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Media aandacht leuk voor later voor de plakboeken van de jongens !

Moeder Angela en vader Jan wachten met
spanning op de geboorte eeneiige drieling
thuis rustig aan. Mijn man Jan is handig en bovendien rustig, vriendelijk en
open, net als mijn zoontje Ben.Als
straks de drieling ter wereld komt en
de jongens lijken op Jan en Ben, dan
ben ik zeer gelukkig. Hoe het dan richting toekomst verder gaat, zien we
wel. Misschien ontmoet onze drieling
de drieling in Oostenrijk wel een keer.
Dat zijn toch immers drie identieke
meisjes, ha, ha’. Het is duidelijk te
zien: Angela is echt in blijde verwachting!!
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De drie bedjes staan al klaar!
Afgelopen woensdag stond op teletext van de NOS en RTL 4 een bericht,
dat in Oostenrijk een vrouw (Engelse van geboorte) was bevallen van een
eeneiige drieling, drie meisjes allemaal identiek. Volgens insiders komt
dit slechts bij één op de 200 miljoen bevallingen voor. Bij de bevruchting
is geen sprake geweest van een ivf-behandeling. De moeder is dus op een
normale manier in verwachting geraakt. ‘Hé, wacht effe’, zo dacht een zekere Marga uit Vorden, dat mag dan wel wereldnieuws vanuit Oostenrijk
zijn, mijn nichtje Angela de Braak uit Vorden, is momenteel in verwachting van, eveneens een eeneiige drieling, dus ook groot nieuws. En zo
werd werd ook de pers in Nederland ingelicht. Het werd de afgelopen dagen een ‘hekseketel’ van jewelste ten huize van Angela (30) en Jan (30) de
Braak en hun 2,5 jaar oude zoontje Ben.
Angela: ‘Zeg dat wel wat een aandacht, in twee dagen tijd kregen we
hier Radio Gelderland, TV Gelderland,
SBS 6, alsmede de schrijvende pers zoals de Telegraaf en de regionale pers
over de vloer. Ook RTL nieuws heeft
aangekondigd er een item over te maken. Ik moet er hartelijk om lachen, ik
blijf er vrij nuchter onder. Trouwens
best wel leuk al die belangstelling.
Ook leuk voor later voor de jongens
wanneer ze de plakboeken openslaan’, zo zegt aanstaande moeder Angela. Dat het over enkele weken drie
jongens worden staat overigens al
lang vast. Drie boys die als een eeneiige drieling precies op elkaar zullen lijken. Heeft de één blond haar, de andere twee ook. Heeft de één blauwe
ogen, de andere twee ook, heeft de één
een kuiltje in de kin, de andere twee
ook!

Angela: ‘Mijn man Jan en ik hebben er
al uitgebreid over gesproken hoe we
jongens na de geboorte uit elkaar zullen houden.. Misschien met de stift
een ‘teken’ onder de voet aanbrengen,
of een teennagel lakken. Direct na de
geboorte krijgen ze in het ziekenhuis
een armbandje om, ik denk dat we die
maar om laten. Ook zullen we op de
rand van de ledikantjes (de drie bedjes
op de slaapkamer staan al kant en

klaar) de eerste letter van de voornaam aanbrengen, zodat we ze ook op
die wijze goed uit elkaar kunnen houden. Hoe ze gaan heten? Dat weet ik
wel maar dat verklap ik natuurlijk
niet’, zo zegt Angela lachend. Haar
man Jan is niet bij het gesprek aanwezig. Angela: ‘Jan vindt die aandacht
ook wel leuk hoor, maar samen op de
TV of op de foto hoeft niet zo nodig
voor hem. De interviews laat hij ook
liever aan mij over’, zo zegt ze.
Toen Angela en Jan besloten om er
nog een baby bij te nemen (fijn voor de
toen éénjarige zoon Ben) leek het allemaal op een normale wijze te verlopen. Angela: ‘De normale controles,
niets bijzonders eigenlijk. Na circa negen weken hoorden we dat we een
drieling zouden krijgen. Na twaalf weken, na een tweede echo, eerst in het
ziekenhuis in Zutphen, gevolgd door
een echo in het Radboud ziekenhuis
in Nijmegen, kwamen de gynaecologen tot dezelfde conclusie: ‘mevrouw
de Braak u bent in verwachting van
een eeneiige drieling’. We waren met
stomheid geslagen eerst al toen wij
hoorden dat er een drieling op komt
was en dan zelfs dat het een eeneiige
drieling wordt. Dat verwacht je toch
niet!

Er waren zelfs mensen die aan ons
vroegen, wat vindt jouw zoontje Ben
er wel niet van? Ben is natuurlijk nog
veel te klein om dat te begrijpen, voor
ons is het al moeilijk genoeg om te beseffen wat er allemaal op je afkomt,
maar natuurlijk wel prachtig. Op gegeven moment dringt het pas echt tot je
door, we krijgen er ineens drie kinderen bij. Hoe moet dat straks nu verder,
de auto is te klein, het huis is te klein.
Stoeltjes, bedjes alles moet in drievoud. De kinderwagen van Ben kunnen we niet meer gebruiken. Veel vragen op dat moment. Maar aan hulp
geen gebrek hoor, toen de familie wist
dat er een drieling op komst was kregen we van alles aangeboden. Het huis
was natuurlijk een ander verhaal. Kennissen van ons wilden graag wat kleiner gaan wonen, wij wat groter. Wij
hebben toen van huis gewisseld en
sinds mei wonen wij hier aan het Kerspel’, zo zegt Angela die ons vervolgens mee naar boven troont voor het
maken van een foto en om te laten
zien waar de ‘boys’ straks zullen slapen." Ook drukkerij Weevers heeft ons
aangeboden de geboortekaartjes kostenloos te drukken"
Toen tante Marga aangaf dat ‘Contact’
van harte welkom was in huize de
Braak, zei ze er wel bij: ‘ als je belt voor
een afspraak, hou er dan wel rekening
mee, dat moeder Angela op tijd haar
rust moet hebben’. Angela: ‘Die rust
pak ik wel hoor, sinds ik in verwachting ben voel ik mij goed. Ik ben wel
wat eerder vermoeid dan destijds bij
Ben, want drie kindjes in je buik voelt
echt wel zwaar. Elke twee weken ga ik
voor controle naar Nijmegen. Ik ben
trouwens wel blij met het huidige
weer (circa 20-22 graden) . De hitte van
vorig weekend mag voor mij wegblijven. De komende weken doe ik het
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Het is bijna zover. De gemeenschap
Vierakker-Wichmond is druk in de
weer met de voorbereidingen voor
de feestweek. In vele straten en
buurtschappen is men al een aantal maanden aan het bouwen aan
een hopelijk mooie wagen, die
meedoet aan de grote optocht op
zondag 26 augustus. Maar voordat
het zover is, zijn er nog tal van activiteiten waaraan iedere inwoner
uit onze gemeenschap mee kan
doen hetzij actief, hetzij passief.
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Zondag 19 augustus
Oriënteringsrit
12.30 uur
Oriënteringrit voor fietsen, circa 30 kilometer met halverwege een rustpunt.

Start vanaf 12.30 uur
Er wordt tussen 12.30 en 14.00 uur
met 6 personen tegelijk gestart.

Deze tocht gaat door de prachtige en
bosrijke omgeving.

16.30 uur
Optreden Jubal bij Ludgerusgebouw te
Vierakker.

Aan deze tocht kan door alle gezinsleden worden deelgenomen.
Inleggeld: €1.50

17.00 uur
Officiële opening feestweek

OPGAVE VAN 12.00 TOT 13.30
UUR BIJ LUDGERUSGEBOUW TE
VIERAKKER

18.00 uur
Muzikale omlijsting verzorgt door
Ludgerusgebouw te Vierakker.

Dit jaar starten we met de oriëntatie
tocht op de fiets vanaf het Ludgerusge
bouw. Na afloop van de fietstocht za
muziekvereniging Jubal een klein con
cert geven en is er voor een ieder gele
genheid om eens even gezellig na te
kletsen over alle "valstrikken" die on
derweg voor de fietsers verborgen wa
ren.
Dinsdagavond zal de tent op het feest
terrein staan en kunnen we met z'n al
len genieten van de sport-en spekta
kelavond en daarna een dansje ma
ken.
Ook dit jaar hebben we weer gepro
beerd om een programma samen te
stellen waar de gehele bevolking aan
kan deelnemen. Daarom zullen we
zorgen dat er voldoende banken en ta
fels in de tent staan en is de muziek op
de vrijdagavond wat minder hard. We
willen nl. graag een feest organiseren
voor zowel jong als oud, door m.n
meer zitgelegenheid te creëren .
Tijdens de feestweek wordt door vee
inwoners de tuin verlicht en de straat
versierd, bovendien wordt het zeer op
prijs gesteld als er gevlagd wordt. Dit
alles draagt zeker bij aan de feestelijke
stemming. Het geeft toch een heerlijk
gevoel om in een dorp te wonen waar
iedereen meedoet, meewerkt en sa
men een week lang feest kan vieren
daar mogen we trots op zijn.
Mede namens bestuur en commissie
stichting Oranje comité Vierakker
Wichmond wens ik U dan ook een he
le gezellige feestweek toe.
Erna Roeterdink
voorzitter

zondag
26
augustus
2007

; GROTE OPTOCHT ;
zondag 26 augustus om 14.00 uur

Seniorensoos
Vierakker/Wichmond
"Graag verwelkomt men alle mensen van de Seniorensoos Vierakker/Wichmond en alle andere
60+'ers uit Vierakker en Wichmond
op donderdagavond 23 augustus
a.s. vanaf 19.00 uur in het Ludgerusgebouw.
De Oranjefeestavond voor senioren
wordt dit jaar verzorgd door het bekende JUBAL. Het "Huisorkest" zal voor
die avond een speciaal aangepast programma brengen waar men zonder

twijfel heel veel plezier aan zal beleven.
Natuurlijk is er ook weer een grote verloting waarbij mooie prijzen te verdienen zijn.
Men vraagt bij binnenkomst slechts
een kleine bijdrage. Hiervoor ontvangt
men een kopje koffie en zelfs nog een
consumptie. Geweldig toch?
De zaal is open om 19.00 uur en men
begint om 19.30 uur.
Dus.....graag allemaal tot ziens en zegt
het voort.

www.contact.nl
voor het allerlaatste plaatselijke nieuws!

 Cursusprogramma 20072008 van KunstKring Ruurlo:
kijk op www.kunstkringruurlo.nl
of vraag het aan: (0573) 45
30 90 of 45 15 99. Schilderen, tekenen, fotograferen,
koken, patchwork, speksteen
bewerken, boetseren, borduren, etc.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Zondag 19 augustus 10.00 uur ds. H. Westerink.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 19 augustus 10.00 uur ds. D. Westerneng;
19.00 uur ds K.J. van der Sloot, Voorthuizen.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 augustus 10.00 uur Zangdienstcommissie.
R.K. Kerk Vorden
Zondag 19 augustus 10.00 uur woord- en communieviering.
R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 18 augustus 19.30 uur Oogstdankviering, kapel.
Zondag 19 augustus10.00 uur woord- en communieviering,
herenkoor.
Tandarts
18/19 augustus F.A. Kuijl, Lochem, tel. (0573) 25 16 84.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.
Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32 dr. Haas / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur ’s middags
en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden en op
feestdagen: tel. (0900) 200 9000.
Regionale Huisartsenpost te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk
te beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij u
thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de
hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op
de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij.
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, (0900) Yunio (lokaal tarief), 24 uur
per dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.
Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.
Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht
bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

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

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag 13.3017.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

Brandweer, tel. 112
Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres:
Dr. Gasthuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.
Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die niet
brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een
rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.
Ambulance
Tel. 112.
De Graafschap Dierenartsen
Tel. (0575) 58 78 80. Voor openingstijden en overige informatie kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl
Pedicure
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

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

 Tijdelijk te huur: 3-kamer
appartement in buitengebied Vorden v.a. 20 september € 650,- all-in per
maand. Tel. (0575) 55 66 80.

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.
Juli en Augustus: zaterdag: 10.00 - 16.00 uur.
Oktober t/m Maart: maandag t/m vrijdag: 10.00 - 16.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 14.00 uur.
Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.

Dierenbescherming
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.
Terminale thuiszorg
‘Noaberhulp’ tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05,
openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur.
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij:
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steunpunt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail info@portaalwegwijzer.nl
Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.
Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT
Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van
VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.
Artsenpraktijk HOMEOPATHIE
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en
acute klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur,
zondags telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en
mobiel (06) 13 80 17 29.

 Beloning voor vinden
roodstaart papegaai. Tel.
(0182) 53 63 75, mobiel (06)
48 54 96 67.

 Hondenschool ‘Klein
Weetink’ te Velswijk.
Zie: www.kleinweetink.nl
 Te koop gevraagd: inboedels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.
 Te koop: van 1e eig.
Powertrailer aanhanger +
grijze huif. I.z.g.s. weinig
gebruikt en schoon. Incl. slot
en res. wiel € 1.300,- (06) 38
51 13 29.

ISOLEERKANNEN AKTIE!!
ALTIJD EEN LEKKER DRANKJE
VOOR ONDERWEG.

2x TANKEN
(MINIMAAL 25 LITER)

 Nieuwe actie
in de
Wereldwinkel Vorden: tot wel
40% korting op tafelkleden
en vrolijke zomersjaals!

 Altijd een vrijblijvend
advies. Herbalife Nieske
Pohlmann, 06-54326669.
 Gezocht per 1 sept.
chauffeur en ondersteunende begeleider m/v voor
onze dochter, naar en van
Fatima Nieuw Wehl op do.
en vrij. Betaling via P.G.B.
Fam. Regelink, Deldensebroekweg 2, Vorden, tel.
(0575) 55 13 28.
 Fietsvierdaagse Ruurlo,
28, 29, 30 en 31 augustus. Afstanden 40 en 60 km. Er kan
ook één dag gefietst worden.
Starten vanaf 9.00 uur bij de
VVV Ruurlo, Kerkplein 18.

€ 2,50
ISOLEERKAN
PLUS

NAAR KEUZE

OP = OP

HOT & COOL

DEZE AKTIE START OP WOENSDAG 15 AUG. 2007

Tankstation & Oliehandel
WEULEN KRANENBARG
Enkweg 1a • Vorden
Tel. (0575) 55 18 11

 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.
 Leer (beter) bridgen.
Beginnerscursus start 19
september; opfriscursus start
20 september; afspeelcursus
20 september. Nicolette Loven
en Harry Garsen, gediplomeerde bridgedocenten. Aanmelden (0575) 52 22 75.
 Boedeldag op zaterdag
25 augustus a.s. aan de
Schuttestraat 20 te Vorden.
Van 9 tot 15 uur. Organisatie
Veiling Commissie Vorden.
 Nordic Walking cursussen
en loopgroepen. Bel (0575) 46
36 03 of www.vitalnowa.nl

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Dagmenu’s

15 augustus t/m 21 augustus 2007
Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,95
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 7,95
Veranderingen in het menu € 1,25 p. verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,75

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

 Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Rechtstreeks verkoop vanuit magazijn, vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen, kijken na tel.
afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.
 Afslanken, meer energie: drie keuzes! Doe gratis
voedingsanalyse + test. Bel
Jerna Bruggink 0575-463205.
 Op 27 augustus a.s. begint
hondenschool ‘Klein Weetink’ uit Velswijk weer met de
nieuwe trainingen. Inl. en/of
opgave: 0314-641436, 0314622361 of 0575-551391.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

Woensdag 15 augustus
Tomatensoep / Zoetzure kip met rijst en atjargroente.
Donderdag 16 augustus
Boeuf Bourgignon met aardappelen en groente /
Tiramisu met slagroom.
Vrijdag 17 augustus
Knoflook roomsoep / Zalmfilet met dille saus, aardappelen en rauwkostsalade.
Zaterdag 18 augustus (alleen ophalen)
Kipsaté met pindasaus, frieten en rauwkostsalade /
Parfait met slagroom.
Maandag 20 augustus
Gesloten.
Dinsdag 21 augustus
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / ijs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team
Wendie en Thomas

Met grote verslagenheid en verdriet nemen we
afscheid van onze broer en zwager

Arnold Sueters

“Ze zwemt nog steeds haar baantjes met die buik”

Lies Berendsen-Sueters, Leo Berendsen †

“Is je mama’s buik al geknapt?”

ADVERTEREN
IN DE
ACHTERHOEK?
NUMMER

4 - 2007

Zaterdag

Uitgave: Drukkerij

Jan Sueters, Gerrie Sueters-Wullink
Alex Sueters, Hetty Sueters-Beumer

4620 gram zwaar en 56 centimer lang
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Geheel onverwacht ging van ons heen mijn liefdevolle man en onze zorgzame vader en opa

Hendrik Jan Bosman
in de leeftijd van 73 jaar.
Een nieuw leven,
een klein wonder.
Het klinkt zo gewoon,
maar is voor ons zo heel bijzonder
Dolblij zijn wij met de geboorte van onze dochter
en mijn zusje

Indy
Zij is geboren op 7 augustus 2007
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Broer van Ceddric, Imre en Deirdre
Zoon van Margot en Bert-Jan
Almenseweg 57
7251 HN Vorden
(0575) 550 800

30 juni t/m

Freddy Sueters, Willy Sueters-Van der Belt

Maar als op 7 augustus Ria d’r auto is gesignaleerd, is het zover!

Liëm Titus Koekenbier

“Buonissimo!”

Om de vakantiesfeer culinair nog even vast te houden;
de Buono. Buono is Italiaans voor goed en lekker. Wij hebben
goed en lekker samengevoegd tot een varkensschnitzel gevuld
met een tongstrelend mengsel van verse spinazie, ricotta en
spekblokjes. 8 tot 10 minuten bakken. Buon appetito!
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

atie verder
op in deze
uitgave

Vleeswarenkoopje

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

Boterhamworst +
filet Americain

500 gram €

2.19
1.60
298

2 x 500 gram

€

4.50

4 stuks

€

4.98

2 x 100 gram samen voor

€

100 gram

€

Special

Buono

Informatie?

C.J. Bosman-Groot Roessink
Erik Bosman
Joke Bosman-Rossel
Lisa
7251 AW Vorden
6 augustus 2007
Willem Alexanderlaan 49
De begrafenis heeft vrijdag 10 augustus plaatsgevonden op de Algemene begraafplaats te Vorden.

Rick, Tamara en Dominique
Groot Roessink-Bos
Het Hoge 58
7251 XZ Vorden
Tel: 0575 - 55 43 21

De mensen
van Monuta maken
het verschil.

Wilt u Indy komen zien?
Bel dan even, anders slaapt zij misschien.

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van
onze dochter

Maaltijdidee

avk@weevers.nl

Zomerzuurkool

Informeer ook naar de
gunstige voorwaarden
voor doorplaatsing van
advertenties in onze
weekbladen:
Contact Bronckhorst,
Contact Ruurlo,
Weekblad Elna,
Groenlose Gids en
Contact Warnsveld!

Keurslagerkoopje

Gekruid gehakt

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

Aanbiedingen geldig van 13 t/m 18 augustus 2007

“Nog even een ommetje langs de Almenseweg,
kijken of er al iets is”

Kook-idee

Priklapjes

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

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij

Roosenstein Quality Wear

Aimée

Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879.

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

Felicia Julia Maria
8 augustus 2007
Zij weegt 4360 gram en is 52 cm lang.
Ton en Daniëlle te Molder-Takkenkamp
Ruurloseweg 3, 7255 DE Hengelo
Tel. (06) 23 20 01 43

Wij zijn erg blij en dankbaar met de geboorte van
onze zoon

Sietse Bernard
Sietse is geboren op 9 augustus 2007.
Gerben & Irene Wolbrink
Broekweg 1a
7234 SW Wichmond
tel: 0575 - 44 29 52

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49
Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers:
Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef.
Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome.

GRAFSTEENSPECIALIST

UITVAARTVERZORGING

HOLTERMAN
Lochem
Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.

Larenseweg 49, Lochem
Verzorging van uitvaarten in
Nu nog de prijs opLochem,
maat. Vorden, Ruurlo,
Tel. 0573 - 254019
Kijk
op
www.holtermanuitvaart.nl
of bel 0573-254019.
www.holtermanuitvaart.nl
Zutphen,
Warnsveld, e.o.

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



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

Autoschade ??
Wij helpen u graag verder.

autoschade
Op 23 augustus 2007 hopen wij Henk & Annie
met kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijk te vieren.
Wilt u ons hiermee feliciteren dan bent u van harte
welkom op donderdag 23 augustus van 15.00 tot
16.30 uur in zaal De Tapperij, Julianaplein, Ruurlo.

Henk en Annie
Arentsen-Wolsheimer
Esselenbroek 104
7261 VD Ruurlo

jansen & gal bv

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
sinds 1908

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

Gerritsenweg 6 Zutphen
Tel: 0575-546788
www.hesselink.nl
Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

We werken voor alle verzekeringsmaatschappijen en stellen tijdens reparatie
vervangend vervoer ter beschikking.

Brinkhorst 1 7207 BG Zutphen
tel. 0575-571660 – fax: 0575-571703
info@jansengal.nl – www.jansengal.nl

Dorpsstraat 'zwart van de mensen' tijdens Kastelenrit!
Gemeentebeker voor aanspanning
B.A. Roller
De Kastelenrit die de aanspanning ‘In de Reep’n' zondag organiseerde telde
eveneens mee voor het Nederlands kampioenschap.
De jury kwam na afloop van de rit met de volgende prijswinnaars op de
proppen:
Rubriek 1 (Traditioneel Gerij): 1 W. Nieuwburg Eefde 76 punten en lid van
‘In de Reep’n; 2 J.D. Haasnoot Zutphen 69, 5 punt (eveneens lid van In de
Reep’n); 3 H. Rave Ter Apel met 67 punten.
Rubriek 2 (Nieuw gerij naar authentiek voorbeeld): 1 M. Engel Vorden 69, 5
punt; 2 Jansen-Schiphorst Heeten met 68 punten.
Ook voor de niet-gejureerden was er deze dag een prijs te winnen namelijk
de ‘Gemeentebeker’ beschikbaar gesteld door de Gemeente Bronckhorst en
wordt toegekend aan het schoonste geheel van de dag.
Deze bokaal werd gewonnen door B.A. Roller uit Zieuwent.
De organiserende vereniging ‘In de Reep’n’ stelde een prijs beschikbaar voor
de mooiste aanspanning van eigen leden. Deze werd gewonnen W. Nieuwburg uit Eefde.

Prachtige aanspanningen, fleurige en ‘statige’ klederdrachten met kasteel Vorden op de achtergrond, dat alles een schitterend decor bij de start
van de Kastelenrit, ofwel de rit met Traditioneel Gerij en Nieuw Gerij naar
authentiek voorbeeld. Een evenement dat dit jaar voor de 31e keer door
de Vordense aanspanning ‘In de Reep’n werd georganiseerd. Opvallend
het grote aantal toeschouwers dat reeds op de vroege zondagmorgen een
plekje langs de route had gezocht om het schouwspel gade te slaan. Trouwens een paar uur later waren de eerste toeschouwers ook al op de talrijke terrasjes in het centrum van het dorp neergestreken, in afwachting
van het defilé dat in de loop van de middag op het programma stond.
Het was voor de naar schatting een
paar duizend bezoekers vooral genieten geblazen, de aanspanningen glommen in de zomerzon. En wat te denken van de paarden, allemaal prachtig
opgedoft zoals bijvoorbeeld de aanspanning van Lichtenbarg/van Leeuwen uit Ruurlo met twee paarden
Welsh/ arabier, voorzien van rode kapjes op hun hoofden.. In totaal circa 70
aanspanningen die een ochtend- en
middagrit kregen voorgeschoteld. In
de ochtendroute waren onder meer de
kastelen Vorden, Kieftskamp, Onstein,
de Wiersse, Wildenborch, Huize Enzerinck en kasteel den Bramel opgenomen. De sherrystop vond plaats bij
kasteel de Wildenborch.. In de middagroute ging de stoet onder meer
langs de kastelen Hackfort en Suideras.

De aanspanningen vertrokken precies
op tijd (9.45 uur) vanaf de kasteelweide. Het ‘folkloristisch’ gebeuren werd
aangevoerd door de aanspanning van
de voorzitter van ‘In de Reep’ n’, Martien Plevier. Hij had voor deze gelegenheid 4 KWPN’ers voor zijn Omnibus
aangespannen. Vervolgens een keur
van voorbijtrekkende aanspanningen
van eerst vier leden van de organiserende vereniging te weten Hotel Bakker, J. Harmsen, J. Wijnbergen en J.
Groot Jebbink. Voor de passagiers betekende dat onderweg heel veel zwaaien
naar vrienden, kennissen en familie!
Veel applaus onderweg voor de aanspanning van de familie Homan uit
Goor, de ‘Built up Break’ getrokken
door vier Friezen en voor Jacques v.d.
Broek uit de Kwakel (vier KWPN‘ers)
voor de ‘Park Drag’.

De aanspanning van H. Olthuis uit Nijverdal, de Beaufort Phaeton voortgetrokken door vier Haflingers met op
de koets de dames in het rood gekleed
en met prachtige hoeden getooid. De
twee Shetland ponies van de familie Ilbrink uit Barchem moesten de ‘beentjes’ in hoog tempo verplaatsen om
met de Oostenrijkse jachtwagen de andere aanspanningen bij te benen. De
aanspanning van H.J.J. Brouwer uit
het Zeeuwse ’s Heer Arendskerke.
Twee Friezen met in de landauer een
dame die op haar gemak aan het borduren was. Nog een opvallende passagier, een hondje rechtop staande op de
bok bij de familie G.J. Kooy uit Kudelstaart.Aanspanningen uit de tijd van
grootmoeder, de dames met de knipmuts op, het blijft leuk om te zien!
De Bakkerswagens, Noorse Marktwagens, Boerenwagens, de briks, landauers, gewoon teveel om op te noemen.
Sommige koetsiers met grote gekrulde snorren deden ons denken aan de
tijden dat Prins Hendrik leefde. Zowel
's morgens als 's middags werden er op
de weide voor kasteel Vorden demonstraties gehouden. Hieraan werd medegewerkt door de Western Riders
Achterhoek, de LR & PC De Graafschap
uit Vorden en het Nederlands Shetlandpony Grand National team.

Kunstmarkt Vorden: veel kijkers
maar ook veel kopers

Tentoonstelling Alice in
Wonderland in bibliotheek
In de openbare bibliotheek in Vorden
is vanaf heden tot en met eind september een kleine tentoonstelling te bewonderen uit de collectie Alice in
Wonderland- boeken van Lot van den
Akker. Er is een keuze gemaakt uit
haar verzameling van ongeveer 180
boeken, waarbij alle facetten van haar
collectie tot hun recht komen. Behalve
de oude en kostbare exemplaren zijn
er ook stripversies, mini- boekjes, popup boeken, prentenboeken, sprookjes
tijdschriften, doolhof- puzzeltjes etc.
Er is ook een ‘gewone’ Alice met de
vertrouwde illustraties van John Tenniel.
Lot van den Akker heeft zich bij het
verzamelen beperkt tot alleen Engelse

boeken met verschillende illustratoren en Nederlandse uitgaven. Het is
heel bijzonder om te zien, hoe het
boek uit 1864 van Lewis Carroll zoveel
mensen heeft weten te inspireren.
Nog steeds verschijnen er nieuwe vertalingen en tekeningen over het parmantige meisje Alice dat in een
droomwereld de meest absurde dromen beleeft. Overigens biedt de bibliotheek in Vorden iedereen de gelegenheid om verzamelingen ten toon te
stellen. Hiervoor zijn twee vitrinekasten beschikbaar waarin men het één
of ander zou kunnen plaatsen. Het
kan gaan om dingen die men zelf
heeft gemaakt of gewoon om werkelijk verzamelde dingen.

Mirjam Pol tijdens crosswedstrijd: alle mannen te snel af!!

hoedjes passen op de kunstmarkt
Een ‘rondje’ over de kunstmarkt die
zaterdag in het centrum van Vorden
werd gehouden leverde alleen maar
tevreden gezichten van de standhouders op. ‘Veel kijkers maar ook veel kopers’, aldus de mening van het merendeel van de kunstenaars. De markt
kenmerkte zich door een grote verscheidenheid van allerlei kunstvoorwerpen, ongetwijfeld de verdienste
van organisator Bert Mens die 16 jaar
geleden de eerste kunstmarkt in Vorden opzette. Bert Mens, zelf ook kunstenaar, ziet er jaarlijks nauwlettend
op toe dat het een ‘variabele’ kunstmarkt blijft. Gerda Berns uit Huissen
was aanwezig met een keur aan beelden. ‘Deze Tiffany techniek’ is een uit
de hand gelopen hobby. Van de opbrengst koop ik weer nieuw materiaal’, zo legt ze uit.
De geboren Fries Cor Wiersma, thans
woonachtig in Son, tekent, schildert
en maakt beelden. In 1968 kreeg hij de
Provinciale Prijs voor Beeldende
Kunst. Ria Jansen uit Liempde was met
haar collectie keramische beelden
voor het eerst op de kunstmarkt in
Vorden.. “Gezellige markt, mooi dorp,
vriendelijke mensen en de verkoop
loopt ook lekker. Volgend jaar ben ik
beslist weer van de partij’, zo zegt
ze.Renske Koning uit Beek ( gemengde
technieken ) was hier al meermalen.
‘Het leuke is dat ik mensen aan de
stand kreeg, die al eens eerder hier in
Vorden wat bij mij hebben gekocht,
oude klanten dus’, zo zegt ze lachend.
Gerard Carbo uit Tienhoven bij
Utrecht is een oude bekende op de

kunstmarkt in Vorden. Hij komt er
met onder meer zijn prachtige schilderijen over de zee met haar
meeuwen en boten, al voor de 16e
keer. ‘Ik ben al 37 jaar schilder van beroep en ben helemaal ‘weg’ van de
Wadden, de Zeeuwse en Normandische kusten en vandaag bovendien dik
tevreden over de verkoop’, zo zegt Carbo.
Bij Kiki Carilene Lambrechtsen uit
Zutphen kon men zich ook laten portretteren. ‘ook uw hond kan getekend
worden’, zo stond er op een bordje in

haar stand. Kiki:’Honden heb ik niet
gezien vandaag, toch ben ik redelijk
tevreden.Wat wil je, lekker dicht bij
huis, bovendien een gezellige markt
en mooi weer’, zo zegt ze op een vrolijke toon. Henk Eggersman kunstenaar
in Vorden zelf, bemande samen met
zijn vrouw een stand vol met sieraden
en beelden uit brons. ‘Dik tevreden,
vanochtend kon mijn dag al niet meer
stuk’, zo zegt hij onderwijl hij een dame een ring om de vinger schuift.
Staat u heel goed’, zo complimenteerde Henk!

Tijdens crosswedstrijden, georganiseerd door de VAMC De Graafschaprijders’, die zaterdagmiddag
op het Delden-circuit in Vorden
werden verreden, deed zich een opvallende race voor. In de recreantenklasse was Mirjam Pol alle mannen te snel af. Mirjam gaat volgend
jaar weer de Dakar rally rijden met
een door Hellegers Rally Raid geprepareerde motor. Om alvast aan
de motor te winnen, besloot Mirjam om zaterdagmiddag op een geleende motor deel te nemen aan de
wedstrijd van De Graafschaprijders. In beide manches leverde ze
een prachtige prestatie door van
de laatste plaats naar voren te rijden en als eerste te finishen.
Nog een opvallende race: in de 125 CC
klasse reden Christiaan en Brian de
Jong beiden op een 85 CC motor en
werden zij na een prachtige wedstrijd
respectievelijk één en twee. In feite
niet zo verwonderlijk want de beide
broers zijn neven van oud wereldkampioen Pedro Tragter en kregen het
crossen als het ware met de paplepel
ingegoten! In de Superklasse was Stephan Braakhekke heer en meester en
onlangs een valpartij in de eerste manche wist hij toch beide manches te

winnen. Verder viel het rijden van Bas
Klein Haneveld en Rob ten Have positief op. Zij wisten zich met hun 125CC
motor goed te handhaven tussen ‘de
grote jongens’. Niels Beck wist met
een geleende motor ook in beide manches goed te scoren

De uitslagen waren:
65CC/ 85CC: 1 Bas Broekhof, 2 Rico
Radstake, 3 Jan Willem Arendsen, 4
Calvin Trachter. In deze klasse stevent
Bas Broekhof op het kampioenschap
af.
125 CC: 1 Cristiaan de Jong, 2 Brian de
Jong, 3 Japer Groot Roessink, 4 Tom
Berends, 5 Remco Toonk.
Recreantenklasse: 1 Mirjam Pol, 2 Jan
Koop, 3 Ronald Stoelhorst, 4 Peter Berenschot, 5 Albert Jan van Lenning.
Superklasse: 1 Stephan Braakhekke, 2
Bas Klein Haneveld, 3 Marcel Bulten, 4
Rob ten Hjave, 5 Niels Beck..
In de klasse 50 CC won Thijs Bulten
het voor Thies Hellegers.
Zowel in de Recreantenklasse alsmede
in de Superklasse is het clubkampioenschap zeker nog niet beslist en zijn
er nog diverse kandidaten die de titel
in de wacht kunnen slepen. De beslissing valt tijdens de laatste clubwedstrijd op zaterdag 25 augustus.

'Waterratten' uit Vorden
naar landelijke finale

echtpaar Eggertsman zo te zien: dik tevreden

De Vordense ‘Waterratten’ zijn er
afgelopen weekend tijdens de OLA
waterspelen in Eindhoven, in geslaagd om door te dringen tot de
landelijke finale die zaterdag 18
augustus, eveneens in Eindhoven,
zal plaatsvinden. Toen TV zender
Nickelodion onlangs een oproep
deed om zich te melden voor de waterspelen, gesponsord door ijsgigant OLA stuurde Fleur Florijn een
mailtje, waarin zij aangaf met een
team mee te willen doen. Toen de
bevestiging kwam dat er inderdaad een team aan de voorronden
mee mocht doen werd de ploeg
‘Waterratten’ samengesteld: Nick
van der Water en Else Bekker (beiden uit Vorden), Bas de Ronde
(Warnsveld) en de campingvriendjes Anne en Emiel Scholten uit
Soest. Moeder Anne-Christien v.d.

Water en Evelien Dijkman werden
tot coaches ‘gebombardeerd’.

Vervolgens overleefden de Waterratten zowel de eerste ronde (Lochem) en
de tweede ronde (Nieuwegein). Inmiddels was Bas de Ronde vanwege vakantie vervangen door Youri Pardijs uit
Vorden.. Afgelopen weekend moest de
ploeg tussen de ‘drijvende ijsjes’ door
acht onderdelen afleggen. En met succes want de ploeg drong door tot de finale.
Tijdens deze finale op zaterdag 18 augustus, eveneens in Eindhoven, zal
Nickelodion TV opnames maken,
daarbij zullen ook zwemster Inge Dekker en Erica Terpstra (NOC/ NSF) aanwezig zijn. Voor Else Bekker is het
sneu dat zij vanwege een geplande vakantie, deze finale moet missen. Zij
wordt vervangen door Merel Davelaar.

P.V. Vorden
Uitslagen wedvlucht vanaf Lommel: C.
Bruinsma 1, 8, 10, 11, 13, 18, 19, 20;
H.A. Eykelkamp 2, 4, 7, 17; comb. A en
A Winkels 3, 5, 6, 12, 14, 15; T.J. Berentsen 9, 16.

Wedvlucht vanaf St. Quentin: C.
Bruinsma 1, 4, 10, 11, 20; H.A. Eykelkamp 2, 3, 8, 14; E. Bruinsma 5; M.M.
Tiemessen 6, 7, 13, 16, 17; Wieneke
Winkels 9, 19; comb. A en A Winkels
12, 15, 18.

Heeft u al gekeken op www.contact.nl ?
de zee in volle glorie

DOEN!
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1.400 bezoekers Baby Biggen Meal Bal: 'Zaterdagavond geslaagd'

Zanger Jeroen Platenkamp van Striky Exit.
De verhuizing van de vrijdag- naar de zaterdagavond is Kas Bendjen goed
gevallen. Er waren afgelopen zaterdagavond naar schatting zo'n 1.400 bezoekers op het Baby Biggen Meal Bal in Kranenburg. Meer dan andere jaren. "Een goede reden om het volgend jaar weer op zaterdag te organiseren", aldus manager Freddy Hogendoorn.

Het zat Kas Bendjen op zaterdagavond
van alle kanten mee. Om te beginnen
het weer: een strakke blauwe hemel
en een aangename temperatuur. Het
was dan ook al gezellig druk toen Striky Exit met het voorprogramma begon. Deze Larense punkband won enkele weken geleden de Grote Prijs van
Vorden en bestaat uit vier jongens die
slechts veertien en vijftien jaar oud
zijn maar al wel een heel volwassen
sound hebben.
In de pauzes waren er op het buitenpodium van het feestterrein optredens van Blinde Ed. Een goed idee van

organisator Kas Bendjen. Op deze manier wordt het buitenterrein beter bij
het feest in de tent betrokken. Hoofdact van de avond was natuurlijk het
optreden van Kas Bendjen zelf. "We
kijken hier elk jaar weer naar uit", zei
frontman Hans Krabbenborg bij de
aankondiging van het eerste nummer.
"Dit is ons jaarlijkse feestje!"
Gastoptredens
Daar had hij niets teveel mee gezegd.
Met name in de tweede set stond de
tent helemaal op z'n kop en werd er
uit volle borst meegezongen. Traditie-

getrouw waren er ook weer enkele
gastoptredens. Voor de pauze Ciske
Sipman die met 'Think' de laatste editie van het Vordens Songfestival won.
Ook nu zette ze weer een vlammend
optreden neer. Of we Ciske Sipman
nog veel op de Vordense podia zullen
zien valt echter te betwijfelen. Ze verhuist over een tijdje namelijk naar
Zwolle waar ze een eigen kapperszaak
begint.
In de finale kreeg Kas Bendjen versterking van Blinde Ed die met zijn keyboard en rauwe stem moeiteloos werd
ingepast. Het leek net alsof hij al jarenlang bij de band hoorde. Ook zanger
Jeroen Platenkamp van Striky Exit
deed nog een nummer mee aan het
eind van de avond. Alles bij elkaar een
geslaagd Baby Biggen Meal Bal! Voor
meer foto's: www.kasbendjen.nl.

Kleurenpalet is in Vorden!

Een zonnige zaterdag in Vorden, waar de Kunstmarkt en Kleurenpalet elkaar versterkten.
Het Kleurenpalet van de Achterhoek is
voor de 7e keer in Vorden gehouden.
Overal in Vorden, rond de kerk, bij de
kunstmarkt, maar ook bij kasteel
Hackfort en bij de beek, zag men de
schilders aan het werk met schildersezel, palet en verf. Lies Reurekas en
Ernst Dingemans schilderden de
Kunstmarkt en vielen daarmee met
hun schilderij in de prijzen. Diederik
Grootjans, 1e prijs winnaar in goud,

de meest ervarenen, schilderde de rotonde met op de achtergrond het kasteel. Ook de molen was favoriet.
Zoals ook in de vorige jaren was de organisatie in handen van de Lionsclub
Zutphen en vond de expositie plaats
in de hal van de Rabobank. Wat had de
jury het moeilijk met hun beoordeling; de kwaliteit van de schilderijen
was erg hoog.De ongeveer 50 schilders
die aan het festijn meededen kwamen

uit het gehele land, maar ook de regio
was goed vertegenwoordigd. Zoals de
opdracht was lieten alle schilders een
stukje van Vorden zien.
Bij de beginnende amateurs (koper)
was Gerrit Wolsink uit Hengelo (gld)
de beste. In de categorie brons en zilver (gevorderde amateurs en prijswinnaars) was er een 1e prijs voor respectievelijk mevrouw Lidy Klein Holterbarg uit Wilp en mevrouw Lies Reurekas uit Purmerend. Het publiek koos
een schilderij dat hen het meest aansprak en zoals dit al meerdere jaren
was gebeurd, werd dit het schilderij
van de heer Bert Verweijen uit Mill
(NBr.) die ook al de 3e prijs in de categorie goud had gekregen. De winnende schilderijen zijn te zien op de Slotmanifestatie van het Kleurenpalet op
zondag 26 augustus in de Burgerzaal
in Zutphen.
Volgende week is nog de laatste schilderdag in Bredevoort, waaraan iedereen die graag tekent of schildert deelnemen. De voorwaarden vindt u op de
website: www.kleurenpalet.nl
De uitslag: Uitslag Vorden 11 augustus:
Goud: 1e prijs nr. 41 Diederik Grootjans, Nijmegen. 2e prijs nr. 25 Ernst
Dingemans, Doetinchem. 3e prijs nr.
19 Bert Verweijen, Mill (NBr).
Zilver: 1e prijs nr. 10 Lies Reurekas,
Purmerend. 2e prijs nr. 38 Klaas Terpstra, Haren (Gr). 3e prijs nr. 11 Diny van
Halen, Beers (NBr).
Brons: 1e prijs nr. 9 Lidy Klein Holtenbarg, Wilp. 2e prijs nr. 39 Dick van
Welzem, Gorssel.3e prijs nr. 24 Ronald
de Zeeuw, Doetinchem.
Koper: 1e prijs nr. 22 Gerrit Wolsink,
Hengelo (Gld.). 2e prijs nr. 44 Marie
Louise Hoff, Apeldoorn. 3e prijs nr. 15
Bert Egberink, Deventer.
Publieksprijs: Nr. 19 Bert Verweijen,
Mill (NBr).

Tennistoernooi Dijkman
Bouw Open gestart

Afgelopen zondag, 12 augustus, is op het Vordens Tennispark het 4e Dijkman Bouw Open van start gegaan.
Dit toernooi, welke onderdeel uitmaakt van het Oost Gelders Tennis
Circuit (O.G.T.C.), staat garant voor een
goede mix tussen gezelligheid en sportiviteit. Ook dit jaar hebben een groot
aantal lokale- en regionale toppers de
weg naar Vorden weer gevonden.

Postduivensport
POSTDUIVENVERENIGING
STEEDS SNELLER- HENGELO-GLD.
Duiven werden gelost in St. QUENTIN
(321 km). Uitslagen: 1. R. Koers. 2. A.
Kamperman. 3. L. te Stroet. 4. G. Hendriks. 5. G. Duitshof.
Duiven werden gelost in LOMMEL (112
km). Uitslagen: 1. L. te Stroet. 2. G.
Kempers. 3. A. Kamperman. 4. E. Koers.
5. G. Duitshof.

De 193 deelnemers zorgen ervoor dat
er 197 patijen gespeeld gaan worden.
Tot en met zondag 19 augustus, de finaledag, is het dan ook zeker de moeite waard om een keer te komen kijken
en te genieten van leuk tennis, een
hapje en een drankje.

Braderie bij
Heezen
Zondag 19 augustus a.s. wordt bij
Café Heezen in Steenderen de grote jaarlijkse braderie gehouden.
Tevens zal door Heezen de muzikale omlijsting worden verzorgd.
De braderie duurt van 11.00 tot
17.00 uur.
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Heegt Installatie Tinbergenstraat 42
7102 JL WinterswijkTel: 0543-518474

EEN WERELD VAN STAAL
STAJA BV is een dynamische onderneming met een internationaal afzetgebied.
Zowel halffabrikaten als complete eindproducten vinden hun bestemming naar
uiteenlopende branches.

Voor onze Wapeningscentrale zijn wij op zoek naar:

• WERKVOORBEREIDER
Functieomschrijving:
- maken van buigstaten/calculaties;
- opstellen productieplanningen;
- voortgangscontrole werkzaamheden;
- contacten onderhouden met klanten en leveranciers.
Vereisten:
- MTS-opleiding bouwkunde;
- ervaring met Autocad, Microsoft Office, ERP software;
- goede contactuele eigenschappen;
- verantwoordelijkheidsgevoel.

Heegt Installatie Molenenk 6
7255 AX Hengelo (gld)Tel:0575-465258

Totaalinstallateur-Sanitair-Tegels

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

WRWDDOSULMV¼ ( incl btw)

www.heegt.nl
$FWLHJHOGLJYDQMXQLWPDXJ

• BETONSTAALVERWERKERS/CO2 LASSERS
Functieomschrijving:
- lassen en samenstellen van halffabrikaten / prefab wapening;
- aan de hand van werkplaatstekeningen.

• HEFTRUCKCHAUFFEUR
Wij zoeken iemand die:
- een heftruckcertificaat bezit;
- enige administratieve vaardigheden bezit;
- een goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
- nauwkeurig en zelfstandig kan werken;
- flexibele opstelling ten aanzien van de werktijden.
Voor informatie over bovengenoemde functies kunt u contact opnemen met
dhr. J. Roenhorst, tel.nr. 0575-461815.

Voor onze Constructie-afdeling zijn wij op zoek naar:

"Een geluk
bij een
ongeluk"

• ZELFSTANDIG WERKENDE

CONSTRUCTIEBANKWERKERS

Wij zoeken:
- Mig/Mag lassers in het bezit van lasdiploma's niveau 2 of hoger;
- zelfstandig en accuraat kunnen werken van tekening;
- opleiding VMBO/MBO of gelijkwaardig
Voor informatie over bovengenoemde functie kunt u contact opnemen met
dhr. C. te Stroet, tel.nr. 0575-461815.

“Dat schadegevalletje laatst was al erg genoeg!
Gelukkig hebben ze bij Memelink & Bergervoet
de schade voor me afgehandeld. In een mum
van tijd kreeg ik het schadebedrag uitgekeerd

Wat wij u bieden:
- Interessante full-time baan.
- Een bij de functie passend salaris.
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
- Een prettige werksfeer in een groeiend bedrijf.

waardoor m’n auto weer snel gerepareerd

Assurantiën en financiële diensten

kon worden. ‘n Vertrouwd en veilig idee! “

Spalstraat 11 Hengelo Gld.Tel. (0575) 46 15 21

LICENT

Bent u geïnteresseerd in één van bovenstaande functies en voldoet u aan
de gestelde eisen, richt dan uw sollicitatie aan:
STAJA Management-bv
T.a.v. dhr. T. Stapelbroek
Postbus 91, 7255 ZH Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 18 15

Zie onze AANBIEDINGEN!
We zijn in de vakantieperiode
op de normale tijden geopend!

VREEMDGAAN MET
VERSCHILLENDE MODELLEN?
Een Citroën biedt zó veel comfort, zó veel technologie... dat moet u
ervaren. En ónze ervaring is dat u dat niet in een proefrit van een uurtje
kunt doen. Daarom mag u de Citroën van uw keuze gerust een hele dag
mee. U haalt hem in de morgen, u test uitgebreid de rijeigenschappen
en alle comfort, en u brengt hem vóór sluitingstijd terug. Deze actie geldt
van 1 augustus tot 31 augustus.

Het mag. Een Citroën voor ’n dag.

Nu bij uw dealer:

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

Ruurloseweg 65c - Vorden • Tel.: (0575) 55 20 80 • Mobiel: (06) 51 631 878

www.bulten-techniek.nl

Meubelstoffeerderij Jansen

* Vraag naar de voorwaarden en beschikbare uitvoeringen.

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

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

www.ruesink.nl

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96
Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

Handel drijven zit 'Mister Sorbo' in het bloed

Groepsdirecteur Henk de Jonge 40 jaar in dienst
bij Nedac Sorbo
binnen het bedrijf. Dat betekende
complete verzorging van de schappen
bij de supermarkten. Henk de Jonge:
‘Na een jaar werd ik grossiersvertegenwoordiger voor het gebied ‘boven de
grote rivieren’. Via de agenturen die
de Nedac vertegenwoordigde kwam ik
ook in contact met leveranciers, zodat
ik ook alle in- en outs op dat gebied
leerde kennen.
Naarmate de zaak groter en groter
werd, werden ook de taken gesplitst
en werd ik verkoopleider voor het gehele groothandel-gebeuren in Nederland. Een fantastische baan die mij op
het lijf was geschreven. Na het overlijden van mijnheer de Jong werden er
binnen het concern een aantal veranderingen doorgevoerd. Mevrouw de
Jong die inmiddels de leiding van het
bedrijf van haar man had overgenomen, was van mening dat ik de taak
van inkoopdirecteur op mij moest nemen. Zij argumenteerde dat ik immers al jaren contacten had met de leveranciers en bovendien kende ik de
stijl van mijnheer de Jong op het gebied van visie, mentaliteit en kennis
van de materie.

‘Mister Sorbo’! Toch weet Henk de Jonge niet zo goed raad met deze ere- titel. Zegt hij: ‘ Ik weet wel dat ze mij
met name in buitenlandse handelskringen zo noemen en daar ben ik natuurlijk best door vereerd. Echter de
enige echte Mister Sorbo is natuurlijk
Jacques de Jong, de man die mij de
kans heeft gegeven om mij bij de Nedac Sorbo te ontplooien. Een man en
daarbij in één adem ook mevrouw de
Jong, mensen waar ik veel respect voor
heb.

Inkopen is in feite een partnership
met je leverancier. Een twee- richtingsverkeer. Daar ben jij de geschikte man
voor’, zo sprak mevrouw de Jong destijds. Waar mijn hart lig? Laat ik het zo
zeggen, een goede inkoper moet ook
een goede verkoper zijn en andersom
ook’, zo zegt de man die thans op zijn
visitekaartje heeft staan ‘groepsdirecteur sourcing en inkoop’. Henk de Jonge legt uit wat deze functie inhoudt.
Sourcing wil eigenlijk zeggen dat je
wereldwijd de markt moet kennen, de
markt voortdurend moet inventariseren. Zorgen dat je er als de kippen bij
bent wanneer in onze branche nieuwe
producten op de markt verschijnen.
Dat betekent dat ik wereldwijd alle
beurzen bezoek. Ik denk jaarlijks zo’n
25 tot 30. Een vermoeiende bezigheid
dat wel.

Mijnheer de Jong, helaas in 1991 veel
te vroeg overleden, heeft eigenlijk
mijn hele leven en ook dat van mijn
gezin, echtgenote Ina en de drie zonen
Bert, Gerwin en Jeroen bepaald. En
dat mijnheer de Jong een goede visie
had, blijkt anno 2007 nog steeds. Het
concept ‘Sorbo’ staat nog steeds als
een huis’, zo zegt Henk de Jonge. Zelf
was hij de eerste rackjobber (thans
noemen ze dat service-merchandiser)

Beurzen bezoeken in onder meer
Amerika, India, China betekent niet
alleen veel reizen, maar natuurlijk
ook veel ‘weg van huis’. In totaal verblijf ik jaarlijks drie tot vier maanden
in het buitenland. Dit vak kun je alleen maar uitoefenen wanneer er een
goed thuisfront is. Zonder de steun
van mijn vrouw Ina zou ik dat ook
nooit redden. Wat ik in onze branche
jammer vindt is dat de ‘echte inko-

Henk de Jonge: wereldwijd zaken doen !

Geboren en getogen in het land van Bartje (u weet wel die jongen die niet
voor bruine bonen wenste te bidden) en de man die ooit in het personeelsblad van de Sorbo bij zijn 12, 5 jarig jubileum opmerkte: ‘een Drent laat
zich de kaas niet van het brood eten’, viert vandaag dinsdag 14 augustus
2007, het 40 jarig dienstjubileum bij de Nedac Sorbo. De thans 61 jarige
Henk de Jonge, inmiddels al jaren in Vorden woonachtig, heeft tot dusver
een prachtige carrière bij dit bedrijf achter de rug. Al heel vroeg in zijn leven werd duidelijk dat ‘handel drijven’ hem in het bloed zat. Vader en
moeder de Jonge runden in Zuidwolde, een plaats onder de rook van Hoogeveen, een Spar-zaak.
Verkopen kan Henk de Jonge als de beste. Welk product hij verkoopt maakt
niet uit. Hij wist altijd alles ‘aan de
man’ te brengen. Ooit werd hij, voor
zijn dienstverband bij de Nedac Sorbo,
uitgeroepen tot de ongekroonde ‘ballpointkoning’ van het Noorden. Hij verkocht er tienduizenden! Deze handelsgeest bezorgde hem geen windeieren,
integendeel zelfs. Op 21-jarige leeftijd
‘lijfde’ Jacques H. de Jong hem in. Eerst
wat aarzelend, maar na een week zei
de oprichter van het Nedac Sorbo concern: ‘ mijnheer de Jonge, gaat u even

met mij mee, dan zoeken we een auto
voor u uit. Ik bied u een salaris van 600
gulden in de maand’. En zo begon 40
jaar geleden (14 augustus 1967) de
loopbaan van Henk de Jonge bij dit bedrijf..
Daar heeft hij zich in die jaren meer
dan waar gemaakt. Niet voor niets
schrijft de huidige hoofddirectie ‘liefkozend’ op de receptiekaart ‘Henk de
Jonge viert zijn 40 jarig Sorbo- jubileum als groepsdirecteur sourcing en inkoper. Hij wordt daarbij aangeduid als

Unieke samenwerking Super de
Boer met de "SUPERBOEREN"

Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys gaan een unieke samenwerking aan met de "SUPERBOEREN".

Bij iedere thuiswedstrijd van "De
Graafschap" geeft Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys maar liefst
8 GRATIS* (4x 2) kaartjes weg!

Er worden dus 4 winnaars getrokken,

het hele voetbalseizoen door. (* Zie de
voorwaarden in de winkel.)
De eerstkomende thuiswedstrijd van
de "De Graafschap" is op zondag 19 augustus a.s. om 12.30 uur: DE GRAAFSCHAP - AJAX.

Derde plaats Arjan Mombarg in Zuid
Limburg
Aan het blessureleed van skeeleraar
Arjan Mombarg lijkt een eind gekomen. Toen hij tijdens het Nederlands
kampioenschap op zaterdag 2 juni in
Nijverdal tweede was geworden ( De
Vordenaar werd op de meet met miniem verschil verslagen door Geert Jan
van der Wal uit Urk ) botste Arjan een
paar meter na de finish volop een fotograaf die midden op de weg stond om
een ‘plaatje’ te schieten. Beiden kwam
met een smak op het asfalt terecht.
Het liet zich eerst niet ernstig aanzien.
Naderhand bleek toch dat de Vordenaar aan deze valpartij behoorlijke
rugklachten had overgehouden. Daarna resteerden voor hem weken van
‘kommer en kwel’ , naar de fysiotherapeut, niet trainen, dan op gegeven moment toch maar weer proberen een
wedstrijd te rijden, wat eigenlijk helemaal niet ging. De maanden juni en

juli waren zoals Arjan Mombarg het
onlangs uitdrukte zwaar kl… , maar ik
kom terug’, zo voorspelde hij.
De afgelopen weken ging het de goede
kant op, veel fietstraining en zondag
weer van de partij in het Limburgse
Beek, onder de rook van Maastricht.
Wel Arjan Mombarg reed daar een hele sterke wedstrijd en was hij bij enkele vluchtpogingen betrokken. Met nog
twee ronden te gaan ontsnapte de
Spanjaard Ronan Sanches samen met
de Nederlandse kampioen Geert Jan
van der Wal. Arjan Mombarg sprong
even later naar het tweetal toe. De
nummer één en twee van het NK hadden echter geen weerwoord toen Sanches in de laatste ronde opnieuw demarreerde. Geert Jan van der Wal
werd tweede en Arjan Mombarg derde. Voor de Vordenaar een morele opsteker voor de rest van het seizoen.

Bridgen

speeld.
De naam zou zijn afgeleid van het
Turkse biritch. Anderen zeggen dat
het spel genoemd is naar de beroemde brug over de Gouden Hoorn, de beroemde brug van Istanbul. Aan de andere kant van de brug lag een koffiehuis;
Britse soldaten zouden daar tijdens de

Naar schatting spelen 120 miljoen
mensen bridge. Bij de Wereld Bridge
Federatie zijn zo'n 130 landen aangesloten en of je nu speelt in Londen,
Kaapstad, Saigon of in Zutphen, in alle landen wordt hetzelfde spel ge-

pers’ verdwijnen. Daar zijn allemaal
managers voor in de plaats gekomen.
Je weet wel van die ‘snelle jongens’
van ‘even dit en even dat regelen’ en
waarbij ik wat hun vakmanschap betreft, soms grote vraagtekens zet. Het
echte vak inkopen houdt ook in, dat
wat de Duitsers zo mooi zeggen het
‘Fingerspitzengefühl’ hebben en dat
gevoel gebaseerd op de nodige kennis
van zaken.

Tegenwoordig is het allemaal het ‘Verre Oosten’ wat de klok slaat. De fabrikanten klagen over de grote concurrentie vanuit die landen richting Europa. Ze vergeten er dan wel bij te vertellen dat ook zij zelf die concurrentiestrijd hebben aangewakkerd. Ze hebben meegewerkt aan het proces door
zelf ook productiemachines naar Polen, voormalige Oostbloklanden en
het Verre Oosten over te hevelen om
daar de mankracht ( lage lonen) vandaan te halen. Toch merk ik een verandering. Goederen importeren vanuit
die landen, betekent ook dat je volume moet kopen dat wil zeggen steeds
grotere voorraden moet inkopen,
waardoor soms, laat ik mij tot Nederland bepalen hier drie, vier maanden
voorraad op stock ligt. Denk aan het
renteverlies!

Daardoor merk ik dat Europese bedrijven meer voet aan de grond krijgen.
Die zijn namelijk in staat minder volume af te leveren, dus daardoor voor de
klant minder voorraadvorming’, aldus Henk de Jonge die op vrijdag 24
augustus door de hoofddirectie van
het bedrijf een receptie wordt aangeboden. Behalve het zaken doen, is
Henk de Jonge (fervent aanhanger van
Feyenoord) in zijn vrije tijd lid van de
commissie van beroep van de KNVB
district Oost. Hij was in opdracht van
mijnheer de Jong , jaren terug de
grondlegger van het internationaal
Sorbo jeugdvoetbaltoernooi voor Cteams. ‘Prachtig dat de voetbalclub
Vorden hier middels het internationale Wim Kuijpertoernooi voor D- pupillen op voort is geborduurd’, zo zegt
Henk de Jonge die in het verleden tal
van functies binnen de voetballerij
heeft vervuld, waaronder vice-voorzitter bij de voetbalclub Vorden. Thans
heeft hij nog één zorg aan zijn hoofd.
“Ina zeg nu eens wat moet ik tijdens
de receptie aantrekken’? ‘Maar Henk
dat weet je toch zelf wel, je bent toch
immers inkoper van beroep’!!

Krimoorlog (1853-56)"bridge" hebben
gespeeld.
Ons bridge werd voor het eerst gespeeld op 1 november 1925, aan boord
van het stoomschip "Finland" waar
door Harold Vanderbildt een door
hem bedachte scoretabel werd getest.
Al in 1928 werd het eerste kampioenschap gespeeld en deze score tabel
wordt, met wat kleine aanpassingen,
nog steeds gebruikt.
Bridge is een denksport, net als schaken en dammen, maar er is één duidelijk verschil met de bordspelen: het onbekende. Bij schaken en dammen zie
je wat er gebeurt, bij bridge niet. Je
ziet niet welke kaarten de tegenstanders in handen hebben, dat wordt pas
tijdens het spel opgehelderd.
Een misser weegt ook minder zwaar;
vijf minuten later begin je aan een
nieuw spel en heb je alle kans om de
gemaakte fout te compenseren.
En al is de geluksfactor bij bridge vrijwel uitgeschakeld, toch kan het voorkomen dat een modale bridger wint
van een grootmeester; bij schaken en
dammen is zoiets ondenkbaar.
Dat alles maakt bridge anders, en voor
veel mensen aantrekkelijk. Kortom,
bridge is een interessante hobby voor
het leven.
Nieuwsgierig geworden? Op 19 september begint de beginnerscursus,
bel Nicolette Loven & Harry Garsen
(0575-52.22.75) en zij zullen u meer
over deze mooie hobby vertellen.
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• Het adres voor al uw auto-onderdelen,
banden, accu’s, enz.
• In- en verkoop van auto’s en aanhangers.
• Keuze uit diverse goedkope auto’s met APK.
• Tevens ook APK-keuringen, reparaties en
onderhoud.
Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo
Tel. (0573) 45 20 88, Fax (0573) 45 20 80
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Zie ook onze website: www.atc-nl.nl
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HSPOEWFS[FUNBDIJOFT JOUFSO USBOTQPSU NBUFSJFFM WSBDIUXBHFOT FUD

UW TUIN & PARK SPECIALIST VOOR
VERKOOP, ONDERHOUD EN REPARATIE
Land- en Tuinbouw mechanisatie
Broekstraat 1 - Hummelo
Tel. (0314) 381842 - Fax (0314) 381057 - E-mail: info@pelgrom.nl - www.pelgrom.nl
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WIJ ZIJN OA. DEALER VAN: STIGA - STIHL - VIKING - ROBIN - KÄRCHER - MASSEY-FERGUSON – DOLMAR
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RESTAURANT-HOTEL
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DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden
(0575) 55 12 27
info@gravinvanvorden.nl
www.degravinvanvorden.nl
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ZOMERVOORDEEL t/m eind augustus
binnen of op één van onze terrassen.
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Tegen inlevering van deze bon.
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IEDERE 2E GAST EET VOOR 1/ 2 GELD
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U heeft al een
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3-GANGENMENU voor € 27,50
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Stoepverkoop bij Duthler
ZUTPHEN- Zaterdag 18 augustus a.s. vindt er een happening plaats aan de Troelstralaan te Zutphen. Deze dag worden de laatste restanten voor te gekke prijzen aangeboden.
De zogenaaamde stoepverkoop vindt traditioneel plaats op
de stoep onder de luifel bij Duthler-mode-Zutphen. Dat deze
'stoepverkoop' grote bekendheid geniet blijkt uit de grote
drukte die deze dag jaarlijks kenmerkt bij dit modehuis aan
de Troelstralaan.Dus zaterdag 18 augustus bent u van harte
welkom van 10.00 tot 16.00 uur tijdens de stoepverkoop.
Tot ziens bij:

[JFXXXQJSUFLOM

zutphen
murray mode

Fa. A. Beeftink en Zn.

Troelstralaan 39-43 tel. 0575 526080 www.murraymode.nl
Ziekenhuis Spittaal ri. De Stoven, rotonde rechts, 2e links

LO O N - E N G R O N DVE R Z ETB E D R IJ F
Wij zijn op zoek naar een:

Ervaren enthousiaste

planner/werkvoorbereider
Voor veilige asbestsanering
vertrouwt u op
AB Oost Asbestsanering

Voor meer
informatie of
een vrijblijvende
offerte:
Scheggertdijk 22
Postbus 7,
7218 ZG Almen

Wij vragen van u:
■ MBO/HBO niveau
■ Accurate werkwijze
■ Bereidheid VCA ondersteunen
■ Evt. financiële administratieve handelingen

Wij bieden u:
CAO (LEO)
■ Leuk team
■

Sollicitaties kunt u richten aan:
Fa. A. Beeftink & Zn.
t.a.v. Mevr. G.W. Beeftink-Aalderink
Joostinkweg 12, 7251 HK Vorden
info@beeftink-bv.nl

Oost

T 0900-9896
E asbest@aboost.nl

Karin Groot Jebbink

Hamsveldseweg 3A
7251 LR Vorden
06-15474317
info@paardenspier.nl

www.paardenspier.nl
Sportmassage voor paarden

SERREBOUW
TRADITIONELE DAKKAPELLEN
in 1 dag geplaatst!

KUNSTSTOF KOZIJNEN

BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE
www.gzgeveltechniek.nl
Beumweg 17, Vragender. Tel.: 0544-379415 / 06 - 53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

Bij ons bent u op het goede adres voor:
• Binnen en buiten schilderwerk
• Beglazing, ook glas in lood
• Wandafwerking
• Spack spuitwerk
• Bouwkundig onderhoud
Paul Janssen
v.d. Heijdenstraat 11
7223 LC Baak

tel. (0575) 44 24 34
mob. (06) 16 41 16 00

ALLE

ZOMER
MODE
TOT
75%
KORTING
AFGEPRIJSD
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Steenderen eerste bij de dames

Vorden wint Bronckhorstvoetbaltoernooi
Het Bronckhorstvoetbaltoernooi is
gewonnen door Vorden. Het toernooi voor voetbalverenigingen uit
de gemeente Bronckhorst werd
voor de zesde keer gehouden. In de
finale won Vorden met 2-0 van Keijenburgse Boys. Zelhem pakte door
1-0 winst op Steenderen de derde
plek. Steenderen werd vierde. Bij
de dames ging de titel naar Steenderen. Het toernooi was evenals de
vorige edities, een succes.

Steenderen, Halle en HC’03. De prijsuitreiking was aansluitend van het
toernooi. De eerste plaats was voor
Steenderen. HC’03 werd tweede. Keijenburgse Boys derde en Halle vierde.
De bekers werden uitgereikt door Keijenburgse Boys-voorzitter Piet Gerritsen. De fairplaybeker, beschikbaar gesteld door CDA Bronckhorst, werd uitgereikt door raadslid Annie Stapelbroek.

De heren kwamen zondag 12 augustus opnieuw in actie. Vooraf aan de
eerste wedstrijd en de finalewedstrijden was er een minuut stilte. Op zaterdag 11 augustus overleed Jan te Stroet
op 77-jarige leeftijd. Jan te Stroet was
voorzitter van Keijenburgse Boys van
1966 tot 1972 en van 1980 tot 1986. De
finale ging tussen Vorden en Keijenburgse Boys. Vorden was beter en won
terecht met 2-0 en werd eerste. Keijenburgse Boys werd tweede. Zelhem won
van Steenderen met 1-0 en pakte de
derde plaats. Steenderen werd vierde.
De scheidsrechters hadden voor de
fairplaybeker Wolfersveen aangewezen. Het is voor de tweede keer dat
Wolfersveen deze beker wint.

Het Bronckhorsttoernooi werd gehouden op de velden van Keijenburgse
Boys. De toernooicommissie van de
Boys zorgde voor een goede organisatie. De wedstrijden werden geleid door
arbiters van Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en omstreken. Er
werd gespeeld op twee velden en iedere wedstrijd duurde 25 minuten.

Donderdag 9 augustus waren de eerste wedstrijden. Na het openingswoord van Piet Gerritsen, voorzitter
Keijenburgse Boys, en de aftrap door
wethouder André Baars, waren er
mooie wedstrijden te zien. Op de eerste dag streden in poule A Keijenburse
Boys, Halle, HC’03, Socci en Vorden
om de punten. In de tien wedstrijden
die er werden gespeeld, waren er drie
gelijke spelen. Bij de overige wedstrijden deden de teams niet veel voor elkaar onder.
Eerste werd Keijenburgse Boys, tweede
werd Vorden en Socci pakte de derde
plaats.

Vrijdag 10 augustus kreeg het toernooi een vervolg met poule B. Daarin

De aanvoerder van Vorden krijgt de beker uitgereikt door Piet Gerritsen.
kwamen de verenigingen Zelhem,
Baakse Boys, Pax, Wolfersveen en
Steenderen tegen elkaar uit. In tien
wedstrijden werd gestreden voor de

punten. Onderling was er weinig
krachtsverschil. De eerste plaats was
voor Steenderen, Zelhem werd tweede
en Pax derde.

CDA-raadslid Henk Onstenk reikt de fairplaybeker uit aan een speler van Wolfersveen.

Opnieuw spraakmakende actie bij Plus

Zondag kwamen de damesteams in actie.

Sparen voor eredivisie
clubmagneten
Als official partner van de Eredivisie heeft PLUS opnieuw een spraakmakende actie voor de consument in petto. Ditmaal kan de consument sparen voor gratis magneten met logo's van alle achttien Eredivisieclubs van het seizoen 2007-2008.
De actie vindt plaats van maandag 6
augustus tot en met zaterdag 8 september.
Tijdens de actieweken ontvangt de
consument bij elke besteding van ¤
20,- en bij aankoop van een actieartikel een gratis Eredivisie clubmagneet. In de week voorafgaand aan de
actie wordt bij besteding van ¤ 25,of meer, gratis een kampioensschaal
aangeboden, die in de actieweken
daarna ¤ 2,95 kost. Op de kampioensschaal, een fraai zilverkleurig
bord, kunnen de achttien clubmag-

neten worden 'geklikt'. Een handige
manier om de clubmagneten te bewaren. Bovendien, en dat maakt de
schaal extra leuk, kan de stand van
de Eredivisie erop worden bijgehouden.
Official Partner Eredivisie
De clubmagnetenactie belooft net
zo'n succes te worden als alle voorgaande Eredivisie-acties. PLUS is
sinds 2005 Official Partner van de
Eredivisie Voetbal en heeft voor het
derde seizoen (2007-2008) bijgetekend. PLUS. Wat een verschil.

Wethouder André Baars verrichtte de aftrap.

Zondag 12 augustus werd om negen
uur afgetrapt voor de eerste wedstrijd
van het damestoernooi. Aan het toernooi deden mee: Keijenburgse Boys,

De fairplaybeker, beschikbaar gesteld
door CDA Bronckhorst, werd uitgereikt door raadslid Henk Onstenk. De
overige bekers werden uitgereikt door
Piet Gerritsen, voorzitter van Keijenburgse Boys. In zijn dankwoord bedankte voorzitter Gerritsen onder
meer de vele vrijwilligers, de toernooicommissie, de scheidsrechters, de
EHBO en de deelnemende verenigingen voor hun sportieve inzet.

AGENDA VORDEN

'Sfeer van Josephine' nog sfeervoller

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de
Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorpscentrum. Op ma-, wo- en donderdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen
Vorden.ivm vakantie tot september
niet
• Meer Bewegen voor Ouderen: gymsport en spel -volksdansen-zwemmen. Informatie en opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.ivm vakantie
tot september niet
• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorpscentrum.
• Openstelling Museum voor Heiligenbeelden met speciale tentoon-

stelling "Cuypers op de Kranenburg"
in de Antoniuskerk. Iedere dinsdag,
donderdag/zondag 11.00-17.00 uur.
AUGUSTUS
15 ANBO klootschieten bij de
Kleine Steege
16 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 HSV de Snoekbaars Senior
wedstrijden
22 ANBO klootschieten bij de
Kleine Steege
23 HSV de Snoekbaars 55 plus
wedstrijden
23 Klootschietgroep de Vordense Pan
25 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+ in de Wehme info tel 55
20 03
25 HSV de Snoekbaars Senior
wedstrijden
29 ANBO klootschieten bij de
Kleine Steege
30 Klootschietgroep de Vordense Pan

Ruim duizend deelnemers
fietsend 'de boer op'

Simone en Judith helpen u graag
der van opzet geworden. Zelfs de heren kunnen nu bij ‘Sfeer van Josephine’ terecht, met daarbij het accent op
de Engelse stijl. Tweed colberts, rib
pantalons, overhemden, lamswollen
truien met V- hals, dat laatste zowel
voor dames als heren.

‘Sfeer van Josephine’ aan de Dorpsstraat 36 met merkartikelen als Joan
Mc Cathry, John Bardale, John Partridge en Burlington is geheel in Engelse
landelijke stijl vernieuwd en ziet er
zeer sfeervol uit. Op de eerste etage is
een aparte afdeling voor Engelse meubelen in een landelijke stijl ondergebracht zoals bijvoorbeeld side tables,
banken e.d. De kledingafdeling is bre-

Eveneens nieuw in het assortiment
Auckland schoenen, Outback schoe-

nen en waterresist boots ( laarzen ). Op
het gebied van Waxjassen kan de
klant een keus maken uit een brede
collectie. De cadeau- afdeling is in zijn
geheel opgeleukt. Het gehele assortiment: de moeite waard om er een kijkje te nemen. Judith en haar medewerkster Simone helpen graag uw
keus te bepalen en om u van advies te
dienen.

Expeditie Bronckhorst

Je zou toch op een zomerse dag als
zaterdag geneigd zijn te denken,
dat iedereen of in de tuin vertoeft,
of aan de waterkant of in het
zwembad ligt. Niets bleek minder
waar. Aan de door de LTO in samenwerking met de afdeling Vorden
van de ‘Vrouwen van Nu’ georganiseerde fietstocht langs een aantal
Vordense bedrijven, namen meer
dan duizend personen deel. ‘Voor
ons een absoluut record, heel veel
vakantiegangers maar ook een
groot aantal ‘dagjesmensen’ die bij
de VVV over deze fietstocht werden
gelnformeerd gingen vanaf de Hervormde kerk van start. Wel een bewijs dat de toerist graag kennis wil
nemen van het gebeuren op het
platteland’, zo sprak Jan Visschers
namens de organisatie.
De tocht met een lengte van 35 kilometer ging eerst richting de meubelwerkplaats van André Gerritsen aan
de Schuttestraat. Daar kregen de fietsers een goed beeld hoe meubels wor-

den gemaakt. Van daaruit ging de route naar het varkensbedrijf van de familie Harmsen aan de Tolweg, waar zelfs
biologisch vlees kon worden geproefd
en vanzelfsprekend tekst en uitleg
werd gegeven over hoe een dergelijk
bedrijf wordt gerund. Bij het rundveebedrijf van de familie Wagenvoort aan
de Kruisdijk was een pauze ingelast.
De ‘ Vrouwen van Nu’ maakten hier
flink wat ‘overuren’ om iedereen van
een gebakken pannenkoek te voorzien. Onderwijl zorgde een DJ voor
vrolijke muziek. Ook kon men zich
hier vermaken op een hobbelfiets en
een achteruit-trap-fiets! Op de Kranenburg werd een kijkje genomen in het
museum voor Heiligenbeelden. Ook
grote aandacht voor Wijngoed Kranenburg, waar tevens een glaasje wijn
kon worden genuttigd. Als laatste in
de rij van bedrijven werd een bezoek
gebracht aan het tuinmechanisatie
bedrijf van de familie Bulten aan de
Ruurloseweg.

Exelse Molen

hotel - café - restaurant Tel. 0573-251026

Zondag 2 september STOKVIS ETEN
in de “Exelse Molen”
om 13.00 uur en om 18.00 uur

U kunt reserveren tot 30 augustus
Tel. 0573 - 251026
Reserveer op tijd, want vol=vol
www.exelsemolen.nl

WITTE
BOLLEN

6

KLEIN

VOOR

95

€

Een aantal deelnemers bezig met een spelletje.

YOGHURT
VLAAI

1.

6.70
10.50

€
GROOT

€

GILDEKORN
NU

90

€

1.

De enige echte

ZWANENHALZEN
volgens origineel recept

Waarschijnlijk doordat het zonnetje het juist afgelopen woensdag liet
afweten, was de belangstelling voor ‘Expeditie Bronckhorst’ beduidend minder dan verwacht. In totaal namen vijf groepen aan het gebeuren deel.
De jongens en meisjes liepen middels een wandelkompas route door

de bossen rondom Vorden. Verder
kregen de deelnemers ook nog een

aantal opdrachten in het zwembad
In de Dennen voorgeschoteld. Het
ligt in de bedoeling dat er volgend
jaar, zij het wellicht met een paar
aanpassingen, wederom een dergelijke ‘expeditie’ in het zwembad In
de Dennen wordt georganiseerd.

De Echte Bakker Dat proef je!

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 13 augustus t/m 18 augustus.

Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28
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Ajax, Feyenoord en PSV al vijftien jaar samen van de partij!

Zaterdag 18 en zondag 19 augustus internationaal Wim
Kuijper jeugdvoetbaltoernooi

Tijdens het internationaal Wim Kuijper jeugdvoetbaltoernooi, dat op zaterdag 18 en zondag 19 augustus op het sportcomplex van de voetbalvereniging Vorden zal worden gehouden, zal één persoon ontbreken. In april
overleed Wim Kuijper, lid van de toernooicommissie en de zoon van Wim
Kuijper senior, de man naar wie het toernooi is genoemd. Laatstgenoemde was van 1954 tot 1969 voorzitter van de voetbalclub Vorden en later erevoorzitter. ‘Wim Kuijper junior was een groot liefhebber van jeugdvoetbal. Het was voor hem ieder jaar een mooie beleving om de beker aan de
toernooi deelnemers te overhandigen. Hij deed dat altijd op zijn eigen karakteristieke wijze, waarbij hij voor iedere deelnemer veel aandacht had.
Wim Kuijper heeft in de afgelopen zeventien jaren veel vrienden bij ‘Vorden’ gemaakt, hij zal in onze herinnering blijven voortbestaan als een aimabel mens. Of wij t.z.t. de vacature in de commissie zullen opvullen, weten we nog niet. Dat komt pas na het toernooi tijdens de evaluatie aan de
orde’, aldus voorzitter Gerard Greven.

Buitenlandse deelnemers aan het toernooi zijn dit jaar: Bayer 04 Leverkusen
(Duitsland), FC Liverpool (Engeland),
FC Hibernian (Schotland) en Brommapojkarna (Zweden). De Nederlandse
inbreng bestaat uit: Ajax, Feyenoord,
PSV, Willem II en Vorden. Gerard Greven: ‘Wij zijn er als organisatie uitermate trots op dat Ajax, Feyenoord en
PSV al vijftien jaar samen aan dit toernooi deelnemen. De Rotterdammers
zijn al vanaf het begin van de partij.
Het toernooi hier in Vorden is voor deze drie topclubs het enige toernooi
voor D- pupillen in Nederland, waar ze
alle drie tegelijk aan deelnemen. Ze
komen hier graag’, aldus de toernooivoorzitter. Jan Borgonjen die zich binnen de commissie bezig houdt met
sponsoring en PR zaken: ‘Misschien
wel grappig om te vertellen, vorig jaar

was onze uitnodiging op de burelen
bij Ajax in de paperassen zoek geraakt.
Wij kregen toen een telefoontje met
de vraag ‘jullie houden dit jaar toch
wel een toernooi?'
Het is dit jaar voor het eerst dat er ook
een ploeg uit Zweden komt. ‘Brommapojkarna staat in Skandinavië bekend
om haar uitstekende jeugdopleiding.
Vandaar dat wij ze hebben uitgenodigd. Datzelfde geldt in feite ook voor
Willem II, ook die club geniet een landelijke bekendheid op het gebied van
de jeugdopleiding’, aldus Gerard Greven. Wat betreft het internationale karakter van het toernooi, zorgt de organisatie jaarlijks voor een goede afstemming van de verschillende speelstijlen
die de clubs hanteren. Zo worden Ajax
en Feyenoord nooit in één poule on-

der gebracht. Op financieel gebied is
de organisatie naar de clubs ook duidelijk. Gerard Greven: ‘Voor de buitenlandse clubs geldt dat wij de vervoerskosten (heen en terug naar Schiphol)
en de verblijfskosten in de Ehzerwold
voor onze rekening nemen. Ook voor
de Nederlandse clubs betalen wij de
verblijfskosten’, zo zegt hij.
In totaal zijn er, behalve de circa honderd vrijwilligers, 187 sponsoren
(groot en klein) die het Wim Kuijpertoernooi financieel mogelijk maken.
Sportsponsoring is een fenomeen dat
heden ten dage niet meer is weg te
denken. Jan Borgonjen: ‘Wij zijn daar
natuurlijk hartstikke blij mee, de
sponsors zelf hebben ook baat bij een
evenement als dit Kuijpertoernooi. Zij
weten dat wij hen ook wat te bieden
hebben, namelijk een kwalitatief
‘hoog product’. De sponsors voelen
zich met ons verbonden en denken
ook met ons mee’, aldus Borgonjen.
En over kwaliteit gesproken, dat geldt
zeer zeker ook voor de arbitrage. Behalve de vier Nederlandse arbiters die
allemaal op de C-lijst staan (dat wil
zeggen dat ze ook wedstrijden in het
betaalde jeugdvoetbal en eerste divisie
mogen leiden) komen er ook twee arbiters uit Engeland. Die zijn eveneens
in het betaalde voetbal actief. Greven:
‘ We hebben met jeugdige topvoetballers te maken en daar horen uiteraard
kwalitatief goede scheidsrechters bij’.

Jan Borgonjen en Gerard Greven zijn er helemaal klaar voor!
Behalve het voetbal op zich, zijn er komend weekend tal van nevenactiviteiten op het sportcomplex. Jan Borgonjen: ‘Wij verbinden ieder jaar een bepaald thema aan het toernooi. Dit
keer hebben we gekozen voor ‘Jeugd,
beweging en voeding’. Dat wil zeggen
dat er middels informatie en demonstraties aandacht aan deze drie aspecten wordt geschonken. Zo komt Sensire met een stand waarbij diëtisten de
bezoekers over voeding informeren.
De Gelderse Sport Federatie promoot
sporten zoals skeeleren, schaatsen. Er
zijn sporters die daarover vertellen.
Ook wordt getracht de jeugd Nordic

Walking ‘minded’ te maken. Verder
voor de jeugd spelletjes op voetbal gericht, er is een springkussen, een minidraaimolen en een snelheidsmeter bij
het schieten met de bal. Wij hopen dat
veel ouders met kinderen naar ons toe
komen. Twee dagen naar prachtig
voetbal kijken en daarbij volop vermaak voor de ‘kleinere jeugd’, prachtig toch’, zo zegt Jan Borgonjen.
Het toernooi begint zaterdagmorgen
om 11.00 uur met de wedstrijden: Feyenoord-Hibernian FC en PSV-Brommapojkarna. Zondag 12 augustus wordt
het toernooi vanaf 9.00 uur vervolgd.
De finale begint die dag om 16.00 uur.

'Bronckhorst Kunst & Cultuur, natuurlijk!'
wordt herhaald

Internationaal Quatre Main
op het Lohman-orgel

In de periode 25 april tot en met 4
mei 2008 houden enkele tientallen
galeries, musea en tentoonstellingsruimten in de gemeente
Bronckhorst open huis en organiseren allerlei bijzondere activiteiten en exposities. Dit is de belangrijkste conclusie naar aanleiding
van een enquête die is gehouden
onder de deelnemers aan de
10daagse in mei van dit jaar. Ook
nu zullen vele kunstdisciplines vertegenwoordigd zijn. Het belooft
wederom een verrassende happening te worden. ‘Bronckhorst
Kunst & Cultuur, natuurlijk!’ is een
initiatief van verschillende ondernemers, kunstenaars, culturele organisaties in Bronckhorst en de
plaatselijke VVV en gemeente.

In het toeristenconcert dat donderdagmiddag in de Hervormde dorpskerk in Vorden wordt gehouden spelen de Oostenrijkse organist David
Boos en de Japanse pianiste Keiko Shichio op de orgelbank samen ‘à quatre
main’. Verder spelen ze op het
Lohman- orgel onder andere een voor
vierhandig orgel bewerkte Orkestsuite
van J.S. Bach en een eveneens voor vier
handen bewerkte Ouverture van W.A.
Mozart. David Boos werd in 1982 in
Wenen geboren waar hij ook zijn eerste muzikale scholing ontving. In 2002
verhuisde hij naar Amsterdam waar
hij zijn studie voortzette aan het conservatorium bij Pieter van Dijk. Hij behaalde in 2006 zijn ‘Bachelor of Music
Degree’. Momenteel studeert hij daar
verder voor zijn ‘Masters Degree’. Hij
volgde diverse masterclasses en won
in 2004 de eerste prijs tijdens het internationaal orgelconcours in Leiden.

Cultuur en Natuur
Het unieke aan ‘Bronckhorst Kunst &
Cultuur, natuurlijk!’ is dat de veelal
prachtig gelegen accommodaties in
de gelijknamige gemeente aan elkaar
zijn gekoppeld door middel van afwisselende wandel-, fiets-, en autoroutes.
Tijdens deze periode, maar natuurlijk
ook op andere dagen is het mogelijk
om cultuur- én natuurbeleving optimaal met elkaar te combineren. Een
routekaart met daarop de deelnemende organisaties zorgt voor het overzicht.
Enquête
Een aantal weken geleden is er een uitgebreide enquête verstuurd naar alle
deelnemers in 2007. Rick Hulshof, directeur van de VVV Bronckhorst vertelt hierover: “We hebben kunnen concluderen dat vrijwel alle deelnemers
tevreden zijn over het initiatief, het
aanbod van verschillende activiteiten
alsook het programmaboekje werden
erg gewaardeerd en de combinatie
Kunst, Cultuur en Natuur werd als erg
prettig ervaren.” Er waren echter ook
aandachtspunten, vervolgt Hulshof:
“Vooral rond de communicatie valt
het één en ander te verbeteren.” “Omdat dit het eerste jaar was, kunnen we
hiermee vrede hebben, maar uiteraard willen we dit voor 2008 verbeteren.”

Momenteel is hij als cantor- organist
verbonden aan de Odulphuskerk in
Assendelft.

Keiko Shichio ontving haar eerste pianolessen al op 3 jarige leeftijd. Vanaf
1966 begon zij haar studie piano en
klavecimbel aan de ‘ Tokio Gakuen
University of Music’ in Tokio. Zij deed
haar ‘Bachelor’ in 2000 en haar ‘Masters Degree’ in 2002. Sinds september
vorig jaar studeert zij Fortepiano op
het conservatorium in Amsterdam bij
Stanley Hoogland. In 2004 won zij de
eerste prijs tijdens het internationale
Fortepiano Concours in Brugge. Zij
treedt onder meer regelmatig op tijdens het Festival Oude Muziek in
Utrecht en op het ‘Printems des Arts’
in Frankrijk. Het concert in de dorpskerk begint donderdagmiddag om
15.30 uur. Er wordt na afloop een collecte gehouden.

Bedevaart naar Kevelaer als
thema "God is de Liefde"
Op zaterdag 1 september 2007 zal
de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer worden gehouden. Het jaarthema is "God is de Liefde".

&
kunst cultuur

BRONCKHORST
NATUURLIJK
1

Oproep aan deelnemers
Álle organisaties die zich bezighouden met Kunst- en Cultuur in de gemeente Bronckhorst kunnen zich alvast vrijblijvend opgeven voor ‘Bronck-

horst Kunst & Cultuur, natuurlijk!’
2008. Stuurt u daarvoor een e-mail
naar rhulshof@vvvbronckhorst.nl. Alle benodigde informatie wordt daarna
spoedig verzonden.

Maria de Troosteres de Bedroefden, zal
ons altijd en onvoorwaardelijk helpen
de minder mooie en aangename dingen van het leven te dragen en te aanvaarden. Anderzijds spoort zij ons aan
met andere te delen uit de overvloed
van vreugden die ons ten deel vallen.
Vanuit deze gedachte nodigen wij U

Oud papier
basisschool
Veldhoek
Van woensdag 15 tot en met maandag
20 augustus kan er weer oud papier in
de container worden gedeponeerd die
dan bij school staat.
De container voor oud ijzer staat permanent in het weiland van de fam.
Bretveld aan de Boskapelweg.

van harte uit om ook deel te nemen
aan de bedevaart op zaterdag 1 september a.s. Voor deelname kan men
zich aanmelden tot 18 augustus.
Men wordt verzocht het deelnamegeld bij aanmelding contant te voldoen. Tijdens de bedevaart moet u een
geldig reisdocument of legitimatiebewijs bij u dragen.
De opgave kan bij de plaatselijke broedermeester of bij de secretaris van de
Bedevaart Tr. Beuwer-Schenning, Zomerweg 24, Drempt, tel. 0313-273452.

ADVERTEREN IN DE

avk@weevers.nl
dr ukkerij We e ve r s
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86
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Het leukste en actiefste landelijke buitenevenement voor het hele gezin!

2007
◆◆◆
VALKEN EN UILEN
SCHAPEN EN
JACHTHONDEN
HORSE POWER
FOURWHEELDRIVE
PURE BUITENLEVEN
COUNTRY LOOK

De Castlefair in het gezellige
Achterhoekse Vorden is vijf
dagen Country Living op z’n
best! Het actiefste landelijke
buitenevenement van Nederland is al jaren het hoogtepunt van de zomer. Niet om
de laatste plaats vanwege de
bijzondere en romantische entourage: het eeuwenoude
kasteel Vorden. En dit jaar is
het aanbod aan activiteiten
op deze historische grond ook
nog eens groter dan ooit.
Want naast ‘Castlefairklassiekers’ als demonstraties met
valken en uilen, schapen en
jachthonden, draait het dit
jaar ook om ‘Horse Power’.
Die term wordt op bijzondere
wijze ingevuld door Spaanse
paarden, Fjorden, Belgische
trekpaarden en Tinkers maar
ook door tractoren, classic
cars en échte country cars.

L A N D E L I J K E L I F E ST Y L E
Uiteraard staan alle sfeervol
ingerichte stands weer helemaal in het teken van ‘the
good life’, met de mooiste
countryproducten. Liefhebbers
van het buitenleven kunnen
op hun gemak kennismaken
met de nieuwste outdoor- én
indoorproducten. Antiek, brocante en stoere meubels van
hout: er wordt een uitgebreide collectie gepresenteerd op
de groene weides van Kasteel
Vorden. Onderweg naar de
leukste fairdeelnemers wordt
u getrakteerd op sfeervolle
live muziek. En overal waar u
kijkt staat de (na)zomer in
volle bloei. Zo geven de mooiste zomer- en najaarsschikkingen extra kleur aan het
evenement. En natuurlijk
ontbreekt de country look
niet. Country Chic of Country
Casual: bezoekers kunnen
zich van hoed tot laars onderdompelen in de Engelse countrysfeer. Maar níet voordat u
de kunst van het dragen hebt
afgekeken tijdens één van de
modeshow die dagelijks worden verzorgd.

Zo kunnen bezoekers meerijden in een fourwheeldrive
over een spectaculair ruig
parcours. De Castlefair laat
jong en oud het pure
buitenleven zelf ervaren!
En omdat de Castlefair traditiegetrouw een belevenis is
voor het hele gezin, schenken
we dit jaar ook extra aandacht aan de kleinste buitenkids. Die kunnen onder meer
spelen, knutselen en meedoen aan een leuke speurtocht op de Fair. Kijk voor de
dagelijkse programmering op
onze site.

C O U N T RY F O O D
De buitenlucht maakt hongerig en daarom zorgen we dit
jaar voor het lekkerste Country food in Vorden. Pure sapjes en ambachtelijk bereide
broodjes bijvoorbeeld. Vergeet
niet om te proeven van de
eerlijke smaak van biologische streekproducten als honing en mosterd. In de groene tent op het Fairterrein
maakt u kennis met deze én
andere Achterhoekse specialiteiten als kniepertjes, verse
beenham en pittige kazen.
Smaakt deze belofte naar
meer? Kom dan gewoon zelf
proeven op de Castlefair Vorden van 22 t/m 26 augustus
2007!

OP VE LE R VE R ZOE K
Trots presenteren wij op veler
verzoek dameszadelclub
Fleurop. Op een zestal statige
zwarte Friezen geven de dames op zondag 26 augustus
een kuur op muziek.

Openingstijden Iedere dag van 10.00 - 18.00 uur
Toegangsprijs Kaarten zijn aan de kassa verkrijgbaar en kosten € 12,50 per stuk. Kinderen tot 12 jaar krijgen gratis toegang.
Bezoekadres Het terrein bij het Kasteel te Vorden, Ruurloseweg, Vorden (richting Vorden, vanaf Vorden borden Castle Fair volgen)
Rolstoelgebruikers Het terrein van de Fair is toegankelijk voor rolstoelgebruikers, echter niet elke stand zal even makkelijk te bereiken zijn.
Honden Honden, mits aangelijnd, zijn welkom.

22 t/m 26
augustus

Openbaar vervoer De Castle Fair is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Vanaf het station Vorden is het ca. 10 minuten lopen naar de Fair.

w w w. c a s t l e f a i r. n l

KASTEEL
VORDEN

Inwoners van de Gemeente Bronckhorst ontvangen 5,00 euro korting op de entreeprijs van 12,50. Maximaal 2 kaarten per bon.
De kaarten kunnen uitsluitend gekocht worden via de VVV Bronckhorst winkel in Vorden. Neemt u een legitimatiebewijs mee.
De korting geldt niet i.c.m. andere kortingen, kinderen tot 12 jaar entree gratis.

AH ZOMERZEGELS: NU SPAREN VOOR € 5,00

CONTANTE
KORTING

+ N O G 1 W EEK SPAREN!
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Jaargang 3
Nr. 33, 14 augustus 2007
Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.
(Griffie/raad en de afdelingen
Maatschappelijke ontwikkeling,
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

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

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

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

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Recreatie en toerisme, Communicatie,
voorlichting en promotie, Openbare orde
en veiligheid, Handhaving, Algemeen
Juridische en Bestuurszaken en
Dualisering
Wethouder Ab Boers
Financiën en belastingen, Personeel en
organisatie, Facilitaire ondersteuning,
Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid
Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis
Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,
Informatisering en automatisering,
Wet maatschappelijke ondersteuning,
Volksgezondheid
Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwilligers), Wegen en groen, Verkeer en vervoer en Regiozaken
Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
directiesecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50.

Gemeenteraad bereiken?
Neem contact op met de griffie:
Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie’ is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel. (0575) 75 02 50
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
De artikelen staan ook op de website
www.bronckhorst.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie over
de gemeente.

Gemeente houdt open huis op 8 september 2007
Komt u ook een kijkje nemen?
De gemeente Bronckhorst zet de
deuren van het gemeentekantoor
wijd open voor publiek op zaterdag
8 september 2007 van 10.00 tot
13.00 uur. De dag is specifiek
bedoeld voor inwoners van Bronckhorst. Het uitgangspunt is om op
een creatieve manier, met een low
budget, te laten zien waar de
gemeente mee bezig is. Dit keer
wordt de open dag alleen in het
gemeentekantoor gehouden. Hier is
genoeg parkeerruimte en zo wordt
parkeeroverlast in het dorp voorkomen. Op deze dag is ook de
bekendmaking van de winnaars
van de fotowedstrijd Kinderen in
Bronckhorst.

Tijdens de open dag in september 2005 was het erg gezellig.

Het voorlopige programma ziet er in
willekeurige volgorde onder meer
als volgt uit:
• Burgemeester 'in functie'

• Brandpreventievoorlichting
• Presentatie nieuwbouw
gemeentehuis
• Brandweervoertuigen met

• Informatie over mantelzorg, zorg
in het algemeen, hulpverlening
etc.
• Uitleg over bezwaar en beroepprocedures,
• Belasting en besteding in beeld
• Trouwen in Bronckhorst
• Groenstructuurplan
• Demonstraties door de
buitendienst op de parkeerplaats
• Presentatie 'nieuwe' voertuigen
van de buitendienst
• Uitslag fotowedstrijd
• Presentatie over de oude
gemeentehuizen van Vorden,
Hengelo, Steenderen,
Hoog Keppel en Zelhem

spuitactiviteiten op de
parkeerplaats
• Woningbouwprojecten in de
gemeente Bronckhorst

Het geheel wordt opgeluisterd door
gelegenheidsband 'Bronckski Beat',
waarin acht ambtenaren van de
gemeente Bronckhorst hun
muzikale kunnen tonen.

Opgravingen in Steenderen
In opdracht van de gemeente
Bronckhorst is RAAP Archeologisch
Advies Bureau op 23 juli 2007
begonnen met een archeologische
opgraving in Steenderen. Er zijn
interessante vondsten gedaan, die
van belang zijn voor de kennis over
de geschiedenis van de mensen die
vroeger in dit gebied gewoond
hebben.
Aanleiding
Het opgravingterrein is gesplitst in
twee delen: een terrein aan de
westkant van de Dr. A. Ariënsstraat,
direct ten noorden van de brandweerkazerne en een strook ten
oosten van de Dr. A. Ariënsstraat.
Op het terrein ten noorden van de
brandweerkazerne is een
uitbreiding van het al bestaande
bedrijventerrein van Steenderen
gepland. Op de strook ten oosten
hiervan komt in de toekomst de
nieuwe verbindingsweg met verdere
uitbreidingen van het bedrijventerrein. De opgravingen naar het
vroegste verleden van Steenderen
duren waarschijnlijk tot eind
augustus.
Archeologisch onderzoek
De gemeente heeft niet zonder
aanleiding opdracht gegeven om te
gaan graven op dit terrein. De tijd
van het net als Indiana Jones op
zoek gaan naar schatten is in
Nederland al enige tijd voorbij.
Tegenwoordig wordt er geen
opgraving meer gestart als er niet
met enige zekerheid waardevolle
archeologische resten in de bodem
worden verwacht. Bovendien
moeten deze worden bedreigd door
een verstoring van de bodem,
bijvoorbeeld door bouwkundige
ontwikkelingen. In dit geval is eerst
een archeologisch vooronderzoek
gedaan. Dit vooronderzoek kende
drie stappen: een bureauonderzoek,
een booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Bij het

ringen in de grond, veroorzaakt door
ingravingen van mensen in het
verleden. Deze sporen uit het
verleden kunnen worden gedateerd
aan de hand van de vondsten, die
hierin worden gedaan. In de meeste
gevallen gaat het om kleine stukjes
aardewerk.

bureauonderzoek is gekeken of het
terrein aan de Dr. A. Ariënsstraat in
het verleden in een voor de mens
aantrekkelijk gebied ligt. Dit wordt
onder andere bepaald door het
aanwezige bodemtype en de
grondwatertrap. Indien wordt
vermoed dat het terrein archeologisch interessant is, wordt een
booronderzoek uitgevoerd. Tijdens
dit onderzoek wordt met behulp van
een grondboor het bodemtype
gecheckt op 'archeologische
indicatoren'. Archeologische
indicatoren, onder andere houtskool, aardewerk, bot en fosfaatvlekken, geven aan dat het terrein
vroeger door de mens is gebruikt.
Na het booronderzoek is geconcludeerd dat waarschijnlijk alleen de
twee terreinen die momenteel
worden opgegraven archeologisch
interessant zijn. In deze twee
gebieden is na het booronderzoek
een derde stap genomen. Om
zekerheid te krijgen over de
aanwezigheid van archeologische
resten zijn proefsleuven gegraven.
Hierbij worden verspreid over het
terrein 'testopgravingen' gedaan.
Kleine gedeeltes van het terrein
worden archeologisch opgegraven

om te kijken of de archeologische
resten, die op grond van het booronderzoek werden verwacht, ook
daadwerkelijk aanwezig zijn. Dit
bleek aan de Dr. A. Ariënsstraat het
geval. In de proefsleuven werden
onder andere resten van een
mogelijk middeleeuws huis
aangetroffen en tevens een bronstijd
begraving in de vorm van een
kringgreppel en een urn met
crematieresten. Deze bevindingen
leidden tot de opgraving die
momenteel wordt uitgevoerd.
Vondsten
Wat is er tot nu toe aangetroffen?
Geen goud zoals de meeste mensen
lijken te hopen, ook geen
muntschatten of andere glinsterende objecten. Voor het grootste deel
bestaan de 'vondsten' uit verkleu-

In de laatste twee weken zijn sporen
aangetroffen van kringgreppels. Dit
zijn ronde greppels gegraven in de
late Bronstijd en vroege IJzertijd
(1100-500 voor Christus). De grond
hieruit werd gebruikt om een
grafheuvel op te werpen, waarin
de gecremeerde resten van overledenen werden bijgezet. Tevens zijn
er sporen gevonden van huizen,
maar de datering hiervan is nog
onzeker. Mogelijk dateren zij uit de
IJzertijd of de Middeleeuwen.
Ondanks het gebrek aan 'bling bling'
zeker niet waardeloos. De archeologische kennis over urnenvelden uit
Midden-Nederland is nog zeer fragmentarisch, net zoals over de
nederzettingen die er zo dicht op
lagen. In Steenderen zelf is dit zeker
een unicum. Een geweldige kans
dus om het verleden en de interactie
tussen de mens en zijn landschappelijke omgeving beter te leren
begrijpen.
Interesse?
Al dit moois zelf komen zien? Dat
kan, echter wel met inachtneming
van het volgende:
• betreden is op eigen risico en
alleen als iemand van RAAP
present is
• blijft u voor uw eigen veiligheid
buiten de opgravingsput staan,
liefst niet te dicht op de rand. Deze
kan afbrokkelen of verzakken
• blijf natuurlijk altijd veilig buiten
het bereik van de kraan
• vragen stellen kan altijd, een van
de medewerkers van RAAP is
graag bereid uw vragen te
beantwoorden

Cruyff Foundation Voetbalmiddag in Hummelo op 17 augustus a.s.

Jij doet toch ook mee? Geef je nu op!
ook om samenspelen, van elkaar
leren en sportief met elkaar omgaan, wordt tijdens deze middag ook
een 'Fairplay Award' uitgereikt aan
de meest sportieve speler. Kortom
een leuke sportmiddag met je
vrienden, waaraan je zeker moet
meedoen!
Opgeven voor de Hummelose
voetbalmiddag kan bij sportbuurtwerker Hester den Hartog van de
Gelderse Sport Federatie via
tel. (06) 53 73 49 85 of via e-mail:
hester.den.hartog@gelderlandsport.nl.

Honden op het platteland
Laat u uw hond in het buitengebied
ook loslopen? Wat veel hondeneigenaren niet weten is dat dit
risico's met zich meebrengt. In de
ontlasting van de hond kunnen
parasieten zitten die een belangrijke rol spelen bij een infectie
onder koeien die spontane abortus
veroorzaakt. Daarom heeft LTO
Noord een flyer voor hondenbezitters uitgebracht, waarin enkele
suggesties staan wat u als
hondenbezitter zou kunnen doen.
Belangrijke aanraders
• honden in het buitengebied
aanlijnen

• uitwerpselen opruimen in
weilanden waar koeien lopen
• de hond behoefte laten doen in de
wegberm of op andere plaatsen
waar koeien er niet mee in aanraking komen
• uitwerpselen opruimen in weilanden waar geen dieren lopen (dit
gras wordt gemaaid en als voer
gebruikt in de winter)
Voor het opvragen van de flyer of
nadere informatie kunt u contact
opnemen met LTO Noord
informatiecentrum Deventer,
tel (0570) 66 28 88.

Monumentencommissie

Deze zomer organiseert de Johan
Cruyff Foundation in samenwerking
met lokale organisaties, zoals onder
andere gemeenten, sportbuurtwerk
en speeltuinverenigingen de Cruyff
Foundation Voetbalmiddag. Bij
voldoende belangstelling vindt deze
sportmiddag plaats op alle Cruyff
Courts in Nederland.
Op 17 augustus a.s. vindt de Voetbalmiddag in Hummelo plaats op het
Cruyff Court Klaas Jan Huntelaar
Veld. Jongeren uit de buurt van alle

leeftijden kunnen zich van tevoren of
op de dag zelf opgeven. Op het Cruyff
Court nemen ze deel aan allerlei
voetbalspelen zoals voetbaltennis,
penalty schieten, toernooitjes etc.
Per locatie bepalen de mensen van
de organisatie welke spelen worden
gedaan. De middag op het Court in
Hummelo start om 13.00 uur en
eindigt rond 17.00 uur.
Omdat het volgens de filosofie van
de Johan Cruyff Foundation niet
alleen om winnen gaat, maar juist

Johan Cruyff Foundation
De Johan Cruyff Foundation steunt
sportprojecten voor kinderen met en
zonder handicap in Nederland en
daarbuiten. Kinderen hebben recht
op sport en spel. Dat is vastgelegd in
het Verdrag voor de Rechten van het
Kind van de Verenigde Naties. Sport
is een belangrijk onderdeel in de
ontwikkeling van ieder kind. Ze
krijgen meer zelfvertrouwen,
ontmoeten andere kinderen,
bewegen meer, leren omgaan met
regels en discipline en krijgen te
maken met winnen én verliezen.
Maar bovenal is sport natuurlijk ook
gewoon leuk en gezond!

Open Monumentendag Bronckhorst 2007
zondag 9 september a.s. vanaf 10.00 uur
Locaties/activiteiten:
• Zelhem – museum Smedekinck
open en fiets/auto-route naar
Wolfersveen waar het unieke
badhuis te bezichtigen is
• Steenderen – fiets/auto-route
o.a. langs het gemaal op de
IJsseldijk bij Bronkhorst
• Vorden – wandeling of fietstocht
langs zeer fraaie villa's uit het
begin van de vorige eeuw en/of
bezoek aan de Pierre Cuypers
Manifestatie in Kranenburg
• Laag-Keppel – wandeling langs
fraaie panden en gerestaureerde sluis (zie foto)

De monumentencommissie vergadert op 15 augustus a.s. om 09.00
uur in het gemeentekantoor. De

vergadering is openbaar. De agenda
voor deze vergadering vindt u op
onze website www.bronckhorst.nl.

Wij zien u graag op de Open
Monumentendag! Op 28 augustus
en 4 september a.s. vindt u
hierover meer informatie op deze
gemeentepagina's, maar noteer
de datum nu vast in uw agenda.

Fotowedstrijd Kinderen in Bronckhorst
Doet u mee aan onze fotowedstrijd
Kinderen in Bronckhorst, waarmee
de 10 mooiste, grappigste,
ontroerendste of gekste foto's van
situaties in Bronckhorst waarin uw
kind, kleinkind, oppaskind,
buurtkind verzeild is geraakt, een
opvallende plek krijgen in de
nieuwe, full colour gemeentegids
2008/2009 die in heel Bronckhorst
huis aan huis wordt verspreid.
Daarnaast ontvangen de
10 winnaars ieder een cadeaubon
van 25 euro. U kunt uw foto(s) nog
inzenden tot 31 augustus 2007.
Tijdens de open dag van de
gemeente op 8 september 2007
maken we bekend wie de
gelukkigen zijn. De voorwaarden
voor deze fotowedstrijd kunt u
vinden op onze website.
Vragen?
Heeft u nog vragen, belt u dan naar
de afdeling Communicatie,
tel. (0575) 75 04 68.

Methode Bronckhorst voor het verlengen
van de gehandicapten parkeerkaart (GPK)
voor chronisch zieken
Aan het verlengen van de GPK ligt de
Regeling Gehandicaptenparkeerkaart van Verkeer en Waterstaat van
2001 ten grondslag. In deze regeling
staat dat elke vijf jaar een medisch
onderzoek met betrekking tot de
handicap van de aanvrager moet
plaatsvinden. De gemeente Bronckhorst is van mening dat het geen nut
heeft mensen met een chronische
ziekte en daardoor langdurige
beperking elke vijf jaar voor een
medisch onderzoek naar een dokter
te sturen. Bronckhorst heeft daartoe
een afspraak gemaakt met het CIZ
(Centrum Indicatiestelling Zorg) dat
voor de gemeente de indicaties doet.
Dit komt neer op het volgende:
• in de keuring voor de eerste
indicatie voor een GPK kijkt CIZ
niet alleen naar de medische

aandoening en beperking maar
ook of deze wel of niet chronisch is
• de gemeente krijgt vervolgens een
indicatie van CIZ met vermelding
'de inschatting is dat de beperking
in het lopen blijvend van aard is'
• die vermelding betekent dat de
gemeente bij de herindicatie na
vijf jaar afziet van een nieuwe
keuring, de GPK wordt dan zonder
meer verlengd
De gemeente kan op deze manier
werken omdat de eerste keuring van
CIZ voor de groep chronisch zieken
als het ware een 'keuring voor het
leven' is. De keuring gaat in op meer
aspecten dan voorheen waarbij
CIZ een oordeel geeft over het
wel/niet aanhoudende karakter
van de ziekte. Er is dan ook geen
tegenspraak met de regels, deze

worden alleen anders toegepast (in
plaats van iedere vijf jaar een
keuring, nu eenmalig een keuring
waar telkens op teruggevallen kan
worden). Omdat de gemeente het
medische advies doorberekent aan
de burger (leges), leidt de nieuwe
werkwijze (eenmalige keuring in
plaats van elke vijf jaar) ook nog
eens tot minder kosten voor de
chronisch zieke burger. De regeling
gaat per direct in.
Het eventueel doortrekken van deze
methode naar het aanvragen van
een eigen parkeerplaats voor het
huis heeft de gemeente nog niet
nader bekeken, omdat dit in de
gemeente Bronckhorst (een plattelandsgemeente met voldoende parkeergelegenheid) nauwelijks speelt.

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, nabij Dorpsstraat 11-13, verkoop van zwak-alcoholische dranken op 2 september 2007
van 11.00 tot 20.00 uur, dhr. C. Hitpass
• Hengelo Gld., Memelinkdijk 6, klootschiettoernooi, verkoop van zwak-alcoholische dranken op
2 september 2007, buurtvereniging De Noabers
• Hengelo Gld., paarden- en ponymarkt in de Spalstraat, afsluiten Spalstraat, 20 oktober 2007,
marktvereniging Hengelo Gld.
• Hummelo en Keppel, loterij tussen 13 en 27 oktober 2007, zwemvereniging DWL
• Steenderen, manegeterrein aan de Pr. Bernhardlaan, plaatsen van een tent op 2 september
2007, PSV De Zevensteen
• Steenderen, optreden van muziekbands op 14 en 15 september 2007, plaatsen van een
(feest)tent op een perceel nabij J.F. Oltmansstraat 15, verkoop van zwak-alcoholische dranken
van 13 t/m 15 september 2007, horeca Steenderen
• Vierakker, Kapelweg 14, muziekfestival op 8 september 2007 vanaf 13.00 uur, stichting
Popcollectief Zutphen
• Vorden, diverse wegen, veldloop op 4 november 2007, start en finish bij Freewheel aan de
Netwerkweg, A.V. Hanzesport Zutphen
• Vorden, Kerkstraat, afsluiten voor alle verkeer op 16 september 2007 van 08.00 tot 14.00 uur,
Hervormde Gemeente Vorden
• Vorden, marktplein aan de Dorpsstraat, beachvolleybaltoernooi op 9 september 2007 van
12.00 tot 20.00 uur, Vordense Ondernemers Vereniging
• Vorden, parkeervak voor het pand Dorpsstraat 34, plaatsen van een bouwcontainer in de
periode 27 augustus tot 15 december 2007, dhr. H.J.W. Siemes
• Wichmond, Lankhorsterstraat 25a, open tuindagen, plaatsen van diverse tenten op de
Lankhorsterstraat, tussen Walterslagweg en Nieuwenhuisweg, instellen van een parkeerverbod voor beide zijden van de weg, verkoop van zwak-alcoholische dranken op 15 en
16 september 2007, hoveniersbedrijf gebr. Arends/dhr. R.P. Krijt
• Zelhem, buurtfeest op 1 september 2007 van 10.00 tot 01.30 uur, afsluiten van de Vincent van
Goghstraat, tussen de huisnrs. 2 en 24, op 1 en 2 september 2007, dhr. P. Rijkenbarg
• Zelhem, plaatsen van tijdelijke reclameborden op de daarvoor aangewezen plaatsen van
6 t/m 31 augustus 2007, stichting Achterhoek Muziek
• Zelhem, Stationsplein, intocht Sinterklaas op 24 november 2007 van 13.00 tot 15.30 uur,
Ondernemers Vereniging Zelhem
Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.

Bouwvergunningen
•
•
•
•
•
•

Drempt, Rijksweg 20-1, bouwen zwembad
Hummelo, Rijksweg 134, vergroten melkveestal
Vorden, Schuttestraat 26, vernieuwen/vergroten ligboxenstal
Vorden, Wildenborchseweg 3, gedeeltelijk veranderen garageberging
Vorden, Zutphenseweg 12, plaatsen gevelreclame winkel
Zelhem, Goeman Borgesiusstraat 13, bouwen overkapping

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Overweg tussen nummer 11 en 13, vrijstelling bouw twee-onder-één-kap-woning, de
vrijstelling heeft betrekking op de vaststelling van een nieuw hoofdgebouw, deze vrijstellingsbevoegdheid is opgenomen in het geldende bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994'
• Vorden, Stuwdijk 3, vrijstelling vernieuwen bergruimte/geitenhok, door de vrijstelling kan een
bijgebouw met een oppervlak van 86 m2 gerealiseerd worden, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/
Vorden'
De bouwplannen liggen van 16 augustus t/m 12 september 2007 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u
op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Ruurloseweg 30-68, voor het bewonen van een recreatiewoning, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'
• Zelhem, Ruurloseweg 30-Z58, voor het bewonen van een recreatiewoning, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Meeneweg 16, voor het oprichten van een woongebouw, aangebouwd aan de
bestaande woning, voor de opvang van jongeren in een pleeggezin, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied, herziening 2-1988'
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat 9-9a, voor het bouwen van een bedrijfshal en bedrijfswoning met
berging en garage buiten de bouwvlakken, geldend bestemmingsplan 'Dr. Grashuisstraat/
Stationsplein, herziening 1-1998'
Deze ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 16 augustus t/m
26 september 2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.
Zienswijze indienen tegen de voorgenomen vrijstellingen?
Gedurende de bovenstaande termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de voorgenomen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze
kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact
opnemen met de genoemde afdelingen.

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 31 juli 2007:
• Halle, Heurneweg, heidefeest met optocht, vogelschieten, kinderspelen, dansavond,
volksspelen en fruhshoppen, tijdelijke gebruiksvergunning tent, afsluiten gedeelte
Heurneweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet aan B.M.M. Janssen-Willemsen, loterij,
24 augustus 13.00 tot 24.00 uur, 25 augustus van 13.00 tot 01.30 uur en 26 augustus 2007 van
09.00 tot 17.00 uur, stichting Heidefeest
• Steenderen, tijdelijke reclame-aanduidingen, 13 augustus t/m 9 september 2007, plattelandsjongeren Steenderen
Verzonden op 1 augustus 2007:
• Hummelo, Sliekstraat, concours hippique, 25 en 26 augustus 2007 van 08.00 tot 17.00 uur,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet aan de heer D. Brinksma, tijdelijke gebruiksvergunning tent, ponyclub De Hessenruiters
• Zelhem, afsluiten Prinses Marijkestraat, straatfeest, 25 augustus vanaf 16.00 uur t/m
26 augustus 2007 12.00 uur, buurt Prinses Marijkestraat
Verzonden op 3 augustus 2007:
• Hummelo, parkeerverbod, inhaalverbod en snelheidsbeperking op de Sliekstraat, 25 en
26 augustus 2007, ponyclub De Hessenruiters
Verzonden op 7 augustus 2007:
• Vorden, tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. spoorwegwerkzaamheden baanvak WarnsveldVorden, 27 augustus t/m 7 september en 15 oktober t/m 2 november 2007, VolkerRail
Contracting
• Vorden, vernieuwen spoor tussen overweg Lochemseweg (N346) en overweg Oude Zutphenseweg, week 34, 35, 36, 42, 43 en 44, VolkerRail Contracting
• Vorden, plaatsen tijdelijke reclame-uitingen voor de Castle Fair van 17 t/m 26 augustus 2007,
Hoffman outdoor media
• Vorden, ontheffing artikel 35 Drank- en horeca voor kastelenrit Vorden e.o., 12 augustus 2007,
In de Reep'n

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 8 augustus 2007:
• Hengelo Gld., Stellingweg 4, vernieuwen schuur
• Vorden, De Steege 39, bouwen terrasoverkapping, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Burgemeester Vunderinkhof 24, vergroten woning
• Zelhem, Het Hietland 3, bouwen garage, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Het Soerlant 1, bouwen carport en vergroten woning, verleend met vrijstelling op
grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 9 augustus 2007:
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 20, gedeeltelijk veranderen berging tot hobbyruimte
• Steenderen, Koningin Julianalaan 11, bouwen carport, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Prunushof 52, gedeeltelijk vernieuwen/veranderen van een kozijn van de woning

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 6 augustus 2007:
• Hengelo Gld., Varsselseweg 41, verbouwen en vergroten woning
• Zelhem, Slangenburgweg 1a, vergroten paardenstal ter vervanging van te slopen stalruimte
en werktuigenberging
• Zelhem, Varsselsestraat 2a, bouwen agrarisch bedrijfsgebouw, verleend met toepassing van
artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan
Achterhoek en Liemers
Verzonden op 8 augustus 2007:
• Hengelo Gld., Beijerinkdijk 3, bouwen werktuigenloods, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en verleend met toepassing van artikel 50,
lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en
Liemers
• Hengelo Gld., Molenenk 5a, veranderen deur in raamkozijn
• Hengelo Gld., Zelledijk 6, uitbreiden woning met kelder en voor opbouw garage
• Vorden, Het Schapenmeer 1, plaatsen bergruimte
Verzonden op 9 augustus 2007:
• Drempt, Tolstraat 1, plaatsen zwembad en verlengen bestaande schutting, verleend met
toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht bouwplan niet
in strijd met geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1998' en het op 26 april 2007 vastgestelde bestemmingsplan 'Buitengebied Hummelo en Keppel', correctieve herziening 2006
• Hengelo Gld., Hazenhutweg 10, plaatsen mestsilo, verleend met toepassing van artikel 50,
lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en
Liemers
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 18, vergroten woning, verleend met ontheffing van de artikelen
4.11 'vrije doorgang binnendeuren 2100 in plaats van 2300 mm' respectievelijk de artikelen
4.24 lid 3 en 4.28 lid 3 'plafondhoogte verblijfsruimten- en gebieden minder dan 2600 mm'
• Laag-Keppel, Bernhardlaan 11, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Prins Bernhardlaan 3, plaatsen lichtmasten
• Toldijk, Reigersvoortseweg 24, bouwen schuur
• Vorden, Dorpsstraat 34, verbouwen pand tot woning en café, verleend met vrijstelling op grond
van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Kampweg 6, gedeeltelijk vergroten woning

Sloopvergunningen
Verzonden op 7 augustus 2007:
• Kranenburg, Hamsveldseweg 13, slopen schuur/garage (hobbyruimte en/of bergruimte), komt
asbesthoudend afval vrij
• Steenderen, Eekstraat 3, gedeeltelijk slopen veeschuur en boerderij, komt asbesthoudend
afval vrij
• Steenderen, Timpweg 4, slopen woning en vier schuren, komt asbesthoudend afval vrij
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 15, slopen werktuigenberging
• Vorden, Kostedeweg 10, slopen vier agrarische bedrijfsgebouwen, komt asbesthoudend afval
vrij
• Vorden, Lindeseweg 2, slopen kapschuur en olieopslag
• Vorden, Ruurloseweg 67, slopen woning en bijgebouw, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Wiersserbroekweg 3, slopen asbestdakbedekking varkensschuur
• Zelhem, Heidenhoekweg 10, slopen twee kuikenhokken en een varkenshok, komt asbesthoudend afval vrij

Openbare bekendmakingen - vervolg

Verzonden op 9 augustus 2007:
• Hengelo Gld., Loakendiek 3, slopen varkensstal, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Palmberg 16-18, slopen asbestdakbedekking op de woning en de bedrijfsruimte

Kapvergunningen

Verzonden op 6 augustus 2007:
• Hengelo Gld., Maanstraat 2, 3, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 25, 26, 27 en 28, vellen van dertien
lijsterbessen, geen herplantplicht
• Hengelo Gld., Sterreweg 3 en 5, vellen van vier lijsterbessen, geen herplantplicht
• Keijenborg, Koepelweg 7b, vellen van zes berken, acht eiken, één populier en 100 m2 bos,
geen herplantplicht

In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van
het bezwaar en uw ondertekening.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Wegwerkzaamheden

Tijdelijke verkeersmaatregelen

• Hummelo, tijdens een concours hippique gelden een maximumsnelheid van 50 km/h, een
parkeerverbod aan beide zijden van de weg en een inhaalverbod voor motorvoertuigen op de
Sliekstraat, tussen de Hessenweg en de Rozengaardseweg, op 25 en 26 augustus 2007 van
08.00 tot 18.00 uur
• Vorden, tijdens een jubileumtoer (Keep Them Rolling) zijn de volgende zandwegen op
1 september 2007 afgesloten: Heidenpolweg, Zandweg, Oude Borculoseweg en Vordense
Binnenweg
• Vorden, tijdens onderhoudswerkzaamheden aan het baanvak Warnsveld-Vorden is de
Gazoorweg, tussen de Rietgerweg en de Warkensweg van 31 augustus 2007 20.00 uur tot
3 september 2007 06.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, tijdelijke verkeersmaatregelen en bouw- en sloopvergunningen) of Openbare werken (kapvergunningen).

• Zelhem, in verband met de aanleg van een oversteekvoorziening is het Stationsplein, tussen
de Zuivelweg en de Kerkweg, van 27 augustus tot 1 september 2007 of zoveel langer of korter als nodig is, afgesloten voor het verkeer

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan 'Autobedrijf Groot-Jebbink Vorden'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Autobedrijf Groot-Jebbink Vorden' en de daarop betrekking
hebbende stukken liggen van 16 augustus t/m 26 september 2007 tijdens openingstijden voor
een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan
kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.
Het plan heeft betrekking op de planologische basis voor het uitbreiden van het garagebedrijf
en het verplaatsen van de bedrijfswoning op het perceel Rondweg 2 in Vorden.
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de gemeenteraad.

Kinderboerderij Feltsigt

Enorme belangstelling voor
Oogstdag

Boedeldag op de
Schuttestraat in Vorden
De Stichting veilingcommissie Vorden houdt zaterdag 25 augustus de
jaarlijkse boedeldag aan de Schuttestraat 20 in het buurtschap Linde.
Daar kunnen belangstellenden tussen
9.00 en 15.00 uur terecht. Er zijn een
groot aantal artikelen in de aanbieding zoals bankstellen, tafels, stoelen,

klein meubilair. Ook een groot assortiment potten en pannen, snuisterijen
voor binnen en buiten, alsmede gereedschap, speelgoed, boeken LP’s en
CD’s. Dit alles omlijst door een lekker
kopje koffie. De locatie is middels
bordjes uit alle richtingen aangegeven. De opbrengst van deze boedeldag
is bestemd voor de restauratie van de
hervormde dorpskerk in Vorden.

HC'03 Klaverjasseizoen 20072008
Het klaverjasseizoen begint op zaterdag 1 september 2007 met een
‘Kaartmarathon’ van 14.00 tot 22.30
uur. Iedereen kan meedoen.
Voor de organisatie is het belangrijk
dat ze weten hoeveel kaarters er meedoen.
U kunt zich opgeven tot 30 augustus
bij de volgende personen: Bertus
Evers, tel. 0575–451487. Riky Mentink,
tel. 0313– 471051. Anton Bremer, tel.

De maaier met aflegger, getrokken door een paard werd vanaf het terras gevolgd.
Het was bij Kinderboerderij Feltsigt een gezellige drukte tijdens de Oogstdag op zondag 5 augustus 2007. Vele belangstellenden kwamen om het
ouderwetse roggemaaien van dichtbij te beleven. De keus om de oogstactiviteiten een week te verschuiven in verband met het slechte weer was zeker de goede.

Everlien en Albert Janssen waren zeer
blij met de enorme belangstelling
voor hun oogstdag. Vele vrijwilligers
waren actief om de ouderwetse oogstactiviteiten te laten zien en er levendig over te vertellen.
Het was ook een mooi tafereel: de
mannen die handmatig, met ‘zicht’
de rogge afmaaiden. De met de andere hand gevormde bosjes werden door
de vrouwen gebundeld met bosjes roggestrootjes. Deze garven werden later
aan de ‘gaste’, in schoven gezet.
De meeste bewondering was voor de
maaier met aflegger, getrokken door
een paard. De prachtige Belg stapte
fier voor de ouderwetse kar. Deze
maakte fraaie bossen na het maaien.

De bundels werden weer door de vrouwen gemaakt en door jongelui met
een ponywagen opgehaald. Met een
ouderwetse dorsmachine werd de rogge vervolgens gedorst, waarna de balen werden gemaakt met een pers.
Daarnaast werd het maaien met een
binder, waar een trekker voor reed gedemonstreerd. Dat ging alweer een
stap sneller. Tot slot werd met een minicombine gewerkt.
Tussendoor werden de aardappelen
gerooid en het met de hand geraapt
en verdeeld over de drie ‘bennen’. En
er werden oude ambachten gedemonstreerd, zoals zeis scherpen en manden vlechten.

Naast het roggeveld werd gehooid.
Ook hier werden de verschillende methoden gedemonstreerd. Bewondering was voor het prachtige paard die
de werkzaamheden verrichte. Het met
de hand zeisen en met gavel schudden
werd eveneens getoond.
De kinderen vonden vooral het springkussen en de trampoline leuk, waarvandaan ze toch een schuin oog konden hebben voor het oogsten.
Op het naast het roggeveld opgestelde
terras was het voor iedereen goed toeven. Een hapje en een drankje waren
verkrijgbaar, waarbij er nog zicht op
de werkzaamheden bleef. In de ochtend werd het geheel muzikaal omlijst door een accordeonist. ’s Middags
werden de vrolijke noten door een gelegenheidstrio gebracht. Kinderboerderij Feltsigt, Bekveldseweg 5, Bekveld. Informatie en routebeschrijving
www.feltsigt.nl.

0313 –476066. Ben Buiting, tel.
0313–472610.
E-mail: ben.buiting3@orange.nl. De
data voor de hele competitie zijn: 1 oktober zondag 30 september, 2 november zondag 4 november, 3 december
zondag 2 december, 4 januari 2008
zondag 13 januari, ‘Marathonkaarten’
zaterdag 19 januari 14.00 tot 22.30
uur. 5 februari zondag 3 februari, 6
maart zondag 2 maart, 7 april zondag
6 april.

Kleurige quilts op Wijngoed
Kranenburg
Zaterdag 25 augustus wordt op
Wijngoed Kranenburg de ‘show
and tell’ middag gehouden. Cursisten, zowel beginners als gevorderden laten dan het resultaat van een
heel jaar quilten zien.
Erie Braakhekke die deze cursus organiseert en tevens de organisator is van
de show legt uit wat een quilt is. ‘Een
quilt bestaat uit drie lagen, de top, tussenlaag (vulling) en de voering. De top
bestaat uit diverse kleine lapje stof
van verschillende bij elkaar passende
kleuren die volgens een bepaald patroon aan elkaar worden gezet. De tussenvulling bestaat uit wol, katoen of

fiberfil en deze geeft het volume aan
de deken. Een quilt maak je twee keer,
eerst de top en later zet je, door met
kleine stiksteekjes (quilten) rond elk
patroontje te gaan, de drie lagen samen vast. De meeste quilts worden
met de hand gemaakt, een quilt maak
je (of geef je) dan ook voor het leven’,
aldus Erie Braakhekke.
Mensen die belangstelling hebben
voor quilten kunnen deze zaterdag
vanaf 14.30 uur bij Wijngoed Kranenburg aan de Kostedeweg 2 in Vorden
terecht, waar de koffie en thee klaar
staat. In september start Erie Braakhekke weer met een cursus. Voor
meer informatie tel. 0573-256300.

Actueel en snel: www.contact.nl
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pakkers

Twee gratis airco’s
op een Chevrolet!

Weekendvoordeel

Geldig van donderdag 16 t/m zaterdag 18 augustus 2007

Aqua mossel
Mosselen
Excellent
2 kilo

5.99

Extra grote sortering
Uit de koeling
Bak 2 kilo
ELDERS 8.49

Nubira SW
v.a. € 17.195,Dat wordt ijskrabben deze zomer, want Chevrolet heeft nu een actie om kippenvel van te krijgen!

Palm
Bier Speciale

U krijgt tijdelijk een gratis airco op een Chevrolet plus een gratis Carrier airco voor thuis. Zo houdt
u niet alleen het hoofd koel tijdens het rijden maar ook wanneer u thuis bent. Ook 100%Content
worden? Ga nu naar de Chevrolet dealer voor een frisse proefrit of kijk op chevrolet.nl

Autobedrijf Groot Jebbink B.V.
Bettinkhorst 2, Zutphen, 0575-516646
www.groot-jebbink.nl

Matiz

Kalos

Aveo

krat

IT’S A BIG PLUS.

8.99

www.chevrolet.nl

Lacetti

Nubira SW

Tacuma

Epica

Captiva
*Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 16 jaar.

De verkoopprijzen zijn inclusief BTW en BPM, exclusief metallic lak, kosten rijklaarmaken, kentekenleges en verwijderingsbijdrage. Getoond model kan afwijken an de
standaarduitrusting. Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 5.7/100 km tot 8,8/100 km De gemiddelde CO2-uitstoot varieert van 149 gr/km tot 210 gr/km.
Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Krat 24 ﬂesjes à 30 cl
ELDERS 13.25
500 gram

0.99

www.contact.nl

WEEKBLAD

Nu ook op internet
DE GROOTSTE TEGELVERKOOP IN GELDERLAND

MEGA TEGELVERKOOP

Aviko
Flavourites
of frideale

PLUS
Biefstuk

Diverse smaken
Uit de diepvries
Zak 610-750 gram
ELDERS 1.89-2.09

Supermals en sappig
500 gram
NORMAAL 8.50
kilo

2 halen
1betalen

VAN VELE TOPMERKEN WAND- EN VLOERTEGELS
GOEDKOPER KUNT U NERGENS KOPEN, ZELFS NIET OVER DE GRENS!!

DE GEHELE BOUWVAK OPEN!
ZOMERVAKANTIE ACTIE

15%
KORTING
* uitgezonderd lopende acties en projecten

OP GEHELE VOORRAAD
ASSORTIMENT
ZAT. 4 T/M 18 AUG.

5.99

Diamarine
Côtes de
Provence
rosé

Uit Frankrijk
2 flessen à 75 cl
NORMAAL 8.98

Nú 4.49

1.69

+

Zoete witte druiven
*Wij verkopen geen alcohol
aan personen onder de 16 jaar.

Victoria nieuwe oogst
Kilo

4 flessen

2.49
PLUS
Koffiepads

3.59
Pepsi,
Sisi en
7-UP

Regular roast,
dark roast
of mokka
Zak 48 stuks
NORMAAL 3.19

Diverse smaken
4 flessen à 150 cl naar keuze
ELDERS 4.68-4.76

33/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

OPEN:
ma. t/m do. 8.00 - 18.00 uur
vrij. 8.00 - 21.00 uur
zat. 9.00 - 16.00 uur
Den Sliem 85 Groenlo Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl
www.bettingressing.nl

PLUS Eland - Hengelo Gld
AD2
A
RR 00 M
O
0
VO 40.
±

www.plussupermarkt.nl

Raadhuisstraat 53 T: 0575-463777 F: 0575-461766
Openingstijden:

maandag - woensdag
donderdag - vrijdag
zaterdag

8.00 - 20.00
8.00 - 21.00
8.00 - 20.00

Wat een verschil.
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Provinciale Veebeoordelingswedstrijd

Herbert te Selle beste zwartbont
veebeoordelaar van Gelderland

Veel belangstelling bij
openluchtdienst
Vorige week zondagochtend 5 augustus waren de leden van de Evangelisatiecommissie van de Hervormde en Gereformeerde kerk in
Vorden samen met diverse vrijwilligers al vroeg in de weer om op de
zichtlaan van kasteel Vorden ter
hoogte van de Vordensebosweg het
terrein in gereedheid te brengen
voor de geplande zomeropenluchtdienst die traditioneel ieder jaar in
deze omgeving wordt gehouden.
Deze fraaie locatie was dus deze
zondag de 'groene kathedraal'
De zomer liet zich deze keer van de
goede kant zien want onder een strakblauwe hemel in de schaduw van de
bomen en uit de wind was het hier
goed toeven. Een bijzonder groot aantal mensen, waaronder veel vakantiegangers en mensen vanuit de regio,
waren gekomen voor deze openluchtviering. De dienst was zo in elkaar gezet dat er voor elk wat wils was. Ook
voor de kinderen was er genoeg te beleven en voor de allerkleinsten was er
kinderoppas geregeld, zodat een ieder
van jong tot oud met de openluchtdienst kon meedoen.

De beste zwartbont veebeoordelaars van Gelderland, (v.l.n.r.) Gerwin Polinder (2de), Herbert te Selle (1ste), Leon Klein Kranenburg (medewerker) en Linda Kerkhof-de Jong (3de), (zittend) Gerard Reijnders kreeg de aanmoedigingsprijs.
Zaterdag 4 augustus 2007 werd de provinciale wedstrijd veebeoordelen gehouden bij melkveebedrijf ‘Covik’ van de familie Boschloo/Pelgrom in
Steenderen. Na een spannende schriftelijke voorronde voor alle 27 kandidaten, werd een tweede, mondelinge ronde gehouden met de beste 17. Uiteindelijk behaalde Herbert te Selle het hoogst aantal punten en werd tot
beste zwartbont veebeoordelaar van Gelderland uitgeroepen.

Diverse instructieavonden gingen
eraan vooraf, waar de kneepjes van
het beoordelen voor zwartbont en
roodbont vee werden geleerd. Hierbij
behoren ook praktijkoefeningen,
waarbij een groep jonge veebeoordelaren discussies voert met de instructeurs.
De wedstrijd op 4 augustus, georganiseerd door de Jongeren Veeteelt Commissie (JVC), werd sportief gestreden.
De deelnemers hadden in de regionale voorrondes al goed gepresteerd. Het
was opvallend dat er zo’n grote opkomst was in deze categorie, jongeren
tot 30 jaar, zeker in een tijd dat het
aantal veehouderijen minder wordt.
Er zullen in de toekomst gelukkig altijd liefhebbers van vee blijven.
De groep werd gesplitst voor de twee
onderdelen van de schriftelijke voorronde van de ochtend. De kenmerken
van de te beoordelen koeien werden
doorgegeven en genoteerd op de wedstrijdformulieren. In de categorie ‘uitpunten’ kregen een koe en een vaars
per onderdeel punten van de deelnemers. Onderdelen zijn onder andere
hoogtemaat, kruisligging, beenstand,
uierdiepte, beengebruik en het algemeen voorkomen. Tweede opdracht
was vijf vaarzen ‘op nummer zetten’.
Hierbij moeten de deelnemers de
mooiste koe per onderdeel, frame, type, uier, beenwerk en algemeen voorkomen, aangeven.
De wedstrijdformulieren werden overgedragen aan het wedstrijdcommissariaat en de computer telde de punten
op. Door de juryleden zwartbont, de
heren Robert Overvelde en Jan Hoegen
werden de resultaten uitgelegd, tevens hoe de formulieren moesten worden ingevuld. Er ontstond naar aanlei-

ding daarvan enige discussie, omdat
deelnemers een andere mening hadden. Wijzend naar de diverse onderdelen van de koe werden de standpunten besproken, wat overigens op de
puntentelling geen invloed had. Toch
kunnen de juryleden deze discussies
zeer waarderen.
Van de 27 deelnemers mochten de 17
beste in de middag nogmaals in de
ring. Deze moesten hun kennis van
koeien en de kenmerken ervan mondeling toelichten. De gebruikte vaktermen uit de rundveehouderij waren
voor hen duidelijke taal, de toeschouwers keken gelnteresseerd toe.
Deze punten werden toegevoegd aan
de lijst en de jury gaf tot slot nog een
toelichting. Aan het einde van de middag werden de punten van alle deelnemers voorgelezen en kregen de beste
drie hun bekers uitgereikt door de secretaresse van de JVC, Mathilde Berends. Ook was een aanmoedigingsprijs beschikbaar. Deze was voor Gerard Reijnders, die als 16 jarige op de
15de plaats eindigde.
De beste zes kandidaten gaan op 15
september 2007 naar de Landelijke
wedstrijd veebeoordelen voor zwartbont in Noordbeemster (Noord-Holland). Dit zijn: Gelders kampioen
zwartbont veebeoordelen Herbert te
Selle, 261 punten; 2. Gerwin Polinder,
255; 3. Linda Kerkhof-de Jong, 249; 4.
Joran Hoegen, 247; 5. Martijn van de
Boom, 246; 6. Danny Kerkhof, 244.
Een aantal deelnemers die deze zaterdag in Steenderen hoge ogen gooiden,
nemen ook deel aan de provinciale
wedstrijd roodbont veebeoordelen bij
de familie Uenk in Nijbroek op zaterdag 11 augustus 2007. Hiervan gaan de
beste 11 kandidaten door naar de lan-

Fiets de Boer op
Zaterdag 4 augustus organiseert de
LTO in samenwerking met de afdeling Vorden van ‘Vrouwen van Nu’
de tocht ‘Fiets de boer op’.
Met name de bedoeling om de deelnemers een kijkje te laten nemen achter
de schermen van onder meer een
rundveebedrijf, meubelmakerij, varkenshouderij, tuinmechanisatiebe-

drijf, een wijnverbouw bedrijf, terwijl
ook de bezichtiging van een kerk op
het programma staat. Op een thans
nog ‘geheime’ rustpauze, treffen de
fietsers een aantal ‘Vrouwen van Nu’,
die ter plekke stapels pannenkoeken
gaat bakken. De start is tussen 10.00
en 11.30 uur vanaf de dorpskerk in
Vorden.

delijke wedstrijd roodbont veebeoordelen op 22 september 2007 in Holten
(Overijsel).
Hans Boschloo en Monique Pelgrom
kijken terug op een geslaagde dag op
hun veebedrijf. Hun koeien speelden
een belangrijke rol, geschoren, gewassen en gepoetst.

De muzikale begeleiding was in handen van Kees van Dusseldorp op keyboard en verder was er medewerking
van trompettiste Lianne Heijenk. Voorganger was plaatselijk predikant dominee Jan Kool. Hij ging nader in op

WEB-PAPER

het thema van de openluchtdienst:
'Zin of geen zin?!' over de zin van het
leven, waar leef je voor en God die zin
aan je leven geeft.
Verder waren er bloemen die door de
aanwezigen naar een zieke konden
worden gebracht en er was eveneens
een bloemstuk voor een van de Vordense tehuizen. Ook werd er gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om een
bandopname van de dienst te bestellen.
Na afloop werd er ruimschoots gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om elkaar te ontmoeten en na te praten onder het genot van koffie, thee
en frisdrank. De cake die er ook bij
was, zag er extra feestelijk uit want de
kinderen hadden de plakjes tijdens de
dienst van extra beleg voorzien en een
ieder liet dit zich goed smaken. Er was
ook een tafel ingericht met flyers etc.
om mee te nemen.

De evangelisatiecommissie kan al met
al tevreden terugzien op een zeer geslaagde zomeropenluchtdienst en gezien de vele positieve reakties zal er
ongetwijfeld volgend jaar weer een
openluchtdienst op deze lokatie op
het programma worden gezet.
De eerstvolgende activiteit van de
Evangelisatiecommissie is het welbekende en succesvolle 'Vorden zingt' op
verzoek op zondagavond 26 augustus
om 19.00 uur in de Vordense Dorpskerk.

de digitale krant.

Kijk snel
op www.contact.nl
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Bennie was een boeren jongk den
opgreuin biej wat olderwets boernvolk. Zien va Gerrad en zien mo
Grada ,al wat older, ze kwammen
met flink warken an de kost. Bennie, as jongsten kreeg vulle andach
van zien olde leu. Niks mis met ,
maor ton hij volwassen was, ton
hatte nog nooit de veute biej een
ander onder de taofel had. Neet biej
een ander warken leart en zich zelf
wat anders learn bekieken. Een wat
eigenwies jonk. En wat wilt ’t geval,
vader Gerrad geet dood en Bennie
en moder Grada ,ze zit met hun beiden umme de taofel.Bennie tegen
zien moo:”Ik heb altied motten
warken hier zo op ons bedrief en
dat vervelen mien al lange. Ik wil
mien weareld gaon onderzeuken.
Er is mear dan allenig maor wark.
Ik wil wat leuke dingen beleaven. Ik
wil boeiende mensen learn kennen
waor ik wiezer van kan wonnen.
Die echt wat hebt te zeggen.” En
dat ging an. Hij verkocht zien melkrechten en zien koeien. Het gebruuk van de grond veur een jaor
verpacht en ton ging hij de grote
wereld in. Hij zag riekdom en vulle
armoe. Praoten met vulle mensen
en vraog wat hun het leaven tut iets
moois maakt. De meesten hadden
daor nog nooit an gedacht. Hij ondervond dat er gin mense op um
zat te wachten. Dat ze um een
vrumden snoeshane vonden. Wanneer hij royaal was dan wollen ze
d’r um wel graag afhelpen. Echt
wieze en hoogstaonde leu waor hij

zich an op kon trekken..die um op
hoger gedachten brachten... nee ...
Hee vroog d’r nao, of ze ok zulke
mensen ok argens kenden? In eigen
omgeving of van heurn zeggen? Jao
en ton vaag, neumden ze een man
die zich had teruggetrokken uut de
grote weareld en allenig in een
armzalig krot en met heel weinig
genoegen nam en den had de naam
wies en helder te wezzen.. Den man
zol um misschien wiezer kunnen
maken. Nog wat reizen en vraogen
en ja ton, in een heel simpel onderkommen vond hij de man. Bennie:”
Mag ik oew wat vraogen? Ik kwam
van ver en wol graag mensen learn
kennen waor ik wat van kan learn.
Older en wiezer mensen met vulle
inzicht en wiesheid as ikke. Ze zeien mien dat ik hier an het goeie
adres wasse? “De man keek um lange an en zeg:”Kom morgen met
zonsopgang maor waerumme. Dan
zal ik weten of ik oew hier met helpen kan.” Bliej en dankbaor gink
Bennie een slaopplaatse zeuken en
was de volgende morgen op tied
umme mear te weten .
Het magere grieze kealken keek
um vriendelijk an en zeg:”Ik kan
oew in contact brengen met een
persoon waor iej vulle van kunt learn. Vulle leavens wiesheid en ervaring en ze sprek oew eigen taal. Onzen Bennie straalden: “Ästebleef
vertel mien waor ik ze kan vinden?” De wieze man zeg:”Morgen
vrog op weg. En dan de zelfde weg
terug volgen. Let op de mensen die

iej ontmoet wat ze dood en waorumme en waorveur. Net zo lange
terug op oewen weg, tut dai een
mense zeet met ne’n olde dekken
umme de rugge en een paar olde te
grote schone andersumme an de
veute. Wannear iej dat persoon tegen komt dan weet iej dai de goeien hebt. Dat persoon kan oew vulle
vertellen. “Bennie onder weg en
heel opgeruumd. Dat was ja neet
moeilijk. Hij bekeek alle mensen secuur en wat ze deden en waorumme. Vraog van alles maor gin ene
deed um denken an die apparte
persoon. Hij reizen, hij leep en zien
geld was op. Ten slotte biej volle
maone kwam in de eigen boern
buurte zonder te vinden wat hij
zocht. In vredesnaam, hongerig en
meu kold en verkleumd, mislukt
zien reize, kloppen Bennie op de
deure van zien olde boern bedrief.
Hij reep deur de gleuve van de brevenbusse:” Astebleef doe open. Ik
bun het . Ik bun wear terugge..” Met
wat gestommel gink naor een tiedjen de deure lus en… : “O mien
jonk, bun iej d’r wear. Wat bun ik
toch bliej.. En ton gink de deure helemaols los en zien olde moder Grada stond met ne lampe in de ene
hand en ne olde dekkene umme de
rugge aover de nachtponne en de
olde schoene van zien va, in d’r haost angeschotne andersumme an
de veute, in de deure.
De Baron van Bronckhorst
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Gezamenlijk initiatief gezondheidsorganisaties in Gelderland en
Overijssel

Globe ontdekt

een reisburo is een reisburo tot u

Tips voor het voorkomen van
gezondheidsproblemen bij het zwemmen
Op een warme dag is het heerlijk om af te koelen bij een plas of een
meer. Toch is het zwemmen in open water niet zonder risico. Een aantal gezondheidsorganisaties in Gelderland en Overijssel, waaronder
GGD Gelre-IJssel, en de beide provincies geven recreanten tips hoe ze
gezondheidsklachten het beste kunnen voorkomen.

KWALITEIT ZWEMWATER
• Maak gebruik van een officieel
aangewezen, open zwemwater. Bij
elk geschikte zwemplaats treft u
een blauw bord aan waarop staat
dat het geschikt zwemwater is. De
andere plassen en meren worden
niet gecontroleerd op geschiktheid als zwemwater.
• Rivieren zijn gevaarlijk om in te
zwemmen, onder meer vanwege
de sterke stroming, de kou, waardoor er eerder kramp kan ontstaan, en het bootverkeer.
• Lozingen van rioolwater via riooloverstorten (bij overvloedige regenval) geven een grote kans op
bacteriologische verontreiniging.
Ook bij jachthavens is de kans op
bacteriële besmetting groot.
• Zwerfvuil in het water of aan de
waterkant kan ratten aantrekken.
Ratten zijn de verspreiders van de
ziekte van Weil. Ruim daarom altijd uw afval op. Het is altijd aan te
bevelen waterschoenen te dragen
als bescherming tegen bijvoorbeeld glas, ijzeren voorwerpen en
stenen.
VEILIG ZWEMMEN
• Duik nooit in ondiep of troebel
water. De kans is groot dat door
aanraking met de bodem (ernstig)
letsel ontstaat.
• In diep water (bijvoorbeeld zandwinplassen en grindgaten) ontstaan koude stromingen. Wanneer u hierin terechtkomt, is er
een verhoogd risico op krampverschijnselen en kan gevaar voor
verdrinking ontstaan. Raak bij
kramp niet in paniek. Probeer
kalm te blijven en trek zo effectief
mogelijk de aandacht van andere
zwemmers.
• Verlaat bij onweer en bliksem zo
snel mogelijk het water en zoek
beschutting. Niet onder een
boom, maar bijvoorbeeld in een
auto.
BLAUWALG
• Blauwalgen (of blauwwieren) zwe-

ven als groene sliertjes of slijmerige proppen in het water. Bij warm
weer vormen ze een opvallend
laagje op het water dat vaak verschillende tinten groen/blauw
heeft. Blauwalgen kunnen huidirritatie en maag- en darmstoornissen veroorzaken. Vermijd contact
met drijflagen van blauwalgen.
Het is aan te bevelen direct na het
zwemmen te douchen.
KLACHTEN NA HET ZWEMMEN
Na het zwemmen kunnen verschillende klachten optreden. Hieronder
staan de bekendste:
• Zwemmersjeuk
Zwemmersjeuk is de meest voorkomende klacht bij het zwemmen
in het buitenwater. Dit is een jeukende huiduitslag die te herkennen is aan rode bultjes. Zwemmersjeuk wordt veroorzaakt door
de larven van wormen. De larfjes
zijn met het blote oog niet te zien.
Ze zijn afkomstig van een slak en
gaan op zoek naar een watervogel.
Daarbij kunnen ze per toeval bij
een zwemmer terechtkomen. Een
larfje dat in de huid doordringt
sterft daar en deze afweerreactie
veroorzaakt jeuk. De irritatie kan
soms langer dan een week duren,
maar verdwijnt uiteindelijk vanzelf. Wie veel last heeft van zwemmersjeuk, kan aan de huisarts een
jeukstillend middel vragen.
• Oorontsteking
De belangrijkste klachten zijn
jeuk, oorpijn, vochtafscheiding en
tijdelijk gehoorverlies. Mensen
met regelmatig terugkerende oorklachten of afweerstoornissen en
diabetici lopen een groter risico.
Oorontsteking kan worden veroorzaakt door een bacterie die van nature in het water voorkomt. De
kans hierop is groter in een lange
periode met warm weer.
• Maag/darmstoornissen
Klachten kunnen zijn: maagkramp, misselijkheid, braken,

koorts en diarree en duren over
het algemeen enkele dagen tot
hooguit een week. De maag/darmstoornis wordt meestal veroorzaakt door een virus of bacterie.
Deze komen niet van nature in
het water voor maar komen daarin terecht via lozingen van rioolwater, dierlijke mest of rechtstreeks van de zwemmers. Bij
warm weer kunt u natuurlijk ook
maag/ darmklachten krijgen die
niet het gevolg zijn van zwemmen. Meestal komt dit door het
eten van onjuist bereid of bewaard voedsel (bijvoorbeeld bij de
barbecue).
• Ziekte van Weil
Symptomen zijn plotseling opkomende griepachtige verschijnselen met acute hoge koorts tot 40
graden Celsius, koude rillingen,
hoofdpijn, rugpijn en spierpijnen,
meestal in de kuiten. De verschijnselen treden op binnen vijf tot
veertien dagen na de besmetting.
U wordt aangeraden om bij deze
verschijnselen zo snel mogelijk
een dokter te raadplegen, want de
ziekte is ernstig, na een aantal dagen kunnen de nieren en lever
aangetast worden. Uiteindelijk
kan geelzucht optreden. De ziekte
van Weil wordt veroorzaakt door
een bacterie, die zich verspreidt
via de urine van ratten. Besmetting kan zowel in het water als op
de oever plaatsvinden, via wondjes in de huid of via slijmvliezen.
Wie klachten heeft gekregen van
het zwemmen in oppervlaktewater,
kan deze melden bij de GGD of bij de
provincie. Milieupunt Overijssel
(038) 425 24 23, Milieuklachten en Informatiecentrum Gelderland(
026) 359 99 99. Dat kan dan leiden
tot extra onderzoek of het nemen
van maatregelen om te voorkomen
dat nog meer mensen ziek worden.
De tips om gezondheidsklachten bij
het zwemmen te voorkomen is een
gezamenlijk initiatief van de provincie Overijssel, de provincie Gelderland, GGD Rivierenland, GGD Regio
Nijmegen, GGD Regio Noord Veluwe, GGD Regio IJssel Vecht, Hulpverlening Gelderland Midden GGD Regio Twente en GGD Gelre-IJssel.

Meer keus, meer service, meer vakantie. Dat is Globe Reisburo!
Wij geven u graag een passend advies. Van een weekendje weg tot
wereldreis: de mooiste vakanties boekt u gewoon bij Globe
Reisburo in Zutphen.
Vorden.
ZUTPHEN

Vorden,
Overwelving 3 - Tel: 0575 - 517 tel.
031 0575-44 84 40
Zutphenseweg
26a
vorden@globereisburo.nl
zutphen@globereisburo.nl
www.globereisburo.nl

Berendsen Drempt
verkoop en plaatsing
van doorsteek omheining
vierkante en ronde palen

Elektrische afrastering
Verkoop • Reparatie • Omheiningen • Paardestallen
Dealer van HOTRA EN IFOR WILLIAMS

• Paardentrailers • Aanhangwagens • Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw • Onderdelen •
Reparatie alle merken trailers
Hoefkensestraat 16a, Drempt
Telefoon (0313) 47 63 11, Mobiel 06 53842907

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

O.B.S.
Tel. 0575-553283
of
Mob. 06-51106955

De wedstrijd wordt gehouden in
drie categoriën nl. amateurs,
prijswinnaars vorige jaren en professionals. Daarnaast wordt het
publiek gevraagd om rond 16.00
uur een oordeel te geven over de
gemaakte schilderijen: de publieksprijs. De expositie bestaat
uit schilderijen die de afgelopen
jaren zijn gemaakt in het kader
van het Kleurenpalet. Een aantal
schilderijen is na afloop van de
wedstrijd te koop. Een unieke gelegenheid om een origineel schilderij aan te schaffen van een historisch plekje in Bredevoort. Voor
deze wedstrijd kan met zich vooraf opgeven via info@kleurenpalet.nl of op de dag zelf op vanaf
8.30 uur , 't Zand 23 in Bredevoort, Woonzorgcentrum "St. Bernardus". De organisatie is in handen van de Lionslub Oost-Achterhoek. Meer informatie ook op de
website www.kleurenpalet.nl
Op 18 augustus is er ook de 3e zaterdagboekenmarkt in Bredevoort en wordt er op het plein 't
Zand een cultureel festijn het zogenaamde Zandfestijn georgani-

seerd met kinderactiviteiten en
muziek.
Toelichting
Het Kleurenpalet van de Achterhoek is de titel van een unieke teken- en schilderwedstrijd in etappes. De organisatoren hebben het
idee 'geleend' van een soortgelijke
wedstrijd in Bretagne, getiteld
'Couleurs de Bretagne'. Het initiatief is afkomstig van de Lionsclub
Zutphen, die voor de organisatie
een speciale stichting in het leven
heeft geroepen. Doel van Kleurenpalet van de Achterhoek is het bijzondere erfgoed van de Achterhoek onder de aandacht te brengen van deelnemers en hun achterban. Amateur en beroepskunstenaars krijgen via het Kleurenpalet van de Achterhoek een unieke kans om hun creativiteit te botvieren op de prachtige natuur en
historische panden en inwoners
van Oost Gelderland. Met het evenement geven de organisatoren
niet alleen de inwoners van Oost
Gelderland, maar ook vakantiegangers uit de rest van Nederland

en buitenland de kans om hun
creativiteit te tonen en vervolgens
hun werk te exposeren. De manifestatie heeft plaats op zaterdagen in de periode van half mei tot
eind augustus. De deelnemers zitten steeds in een andere gemeente en tekenen of schilderen een
van de onderwerpen die door de
organisatie zijn uitgezocht. Men
is daarbij volkomen vrij in de keuze van de voorgestelde onderwerpen en de wijze van uitvoering.
Aan het eind van elke schilderdag
wordt het ingeleverde werk beoordeeld door een deskundige jury
en tentoongesteld. Aan het eind
van het seizoen is er een overzichtstentoonstelling van de winnende werken. De organiserende
Stichting Lions voor behoud van
cultureel erfgoed is er in geslaagd
om van het Kleurenpalet van de
Achterhoek een jaarlijks weerkerend evenement te maken. Het is
de bedoeling dat het aantal schilderdagen in de toekomst nog verder wordt uitgebreid. Bij de organisatie van de evenementen krijgt
de stichting zowel hulp van de
plaatselijke Lionsclubs als plaatselijke vrijwilligers. Kleurenpalet
van de Achterhoek is mogelijk geworden met financiële steun van
een aantal bedrijven en instellin-

GRATIS
25

Dirk van der Houwen

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

uw
voor Vorden
en omgeving
Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl

't Kleurenpalet wederom in Bredevoort
Op zaterdag 18 augustus 2007 wordt een schilder/tekenwedstrijd
gehouden in Bredevoort. Deze wedstrijd is onderdeel van het
Kleurenpalet van de Achterhoek, een stichting ter bevordering
van het culturele erfgoed in de Achterhoek.

gaat nét even verder

gen. Hoofdsponsor is de Rabobank, die het evenement ondersteunt via de plaatselijke Rabobanken.
Hoe verloopt zo'n schilderdag?
Tussen negen en tien uur worden
de deelnemers ontvangen en
schrijven ze zich in. Dan worden
ook de onderwerpen gepresenteerd waaruit de deelnemers kunnen kiezen. Tussen tien uur en
half drie kan worden gewerkt aan
het schilderstuk. Tussen half drie
en drie uur wordt het werk ingeleverd en worden de doeken en tekeningen ingelijst voor de expositie.
Om vijf uur wordt het juryrapport
bekend gemaakt en worden de
prijzen uitgereikt.
Het materiaal dat is toegestaan:
doek, karton, papier, zijde, hout,
metaal, porselein, glas, steen. Het
uitsluitend toegestane formaat is
40x50 centimeter. In totaal is er
een prijzenpakket van € 5.000.
Hoofdprijs is dit jaar een 'kunstreis' voor twee personen naar Rome. Per dag kunnen 80 personen
deelnemen. Om zeker te zijn van
een plaats kan men zich vooraf
schriftelijk inschrijven bij 'Kleurenpalet van de Achterhoek' via info@kleurenpalet.nl

Peter van Nistelrooy
Muizengatweg 9
7227 DN Toldijk

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:
Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur
Lid N.V.K.H.

Tel. 0575 - 452090
e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

Behandeling wordt grotendeels
vergoed door zorgverzekeraar

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

NIEUWE EN GEBRUIKTE KACHELS

• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

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

Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

www.wittesmid.nl
Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35
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HAMOVE leden pakken punten bij
Rizla Racing Day
daar niet helemaal tevreden mee. Fabian Heusinkveld uitkomend voor Motoport Zelhem (zie foto) was in duel
verwikkeld met 250-cc kampioen Randy Gevers die de overstap gemaakt
heeft naar de supersport klasse. De
wedstrijd werd overigens gewonnen
door Arie Vos die hiermee ook Nederlands kampioen werd. Vos won ook de
superbike race na een uitermate
mooie en spannende wedstrijd gereden te hebben. Hij kreeg het ditmaal
niet kado want zijn voornaamste tegenstander was niemand minder dan
Barry Veneman die tweede werd op
slechts
drietiende
van
een
seconde.Bob Withag, ook een van de
leden van de HAMOVE, pakte een
mooie vierde plaats.

Foto: Henk Teerink.
Afgelopen zondag werd er in Assen voor de achtste keer het gratis evenement Rizla Racing Day gehouden. De vele tienduizenden toeschouwers
konden genieten van zowel motor, auto als kart wedstrijden. Dit gecombineerde programma werd aangevuld met demonstraties.

De dag begon met motorraces en het
publiek kreeg meteen al spektakel te
zien.Roy ten Napel, protégé van Torleif
Hartelman behaalde tijdens zijn debuut dit jaar in de supersport klasse
meteen een podium plek. Hij was de
hele tijd in een spannend duel verwikkeld met Joan Veijer.Veijer haalde,
naar de mening van ten Napel, in on-

der een gele vlag en die koste hem de
tweede plaats. Hij was echter wel tevreden met zijn derde plaats en overweegt om volgend jaar het WK supersport te rijden. Mile Pajic had het dit
keer niet makkelijk en moest alles uit
de kast rijden om achtste te
worden.Rik Lenters ,ook door Hartelman gesteund, werd tiende maar was

VVV Bronckhorst prominent
aanwezig op Castle Fair
Van 22 t/m 26 augustus 2007 vertegenwoordigt de VVV Bronckhorst
het gezamenlijk toeristisch product van de gemeente op de Castle
Fair in Vorden. In een stand van
ruim 25m2 zullen de vele toeristische en recreatieve mogelijkheden
worden belicht. Thema's als Kunst
en Cultuur, Wild Eten en Sportieve
Recreatie zullen nadrukkelijk naar
voren komen.
De VVV Bronckhorst heeft voor de opzet en invulling van de stand samenwerking gezocht met het 'Toeristisch
Platform' in Vorden. Loes Klein - Kieviet, secretaris van de VVV hierover:
"We zijn bijzonder gelukkig met de

medewerking van het Platform en de
positieve reacties van onze VVV-leden."
Loes Klein vervolgt: "Door alle hulp
zijn we in staat de naar verwachting
ruim 20.000 bezoekers een goed beeld
te schetsen van wat de gemeente te
bieden heeft. En dat is nogal wat, daar
zijn we met z'n allen trots op!"
De stand zal, naast de informatie van
de VVV-leden, tijdens de Castle Fair gevuld zijn met verschillende wandel-,
fiets en autoroutes en kaarten. Ook de
DVD "Bronckhorst, beleef het!" zal tijdens deze dagen getoond worden en
te koop zijn. Tenslotte wordt ook de
mogelijkheid om bij de VVV aantrekkelijke arrangementen te boeken gepresenteerd.

Een lekker eitje van uw
eigen gezonde kippen?

Na de motorraces was er een demonstratie van het Moto GP team van Suzuki met hun WK rijders John Hopkins en Chris Vermeulen die een ware
show weggaven. Jeroen Bleekemolen
gaf een mooie demonstratie in zijn
A1GP wagen van Team Nederland en
draaide enkele donut's op het circuit.
De Duitser Andreas Wirth reed een
aantal ronden in een heuse Champ
Car en het vele publiek genoot hier
enorm van. Hij verbrak het bestaande
ronderecord van Jos Verstappen met
maar liefst vier seconden.
In het eerste weekend van september
rijden de Champcars voor het eerst in
Assen en het belooft een waar spektakel te worden.

Veevoederhandel
H. Vlogman
Zutphenseweg 125
7251 DP Vorden
Tel.(0575) 552959

professionele voeding voor dieren

Na de demonstratie's was het de beurt
aan de Duitse Formule drie, BRL V6 &
BRL LIGHT klasse, kartrace en de
Dutch Supercar Challenge. De ruim
vijftig duizend toeschouwers gingen
na een zonovergoten racedag met een
tevreden gevoel naar huis.

Kippen hebben goede
voeding nodig, om gezond
te blijven. En een gezonde
kip legt met regelmaat een
lekker ei.
Daarom bij ons verkrijgbaar:
730 Garvo volledig legmeel of
731 Garvo volledige legkorrels

zoekt

CHAUFFEURS

Motorwagen/Trailers
met alle soorten werkzaamheden,
ook op parttime basis, ’s nachts
en alles in goed overleg!
Mooie jobs in een gezond (groeiend)
bedrijf waar o.a. gewerkt wordt voor grote
opdrachtgevers als de overheid,
de Nederlandse Spoorwegen enz.

Kijk op internet: www.schotpoort.nl
Reacties naar: f.fransen@schotpoort.nl
op Postbus 10, 6970 AA Brummen

Wij zoeken een

oppas aan huis

SONNEVELD ADMINISTRATIEEN BELASTINGADVIESBUREAU

NO
AB

in Halle-Heide

voor 2 kindjes( 5 en 3 jr)
voor de ma en do.
Verdienste € 8,00 per uur.
Interesse?
Bel (06) 20 53 27 86.

DE OPRUIMING IS BEGONNEN BIJ

De

MEDEWERK(ST)ER ACCOUNTANCY

die wij zoeken heeft een opleiding op MBO-niveau afgerond (b.v. Moderne
Bedrijfs Administratie), zal aanvankelijk de volgende werkzaamheden verrichten:

financiële administraties
- verzorging van aangiften omzetbelasting
- samenstelling van concept jaarrekeningen;
- verzorging van

en op termijn:
Vrije tijdskleding
korting tot 40%
Tuinmeubelen
kortingen tot 40%
Kussens
kortingen tot 50%
Dus kom gauw naar

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 21 39, Fax (0575) 46 22 05
info@goossensatomica.nl, www.goossensatomica.nl

- verzorging van concept aangiften

inkomstenbelasting
- verzorging van loonadministraties
- verzorging van concept aangiften vennootschapsbelasting
gedurende minimaal 16 uren per week, maximaal 32 uren per week.
mr. A.J.C.M. Sonneveld, Kerkstraat 4a, 6996 AH Drempt.
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Fietsvierdaagse Ruurlo

Terug van weggeweest?
Even leidingen spoelen
Weer thuis na een welverdiende vakantie? Of bent u langer dan een week
niet thuis geweest? Dan is het raadzaam direct bij aankomst thuis het water in de leidingen door te spoelen.

Het water heeft tijdens uw afwezigheid lange tijd ongebruikt stilgestaan.
Daardoor kunnen er stoffen uit de leiding zoals lood of koper in het water
terecht zijn gekomen. Ook hebben
bacteriën de kans gehad zich in het
stilstaande water te vermenigvuldigen. Dit kan een nadelig effect hebben
op uw gezondheid. Door de warmte
van de afgelopen tijd loopt ook de
temperatuur van het drinkwater op.
Ook dit kan het oplossen van stoffen
en de groei van bacteriën versterken.
Hoe spoelt u het water in de leidingen
door? Laat het koude en warme water
bij alle kranen gedurende een minuut
stromen. Het beste kunt u de
douchekop onderdompelen in een
emmer met water (of het sproeistuk
eraf draaien). Zo komen er minder
kleine waterdruppeltjes vrij, waarin
bijvoorbeeld legionellabacteriën kunnen zitten. Ventileer indien mogelijk
of verlaat voor alle zekerheid de ruimte.
Nog vragen?
Kijk dan op www.vrom.nl/legionella,
op www.minvws.nl of op www.postbus51.nl.
U kunt gratis bellen met Postbus 51. T
0800 - 8051. Op de website van Postbus
51 kunt u een brochure over legionella downloaden of aanvragen.

Voor de hele familie…..

De VVV Ruurlo organiseert van 28
t/m 31 augustus a.s. weer een fietsvierdaagse. Er kan dagelijks vanaf
9.00 uur gefietst worden vanuit de
VVV, Kerkplein 18 te Ruurlo.
Voor de langere afstanden dient men
voor 12.00 uur te vertrekken. De deelnemers worden voor 17.00 uur terug
verwacht bij de VVV. De lengte van de
fietstochten is 40km en 60 km. Hoeveel dagen u wilt fietsen bepaalt u
zelf; één, twee, drie of vier.
Het is de fiets-commissie ook dit jaar
weer gelukt prachtige fietstochten uit
te zetten. Het zijn schitterende fietstochten in de omgeving van Ruurlo,
Hartje Achterhoek.
De fietsliefhebber kan kennis maken
met een groot gedeelte van het karak-

teristieke gebied van de Achterhoek,
het coulissenlandschap. De routes lopen door bossen, over paden, langs beken en houtsingels. Prachtige doorkijkjes en mooie plekjes maken van de
tocht een echte plezier rit. Onderweg
is er voldoende gelegenheid te rusten,
iets te gebruiken of te bezichtigen.
Na afloop, wanneer men alle dagen
heeft mee gefietst, ontvangt men een
medaille als herinnering. Indien men
voor 17.00 uur terug is bij de VVV, is er
de mogelijkheid onder genot van een
glaasje fris, even gezellig na te kletsen
over de gefietste route.

Alle informatie over de Ruurlose fietsvierdaagse is verkrijgbaar bij het VVVkantoor, Kerkplein 18, tel. 0573 453926.

Motor-avond-4-daagse
Keijenborgse Motor Club'95

Na de succesvolle motoravondvierdaagse van voorgaande jaren, organiseert KMC'95 wederom een Motor-avond-4-daagse van dinsdag 21
tot en met vrijdag 24 augustus
2007.
Elke avond kunt u een gevarieerde rit
van ca 100 km rijden door de Achterhoek, Twente en Liemers. Deze ritten
zijn door eigen leden uitgezet. Denk
wel aan de groene kaart; een deel van
de route kan door Duitsland gaan.
De mogelijkheid om met een voorrijder naar keuze te rijden wordt ook dit
jaar weer geboden, zowel recreatief als
sportief, zodat u in uw eigen stijl kunt
genieten van de mooie landschappen
die onze routes bieden.
Inschrijving en starten vanaf clubcafé
Evers, Keijenborgseweg 27 te Velswijk.
Starten tussen 17.30 en 19.00 uur. Starten met voorrijder vanaf 18.10 uur (bij
inschrijving opgeven). Als u aan minimaal drie avonden deelneemt ontvangt u een leuke attentie. KMC'95 is

een actieve club waarbij de inzet van
eigen leden van groot belang is. Iedere
zondagmorgen van april tot en met
oktober is er een toertocht met voorrijder.
Jaarlijks worden verder de volgende
activiteiten georganiseerd: Lente-dagtocht met voorrijder, voor leden en
niet leden. 3-Daagse motorweekend,
voor leden. Zomer-dagtocht met voorrijder, voor leden en niet-leden. Motor
avondvierdaagse, voor leden en niet leden. Herfst-dagtocht met voorrijder,
voor leden en niet leden. Feestavond.
Midwinterlezingen. Motordagen, vervolgcursus voor motorrijden, door ervaren instructeurs.
De volgende activiteit van de KMC is
de herfstrit op zondag 23 september
a.s.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij
het secretariaat: Theo Stapelbroek, Eulingkamp 8, Keijenborg, tel. 0575462429.
Internetadres:
www.kmc95.nl.

Ruesink Open 2007 tennistoernooi groot succes
Het jaarlijkse Ruesink Open tennistoernooi in Ruurlo is weer ten
einde. Gedurende de week van 6
t/m 12 augustus werden er op de
Ruurlose tennisbanen 175 wedstrijden in allerlei onderdelen gespeeld.
Zondag 26 augustus staat Hengelo Gelderland vanaf 11.00 uur bol van activiteiten voor de hele familie. Het Achterhoeks Museum 1940-1945 heeft
dit jaar een heel bijzonder soldatenkamp met allerlei militaire motorfietsen waaronder de unieke parachutistenmotor de Welbike.
Dit kleine platte motortje (gemotoriseerde step) werd in een metalen container aan parachutes gedropt tijdens
de Slag om Arnhem op 17 sept. 1944.
De soldaten zullen demonstraties geven met de verschillende motorfietsen die allemaal helemaal in originele
militaire toestand verkeren. Daarnaast is er een tentenkamp waar je
kunt zien hoe de soldaten toen leefden compleet met gebakken eieren.
Vanaf 13.00 uur arriveren de eerste
van ca. 200 veteraan motorfietsen met

een bouwjaar van voor 1940 en die
zullen tot ruim 15.00 uur te bewonderen zijn naast de grote kerk bij het museum.
Merken van weleer zoals; Harley Davidson, Indian, BMW, Zündapp, Victoria, DKW, Monet Goyon, Peugeot,
Ariel, BSA, Matchless en vele andere
merken zullen de geschiedenis doen
herleven. Het grootste rijdende museum van Europa is deze middag te bewonderen. Uiteraard is er voor het hele gezin iets te doen en naast al dit

technische gebeuren is er ruim aandacht voor het vrouwelijke gedeelte
van het gezin. Het hele centrum staat
vol met kramen met allerlei leuke
spullen op het gebied van mode en accessoires en andere hebbedingen.
Voor de liefhebbers zijn er kramen
met tweede hands boeken. Diverse
kinderattracties voor de allerkleinsten
en vooral gezelligheid. De sfeer zal optimaal zijn door de muziek van een
dweilorkest op het hele terrein en later op de middag zal er onvervalste
rock te beluisteren zijn bij café De
Zwaan door de JPR Strinxband.
Zondag 26 augustus een verrassende
dag voor het hele gezin in Hengelo
Gld.

WERELD NATUUR FONDS

Natuurwandeling over landgoed de Wildenborch

Het fraaie landgoed de Wildenborch
staat jaarlijks op het programma van
het Wereld Natuur Fonds om het met
een bezoek te vereren.
Ook dit jaar zal dat weer het geval zijn.
Dit landgoed is niet bijzonder groot,
maar het mag zich verheugen in een
grote diversiteit aan planten en dieren. Wie aan de wandeling deelneemt, zal zien dat het er voor de natuurliefhebber goed toeven is. Een bijzonderheid is de grote vijver voor het
huis, waar een grote hoeveelheid kikkers in het voorjaar kikkerconcerten

geeft die zijn weerga niet kent. In de
zomertijd zijn de kikkers wel aanwezig, maar n het zijn vaak meer de libellen die op dat moment de aandacht
trekken.
Achter het huis is een bosgebied met dankzij de voedselrijke bodem- een rijke bodemvegetatie.
Momenteel zal het waarschijnlijk een
schatkamer zijn aan de vele soorten
paddestoelen. Maar meer bekend is de
Wildenborch natuurlijk vanwege het
feit dat de bekende Achterhoekse
dichter A C W Staring hier gewoond

heeft.
Ook hieraan zal onze ervaren natuurgids natuurlijk ruime aandacht schenken. Zondagmiddag 19 augustus a.s.
bent u van harte welkom.
Start is om 14.00 uur bij de kapel aan
de Kapelweg, tussen Lochem en Vorden.
Aan de deelnemers wordt t.b.v. natuur- en landschapsbescherming een
bescheiden bijdrage gevraagd. Voor
nadere info kan men contact opnemen met Job Teeuwen, Velhorst 1, Lochem, 0575-431198 (nà 18.00 uur).

De weergoden hebben ook dit jaar de
organisatie niet in de steek gelaten.
Hoewel er aan het begin van de week
door de regen enige vertraging in het
speelschema dreigde te ontstaan waren op zondag 12 augustus rond de
klok van half vijf alle finales gespeeld.
Wat gedurende de week opviel was
het hoge spelniveau en de sportiviteit
tussen de deelnemers tijdens de partijen.
De dames enkel 3 werd in een poule
van drie gespeeld. Vivian ten Dolle,
Winterswijk, en Miriam Westerink,
Rheden, hadden beide hun eerste poulewedstrijd gewonnen, zodat ze in een
onderlinge ontmoeting op zondag
speelden om de toernooiwinst. In een
ietwat eenzijdige partij trok Miriam
Westerink met 6-3 6-2 de winst naar
zich toe.
In de heren enkel 3 ging de finale tussen Danny Tekampe uit Groenlo en
Bas de Vries uit Zwolle.
Beide heren waren met goed en degelijk spel in de finale terecht gekomen.
De partij begon voor Tekampe voortvarend en in een mum van tijd stond hij
op een 4-1 voorsprong in de eerste set.
Hij pakte de eerste set met 6-2. Het talrijk aanwezige publiek ging er daarom maar eens goed voor zitten.
Het was duidelijk dat de Vries er een
schepje boveop moest doen wilde hij
uitzicht houden op de titel. De tweede
set was boeiend met tennis van een
goed niveau. De Vries deed wat hij kon
en speelde naar z'n mogelijkheden,
maar kon niet voorkomen dat Tekam-

pe met de titel aan de haal ging.
Rond de klok van vijf werden door de
voorzitter Jan de Boer de prijzen uitgereikt en hij nodigde de spelers uit zich
volgend jaar weer in te schrijven voor
het toernooi.
Uitslagen Ruesink Open 2007:
GD 7: Lauri de Goeij - Frank Veldhuis /
Christine Nales - Martin Sanderman 64 6-2.
HD 7: Jeroen Lankhorst - Raymond
Moulen / Wim Boschloo - Peter van de
Wal 7-6 6-4.
DE 7: Lauri de Goeij - Anouk Jacobs van
den Hof 6-4 5-7 6-2.
HE 7: Gjon Cenaj - Simon Meijer 3-6 16.
DD 6: Poule 1e Maaike Ooink - Wendelien Nijland. 2e Riet Platje - Gerrie
Wijnbergen.
HD 6: Martie Dijkman - André v.d.
Vlekkert / Jan Willem Hengeveld - Pieter Hanselman 6-4 6-3.
DE 6: Poule 1e Anne Aagten. 2e Corinne Helmink.
HE 6: Stef Kleinluchtenbeld - Jasper
Emmers 3-6 7-5 6-4.
GD 5: Anneleen Dijkman - Martie Dijkman / Evelien Dijkman - André v.d.
Vlekkert 6-3 4-6 6-3.
DD 5: Evelien Dijkman - Anouk Scholten - Jony v.d. Mosselaar - Anneleen
Dijkman 3-6 6-4 2-6.
HD 5: Poule 1e: Frank Nij Bijvank Niels Hinderks.
DE 5: Vera Bloemsma - Merel Lindenhovius 1-6 3-6.
HE 5: Dirk van den Hoven - Erik van
Kernebeek 6-1 2-6 6-4.
HE 4: Yoran van den Berg - Roderik ten
Dolle 7-6 6-0.
HD 3: Poule 1e Alwin Zwaan - Bas de
Vries. 2e Dennis Lütjohann - Rik ter
Braak.
DE 3: Poule 1e Miriam Westerink.
HE 3: Danny Tekampe - Bas de Vries 62 6-3.
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Informeer ook naar de gunstige voorwaarden
voor doorplaatsing van advertenties
in onze weekbladen:
Contact Bronckhorst, Contact Ruurlo,
Weekblad Elna, Groenlose Gids
en Contact Warnsveld!
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5 liter motorolie 15W40
alleen zaterdag 18 aug voor slechts €

50% KORTING!

op alle klomppantoffels OP=OP!!
AGRARIERS OPGELET:
Tank 1200 liter, Kiwa gekeurd, dubbelwandig, Incl. elektrische pomp,
telwerk, aut. afslagpistool, Simtec filter. Alleen op zaterdag 18 aug.
van € 1595,-- voor €

Enkweg 1a

ALLE ZOMERCOLLECTIES
75% KORTING
VAN 08.00 TOT 10.00 UUR
ALLEEN 18 AUGUSTUS
en als extra: een waardecheque
t.w.v. 15% van uw aankoopbedrag
te besteden vanaf 21 augustus
Burg. Galleestraat 9

7.50!!

1295,- (excl. BTW)

Weulen Kranenbarg

VAN 08.00 TOT 17.00 UUR
ALLEEN 18 AUGUSTUS

HABBEKRATS

€ 5,- of € 10,uitzoeken
Visser damesmode

ALLE AFGEPRIJSDE
ZOMERMODE

75%
KO RTI N G
Raadhuisstraat 2

Tuunte Fashion

ALLE ZOMERCOLLECTIES
75% KORTING
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
ALLEEN 18 AUGUSTUS
en als extra: een waardecheque
t.w.v. 10% van uw aankoopbedrag
te besteden vanaf 21 augustus
Burg. Galleestraat 9

MANDJES AKTIE

1 brood naar keuze + 6 witte bollen + kruidkoek
+ knackerbrood + 5 plak krentenwegge
Samen voor

Bakkerij Joop Bruggink

Dorpsstraat 11

10%

Zaterdag 18 augustus 2007

Opruiming in
KORTING
het centrum
op alle geuren van Vorden
Zutphenseweg 2

DA Drogist ten Kate
Vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur

SPECIALE AANBIEDINGEN

5 huisgemaakte apfelstrudel halen

EN OPRUIMINGSMODELLEN MET

en maar

Meubeldesign

G-star
Levi’s
Only
DEPT
Wrangler
PallMall
Scotch & Soda
Martomod
Freeman T Porter
enz. enz.
Zutphenseweg 8

4 stuk betalen

(incl. vanillesaus en slagroom)

€ 8.00 (normaal 10.75)

HOGE KORTINGEN”
Enkweg 15a

Dorpsstraat 11

NU of NOOIT

HELFT V/D HELFT
is 75%
Onyx Mode

Burg. Galleestraat 6b

“OOK OP 18 AUGUSTUS VEEL

Kerkstraat 3

Bistro de Rotonde

€ 10,00

Totale
zomercollectie

70% korting
Zutphenseweg 3c

Yvonne Jeugdmode

De laatste restanten nu voor hèèl weinig.....
Alles de hele dag:

3 halen, 1 betalen

(v/d originele prijs)

Voor de vroegste vogels  koffie & broodje
 de meeste keus!
Dus heel veel halen...heel weinig betalen
Fashion Corner

Zutphenseweg 8

Gratis Koffie bij aankoop van een Broodje
Rondweg 2

Shell Groot Jebbink

Rondweg 2

uit!
deur
de
Alles
De laatste artikelen voor de laagste prijzen
BATAVUS
ANCONA
VAN € 549.00
VOOR €

449.00

Alle Fuji Atb's en
PROFILE
FIETSCOMPUTER race fietsen op voorraad
VAN € 11.95
VOOR € 5.00 !!

* (vraag naar de voorwaarden in de winkel)

Profile Bleumink

Dorpsstraat 12

KOOPJES KOOPJES KOOPJES

KORTING tot wel

75%
KOOPJES KOOPJES KOOPJES
Dorpsstraat 15

25% korting!!*

Sueters

BANKEN • FAUTEUILS
KASTEN • SLAAPKAMERS

Dorpsstraat 12

Van 08.00 tot 09.00 uur
ALLEEN VOOR DE VROEGE VOGELS

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

SUPERONTBIJT

150,- EURO EXTRA KORTING OP:

Met verse jus - croissants - vers gebakken broodjes e.d.

€ 5,-

ALLE AFGEPRIJSDE SHOWROOMMODELLEN
BOVEN DE 1000,- EURO

per persoon (normaal € 9.95)

DEZE AKTIE IS ALLEEN GELDIG OP ZATERDAG 18 AUGUSTUS VAN 9.00 - 16.00 UUR

Zutphenseweg 24

Helmink meubelen

Dorpsstraat 24

Hotel Bakker

ALLE AFGEPRIJSDE SCHOENEN

ALLES DE DEUR UIT!!!!

ALLÉÉN OP 18 AUGUSTUS TUSSEN 8 EN 16 UUR

70% korting!!

2e PAAR GRATIS
Dorpsstraat 4

Giesen Schoenmode

alleen zaterdag 18 augustus
van 08.00 tot 17.00 uur
alle zomerrestanten met
een kortingsticker

Burg. Galleestraat 12

Roosenstein QUALITY WEAR

Zaterdag 18 augustus 2007
Opruiming in het centrum van Vorden

