaas moest u de uitslag van vorige 
week ontberen, omdat de techniek 
ons in de steek liet. Kwam de com-
petitie-uitslag direct na het spelen 
nog op het scherm, deze verdween 
ook weer. Enfin, de gezelligheid staat 
voorop en u die hoog eindigden we-
ten dat vast wel te onthouden. Het 
is prettig te zien hoeveel gasten wij 
iedere avond mogen ontvangen, ook 

hoor ik dat men onze club als een 
gastvrije vereniging ervaart en dat 
zijn fijne reacties om te horen, want
daar maken we ons ook hard voor. 

Welnu lezers die nog twijfelen om
bij ons te komen spelen (wellicht
omdat u gewoonlijk in de huiskamer
speelt?), weet u bij deze overgehaald
en kom gewoon. Er is rust en ruimte
om te denken tijdens uw spel. Komt
u naar het St. Ludgerusgebouw, Vier-
akkersestraatweg 37, 7233 SH VIER-
AKKER en u zal een heerlijk avondje
uit beleven. Iedereen maakt evenveel
kans om met iets naar huis te gaan.
Op de avond zelf wordt beslist op
welke plaatsen prijzen zullen vallen.
I.v.m. planning graag mailen naar 
bcbronkhorst@hotmail.nl of voor 
17.30 uur aan-, dan wel afmelden
met een sms of door te bellen naar
06-28633453. U blijft echter ook kort
voor aanvang welkom.

B r i d g e n  i n  V i e r a k k e r
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Noffeleg
 B. Verwend
 C. Af-äözen

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

De organiserende vereniging In de 
Reep ’n stelt ook een prijs beschik-
baar voor het mooiste geheel, gese-
lecteerd uit de leden van de eigen 
vereniging. Er gaan zondagmorgen 
om 9.45 uur ongeveer 70 koetsen en 
aanspanningen vanaf de weide bij 
kasteel Vorden van start. Een route in 
twee etappes. Tijdens de ochtendrou-
te kunnen de deelnemers o.m. een 
blik werpen op de kastelen Medler, 
Onstein, Kiefskamp en Vorden. Deze 
route is als volgt: vertrek kasteelwei-
de- toegangsweg kasteel links- tussen 
kasteel en koetshuis door- dwars-
weg rechts- brug over Schuttestraat- 
splitsing links Schuttestraat- eerste 
kruispunt links Kostedeweg- einde 
weg links Ruurloseweg- eerste harde 
weg rechts Mosselseweg- eerste harde 
weg rechts Wierssebroekweg- eerste 
harde uitrit rechts- weg volgen naar 
kasteel Medler- Sherrystop.
Vervolgens: einde weg rechts Ruurlo-
seweg- eerste inrit links- onbewaakte 
spoorweg oversteken- einde uitrit 
rechts Onsteinseweg- inrit kasteel 

Onstein links- voor kasteel rechts- na 
50 meter rechts aanhouden- einde in-
rit links Onsteinseweg- Onsteinseweg 
volgen- einde weg links Schuttestraat- 
eerste weg rechts Zelledijk- eerste 
weg rechts Lindeseweg- Lindeseweg 
blijven volgen- tegenover kasteel 
Kiefskamp rechts Waarlerweg- eer-
ste kruispunt rechts Schimmeldijk- 
einde weg links Schuttestraat- Schut-
tesraat rechts volgen- over brug inrit 
kasteel links- inrit kasteelweide. Ein-
de ochtendroute.

Middagroute: vertrek weide kasteel 
Vorden- toegangsweg kasteel links- 
tussen kasteel en koetshuis door- 
dwarsweg rechts- brug over Schut-
testraat- in bocht klinkerweg rechts 
Vordensebosweg- voorrangsweg 
oversteken- Christinalaan- kruispunt 
rechts Willem Alexanderlaan- kruis-
punt oversteken Nieuwstad- weg 
rechts Deldenseweg- rondweg over-
steken- weg rechts volgen over fiets-
pad- klinkerweg links Eldersmaat- 
einde weg rechts Baakseweg- kas-

teel Hackfort- kruispunt oversteken 
Kruisdijk- Kruisdijk blijven volgen- 
einde weg links Zutphenseweg- eer-
ste weg rechts Rietgerweg- kruispunt 
rechts Gazoorweg- einde weg rechts 
Almenseweg- eerste weg links Heyen-
daalseweg- einde verharde weg rechts 
Enzerinkweg- kruispunt rechts La-
renseweg- eerste inrit rechts- split-
sing rechts aanhouden- einde weg 
links Almenseweg- eerste inrit rechts 
kasteel Den Bramel- einde inrit rechts 
Almenseweg- eerste weg rechts Wil-
merinkweg- eerste inrit rechts.

De middagroute start om 13.15 uur 
vanaf de kasteelweide. In deze route 
zijn o.m. de kastelen Hackfort en 
Den Bramel opgenomen. De intocht 
( defilé ) start om 15.30 uur vanaf de 
Zeeburgweide aan de Wilmerinkweg. 
Van daaruit is de route: Uitrit links- 
kruispunt rechts – Almenseweg 
volgen – over spoorbaan einde weg 
rechts Burgemeester Galleestraat- 
einde weg links – Dorpsstraat – ro-
tonde rechts Horsterkamp- inrit kas-
teel Vorden links- weide links. Einde. 
Gedurende de ochtendroute- als de 
middagroute wordt er op de kasteel-
weide een show- progamma afge-
werkt die respectievelijk om 10.30 
en 14.00 uur begint. Zo zijn er o.m. 
demonstraties door LR & PC De Graaf-
schap uit Vorden, Laura de Jong uit 
Duiven en George Baars uit Vorden.

Zondag 12 augustus

Kastelenrit met traditioneel Gerij

Vorden - Zondag 12 augustus organiseert de menvereniging In de 
Reep’n voor de 36e keer de Kastelenrit. Rijtuigen volgens ‘Traditioneel 
Gerij ‘ en ‘ Nieuw Gerij naar authentiek voorbeeld ‘. Voor gejureerde 
deelnemers zijn er in deze rubrieken prijzen te winnen. Voor niet – ge-
jureerde deelnemers is de hoofdprijs de ‘ Gemeente Beker’. Deze prijs 
wordt door de gemeente Bronckhorst beschikbaar gesteld en toege-
kend aan het schoonste geheel van de dag. Deze prijs kan dus zowel 
door gejureerde als niet – gejureerde deelnemers worden gewonnen.

De volgende kunstenaars exposeren 
en demonstreren dan hun veelzijdig 
werk: Tot 1 sept.: Brazilië: Nonatto 
Coelho, Vania Ferro, Alexandre Liah, 
Diomar Lustosa, Evandra Rocha, Fer-
nando Santos en Alberto Tolentino. 
Tot 30 sept.: China: Lin Jingiang, 
Zhou Kang en Ajiana Wang. China/
Frankrijk: Zhihong Wei. Zuid-Afrika/
Nederlan: Leone Tonkinson. Zweden: 
Kristina Assarsson. Nederland: John 
Ligtenberg, Wilma Meijerink, Gonny 
Weerd, Alex Slingenberg, Heiltjen 
Veldmaat en Jeroen Vogtschmidt.

Anny Cactus geeft een passievolle de-
monstratie over de wonderlijke plant 
Aloe vera en de producten die daaruit 
gemaakt worden.

Restaurant Mondani uit Lochem pre-
senteert zich door middel van een vi-
trine met Canadese specialiteiten en
producten.
Deze internationale kunstexpositie is
een mooie, doch tijdelijke, aanvulling
op de overige, gevarieerde attracties
zoals bijv.: Vogeltuin, ambachtelijke
schoenmakerij, doorsnede van een 
historische boerderij  en modelspoor
(met o.a. de Thomastrein).

Op de website van Familie Park Cac-
tusOase staat een speciale flyer die
u kunt printen, op vertoon van deze
flyer krijgt u o.a. korting op de en-
treeprijs, zie www.cactusoase.nl.
Familie Park CactusOase is het hele 
jaar geopend.

Internationale kunst  in 
het prikplanten-pretpark

Ruurlo - Duizenden soorten, bijzondere, kleurrijke, cactussen e.a.
planten vormen de komende weken, van 14 augustus t/m 30 septem-
ber a.s., een sfeervol decor voor een internationale kunstexpositie in
het Familie Park CactusOase, Jongermanssteeg 6 te Ruurlo.

Het bedevaartseizoen 2012  staat on-
der het motto: Zegt tot allen die ra-
deloos zijn: ‘Houd moed, wees niet 
bang’. Uit het boek van de profeet Je-
saja. Het komt treffend overeen met 
de verering van de Moeder Gods als 
“Troosteres van de Bedroefden”.

Ze kunnen zich bij de plaatselijke 
broedermeester of aanspreker van de
parochie opgeven voor de bedevaart
tot uiterlijk 10 augustus. Men wordt
verzocht het deelnamegeld bij aan-
melding contant te voldoen. 

Ook is er een vraag of er een koor
eventueel bereid is de openingsvie-
ring in Kevelaer te verzorgen, hier-
voor aanmelden kan via b.beumer4@
chello.nl

Broederschap van Kevelaer
Bedevaart van Kevelaer wordt ge-
houden op zaterdag 1 september 
a.s. vanuit de Regio Zutphen–
Apeldoorn e.o.

PV DE KOERIER ZELHEM 
Op zaterdag 4 augustus vlogen 124 
jonge duiven van 8 deelnemers van 
De Koerier vanuit NIVELLES/NIJVEL. 
De duiven werden gelost om 07.20 
uur. Uitslag: H. Eenink (4/7) 1 16 17 
24, M. Burghout (4/17) 2 18 21 25, H. 
Niesink (4/16) 3 8 9 14, R. van Aken 
(6/20) 4 5 7 23 26 27, E. te Pas (2/24) 
6 22, Mathilde Velthorst (7/17) 10 11 
12 13 15 19 20, P. van Londen (4/18) 
28 29 30 31. 

PV VORDEN 
Zaterdag 4 augustus werd deelgeno-
men aan de vlucht vanuit NIJVEL, 
door 104 jonge duiven van 8 leden 
van de PV Vorden, gelost om 07.20 
uur. Deze vlucht werd onder perfecte 
omstandigheden vervlogen: zuid-
zuidwesten wind en licht bewolkt. 
De duiven kwamen dan ook met 
hoge snelheden naar de thuisbasis. 

Dit keer was het Hans Hoksbergen 
die zijn duif als winnaar zag worden 
afgevlagd. Volgende week de eerste 
afdelingsvlucht wederom vanuit NIJ-
VEL. Kijken hoe ze het er dan vanaf 
brengen, want dan staan er meer dan 
10.000 duiven aan het vertrek. Suc6! 
Uitslag: H.B.M. Hoksbergen (6/12) 1 4 
5 9 12 22, Ashley Eykelkamp (6/19) 2 
11 15 16 17 24, Marc Tiemessen (5/20) 
3 10 18 19 20, D.J. Gotink (3/7) 6 8 14, 
R. de Beus (2/10) 7 13, E. Bruinsma 
(2/15) 21 26, F.T. Hummelink (2/18) 
23 25, Europoule: Ronny prijs 7. At-
tractie: 17-9-13. Gewonnen: 17-9-13. 

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN 
De duiven van PV De IJsselbode 
Steenderen vlogen op zaterdag 4 au-
gustus vanaf QUIEVRAIN (253 km). 
De duiven werden gelost om 8.10 uur 
bij een bij een zuidwestenwind. Het 
was de 498 van Johan Boesveld die na 

vele ererondjes gevlogen te hebben, 
toch nog met de eerste prijs er van 
door ging. Uitslag: Boesveld J. (8/40) 1 
7 10 11 12 26 28 32, Ria Luesink (4/15) 
2 13 14 30, Wiggerink H. (7/19) 3 8 19 
20 21 22 25, Tankink TH.H.M. (2/11) 4 
5, Hendriks P.R.J. (5/18) 6 16 27 31 33, 
Hulshof H. (2/10) 9 29, Dieks H. (5/17) 
15 17 18 23 24. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD. 
Op zaterdag 4 augustus werd door PV 
Steeds Sneller deelgenomen aan de 
vlucht vanuit NIVELLES/NIJVEL. De 
220 jonge duiven van 13 deelnemers 
werden gelost om 07.20 uur. Uitslag: 
G. Kempers (15/36) 1 3 6 8 11 13 14 
27 41 42 43 46 47 53 54, L Te Stroet 
(18/34) 2 15 16 19 22 23 25 26 29 31 33 
34 35 38 48 49 50 52, R. Koers (8/30) 4 
5 9 10 12 24 32 40, A.H.J. Peters (1/32) 
7, G. Duitshof (4/34) 17 36 37 39, J. 
Teunissen (4/8) 18 45 51 55, W. Wil-
lemsen (1/7) 20, S.E.J. Bergervoet (1/4) 
21, E. Koers (1/10) 28, A. Luesink (1/8) 
30, W. Brom (1/7) 44.

Duivenberichten 4 augustus 2012
Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van de vier duivenvereni-
gingen in de gemeente Bronckhorst, PV De Koerier uit Zelhem, PV De 
IJsselbode uit Steenderen, PV Vorden en PV Steeds Sneller Hengelo 
Gld. Zaterdag 4 augustus werd gevlogen vanuit Nivelles/Nijvel en Qui-
evrain.
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jokers plakken,
tot wel 50% korting pakken

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur

jokers plakken,
tot wel 50%

korting pakken



(Advertorial)

D-pupillen van internatio-
nale voetbalclubs op hoog 
niveau komen in het tweede 
weekend van augustus naar 
Vorden. 
Het Wim Kuijper jeugdvoet-
baltoernooi, dat op 11 en 12 
augustus voor de 22e keer 
gehouden wordt, heeft een 
staat van dienst opgebouwd 
die ook buiten Nederland 
bekend is. Het is ieder jaar 
een uitdaging om een sterk 
deelnemersveld samen te 
stellen en dat is ook dit jaar 
weer gelukt.

De wedstrijden zijn op zater-
dag en zondag, maar al op 
vrijdagavond 10 augustus 
opent burgemeester Henk 
Aalderink het toernooi in de 
Dorpsstraat van Vorden. Op 
de avond voorafgaand aan 
het toernooi zijn hier allerlei 
feestelijkheden.

In principe zijn er twee clubs 
die ieder jaar gegarandeerd 
terugkeren op het toernooi: 
de winnaar van het jaar ervoor 
en de selectie van thuisclub 
vv Vorden. Ieder jaar weer 
bezoekt de organisatie wed-
strijden van de jeugdteams 
van clubs die mogelijk kunnen 
deelnemen. Daarbij hanteert 
de organisatie het uitgangs-
punt dat verschillende speel-
stijlen aanwezig moeten zijn. 

Bovendien houdt een grote 
naam van een club niet van-
zelfsprekend in dat de jeugd-
opleiding ook goed is.

De meeste deelnemers van 
dit jaar zijn al eerder op het 
toernooi verschenen, maar 
er zijn drie nieuwkomers: FC 
Bristol City, FC Everton en KV 
Mechelen. De beide Engelse 
clubs nemen de plaats in van 
Arsenal en West Ham United, 

die eerst op het progamma 
stonden. Zij moesten hun 
komst annuleren omdat de FA 
(de Engelse voetbalbond) net 
in het toernooiweekend audits 
houdt.

De winnaar van vorig jaar, 
het Duitse Bayer 04 Leverku-
sen, dat zeven keer met de 
beker naar huis is gegaan, 
komt de eer weer verdedigen. 
Ook Dinamo Moskou en FC 
Kopenhagen komen terug 

als buitenlandse deelnemer. 
Nederlandse deelnemers zijn 
dit jaar Feyenoord, PSV en 
Vitesse. En natuurlijk is Vorden 
vertegenwoordigd met een 
selectie-elftal.

Tevens heeft de organisatie 
wederom gezorgd voor een 
jong internationaal scheids-
rechterskorps.

Internationale profs 
van de toekomst 
schitteren voor 22e 
keer in Vorden

Bayer 04 Leverkusen, FC Bristol City, Dinamo Moskou, FC Everton, 
Feyenoord, FC Kopenhagen, KV Mechelen, PSV, Vitesse en VV Vorden

(foto Patrick van Gemert / Zutphens Persbureau)

Al op vrijdagavond 10 augus-
tus vanaf 18.00 uur beginnen 
de feestelijkheden rondom het 
toernooi. Op het Marktplein 
in het centrum van Vorden 
spelen jeugdteams van voet-
balclubs uit de omgeving van 
Vorden een straatvoetbaltoer-
nooi. Om 19.30 presenteren 

de deelnemende teams zich 
en opent burgemeester Henk 

eel. Het muziekkorps Harmo-
nie Vorden (voorheen Sursum 
Corda en Concordia), evenals 
het Vordens Mannenkoor ver-
lenen hun medewerking aan 
de opening.

De eerste wedstrijden van 
het Kuijpertoernooi begin-
nen op zaterdag 11 augustus 
om 10.00 uur en de laatste 
wedstrijd die dag wordt om 

16.00 uur gespeeld. Op zon-
dag 12 augustus beginnen de 
wedstrijden een uur eerder, 

wordt om 15.45 uur gespeeld, 
direct gevolgd door de prijs-
uitreiking om 16.45 uur. 

Nieuwe deelnemers

Opening vrijdagavond in het dorp
De draaimolen en springkus-
sen voor de jongste jeugd 
worden dit jaar aangeboden 
door Bosch Car Service 

Revelhorst te Zutphen. Ze zijn 
tijdens het toernooi rechts van 
het hoofdveld te vinden.

De uitslagen en standen zijn 
tijdens het toernooi te volgen 
op de toernooiwebsite, www.

kuijpertoernooi.nl. Maar nog 
leuker is het om zelf te komen 
kijken en de sfeer te proeven. 
Het voetbal van de D-pupillen 
is attractief en van hoog ni-

veau. Bovendien is er van alles 
te beleven voor jong tot oud. 
Er zijn onder meer een draai-
molen en een springkussen. 
Een leuk dagje uit dus. 

Leuk dagje uit

Jonge scheidsrechters

Kom op 11 en 12 augustus 
naar het Wim Kuijpertoernooi

Accommodatiesponsor:

Hoofdsponsor VV Vorden:

Stersponsoren:

Sponsoren:



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / 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

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, tel. (0575) 

75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Met de meeste kinderen en jongeren 
in Bronckhorst gaat het gelukkig 
goed. Toch is er een groep kinderen 
die met problemen kampt of risico’s 
loopt. Gelukkig zijn er in de Achter-
hoek veel organisaties die zich inzet-
ten voor het welzijn van deze kinde-
ren. Maar soms weten ze van elkaar 
niet goed wie hulp verleent aan welk 
kind. Dat is jammer, want hulp werkt 
pas echt als instellingen met elkaar 
afstemmen en de problemen samen 
met het gezin oplossen. Om die af-
stemming te bereiken, is de Verwijs-
index ingevoerd. 

Verwijsindex
-

-
over een kind kan een signaal afge-

kind geregistreerd staat, is niet te 
-

verlener op de hoogte gesteld van de 
registratie. Geeft een andere hulpver-
lener ook een signaal dan worden 
beide hulpverleners automatisch 
door het systeem met elkaar in con-

-
-
-

over kinderen hebben geregistreerd. 

-
groeien.

-
index vindt u op 

-
dexachterhoek.
nl of scan de 
QR-code.

Samenwerken voor kinderen die het moeilijk hebben

-
meente vormen we plantsoenen om 

van de omvorming gebeurt in fases.

gaan we nog bomen en bodembedek-
kers planten, maar dit doen we in het 

-

Vorden 

-
-

gaan de reacties nu verwerken en in-
-
-

gen in de voorstellen leidt.

Omvormingen plantsoenen 

Baak, Wichmond en 

Resedastraat Steenderen

In Baak wordt op dit moment gewerkt aan de omvormingen.

-

voorgesteld onder meer de waarde-
ringsubsidies voor verenigingen te 

subsidieregeling te komen, die de 
huidige vervangt en de subsidierege-

Wat betekent dit voor uw sport- of 
muziekvereniging?
B en w besloten vorige week dat ver-
enigingen die in 2012 een subsidie 

-
king, waarna het bedrag in februari 

overgemaakt. Het subsidiebedrag 
wordt vastgesteld op basis van de in-
formatie die is aangeleverd voor het 

-

beschikking. Het subsidiebedrag is 
tevens gebaseerd op de voor 2012 

-
ken verenigingen hoeven geen aan-
vraag -
gen hierover in augustus een brief 

-
-

vangen, neemt u dan contact met
ons op.

-
-

raad is van mening dat de verenigin-

aan de leefbaarheid in de gemeente. 

sport- en cultuurverenigingen be-

Subsidiebeleid verenigingen 

ook in 2013 nog van kracht

een mobiele telefoon (met internet) een stuk 

www.bronckhorst.nl intypt, komt u er direct.

Dienstverlening via klein schermpje

de ontwikkelingen in de markt. Steeds meer 

dit moment bevat de mobiele versie onder 

andere informatie over het laatste nieuws 

-
-
-

wone website gemaakt. Het is vooral handig 
-

horst en iets willen weten of melden. 

Aansluiten op vraag bezoekers website

website houdt de gemeente in de gaten wel-
ke informatie mobiel wordt opgevraagd. 

-
-

den naar een mobiele versie.

www.bronckhorst.nl

startpagina van www.bronckhorst.nl door 
helemaal rechtsbovenin op ‘mobiel’ te klik-
ken.

Website gemeente ook mobiel te bekijken!



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning verzoeken wij u een afspraak te maken via ons 
 centrale telefoonummer (0575) 75 02 50. Voor de beantwoording van uw vraag zijn archief-
gegevens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag 
later) hebben wij alle gegevens bij de hand.

Wellicht bent u gewend dat u zich bij de politie meldt als 
u iets gevonden of verloren heeft? Sinds begin 2012 ligt 
deze taak grotendeels bij de gemeente! Dus heeft u een 
fiets of tas gevonden, bent u een mobiele telefoon, por-
temonnee of kostbaar sieraad kwijtgeraakt? Doe uw 
melding via www.bronckhorst.nl  Digitaal loket. Hier 
vindt u een handig formulier. Deze service is 7 dagen in 
de week 24 uur per dag beschikbaar. Tijdens kantoortij-
den kunt u uw melding ook doen door ons te bellen (tel. 
(0575) 75 02 50) of langs te komen. Na uw melding hoort 
u van ons wat we voor u kunnen betekenen en hoe en 
waar u gevonden voorwerpen kunt afleveren.
Denkt u dat het een gestolen voorwerp betreft, neem dan contact op met de politie.

Gevonden en verloren voorwerpen?
Melden bij de gemeente

Meld discriminatie!  
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van 
discriminatie? Bijv. omdat u homo bent of 
vanwege uw huidskleur of handicap. 
Bel het Meldpunt Discriminatie.

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

(0900) 23 54 354 
(bereikbaar van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)

Uw melding via internet doen, kan ook! 
Ga naar www.art1no-gelderland.nl

Bij het Meldpunt kunt u verhaal doen, zij luisteren en ondernemen indien gewenst actie.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

-
-

dingsroute tijdens het school- en volksfeest, 5 oktober 18.00 uur tot 7 oktober 2012 22.00 uur, 

-
avond, 31 augustus 2012 van 17.00 tot 01.00 uur, buurtvereniging Dunsborg

Winkeltijdenwet (wijziging aangewezen koopzondag)

 
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 gemeente.  

Omgevingsvergunningen 

Nadat een aanvraag is beoordeeld, neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken 
worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 

vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken 
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Verleende vergunningen

vleeswaren,wekelijks op dinsdagmiddagen, slagerij Derkjan Addink

-

 De Horsterkamp, 12 augustus 2012 van 07.00 tot 17.00 uur, koetsenvereniging In de Reep’n

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Verlengen beslistermijn 

-
tum 23 oktober 2012

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

met uitzondering van bestemmingsverkeer
-

straat, tussen de Ruurloseweg en de Raadhuisstraat, en een gedeelte van de Spalstraat, tussen 
de Ruurloseweg en de Raadhuisstraat, van 07.00 tot 21.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met 
uitzondering van bestemmingsverkeer

-
sen de Ruurloseweg en de Schimmeldijk, en de Ruurloseweg, tussen de Dorpsstraat en de Net-
werkweg, in die periode een stopverbod 

september 2012 10.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsver-
keer

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de ge-

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 

van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftentermijn in 
-

king van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriftentermijn. 

 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

De vergunningen zijn ten opzichte van de ontwerpvergunningen niet gewijzigd.

ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Omgevingsvergunning ‘Hessenweg 1 Hoog-Keppel’

-
vingsvergunning heeft betrekking op het geheel vernieuwen van een woning en bijgebouw.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

-
tember 2012 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. U kunt de stukken 

Zienswijze indienen?
Een ieder 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.

Ontwerpvergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Steenderen/
Hummelo en Keppel’
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 28 juni 2012 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Steenderen/Hummelo en Keppel’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op nagenoeg 
het gehele buitengebied van de voormalige gemeenten Steenderen en Hummelo en Keppel. Buiten 
de begrenzing van het plan vallen enkele percelen waarvoor een herziening van het bestemmings-
plan in procedure is.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ont-
werp. Deze wijzigingen hebben onder andere betrekking op:

-
gen in de toelichting

-
menten in de bijlagen van de toelichting

-

functies’
-

-
bestemmingen

-

Bestemmingsplannen

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 9 augustus t/m 19 september 2012 tijdens de 

opslagcontainers waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toe-
passing is

-

besluit zijn verbonden.

Wet milieubeheer

Mogelijkheden voor beroep 

 ontwerpvergunningen

 ingebracht tegen de ontwerpvergunningen

De vergunningen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn 

niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen bij 

-
mende kosten verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl

gebouw

-
risch bouwblok voor dit bedrijf wordt daarop aangepast.

Het bestemmingsplan ligt van 9 augustus t/m 19 september 2012 voor een ieder ter inzage. 

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-

 Bekendmakingen
-

Mogelijkheden voor beroep
-

bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 

kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij 

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

-

De Molenkolk

Gerrit Jolink
Hoge Wesselink 10, 7221 CJ Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 13 68 85 13

de.molenkolk@planet.nl
www.demolenkolk.nl

LAATSTE OPRUIMINGSRONDE !!!

Vanaf nu alle artikelen met
RODE STICKER

2 halen 1 BETALEN

Spalstraat 13
Hengelo Gld.
0575 - 461996

GRATIS 
PARKEREN 

VOOR DE DEUR

De koffie staat klaar.

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN 
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30
 tot 18.00 uur.
 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
 Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Wegens vakantie 
gesloten

van 5 t/m 15 
september
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Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Heeft u al kennis gemaakt met het mooiste vakantie-
park van de achterhoek? 

Beleef het ultieme vakantiegevoel op Résidence
Lichtenvoorde. Dit rustig gelegen park is recent 
vernieuwd en biedt riante kavels en een prachtige 
omgeving.

Vakantiewoningen eerste fase vanaf:

€ 98.000,- incl. eigen grond k.k.

Nog enkele kavels aan het water beschikbaar! Kiest 
u uit de nu nog beschikbare mooiste kavels? 

U bent tijdens het introductieweekend op zaterdag 
11 en zondag 12 augustus van harte welkom voor 
een vrijblijvende bezichtiging.

Nieuw! Vakantiewoningen te koop in Lichtenvoorde

Meer info | Résidence Lichtenvoorde
Koemaatsdijk 1 te Lichtenvoorde | T. 06 1137 0071 of 0318 457 420

www.chaletindeachterhoek.nl

De hele week geopend van 10.00 – 17.00 uur.

GroenRĳ k Doetinchem  Wassinkbrinkweg 2
0314-621021  groenrĳ k.nl

Echinacea purpurea 
‘Mistral’
Diverse kleuren.  
Potmaat 19 cm.

van 9,99Dvoor 

6,99

Zonnehoed

wk 32. Geldig van 09-08 t/m 15-08. OP=OP

Bezoek onze nieuwe website!
WWW.GARAGETEERINK.NL

scan de QR code met uw smartphone

#garageteerink

facebook.com/garageteerink

Boeninksteeg 14, Doetinchem

Telefoon 0314-324453
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Ook bedoelt voor mensen die een 
scootmobiel of elektrische stoel nodig 
hebben, maar die tegen het gebruik 
daarvan, opzien. Henk Sessink (75) 
kan zich deze ‘aanvankelijke‘ angst 
wel voorstellen en zegt daarover: 
‘Zelf rij ik ongeveer 4 jaar in een 
scootmobiel. In het begin schaamde 
ik mij dood, ik dacht dat de mensen 
voortdurend naar mij zaten te kijken 
wanneer ik voorbij kwam. Dat bleek 
helemaal niet zo te zijn. Je moet ook 
eerst (figuurlijk) over een ‘drempel‘ 
heen en vooral in het begin rustige 
wegen opzoeken om op die manier 
vertrouwd te geraken met de scoot-
mobiel en het verkeer’, zo zegt Henk 
Sessink die frank en vrij met zijn 
scootmobiel de gehele Achterhoek 
doorkruist. Een paar duizend kilome-
ter per jaar.
‘Nu pas zie ik hoe mooi de omgeving 
van Vorden is’, zo zegt Henk. Het was 
overigens voor hem wel even wen-
nen: een scootmobiel met een snel-
heid van circa 16 kilometer per uur. 

Dat was in zijn jonge jaren wel an-
ders. Henk: ‘Ik heb vanaf mijn 20e tot 
ongeveer tien jaar geleden altijd mo-
tor gereden. Ik had ooit een Honda 6 
cilinder. Even lekker scheuren op de 
autobaan tussen Emmerich en Ober-
hausen, 270 kilometer per uur, heer-
lijk man. Of met de motor een toerrit 
maken met wijlen Gerrit Bloemen-
daal. In zes weken door 15 landen, 
in totaal 17.500 kilometer’, zo zegt 
hij. Henk Sessink kreeg ooit op jonge 
leeftijd een motorongeluk. Henk: ‘Zo 
op het oog niets aan de hand. Toch 
kreeg ik gegeven moment allerlei on-
gemakken, moeilijk bewegen, praten 
ging steeds moeilijker. Het duurde 
een hele tijd alvorens de doktoren er 
achter kwamen, wat er precies met 
mij aan de hand was. De oorzaak, een 
bloedprop die op de kleine hersenen 
drukte. Daardoor ging ik (en ga ik) 
steeds verder achteruit.
Op gegeven moment vertelde ik aan 
een medewerker van de gemeente 
Bronckhorst , die voorlichting kwam 

geven over de WMO, dat ik bijna 
nooit de deur uitkwam. Dan moet 
je een scootmobiel hebben’, zo sprak 
ze. Toen ging de wereld pas echt voor 
mij open, geweldig. Wel oppassen 
natuurlijk. Er zijn altijd ‘honden‘ van 
automobilisten die je bijna omver 
rijden. Die er totaal geen rekening 
mee houden dat er ook andere weg-
gebruikers zijn. Wegen als bijvoor-
beeld de Wildenborchseweg naar Lo-
chem, vermijd ik, te gevaarlijk voor 
scootmobiel- gebruikers. Ik vind het 
gewoon fantastisch dat er volgende 
week een oefenmiddag wordt geor-
ganiseerd. Zelf kan ik mij een leven 
zonder scootmobiel niet voorstellen’, 
zo zegt hij.
Absurde weersomstandigheden weer-
houden Henk er niet van om thuis te 
blijven. ‘Ook ‘s winters met vorst en 
sneeuw trek ik er op uit. Soms ‘ver-
rek‘ ik van de kou. Als ik dan weer 
thuis ben, snel op de hometrainer en 
mij zelf weer warm fietsen’, zo zegt 
hij. De Vordenaar is ondanks zijn 
handicap vrolijk van aard. ‘Absoluut 
geen zelf medelijden, daar schiet ik 
niets mee op. Natuurlijk zijn bepaal-
de dingen zoals de tuin, boodschap-
pen doen, huis schoon houden, lastig 
om te doen. Gelukkig heb ik familie-
leden die mij regelmatig helpen. Daar 
ben ik ze erg dankbaar voor’, zo zegt 
Henk Sessink.

Maandag 13 augustus: Oefendag scootmobielers

Henk Sessink: ‘Scootmobiel 
geweldige uitkomst’

Vorden - Maandag 13 augustus organiseert Veilig Verkeer Nederland 
in samenwerking met Stichting Welzijn Vorden en de ouderenbon-
den, bij sporthal ’t Jebbink een informatie- en oefenmiddag voor ge-
bruikers van een scootmobiel of een elektrische stoel. Uit onderzoek 
is gebleken dat er jaarlijks veel berijders in het ziekenhuis belanden. 
De bedoeling van deze oefenmiddag (aanvang 14.00 uur) is om mensen 
te informeren over het omgaan met de scootmobiel, de verkeersregels 
e.d.

Dag 4 van de Rhedense Fietsvierdaag-
se is als vanouds de Achterhoekroute. 
Gestart wordt bij sporthal Theothor-
ne. De fietsers gaan via Spankeren, 
Leuvenheim, Zutphen, Vierakker en 
Wichmond. De 50 km rijdt dan door 

het Landgoed van Hackfort. De 80
km gaat achter Vorden langs en via
Kranenburg naar Vorden. De route
gaat hier samen verder. Natuurlijk
wordt het kleinste stadje van Ne-
derland bezocht: Bronkhorst. Een 
afstapmoment ieder jaar weer ten 
volste waard. Datzelfde geldt voor de
Bronkhorster Molen. 
Het pas gereed gekomen fietspad
langs de IJssel leidt de fietsers alle-
maal naar het pontveer in Olburgen.
Overgezet is het nog een minuutje of
vijf tot sporthal Theothorne. Infor-
matie over alle routes op www.fiets-
4daagserheden.nl. 

De Bronkhorster Molen is elke zater-
dag en op afspraak geopend. Zie voor
meer informatie 
www.bronkhorstermolen.nl.

Activiteit bij de Bronkhorster Molen

Achterhoekroute van de 
Rhedense Fietsvierdaagse
Bronkhorst - De zestiende editie 
van de Rhedense Fietsvierdaagse 
wordt woensdag 15 t/m zaterdag 
18 augustus gehouden. Natuur-
lijk zijn er net als voorgaande 
jaren elke dag nieuwe uitgepijl-
de routes door het afwisselende 
landschap van de Veluwe. Dit 
jaar is voor het eerst de zater-
dag als vierde fietsdag erbij op-
genomen, met hierin een bezoek 
Bronkhorst. Bij de Bronkhorster 
Molen kan die 18de augustus een 
stop worden gemaakt.

Bij de Gamma Racing Day werden 
wedstrijden gereden op zowel mo-
toren, auto’s en karts voor verschil-
lende kampioenschappen. Daarnaast 
waren er ook spectaculaire demon-
straties met o.a. een Nascar auto die 
bestuurd werd door voormalig For-
mule1 rijder Patrick Friesacher. Ook 
Moto2 rijder Scott Redding reed op 
zijn racemotor enkele rondjes over 
het circuit.
Het programma begon zondagmor-
gen met wedstrijden voor het Open 
Nederlands kampioenschap voor 
motoren. De Dutch Supersport race 
was de eerste wedstrijd van de dag. 
De race was een spannende aange-
legenheid met een 3 tal rijders die 
streden voor de overwinning. Bij de 
start kwam Nigel Walraven als eerste 
door met daarachter Hamove rijder 
Stuart Voskamp en Leon Bovee. Vos-
kamp en Bovee wisselden vele ma-
len van positie. Na driekwart van de 
wedstrijd kreeg Walraven te maken 
met versleten banden en moest zich 
terug laten zakken, hij werd uitein-
delijk nog wel 3e. Bovee probeerde 
in de laatste bocht Voskamp nog te 
pakken maar dat lukte hem niet. 
Voskamp was dol gelukkig, hij had 
dit niet verwacht omdat hij nog met 
een blessure kampt die hij heeft over-
gehouden aan de TT. De leden Joop 

Timmer en Cliff Kloots werden 13e
en 14e. Joey den Besten die dik in de
punten reed moest opgeven door een
versleten achterband. Hij liet weder-
om zien dat hij goed kan meekomen
in de Dutch Supersport. Volgende
week zaterdag mag hij het opnieuw
proberen in Assen bij de KNMV Cup
races. De Dutch Superbikes was een
thriller van formaat met een drietal
coureurs die streden om de winst.
Het was Danny de Boer die Kevin
Valk in de laatste meters echter wist
te verslaan. Raymond Schouten fi-
nishte als 3e nadat hij in het begin
van de wedstrijd het tempo bepaalde.
Hamove rijders Wim Theunissen
en Dave Hendriksen  werden 9e en
15e. Jarco Grotenhuis ging onderuit
in de grindbak voor volle tribunes.
De gebroeders Ritzer, de leden in de
Dutch Sidecars behaalden een mooie
8e plaats. Deze race werd gewonnen
door de Engelse gebroeders Reeves.
Het duo Streuer/Dirksen werden 2e
voor Nicholson/v.Lith. Na de motoren
was het de beurt aan de auto’s. Het
publiek bleef massaal zitten en kon
o.a. genieten van de Superkarts, ATS
Formel-3-cup, NEC Formule Renault
2.0 en de Supercar Challenge. Harold
Wisselink uit Hengelo Gld die uit-
komt in de categorie Supercar Chal-
lenge Sport 1 Divisie, reed zowel op
zaterdag als zondag een wedstrijd.
Wisselink werd op zaterdag 17e en
zondags werd hij 15e in zijn Lotus
Exige 260. Jammer dat de wedstrijd
van zondag werd gehinderd door
een enorme regenbui waardoor het
publiek veelal huiswaarts keerde.(het
was de laatste race van de dag) Deson-
danks was de organisatie blij met het
massaal gekomen publiek.

Hamove rijder Voskamp 
wint bij Gamma Racing Day
Afgelopen weekend werd er op 
het TT circuit in Assen voor de 
2e keer de Gamma Racing Day ge-
organiseerd. Vele tienduizenden 
bezoekers wisten de weg te vin-
den naar het circuit waaronder 
vele bezoekers uit de gemeente 
Bronckhorst. Veel van deze toe-
schouwers volgden met name de 
leden van de Hamove.

Nieuw: Loungebar
Zoals iedereen van het Hengelsfeest 
gewend is, zijn er altijd nieuwe din-
gen op het Hengelsfeest te beleven! 
Zo is afgelopen jaar het idee ontstaan 
om een heuse loungebar te gaan ma-
ken.
Het is de bedoeling om de feestvier-
ders verschillende keuzes te geven, 
voor ieder wat wils op het gebied van 
muziek, sfeer en drankjes! Dit jaar 
dus uitgebreid met een loungebar 

waar een zeer ervaren DJ zorgt voor 
de allerbeste lounge en andere zo-
merse muziek ‘’aldus Tim de Jong’’ 

Verkoop ook online
De voorverkoop wordt al jaren ge-
daan door diverse enthousiaste on-
dernemers in Hengelo, Zelhem, Vor-
den, Steenderen en Ruurlo. Ook zijn 
er online kaarten te koop! 
Net als vorig jaar wordt er een meet 
en greet verloot onder de mensen die 
online hun kaarten bestellen voor 
13 augustus, dit jaar met Django en 
Vinzzent! 
U kunt online ‘’net als in de regu-
liere voorverkoop‘’ kaarten bestellen 
voor zowel de vrijdag of de zaterdag 
alsmede passe-partout kaarten voor 
beide avonden, vervolgens wordt uw 
aankoop netjes gratis bij u thuis be-
zorgd.

Pre-party
Dit jaar helemaal nieuw, is de vrijdag 
avond pre-party! Tijdens deze avond 

zullen er in totaal 3 DJ’s optreden in 
de altijd druk bezochte Après-ski hut 
en in de nieuwe loungebar! 
Deze avond zal de boeken in gaan als 
“het nieuwe vrijdag avond feest’’ of 
zoals ze hier ook wel zeggen: Veur-
gluuien! 
De voorverkoop is net gestart, maar 
loopt nu al harder dan ooit! 
“Diverse voorverkoop punten bellen 
ons al op voor nieuwe kaarten en 
voornamelijk de passe-partout kaar-
ten zijn erg in trek”, aldus Nando 
Burghardt’. 
Wees er dit jaar snel bij, want op = 
op! 

Voor meer informatie over het Hen-
gelsfeest kijk op www.hengelsfeest.nl 
Volg ook op Facebook & Twitter en 
win gratis kaarten en binnenkort 
zelfs een huiskamerconcert van VIBE 
bij u thuis in de woonkamer!
Zie ook de advertentie elders in de 
krant.

Kaartverkoop Hengelsfeest loopt harder 
dan ooit!
Hengelo - Nog even en het is weer 
zover, het Hengelsfeest! De 7e 
editie wordt een feest om nooit 
te vergeten. Op 17 en 18 augus-
tus wordt er flink uitgepakt met 
o.a. piratenkoning Django Wag-
ner en Vinzzent! Ook staat er 
een spectaculair optreden van de 
topband Vibe op het programma, 
vele mensen kennen hun beken-
de meezingers en de oergezellige 
sfeer die de band met zich mee 
brengt.

Op initiatief van een aantal on-
dernemers uit Bekveld houden zij 
op zaterdag 25 augustus een open 
bedrijvendag. Op deze dag kunt 

u bij diverse bedrijven een kijkje 
nemen. Er doen meerdere bedrij-
ven mee. Daarom is deze dag zeer 
geschikt om er met het hele gezin 
op uit te trekken! 
De locatie is aan een gedeelte van 
de Veermansweg en de Bekveld-
seweg in Hengelo. De dag start 
om 11.00 uur en eindigt om 16.00 
uur. 
In de volgende Contact vind u 
verdere informatie over de deel-
nemende bedrijven. Bent u geïn-
teresseerd, zet dan deze datum 
alvast in uw agenda en hopen wij 
u 25 augustus te verwelkomen op 
onze bedrijven.

Zaterdag 25 augustus

Bekveldse Bedrijvendag
Bekveld - Wilt u informatie 
over werkzaamheden rond uw 
huis en/of tuin of bent u ge-
interesseerd in autorijlessen? 
Vind u het leuk om uw (klein) 
kinderen kennis laten maken 
met diverse boerderijdieren? 
Bent u benieuwd hoe een hoef-
ijzer vervangen wordt? Wilt 
u meer weten over visagie of 
bent u benieuwd hoe paarden-
fluisteraar te werk gaat?

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Noffeleg:
  Dom, dwaas. “Hol ow neet zo noffeleg, i’j wet wal better.” 
  ”Noffeleg bunt de Grolsen neet.”

 B. Verwend:
  “Ärgens verwend met waezen.” Ergens op gesteld zijn, 

ergens zuinig op zijn. “Veurzichteg met miene fietse, ik 
bun der verwend met.”

 C. Af-äözen:
  “Zich af-äözen”. Hard werken, zwoegen. “Äöst ow noo 

maor neet zo af, i’j hooft neet hen heujen.”

Het zijn jongens die komend seizoen 
in de C1 of C2 de competitie ingaan. 
Ze worden thans getraind door René 
Nijenhuis. Wanneer René de oefen-
stof bespreekt of in het aansluitende 
onderlinge partijtje het spel stil even 
stil legt om aanwijzingen te geven, 
zijn de jongens één en al oor. De 
gretigheid straalt er vanaf, want ze 
willen zaterdag 11 augustus tijdens 
de eerste wedstrijd tegen Feyenoord 
(aanvang 11.50 uur) natuurlijk een 
goed figuur slaan. Een wedstrijd te-
gen de Rotterdammers die al voor 
de 20e keer deelnemen, is natuurlijk 
‘het neusje van de zalm’! Vorden wil 
natuurlijk ook tegen de andere clubs 
uit de poule (F.C. Everton (Liverpool), 
K.V. Mechelen en FC Kopenhagen) 
flink tegenstand bieden. Het team 
van Vorden is sterker dan in 2011. In 
dit team jongens geboren vanaf 1998, 
de clubs zijn daar zeer bij gebaat, hoe 
meer tegenstand hoe liever . 

Terwijl de spelertjes van Vorden trai-
nen, zijn leden van de toernooicom-
missie van het Wim Kuijpertoernooi 
bij Oscar Rondeel bijeen om te chec-
ken of alles voor komend weekend 
geregeld is, met andere woorden nog 
eventjes de puntjes op de ‘i‘ zetten. 
Het Kuijpertoernooi geniet een uitste-
kende reputatie, dus adel verplicht. 
Oscar Rondeel en Gerard Greven zijn 
trots dat het publiek het komend 
weekend weer een aantrekkelijk deel-
nemersveld wordt gepresenteerd. Op 
tafel ligt de ‘Kuijperkrant’, geprodu-
ceerd en verspreid door Weevers Gra-
fimedia B.V. Een prachtige krant met 
alle in- en outs over de deelnemende 
ploegen, de sponsors, de scheidsrech-
ters, wedstrijdschema etc. Een op-
lage van 50.000 exemplaren die deze 
week als bijlage van Contact in geheel 
Bronckhorst, Warnsveld, Ruurlo en 
in de gemeente Lochem wordt ver-
spreid.

In april kwam de organisatie nog even 
voor een onaangename verrassing te 
staan. Gerard Greven: ‘We waren niet 
alleen rond met West Ham United (fi-
nalist van vorig jaar) maar ook met 
Arsenal. Dat was al jaren onze wens 
om Arsenal in Vorden te ontvangen. 
Geweldige club met een geweldige 
jeugdopleiding. Echter vanwege de 
‘audits‘ (indeling van de jeugdafde-
lingen) mogen de Londense clubs in 
het weekend van 11 en 12 augustus 
de stad niet verlaten, zo bleek. Pech 
voor ons, maar we hebben in FC Ever-
ton uit Liverpool en Bristol City goede 
vervangers kunnen realiseren’, aldus 
Greven. Vanwege de vakanties moet 
Ajax, net als vorig jaar, ook dit jaar 
weer verstek laten gaan. Toch is de 
Nederlandse top met Feyenoord en 
PSV in Vorden goed vertegenwoor-
digd. En wat te denken van Bayer 04 
Leverkusen, de club die het Kuijper-
toernooi al zeven keer heeft gewon-
nen, waarvan de laatste drie edities 
(2009, 2010 en 2011). Dat getuigt van 
een perfecte jeugdopleiding bij deze 
Duitse club.
Een toernooi zoals in Vorden is zon-
der de medewerking van tientallen 
vrijwilligers onmogelijk. Ook zonder 
sponsors ondenkbaar. Oscar Rondeel: 
‘We beschikken over zeer trouwe 
sponsors. Ongeveer 95 procent steunt 
ons al jaren en daar zijn we zeer blij 
mee. Dit jaar hebben we er ongeveer 
30 nieuwe sponsors bij gekregen. In 
totaal hebben we er thans bijna 200. 
Prachtig deze ondersteuning’, zo zegt 
Oscar. Het scheidsrechterskorps is 
ook dit jaar weer jong en talentvol. 
Sommigen van hen fluiten reeds in 
de 3e klas KNVB. De deelnemende 
clubs die worden ondergebracht in de 
Ehzerwold, komen vrijdagavond 10 
augustus om 18.45 uur bij de sporthal 
’t Jebbink bijeen. Vandaar vertrekken 
ze in optocht, met Harmonie Vorden 
voorop naar het marktplein om daar 
in de pauze van het stratenvoetbal-
toernooi door ‘opperspreekstalmees-
ter‘ Oscar Rondeel aan het publiek te 
worden gepresenteerd. De toernooi-
commissie ‘koppelt‘ ook altijd een 
goed doel aan het Kuijpertoernooi. 
Ditmaal is gekozen voor ‘War Child’, 
een organisatie die zich inzet voor 
oorlogskinderen. et team…

Internationaal Wim Kuijpertoernooi sterk van opzet

Toernooicommissie: ‘Wij zijn er 
klaar voor’

Vorden - Het is de laatste dag van de maand juli. De schooljeugd geniet 
nog met volle teugen van de vakantie. Zwemmen, een beetje lezen, 
kortom lekker luieren. Op het sportcomplex van de voetbalvereniging 
Vorden vallen zweetdruppels. Daar is een groep jongens van de voet-
balvereniging Vorden bijeen. De eerste training om straks op zaterdag 
11 en zondag 12 augustus tijdens het internationale Wim Kuijpertoer-
nooi, conditioneel goed aan de start te verschijnen.

Spelmoment ( 2011 ) tijdens Feyenoord- FC Kopenhagen.

Ondernemende regio
Regio Oost-Gelderland is een onder-
nemende regio. Om ondernemers in 
Oost-Gelderland te ondersteunen bij 
hun vragen, problemen of ideeën, 
haalt Focuz TV Hennie van der Most 
naar hun studio voor een spreekuur 
speciaal voor ondernemers uit de re-
gio.
 
Kennis
Hennie van der Most, onder andere 
bekend van zijn ondernemingen 
Wunderland Kalkar, Preston Palace, 
De Koperen Hoogte en Speelstad 
Oranje, geeft in het tv-programma 

antwoord op de vragen van onderne-
mers aan tafel. De ondernemers krij-
gen de mogelijkheid om dankbaar
gebruik te maken van de kennis die
Hennie van der Most in huis heeft.
 
Aanmelden
Ben jij ondernemer en wil je graag 
een keer met Hennie van der Most
om tafel? Ondernemers kunnen zich
voor het programma aanmelden via 
www.focuz.tv

Hennie van der Most geeft Oost-
Gelderse ondernemers advies
Binnenkort start Focuz TV 
met het nieuwe tv-programma 
‘Spreekuur van der Most’. In 
dit programma krijgen onder-
nemers uit Oost-Gelderland de 
mogelijkheid om vragen, proble-
men of ideeën voor te leggen aan 
topondernemer Hennie van der 
Most.

Hennie van der Most.

Een ieder die belangstelling heeft is welkom: even 
meekijken naar wat ontstaat op het doek of ontspan-
nen komen luisteren naar de verhalende liederen. De
organisatie zet stoeltjes klaar! Trudy Vis (gitaar en zang)
en Johan Smit (klarinet) zullen de Joodse liederen in 
twee sessies ten gehore brengen. De teksten gaan terug
naar de periode waarin Joodse families in Oost-Europa
uit hun dorpen en huizen werden verdreven (pogroms).
Met muzikaal straattheater bleven zij op de been. Het
zijn ontroerende maar ook vrolijke liederen die de ge-
schiedenis van het Joodse volk vertellen. 

Behalve de schilderijen en tekeningen van Willemien
van Gurp omvat de zomerexpositie in Galerie De Burge-
rij (t/m 19 augustus) ook organische beelden en zilveren
sieraden van Ineke Keesom en kleurrijke schilderijen 
van Paul Dunki Jacobs die hij speciaal voor de zomerex-
positie heeft gemaakt. De toegang is vrij.

In de beeldentuin met zijn kleurrijke flora zijn bezoe-
kers ook welkom voor (alleen) een kopje thee of koffie.
Zie ook: www.deburgerij.vorden.nl .

Galerie De Burgerij
Schilderen op live-muziek

Vorden - Zondag 12 augustus (13.30–16.30 uur) 
geeft Willemien van Gurp vóór het monumentale
pand van Galerie De Burgerij (in het centrum van
Vorden) aan de Zutphenseweg 11, een demonstra-
tie schilderen. Ze laat zich daarbij o.a. inspireren
door live gezongen liederen uit Joodse traditie.
Muziektonen geven een extra dimensie aan haar

Op maandag 13 augustus zal dhr. Ton Rutting uit Vor-
den meewerken aan het radioprogramma.
Het programma ‘De Muzikale Ontmoeting’ wordt ie-
dere maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur uitge-
zonden.
Na de uitzending kunnen er nieuwe muzikale verzoek-
jes aangevraagd worden voor de week erop, via 0314-
624002.

Kerk en radio
Bronckhorst - In het interkerkelijke programma
“De Muzikale Ontmoeting“ bij Radio Ideaal is
voor de komende uitzending weer een studiogast
uitgenodigd.

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo. Telefoon (0573) 45 14 38 Woensdag 8 augustus geopend tot 22.00 uur

OPRUIMINGS FINALE
Alles moet weg
Nog één keer alle prijzen verlaagd!

Alle opruimingsartikelen nu voor ronde prijzen:

€ 10,00  € 15,00  € 20,00  en  € 30,00



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

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

  Ontwerpen van nieuwe, en veranderen 
van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

  Reparatie- en restauratie werkzaamheden
  Zetten van edelstenen
  Verkoop van gouden en zilveren sieraden

www.de-goudsmid.nl
Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

WESPENNEST
BESTRIJDING

Bel Dijkerman: 06-33814997
Meer ongedierte bestrijding zie:
www.dijkermandierplaagbestrijding.nl

Maandaanbieding AUGUSTUS

15% korting
op Luxaflex
25 mm Horizontale

jaloezieën*

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 14 84

Dorpsstraat 27, Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

Markt 9, Groenlo
Tel. (0544) 46 33 35

www.spannevogel.nl * Vraag naar de voorwaarden

Start v.a. half september

De keuken van Hackfort is een initiatief van:

KOM KIJKEN VOOR
MEER AANBOD

HERWERS HENGELO Gld.

Herwers Outlet auto

Dit is een auto die door ons is geselecteerd en geïnspecteerd 

NISSAN Micra 1.2 80PK 
Visia Cool Sound
16-08-2005, 96.565 km, Grijs

Outletprijs 

HONDA CR-V 2.0i ES
04-04-2002, 124.590 km, 
Grijs

Outletprijs 

CC 1.6i-
16V Cabriolet
22-03-2005, 79.051 km, Zwart

Outletprijs 

2.7i V6 
4WD Style
18-10-2004, 152.456 km, 
Blauw, automaat

Outletprijs 

2.0i 
Style
benzine, 31-03-2008,
38.799 km, groen

Outletprijs 

MAZDA 3 1.6 Exec. 
Automaat
18-08-2006, 76.202 km, 
Paars, automaat

Outletprijs 

Station Wagon 1.6-16V 
Breeze
benzine, 14-04-2006,
58.346 km, blauw
Outletprijs 

Sport 2.3i 
Active
09-03-2007, 64.092 km, Grijs

Outletprijs 

coupé 
cabriolet 2.0 Dynamique 
Luxe
24-06-2004, 129.243 km, 
Zwart, automaat
Outletprijs 

1.8 Europa
20-06-2002, 165.234 km, 
Grijs

Outletprijs 

MAZDA 3 1.6 Sportline
29-06-2006, 67.502 km, Grijs

Outletprijs 

1.5 
d’Azur
06-01-2007, 80.207 km, Blauw

Outletprijs 

* Vraag naar de voorwaarden.     ** Prijs exclusief afleverkosten à € 295,–

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Loon- Grond en Straatwerk
Onsteinseweg 2 - 7251 ML Vorden (Medler)

(0575) 55 68 70

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

TECHNISCH MAGAZIJNMEDEWERKER M/V
Omgeving Lichtenvoorde – Fulltime - vacaturenr. VIO938725

Werkzaamheden
Het ontvangen, controleren (op kwaliteit en kwantiteit), coderen en 
boeken van goederen, het sorteren en op de juiste plaats leggen en 
uitgeven van goederen, het rapen en het uitrijden van orders en het 
verwerken van optredende manco’s aan de hand van raaplijsten, 
het verrichten van de bijbehorende magazijn administratie, het 
verzorgen van het gereedschap t.b.v. buitenmontage, het transport 
gereedmaken van gereedschapscontainers, het uitgeven en bestel-
len van hulpmaterialen, het controleren, repareren en keuren van 
hulpgereedschappen incl. de daarbij behorende documenten en 
certificaten. Je bent mede verantwoordelijk voor efficiency, orde en 
netheid in het magazijn.

Functie eisen

-

van hijs- en hefmiddelen en handgereedschap.

MECHANISCH MONTEUR M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK938624

Werkzaamheden
Je bent verantwoordelijk voor montage van componenten voor ma-
chines en ondersteuning van sr. monteurs bij opbouw van machines. 
In deze functie kun je doorgroeien naar een vakvolwassen machine-

contact op voor meer informatie!

Functie eisen

MONTEUR BINNEN-/BUITENDIENST M/V 
Omgeving Lochem - Fulltime - vacaturenr. VVN936205  

Werkzaamheden
Het bouwen van afleverzuilen voor de nieuwbouw, verbouw & 

elektrische installaties. Daarnaast is de organisatie ook fabrikant van 

het binnen- en buitenland. Wij zoeken een allround monteur voor de 
binnen- en buitendienst

Functie eisen

CNC DRAAIER M/V
Omgeving Zutphen- Fulltime - vacaturenr. VVN955370

Werkzaamheden

hoogwaardig product met behulp van computergestuurde draaiban-

de machine kunt instellen en programmeren, de producten kunt 
nameten en controleren en je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van het productieproces.

Functie eisen

 
PROCESOPERATOR M/V
Omgeving Zutphen- Fulltime - vacaturenr. VIO937166

Werkzaamheden
De procesoperator is verantwoordelijk voor het besturen, contro-
leren en bewaken van het productieproces, o.a. aan de hand van 
voorgeschreven normen en productspecificaties t.a.v. kwaliteit en 

-
rameters stel je de procescondities bij teneinde een eindproduct 
te garanderen dat aan de specificaties en geldende kwaliteitseisen 
voldoet. Je verricht autonoom onderhoud aan de machines en 
neemt deel in verbeterprojecten. Je werkt conform voorschriften op 
gebied van hygiëne, arbo en veiligheid en je zorgt voor een effectieve 
en efficiënte reiniging en desinfectie. In deze functie werk je in een 

Functie eisen

-

Sinds 1830 is Gems Metaalwerken in Vorden een 
internationaal opererend metaalbedrijf. 
 
Binnen Gems houden wij ons onder andere bezig met  
de volgende productie activiteiten:
- Tankbouw en warmtewisselaars;
- Mobiele opslagcontainers;
- Machines voor afvalscheiding 

Onze organisatie heeft 65  medewerkers en kenmerkt zich door een prettige, collegiale sfeer 
en biedt kansen voor wie zich verder wil ontwikkelen. Onze mensen hebben hart voor hun 
vak en een positieve instelling. 
 
Wegens groei van onze organisatie zijn wij voor Gems Containerbouw, Gems 
Metaalwerken en Gems Waste Technology op zoek naar: 

• Kwaliteitsmedewerker 
• Constructiebankwerker/lasser 
• Junior Engineer 

Kwaliteitsmedewerker 
Het betreft een full time functie voor 38 uur. 

Functieomschrijving 
• Het vaststellen van kwaliteitsproblemen en het doen van verbetervoorstellen. 
• Zorgdragen voor behoud certificering, waaronder ISO 
• Coördineren van de afhandeling kwaliteitsregistraties 
• Het maken van afkeuranalyse en vastleggen van kwaliteitsgegevens 
• Creëren van draagvlak voor het kwaliteitssysteem en voor continue verbetering 

Functie eisen 
• Afgeronde HBO opleiding 
• Affiniteit met de metaalsector 
• Klantgericht 
• Resultaatgericht 

Constructiebankwerker/lasser 
Het betreft een full time functie voor 38 uur. 
 
Functieomschrijving 

• Het lassen van plaatmateriaal, constructiewerk en profielen ten behoeve van tanks, 
machines en containers. 

Functie-eisen 
• Technische opleiding bij voorkeur constructiewerk niveau 3  
• Ervaring in MAG/MIG lassen 
• TIG ervaring gewenst doch niet noodzakelijk  
• Vanaf tekening kunnen samenstellen 

Junior Engineer 
Het betreft een full time functie voor 38 uur. 
 
Functieomschrijving: 
• Verantwoordelijk voor ontwerpen, herontwerpen, verbeteren en configureren binnen 

de genoemde productielijnen. 
• Vertaling van klantwens naar technische informatie. 
• Het begeleiden van testen bij het bouwen van een ontwerp 

Functie eisen: 
• Technische HBO opleiding of binnenkort afstuderend 
• Beheersing van SolidWorks 
• Affiniteit met productieprocessen en robotisering strekt tot aanbeveling 

Belangrijke persoonskenmerken: 
• Leergierig 
• Ambitieus 
• Resultaatgericht 

Ons aanbod voor alle functies: 
• Informele werksfeer  
• Uitdagende en zelfstandige functie 
• Salaris passend bij niveau en ervaring 
• Mogelijkheid tot vast dienstverband 
• Mogelijkheden tot volgen van opleiding of training  

Reacties:  
Stuur of mail uw brief met curriculum Vitae voor 30 augustus naar:  
Gems 
Postbus 2 
7250 AA Vorden 
svt@gems.nl 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra van Toor,  
HR manager. Voor functie-inhoudelijke informatie kunt u contact 
 opnemen met Rik Grasmeijer 0575-557177 of kijk op www.gems.nl 

Voor een relatie in de omgeving van Lichtenvoorde zoeken wij een:

COMMERCIEEL TECHNISCH MEDEWERKER 
M/V
Fulltime – vacaturenr. VIO927372

Als commercieel technisch medewerker verkoop je telefonisch en 

adviseer je klanten met betrekking tot de meeste geschikte tech-

nische-/commerciële oplossing voor reserveonderdelen. Je werkt 

offertes uit van reserveonderdelen op basis van de aanvraag van de 

klant. Je werkt zelfstandig offertes uit ten behoeve van nieuwbouw-

projecten. Ook bel je offertes na met als doel om de uitgebrachte 

offerte tot een order af te sluiten. Daarnaast realiseer je samen met 

het team omzetdoelstellingen en begeleid je spoedacties.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over een MBO werk/denk-

niveau, richting werktuigbouwkunde. Je beheerst de Nederlandse, 

Engelse en de Duitse taal goed. Je weet commerciële en technische 

kennis goed te combineren, bent communicatief vaardig en hebt 

overtuigingskracht. Daarnaast neem je snel initiatief en ben je 

klant- en servicegericht.

 

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier.

Telefoonnummer: 0575–55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 

o.v.v. het vacaturenummer.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P



Nieuwstad 44-48  7201 NR  Zutphen  tel. 0575 512816  www.bedshop.nlPARKEREN VOOR DE DEUR
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vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur o
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Vossen badgoed 
Effen en gestreepte baddoeken in vele

kleurstellingen
Badlaken 70/140 van 21,95 nu 12,95

Baddoek 60/110 van 14,95 nu 2 voor17,00

Washand van 2,95 nu 1,95

Vandyck Ranger badgoed
Boston & Ontario

Baddoek 55/100 van 17,45 nu 6,95

Baddoek 68/127 van 24,95 nu 9,95

Gastendoek 45/60 van 9,75 nu 4,95

Washand 16/22 van 4,75 nu 1,95

Badlaken 90/195 van 49,95 nu 24,95

Vandyck badmat 
100%katoen

55/55 Toiletmat van 16,95 nu 11,95

60/60 Bidetmat van 18,95 nu 13,95

55/90 Badmat van 24,95 nu 17,95

70/140 Badmat van 47,95 nu 37,95

HOESLAKENS

Synthetisch kussen Eclair de Luxe
Tijk: 100% katoen satijn met rits
(navulbaar). Anti-allergisch.
van 29,95 p/st. nu 2 voor 39,-

Micro de luxe kussen
Perkal katoenen tijk, perfecte vocht -
regulering. Goed wasbaar.
van 36,95 p/st. nu 2 voor 59,-

Cool Touch kussen
Anti-allergisch, tijk gevuld met
natuurzijde. 
van 34,95 p/st. nu 2 voor 49,-

90% dons kussen van Brinkhaus 
van 179,00 nu 99,-
3 kamer kussen 
Buitenzijde 90% dons en binnenin
zachte eendenveertjes.
van 59,95 p/st. nu 2 voor 99,-

Traagschuim neksteunkussen
Met wasbare hoes (met nekrol).
van 99,- nu 49,-
3 kamer kussen Comfort de luxe 
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits.
van 79,95 p/st.   nu 59,-

BADGOED

DEKBEDDEN
Donzen dekbedden
90% dons 4 seizoenen dekbed.
1 pers. 140/200 van 199,- voor 139,-
1 pers. xl 140/220 van 219,- voor 159,-
2 pers. 200/200 van 319,- voor 209,-
litsjum. 240/200 van 359,- voor 229,-
litsjum. xl 240/220 van 399,- voor 249,-

95% dons 4 seizoenen dekbed.
1 pers. 140/200 van 429,- voor 269,-
1 pers. xl 140/220 van 469,- voor 299,-
2 pers. 200/200 van 679,- voor 429,-
litsjum. 240/200 van 779,- voor 489,-
litsjum. xl 240/220 van 859,- voor 539,-
Ook verkrijgbaar in enkele uitvoering

Synthetische dekbedden
Goed vochtregulerend synthetisch
dekbed! Heerlijk zacht en soepel.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 59,- voor 39,-
1 pers. xl 140/220 van 69,- voor 45,-
2 pers. 200/200 van 89,- voor 59,-
litsjum. 240/200 van 99,- voor 69,-
litsjum. xl 240/220 van 109,- voor 79,-
Milano synthetisch 4-seizoenen dekbed
met katoenen tijk. 
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 119,- voor 69,-
1 pers. xl 140/220 van 139,- voor 79,-
2 pers. 200/200 van 179,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 219,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 259,- voor 149,-

Wollen dekbedden Texellent
Wollen 4-seizoenen dekbed met 
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 89,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 109,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 129,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 149,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 169,-
Ook verkrijgbaar in enkele uitvoering

Cinderella 100% katoenen 
hoeslakens
In vele kleuren

80/200 van 15,95 voor 12,95

90/200 van 16,95 voor 13,95

90/220 van 17,95 voor 14,95

140/200 van 24,95 voor 17,95

160/200 van 26,95 voor 20,95

180/200 van 32,95 voor 22,95

180/220 van 39,50 voor 24,95

slopen 60/70 p/st. nu 5,95

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit 

maar liefst 16 kleuren
100% katoen

90/200 van 18,95 voor 13,95

90/210-220 van 21,95 voor 16,95

140-160/200 van 26,95 voor 21,95

180/200 van 30,95 voor 25,95

Waterbed XL van 49,95 voor 42,95

Essenza satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

80/200 van 27,95 voor 23,95

90/200 van 29,95 voor 24,95

90/210 van 30,95 voor 27,95

140/200 van 35,95 voor 32,95

160/200 van 37,95 voor 34,95

180/200 van 40,95 voor 37,95

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

Vossen & Vandyck
handdoeken

restanten nu met 

30% korting!

BADJASSEN
Vandyck & Vossen

Badstof badjas van 59,95 nu 39,95

Velours badjas van 59,95 nu 39,95

Wafel badjas van 39,95 nu 29,95

Kinderbadjassen v.a. 14,95

STRANDLAKENS
Keuze uit vele dessins

vanaf 12,95

ZOMERDEKBEDDEN

Katoenen zomerdekbed
Vulling: 100% katoen. Tijk: 100% katoen.
Een echte aanrader voor de zomer! 
1 pers. 135/200 van 69,95 voor 39,95

1 pers. xl 135/220 van 79,95 voor 44,95

2 pers. 200/200 van 105,- voor 59,95

2 pers. xl 200/220 van 115,- voor 64,95

litsjum. 240/200 van 125,- voor 69,95

litsjum. xl 240/220 van 139,- voor 79,95

Zijden zomerdekbed
Vulling: 100% zijde. 
Tijk: 100% perkal-katoen.
Dit dekbed is het ideale zomerdekbed!
1 pers. 135/200 van 99,95 voor 49,95

1 pers. xl 135/220 van 99,95 voor 59,95

2 pers. 200/200 van 125,- voor 69,95

litsjum. 240/200 van 179,- voor 99,95

litsjum. xl 240/220 van 139,- voor 79,95

Donzen zomerdekbed
Licht en soepel dekbed. Vulling: 90%
dons. Tijk: 100% perkal-katoen.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 79,95

1 pers. xl 140/220 van 149,- voor 89,95

2 pers. 200/200 van 199,- voor 119,-
2 pers. xl 200/220 van 229,- voor 129,-
litsjum. 240/200 van 239,- voor 139,-
litsjum. xl 240/220 van 259,- voor 159,-

KEUKEN
Keukensets keukendoek + theedoek 
ELIAS, DDDDD en Jorzolino

per set nu vanaf 6,95

Linnen glazendoeken NU 5,95

Vaat/werkdoeken 4 voor 5,-

Zware kwaliteit 
Jersey hoeslakens

Dubbelgebreid 100% katoen
ook geschikt voor XL

1 persoons van 29,95 voor 19,95

2 persoons van 49,95 voor 27,95

Lits Jumeaux van 59,95 voor 32,95

Perkal hoeslakens
Fijn geweven katoen,

aangenaam koel!
80/200 van 24,95 voor 19,95

90/200 van 24,95 voor 19,95

90/210-220 van 28,95 voor 23,95

140/200 van 39,95 voor 29,95

160/200 van 44,95 voor 33,95

180/200 van 49,95 voor 36,95

180/210-220 van 52,95 voor 39,95

slopen 60/70 van 12,95 nu 2 voor 9,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 pers. van 34,95 voor 27,95

2 pers. van 49,95 voor 39,95

litsjum. van 59,95 voor 49,95

onderslopen van 20,95 voor 16,95

Cinderella lakens
100% katoen

160/260 van 19,95 voor 15,95

200/260 van 27,95 voor 23,95

240/260 van 32,95 voor 25,95

De Duif Wasservice! 
Bij de Bedshop is het mogelijk om uw dekbed,

slaapzak of kussen op een professionele
manier te laten reinigen en bij te laten vullen. 
Uw dekbed krijgt daardoor meer volume en

voelt weer schoon en als nieuw aan.
Als u uw dekbed voor 11.00 uur brengt

voor het wassen, is het dezelfde dag  
na 17.00 uur weer klaar.

KUSSENS

Z I N D E R E N D E
ZOMEROPRUIMING

DUIZEND DEKBEDSETS met kortingen TOT 70%


