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Feestweek Oriëntatierit

Duivensport

P.V. Vorden
UITSLAG WEDVLUCHT VANAF
TESSENDERLOO OVER EEN
AFSTAND VAN CIRCA 140 KILOMETER
W.J.S. Verbeek 1, 19, 20; M.M. Tiemessen 2, 3; H.A. Eykelkamp 4, 5, 6, 7, 8, 12;
C. Bruinsma 9, 10, 13, 14; comb. A en A
Winkels 11; T.J. Berentsen 15, 16; D.J.
Gotink 17, 18.
WEDVLUCHT VANAF
MONTLINCOURT OVER EEN
AFSTAND VAN CIRCA 370 KILOMETER
M.M. Tiemessen 1, 3, 8, 10, 11, 18, 19;
comb. A en A. Winkels 2, 15; H. A Eykelkamp 4, 5, 9; C. Bruinsma 6, 12; E.
Bruinsma 7, 13, 14; D.J. Gotink 16; R. de
Beus 17; Wieneke Winkels 20.

Zingen bij het Vordens
Mannenkoor
Iedereen kan het !

Zondag 19 augustus is in Wichmond de feestweek begonnen met de bekende oriëntatierit.

Start en eindpunt waren bij het Ludgerusgebouw te Vierakker. De pauze
werd genomen bij de Herberg in Vorden. De route ging rondom Vorden,
door landgoed Hackfort en den Bramel, door het Vordense bos en buurtschap Delden. Daarnaast werden enkele wijken in de bebouwde kom van
Vorden en Wichmond aangedaan om
het puzzelwerk te versterken.
Dit jaar waren er weer verschillende

instinkers bedacht om de fietsers op
het verkeerde been te zetten. Zo waren er putdeksels met het opschrift
STEENWIJK, waarna men af moest. Velen zagen deze niet en gingen af op
het op papier gedrukte STEENWIJK
even verderop. Daardoor miste men 1
van de "goede" controleposten.
Het weer werkte goed mee. In tegenstelling tot vorig jaar bleef het droog.

Diplomazwemmen
In het Vordense zwembad ‘In de
Dennen’ werden vrijdagavond, de
zwemexamens voor het diploma A,
B en C afgenomen.
De door de instructeurs Ernst Jan Somsen, Mirko Navarro en Tim Koster opgeleide kandidaten slaagden allemaal.
Dit waren:

Diploma A: Rianne Reinders, Quinten
Moeshart, Gitte Broekman, Daan van
Pijlen, Jochem Besselink, Paulina
Zents, Deirdre Koekenbier, Imre Koekenbier, Timo Dimmendaal, Ruben
Wentink, Esmée Berendsen, Luciano
Luca, Ché Bijenhof en Roxane Henning.

Diploma B: Stefano Klaassen, Tara Pierik.

Diploma C: Bo Groot Roessink, Niels
Langwerden, Luc Rouwenhorst, Danique Waarle, Rachelle Rondeel, Savo Saman, Sandy de Wilde, Ilse Geers en
Sam Quelle.

In totaal deden 277 deelnemers mee
aan de oriëntatierit. Na de rit werd het
feest voortgezet bij het Ludgerusgebouw waar Jubal de deelnemers muzikaal welkom heetten. Om 17 uur vond
de opening van de feestweek plaats
door een toespraak van voorzitster Erna Roeterdink en het zingen van het
Wilhelmus. Het feest is tot in de
avonduren doorgegaan, met medewerking van een coverband. Aanstaande dinsdag staat de volgende activiteit
op de kalender: De spel- en spektakelavond.

Een van de dingen die je zou kunnen
gaan doen is…. zingen. Je hoort het bijna de hele dag op de radio en ook op
de televisie zijn er vaak programma's
waarin gezongen wordt. Meestal door
solisten, maar ook zeer regelmatig
door allerlei groepen. Zo heb je misschien voor de vakantie een of meer
programma's van "Korenslag" gevolgd.
En kreeg je toen een beetje de kriebels
en dacht je bij jezelf: "Dat zou ik eigenlijk ook wel willen doen." Ja, want eigenlijk kan iedereen zingen. En in een
koor lukt dat zeker, omdat je het niet
alleen hoeft te doen.
Het Vordens Mannenkoor is bijvoorbeeld zo'n koor waar je elke maandagavond tussen 20.00 en 22.00 uur in het
Dorpscentrum van Vorden kunt komen zingen. Dit koor staat open voor
alle mannen uit Vorden en omgeving.
Naast de maandagavondrepetities
treedt het koor ook regelmatig op tijdens concerten. De liederen die worden gezongen zijn zeer gevarieerd.
Soms klassiek, maar ook steeds meer
populaire en moderne liederen uit deze tijd. Behalve dat je plezier hebt in
zingen hoef je geen speciale zangtalent te zijn en hoef je ook geen techni-

sche muziekkennis te hebben.
"Maar in zo'n mannenkoor zitten toch
alleen maar oude, serieuze mannen!"
Deze opmerking horen we vaak om
ons heen. En eerlijk gezegd, de mannen van het Vordens Mannenkoor zijn
niet meer de allerjongsten, maar als
ze samen staan te zingen, straalt de
jeugdigheid er nog van af, en wordt er
tussen het zingen door erg veel gelachen en plezier gemaakt. Trouwens
mannen van rond de dertig, veertig
kun je toch nog geen oude mannen
noemen.
Wil je meer weten over het koor, kijk
dan eens op internet onder www.vordensmannenkoor.nl. Je vindt daar ook
adressen van mensen waarmee je contact kunt opnemen. De secretaris van
het koor (Willem Drok) in de avonduren opbellen (542937) kan ook altijd.
Of kom gewoon op een maandagavond naar het Dorpscentrum. Vanaf
3 september beginnen de repetities
weer.

Diegenen die op een andere manier
kennis willen maken met het Vordens
Mannenkoor, kunnen ook eens komen luisteren naar het eerst volgende
concert om 20.00 uur in de kerk van
Laren (Gld.) op vrijdag 28 september.

Zevende plek Arjan Mombarg
Na de fraaie derde plaats vorige
week in het Zuidlimburgse Beek, is
Arjan Mombarg zaterdag tijdens
een 100 kilometer koers in Hallum
(Friesland) zevende geworden.
Tijdens deze race demarreerde eerst
Arjan Smit en vervolgens ook Arjan
Mombarg. Beiden werden weer door
het peloton terug gehaald. Direct erna
ontstond een kopgroep van vier personen, waaronder ook Cedric Michaud,

clubgenoot van de Vordenaar. Arjan:
‘Doordat Cedric in deze kopgroep vertoefde hoefden wij in feite niets anders te doen dan de wedstrijd te controleren’. Wel de vier aan kop bleven
weg, waarna in de eindsprint de Zwitser Alain Gloor, Roy Boeve uit Kampen
(2e) en de Fransman Cedric Michaud
(3e) te snel af was. Arjan Mombarg
werd uiteindelijk 7e, nipt voor zijn
‘plaaggeest’ van de NK Geert Jan van
der Wal uit Urk.

Hurry-up naar de bakker
voor een lekker hapje

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Zondag 26 augustus 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek
19.00 uur Gezamenlijke zangdienst Vorden zingt in de Herv.
Kerk, ds. R.J. Perk.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 26 augustus 10.00 uur ds. P. W. Dekker 19.00 uur
Gezamenlijke zangdienst Vorden zingt in de Herv. Kerk, ds
R.J. Perk.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 augustus 10.00 uur Mevr. Z. Langwerden-Bloemendaal.
R.K. Kerk Vorden
Zondag 26 augustus 10.00uur Woord- en communieviering,
vakantiekoor.
R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 25 augustus geen viering
Zondag 26 augustus 10.00 uur woord- en communieviering,
dameskoor.
Tandarts
25/26 augustus P.J. Waart, Barchem tel 0573 44 17 44.
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.
Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld.
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.
Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten:
Bewaking (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur
en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tienerafdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie &
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen
van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd).
Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30
uur.

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60

Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij.
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij.
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden:
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.
Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, (0900) Yunio (lokaal tarief), 24 uur
per dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.
Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.
Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht
bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag 13.3017.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte
huisdieren.
Dierenbescherming
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.
Terminale thuiszorg
‘Noaberhulp’ tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05,
openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur.
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij:
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steunpunt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail info@portaalwegwijzer.nl
Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.
Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT
Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van
VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.
Artsenpraktijk HOMEOPATHIE
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en
acute klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur,
zondags telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en
mobiel (06) 13 80 17 29.

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

VLAAI V/D WEEK
 Afslanken, meer energie: drie keuzes! Doe gratis
voedingsanalyse + test. Bel
Jerna Bruggink 0575-463205.
 Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlmann, 06-54326669.
 Te koop: Kippen aan
de leg. Goossens, tel. (0575)
46 16 70 of 46 37 43. Alleen
op afspraak.
 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.
 Hondenschool ‘Klein
Weetink’ te Velswijk.
Zie: www.kleinweetink.nl
 Boedeldag op zaterdag
25 augustus a.s. aan de
Schuttestraat 20 te Vorden.
Van 9 tot 15 uur. Organisatie
Veiling Commissie Vorden.
 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.
 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.
 3 ha hooi beschikbaar;
wel zelf maaien inl. 0653379132.
 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.
 ''Ik goa ok weer es Aloë
vera producten gebruuk'n''.
Pure Aloë vera producten.
Jannie Nijkamp Warnsveld.
Tel. 0575-521316.
 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.
 Nordic Walking cursussen
en loopgroepen. Bel (0575)
46 36 03 of www.vitalnowa.nl
 Veiling commissie Vorden
vraagt goederen voor de te
houden Veiling, Pleinmarkt en
Boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
tel.nr. 55 14 86 en 55 17 87.
 Puppycursus v.a. 8 wkn.
Verschillende vervolgcursussen voor elke leeftijd, in
Wolversveen (tussen Zelhem,
Ruurlo, Hengelo). Tel. 0314 62 51 83 of 06 - 25 10 33 12
www.karinwentink.nl .
 Bridgen leren? De vervolgcursus voor beginners
start op 11 september.
Gegeven door gediplomeerd
docent. Inlichtingen: J. Post
tel. 0575-555884.

 Verloren: smalle gouden slavenarmband. Donderdagavond 09-08-2007.
Route ged. Mispelkampdijk 9
(trottoir) ‘t Jebbink - ged.
Boonk - oversteek Zutph.
weg - ged. Hoetinkhof.
Wie heeft hem gevonden?
Waardevol aandenken! Tel.
0575 - 552128.

• Zwitserseroomvlaai

€

6,25

6-8 pers.

DINSDAG = BROODDAG

• 3 fijn volkoren

€

4,25

WEEKEND-AANBIEDINGEN

• Chocoladecroissant

€

1,50

€

5,95

met banketbakkersroom

• Slagroomschnitt
 Hallo lieve mensen kom
lekker tekenen of schilderen kijk op www.tekenpraktijk
hetkleineveld.nl of vraag folder aan tel. 0575 - 542937.
 Cursus Mandala tekenen
begint in de derde week van
september. Rian Drok 0575 542937.

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

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf

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

Dagmenu’s

22 augustus t/m 28 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.

Woensdag 22 augustus
Runderbouillon met flensjes / Wiener Zwiebelrostbraten met aardappelen en groente.
Donderdag 23 augustus
1/2 Haantjes gebraden met frieten, appelmoes en
rauwkostsalade / Yoghurtfriss ... met slagroom.
Vrijdag 24 augustus
Mosterdsoep / Visspies met kruidenboter, aardappelen en groente.
Zaterdag 25 augustus (alleen ophalen)
Duitse biefstuk met gebakken uien, aardappelen en
rauwkostsalade / IJs met slagroom.
Maandag 27 augustus
Gesloten.
Dinsdag 28 augustus
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / IJs
met slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team
Wendie en Thomas

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze zoon en broertje

Na een intens leven is op 70-jarige leeftijd overleden

Jim

Bertus van Zuilekom

Jim is geboren op 13 augustus 2007 om 01.48
uur. Hij weegt 3440 gram en is 51 cm lang.

* Zutphen,
26 oktober 1936

† Zutphen,
17 augustus 2007

Huur
Mister Steam

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

Mister
Steam

Familie en vrienden

Mark Zelle, Esther Jacobs en Mick

“Package-deal”

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is te huur bij:

Correspondentieadres:
Berkenlaan 341
7204 EM Zutphen

De Boonk 45
7951 BT Vorden
Tel. 0575 - 550911

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie,
waarvoor u wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op
woensdag 22 augustus om 14.15 uur in de
IJsselzaal van het crematorium Dieren, Imboslaan 6
te Dieren.

Reuze trots op onze zoon

Pim

Voorafgaand is hier vanaf 14.00 uur nog gelegenheid om afscheid van Bertus te nemen.

Willem Robert
Geboren op 17 augustus 2007 om 11.26 uur.
Hij weegt 3150 gram en is 51 cm lang.

Soms heeft u geen zin of tijd om te koken. Gewoon even
niet al die rompslomp. Daarom bieden we u een makkelijk shoarmapakket. Lekker, snel klaar en compleet met 5
pitabroodjes en een heerlijke saus. Een echte werelddeal.
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

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

Vleeswarenkoopje

Leer Reiki of Ontdek Ki.

Cursussen/trainingen binnenkort in
Diepenheim, Doetinchem, en Almen.
Meer weten? Bel Lia & Jan van ’t Veen
(0547) 35 14 33 of kijk op
www.warmehanden.nl

Beenham +
Saksische leverworst

Na afloop is er nog een samenzijn in de koffiekamer van het crematorium.

Diny

14 september

2007

Hans

Vrijdag 14 september 2007 zijn wij 50 jaar
getrouwd.
Dit willen wij met kinderen, kleinkinderen, familie
en kennissen vieren.
Wij nodigen u uit voor onze receptie op zaterdag
15 september 2007 van 15.30 uur tot 17.00 uur in
Café-Restaurant „‘t Wapen van ‘t Medler”,
Ruurloseweg 114 te Vorden.
Diny en Hans Spithoven
Prins Clauslaan 13
7251 AS Vorden

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee Leo ons gedurende zijn leven heeft
omringd, delen wij u mede dat, na een liefdevolle
verzorging is ingeslapen

Jiles Cornelis Leonard Littel
Leo
* Utrecht,
3 november 1928

† Zutphen,
17 augustus 2007
Rinske Dekker
Peter en Marjo
Marc
Thon
Josien en Taeke

Wilhelmina Bernardina Maria
Sessink-Dolphijn
weduwe van Albertus Franciscus Sessink

op de gezegende leeftijd van 93 jaar.

Warnsveld: Henny en Henk Wiskamp-Sessink
Freddy en Bernadette
Ronald en Yvon
René en Johanna
Sheila en Erik
Warnsveld: Gerry en Bennie Klooken-Sessink
Astrid en Robert
Rudy en Kim
Achterkleinkinderen

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
sinds 1908

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

500 gram

€

500 gram

€

5.
4.98

Maaltijdidee

Broccolischotel

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

WEBPAPER
De digitale krant!
www.contact.nl

Uit aller naam:
Frans Veld
Vorden, augustus 2007

voor onze weekbladen:
Weekblad Contact
Weekblad Elna
De Groenlose Gids
2007
26 juni
Dinsdag ng no. 16
69e jaarga

Correspondentieadres:
Kerkhofweg 10
7231 RJ Warnsveld
De avondwake zal worden gehouden op donderdag 23 augustus om 19.00 uur in de R.K. Christus
Koning kerk, het Jebbink 8 te Vorden, waarna
gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren
in uitvaartcentrum Monuta. (naast de kerk)
De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag
24 augustus om 10.30 uur in voornoemde kerk,
waarna aansluitend de begrafenis volgt op de
Algemene Begraafplaats, Kerkhoflaan te Vorden.
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Martje van Ark-de Vries
is overleden.
Ons resten dierbare herinneringen en mooie foto’s.
Maar ook vele hartverwarmende en verrassende
kaartjes en de aanwezigheid van al die lieve mensen bij de uitvaartplechtigheid.
Zo is ook dit afscheid voor ons een goede herinnering geworden. Bedankt voor uw betrokkenheid.
Hennie en Ans van Ark
Eelke
Lisa en Henk Jan
Vorden, 15 augustus 2007
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Dag en nacht bereikbaar

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

Shoarmapakket + 5 broodjes
50
en saus

Joke

Wij zullen Leo op woensdag 22 augustus in
familiekring naar zijn laatste rustplaats begeleiden.
Daarna is er vanaf 11.30 uur gelegenheid de familie te condoleren in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te
Vorden.

5.50

Wij betuigen familie, vrienden en kennissen onze
oprechte dank voor het medeleven en de belangstelling ondervonden tijdens de ziekte en na het
overlijden van

Na de begrafenis is er een gelegenheid tot condoleren in het uitvaartcentrum.

De Delle 12
7251 AJ Vorden

4 Hamburgers +
samen voor €
4 Saucijzen
Keurslagerkoopje

Na een lange periode van afnemende gezondheid
is, op maandag 20 augustus in verpleeghuis
Slingerbosch te Zutphen, in volle vrede overleden
onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, oma
en overgrootmoeder

Met dank voor de liefdevolle verzorging die zij heeft
mogen ontvangen van het verplegend personeel
van het Slingerbosch, afdeling Walburg en Wijnhuis

€

Kookidee

Aanbiedingen geldig van 20 t/m 25 augustus 2007

1957

100 gram

1.98
1.60

Buono

Voorbij is lief en leed
Voorbij ook alle zorgen.
Al wat je voor ons deed,
is in ons hart geborgen.
Lieve moeder rust zacht,
we weten dat vader op je wacht.

Ruurloseweg 39
7251 LA Vorden

€

Special

De trotse ouders:
Frank Wissels en Marleen Mokkink
Een bezichtiging is zo geregeld.
0575 - 55 23 95.

2 x 100 gram samen voor

J. Eppink

A. Ruiterkamp

Steenderen

Almen

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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


Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28
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dr ukkerij Weevers
Nieuwstad 30,
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl

Kapsalon:
Knippen dames en heren
Kleuren
Permanenten
Feestkapsels enz.
Schoonheidssalon:
Gelaatsbehandelingen dames en heren
Maria Galland huidverzorging
Flitslamp ontharing
Feest make-up enz.

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel. 0575 551423

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32
Handwerken
uw hobby

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

0900-0767

5 eurocent p.m.

Verwarming
Dak/zinkwerk
Loodgieterswerk
Warmtepompen

•
•
•
•

Airconditioning
Badkamers
Waterbehandeling
Brouwers stalinrichtingen

Voor vrijblijvende informatie 06-27896771 of
www.n2m-installatie.nl

Voor Wooncomfort en Service

Kwaliteit en vakmanschap
onder één dak

In onze SUPER DE BOER supermarkt hebben wij plaats voor een jonge
en enthousiaste

Verkoopmedewerker(ster)
Kruidenierswaren / kassa
Flexibel inzetbaar, detailhandels gerichte opleiding,
Goede contactuele eigenschappen, 25 / 32 uur per week.
Een uitdaging voor iemand, die met het overige team onze supermarkt tot
een succes wil maken.
Schriftelijke sollicitaties met C.V. naar

Aalderink supermarkt
Dorpsstraat 14 - 7221 BP Steenderen

HEDEN BESTAAT DAIHATSU 100 JAAR. DAT GAAN WE
VIEREN MET EEN SPETTERENDE ROADSHOW OP
24 EN 25 AUGUSTUS. DUS KOM SNEL BIJ ONS LANGS
EN MAAK EEN MOOIE DEAL. LAAT U UITGEBREID
INFORMEREN OVER AL ONZE AANTREKKELIJKE
AANBIEDINGEN. LAAT DEZE KANS NIET VOORBIJGAAN!

Komt u ook?? We hebben een aantal leuke
verrassingen voor u in petto, bijvoorbeeld:
rijden in alle Daihatsu’s, kortingen op
accessoires, aantrekkelijke rentetarieven.

e

Dus kom ook op 25 augustus naar Autobedrijf Voorhuis, Dorpsstraat 103, Zieuwent.

M

En serveren u gratis:
Een stevige Sauerlandse aardappelsoep en
vers gebakken aardappelpannenkoeken uit een grote bakpan.

uw vertr

o

s

Dorpsstraat 103
7136 LJ Zieuwent
www.auto-voorhuis.nl

Jubileum bij Vrienden Wij vieren met Autobedrijf Voorhuis

ar

er

dan 50 j
a

* onder voorbehoud

de adre

Daarnaast trakteren we ook nog
het milieu. Want als meest milieuverantwoord automerk compenseren we het eerste jaar de CO2-uitstoot voor elke verkochte nieuwe
Daihatsu met de aanplant van
bomen, waardoor u met een
Daihatsu klimaatneutraal autorijdt.

uw

Op 24 en 25 augustus doet de
roadshow van Daihatsu onze
showroom aan. Dit betekent dat
ook u de gelegenheid krijgt om in
alle modellen Daihatsu’s een
proefrit te maken.

Wie tijdens deze show een auto koopt krijgt een
geheel verzorgd weekend in landhotel „Am Schloß”
in Hochsauerland.

!

De nieuwe Cuore is bij ons als
eerste dealer in Nederland te zien.

Maar ook als extra
attractie op zaterdag
een huifkartocht* en
een presentatie door
Hotel „Am Schloß”.

!!

•
•
•
•

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten
en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- en
handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten
“De Witte Engel”
• Fournituren

Dé grote tapijtmerken
Parade, Desso,
Bonaparte en Nouwens
Bogaers in combinatie
met gordijnstoffen van
Christian Fishbacher, De
Ploeg, Ado of Gardisette
zijn onze garantie voor
een modieus en kleurrijk interieur...

Tel. (0544) 35 13 19
Fax (0544) 35 17 94

Onze jubileumaanbieding
10% korting op het gehele bedrag bij directe boekingen
en nog eens 5% extra korting voor de klanten van Autobedrijf Voorhuis.
Landhotel „Am Schloß”
Kreisstraße 2
59939 Olsberg-Gevelinghausen

CHIPOLATA
VLAAI

Zaterdag 18 augustus, was is het dan eindelijk zover:

Finale OLA waterspelen!

10

GROOT

€
KLEIN

11.
10
7.

APPEL
KRENTEN- OF
ROZIJNENKWARK
SNEETJES
SLANK CAKE

€

Luchtige cake met
kwark en appel

65

NU

€

3.

p.st.

5e sneetje
GRATIS

De enige echte

ZWANENHALZEN
volgens origineel recept
De Echte Bakker Dat proef je!

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 20 t/m 25 augustus.

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

De finale wedstrijden van de OLA waterspelen werden gehouden in het Olympisch Zwembad "de Tongelreep" in Eindhoven. Na 23 voorrondes waar 212 teams uit alle windstreken van het land, en dus ook uit Vorden, fanatiek en met veel plezier hebben gestreden om in eerste instantie een fel begeerde plaats in de halve finale in Nieuwegein, waren er zaterdag 16 teams die zich geplaatst hebben voor de officiële finale van
de Ola Waterspelen 2007 in Eindhoven.

EN VORDEN WAS WEER VAN DE PARTIJ!
Het Vordense team deed mee onder de naam "De Waterratten" en bestaat uit de volgende deelnemers: Youri Pardijs; Emil Scholten; Anne Scholten; Merel Davelaar; Nick
van de Water en Fleur Florijn, nitiatiefneemster en aanvoerster. Als coaches hebben zich gedurende de in totaal
drie dagen opgeofferd: Anne van de Water en Evelien Dijman. Omdat de Vordeneesjes, variërend in de leeftijd
van 7 tot 11 jaar, de finale dag hebben gehaald, is het
complete team met een grote touring bus in Vord'n bie
Hotel Bakker opgehaald. De teams konden zodoende circa 40 supporters meenemen om hun aan te moedigen.
Om 8:45 uur vertrok de bus richting het zuiden met 18
supporters en 8 kwamen er met eigen vervoer.
De aankomst rond 11.15 uur was overweldigend. We werden met z'n allen buiten ontvangen. Goed weer speelde
een belangrijke rol in het welslagen van het eerste gedeelte van deze happening. We werden tot 13.30 uur buiten vermaakt. Er waren verschillende luchtkussens, TVOpnames, welkomst taart voor het complete team & supporters en natuurlijk volop ijsjes!! Elk team is vooraf
gelnterviewd, immers, de activiteiten komen allemaal
op TV!
Rond 12.45 uur was het zover: de spelers met coaches
werden naar binnen geroepen voor de tekst en uitleg
van de verschillende spelletjes. Om 13.30 uur mochten
alle supporters naar binnen.
Er moesten acht spelletjes gedaan worden waarna er
zich één van de zestien team kampioen mag noemen. De
opbouw van de spelletjes zag er als volgt uit:
Rits Raket Race: Twee teams strijden tegen elkaar om zo
snel mogelijk op een Rits Raket (lees ijsje) naar de overkant te gaan. Iedere speler heeft zijn eigen ritsraket
waarop 'gevaren' moet worden. De snelste wint.
Twister Turnen: Twee Teams strijden tegen elkaar om
wie er het beste het evenwicht kan bewaren op de Twister (lees ijsje). Degene die dit het langst volhoud: wint.
Roei je rot: Twee teams strijden tegen elkaar om in een
schatkist (ook weer een ijsje) naar de overkant te roeien.
Aan de overkant staan er weer twee teamleden klaar om
terug te roeien totdat alle zes de kinderen zijn geweest.
Ook hier geld: de snelste wint.
Schots & Scheef schermen: Dit is een spel waar er op een
drijfmat één tegen één geschermd moet worden. Degene
die er als eerste vanaf valt of door de knieën gaat heeft
verloren.
Kolorki Rolrun Race: Ook hier strijden weer twee teams
tegen elkaar om in een Kolorki Rolrun Rad het snelst aan
de overkant te komen. Ze proberen zo snel mogelijk in
het rad naar de overkant te lopen. Denk hierbij aan zo'n
rad waarin we ook een hamstertje laten lopen. In ons geval blijft het rad drijven….
Raar springen: Hierbij gaat het erom welk team de meeste rare sprongen kan maken. Originaliteit speelt hierbij
een belangrijke rol dus de kinderen moeten allemaal
een verschillende rare sprong maken!!
Hink stap plons: Het parcours bestaat uit twee loopmatten, een drijvende Calippo (ook een Ola ijsje) en als doelwit een hangende bal die weggeslagen moet worden. Het
team dat gedurende 90 seconden het meest de bal heeft
geraakt wint het spel.
Horde Duiken: In plaats van over een horde heen te
springen, moest er nu onder de eerste horde door gezwommen worden, over de tweede horde heen om wederom onder de derde horde door te zwemmen. Het
team dat dit het snelste doet, heeft wederom gewonnen.
U ziet het: een zeer gevarieerd programma voor echte
waterratten.
Met de kinderen nog in de kleedkamers, begint er voor
de supporters een grandioze laser-show met aansluitend
de binnenkomst van alle teams: net zoals bij de echte
Olympische Spelen!!
Met spandoeken en toeters kwamen onze helden dat

enorme zwembad binnen lopen met applaus staande
ovatie en aanmoedigingen van iedereen op de tribune.
De teams kregen allemaal hun eigen duck-out vanwaar
ze om de beurt gehaald worden om een discipline af te
werken.
Het verging onze Waterratten allemaal erg goed: snelheid en behendigheid zorgden ervoor dat ze bovenin de
regionen meededen. Het enthousiasme bij de Vordenaren viel zelfs de organisatie op die onmiddellijk cameraploegen erop afstuurden om dit voor eens en altijd vast
te leggen!!
Juist bij de laatste twee uitdagingen: Hink Stap Plons en
Horde Duiken, moesten we helaas andere teams als
"meerdere" erkennen waardoor we net buiten de prijzen
vielen.
De definitieve uitslag is geworden:
1. Splash uit Lopik;
2. Aqua Kids uit Almelo;
3. Montferlandse Badeentjes uit 's Heerenberg
De drie teams mogen een week volledig verzorgd waterpret beleven op Watersport Academy "De Kaag".
De prijzen werden uitgereikt door oud Olympisch
Zwemster (Rome 1960 en Tokio 1964), voorzitter van de
nationale sportkoepel NOC*NSF: niemand anders dan
Erica Terpstra, waarna er een knallend optreden kwam
van Patrick Jumpen. Tijdens dit Jump festijn wist onze
Nick van de Water nog even een eerste plak weg te slepen
tijdens de jump wedstrijden onder leiding van Patrick
the Jumper: Nick gefeliciteerd. Het spektakel is te zien op
TV en wel op "Nickelodeon":
1. Vrijdag 31 augustus 18.45 uur première;
2. Woensdag 5 september 13.30 uur de herhaling;
3. Zaterdag 8 september 17.45 uur ook weer een herhaling. Dus mis het niet!

AGENDA VORDEN
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 tentoonstelling
"Cuypers op de Kranenburg" in de Antoniuskerk.
Iedere
dinsdag,
donderdag/zondag 11.00-17.00 uur.
AUGUSTUS
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
SEPTEMBER
5 Handwerkmiddag Welfare Rode Krius
in de Wehme
5 L.V.G. Linde Medewerkers ST. Reddingshonden uit Westervoort
5 ANBO klootschieten bij de Kleine Steege
6 Klootschietgroep de Vordense Pan
6 Bejaardenkring Vorden
8 HSV de Snoekbaars Seniorwedstrijd
12 ANBO klootschieten bij de Kleine Steege
13 Klootschietgroep de Vordense Pan
16 HSV de Snoekbaars Seniorwedstrijd
19 Handwerkmiddag en kraamverkoop
Welfare Rode Kruis in de Wehme
19 ANBO klootschieten bij de Kleine Steege
20 Bejaardenkring Vorden
20 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 HSV de Snoekbaars Afsluiting wedstrijdseizoen
26 ANBO klootschieten bij de Kleine Steege
27 Klootschietgroep de Vordense Pan

Vordense Apotheek
Wij gaan verbouwen van 10 september
tot en met 21 september aanstaande.
Gedurende deze weken blijft de apotheek
gewoon geopend.
Om u ook tijdens die periode goed van dienst
te kunnen zijn, verzoeken wij onze klanten om
de geneesmiddelen ruim op tijd te bestellen.
Het liefst vóór 6 september. Zo bezorgen wij u
zo min mogelijk overlast en kunnen we u tussen de bouwwerkzaamheden door toch de
aandacht geven die u van ons gewend bent.
Wij danken u voor uw medewerking en begrip.
Medewerkers Vordense Apotheek

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.

Henriëtte Venema wil cliënten graag
verpleging en begeleiding geven
WATERSNOOD
Als olie het zwarte goud is, dan is het
water het blauwe goud. De vraag naar
zoet water stijgt enorm. Tegelijkertijd
is er door toenemende industrialisatie, klimaatverandering en vervuiling
steeds minder schoon water beschikbaar. Daarbij blijft de wereldbevolking
fors toenemen, waardoor de al beperkte hoeveelheid water nog schaarser
wordt.

Henriëtte Venema woonachtig in Vorden, heeft ruim dertig jaar in de
Thuiszorg gewerkt. Een lange staat van dienst dus. De laatste jaren is deze vorm van zorg verlenen duidelijk veranderd en dat doet haar pijn. ‘Met
name de afgelopen tien jaren veel en alles ten nadele van de cliënt. Er
wordt veel te weinig tijd aan hem of haar besteed. Dat ligt niet aan de
‘Thuiszorger’, maar aan de zorgverzekeraars. Ik merkte het dagelijks. Het
is allemaal een ‘minutenzorg’ geworden. Kom je bij een cliënt dan weet je
al van te voren hoeveel tijd er aan de zorg besteed mag worden. Voor het
aantrekken van bijvoorbeeld een steunkous staat ‘zoveel’ minuten. Al de
handelingen en andere werkzaamheden worden vooraf op tijd ingedeeld.
Even een praatje maken of even naar de cliënt luisteren is er bijna niet
meer bij. De gehele manier van werken is daardoor voor de Thuiszorger
op een minder leuke manier veranderd.
Bij veel (oudere) mensen leeft nog altijd dat beeld van de wijkverpleegster,
een vrouw op de Solex met een helm
op, die door het dorp toert. Zij kende
iedereen en iedereen kende haar. Dat
is helaas een beeld uit lang vervlogen
tijden’, zo zegt Henriëtte Venema.
Toch heeft ze het vak altijd met heel
veel liefde uitgevoerd. De geboren
Twentse (Lonneker) bezocht de middelbare school in Enschede en vervolgde zij in Haaksbergen aan de ‘Wiederbroek’, de studie ziekenverzorgster.
Daar behaalde zij op 19-jarige leeftijd
het diploma. Henriëtte: ‘Ik ben toen
naar Bergen in Noord Holland vertrokken waar ik enkele jaren in een serviceflat heb gewerkt. Daar waren ze de
tijd al ver voor uit. Daar konden de
mensen zich toen al in een dergelijke
flat inkopen.
Hoewel nog jong en ver van Twente en
familie verwijderd, heb ik het in Bergen erg naar de zin gehad. Toch op gegeven moment weer terug naar de
‘roots’, naar Enchede. Daar ook getrouwd. In totaal heb ik daar toen
twaalf jaar bij de Kruisvereniging ‘Enschede-Haaksbergen’ gewerkt. In 1989
zijn mijn man en ik in Vorden gaan
wonen. We voelen ons hier prima
thuis, het gemoedelijke in de Achterhoek, het bevalt ons goed.. De afgelopen 18 jaar heb ik in deze omgeving
eveneens in de Thuiszorg gewerkt.
Dus alles bij elkaar een dertig jarige

ervaring’, zo zegt Henriëtte Venema.
Met ingang van 1 juli jongstleden
heeft zij haar baan bij de Thuiszorg
opgezegd en is ze voor zich zelf begonnen.
Henriëtte: ‘Ik liep al een poos met deze gedachte rond. Ik ben thans 54, helemaal stoppen met het werk dat ik
graag doe, wilde ik niet. Daar voelde ik
mij nog veel te jong voor. Ik wil in de
verpleging werkzaam blijven, maar
wel op een andere manier. Tijd kunnen besteden aan de persoonlijke wensen van de cliënt, dat is mijn doel. De
doelgroep in mijn optiek is om aan
mensen hulp (verpleging en begeleiding) te geven, aanvullend aan de
Thuiszorg. Ook hulp bieden aan mensen met een persoon gebonden budget (PGB). Ook b.v. chronisch zieken,
terminale zorg, noem maar op. Ik zal
een voorbeeld geven, zo heb ik vandaag 3,5 uur bij een cliënt gewerkt die
MS heeft. Ik heb de man verpleegd,
vervolgens samen koffie gedronken,
even bijgepraat en toen met hem in de
rolstoel naar de bibliotheek
Hiermee ontlast je ook de partner.
Wat te denken bijvoorbeeld van mensen die thuis een partner hebben die
dementeert. Als partner een enorme
belasting waar je soms best ‘dol’ van
kunt worden. Ik kan in zo’n situatie
tijdelijk de taak van de partner overnemen die op deze manier ontlast wordt

van de dagelijkse beslommeringen.
Wat ik ook graag wil doen, gezonde
mensen helpen die slecht ter been
zijn. Met hem of haar op pad gaan,
met de auto er op uit, even uit de dagelijkse sleur. Hoe vaak komt het niet
voor, kinderen zijn het huis uit en wonen elders, soms ver van het ouderlijk
huis. Hebben soms om de vier weken
tijd om ouders te bezoeken. Hebben
zelf kinderen die naar school gaan, die
in de weekends gaan sporten. U kent
dat wel zo’n gezinsleven, tijdgebrek
om vader of moeder bezoeken die
daardoor een stuk menselijk contact
gaan missen.
Ik zou dan een stukje verlichting kunnen brengen. Samen boodschappen
doen, ik kan voor ze koken om daarna
samen te eten. Er zijn in ons land veel
eenzame mensen, wie vindt het nu
leuk om alleen te eten? We leven in
een supersnelle wereld, contacten vervagen. Ging je vroeger met de trein,
dan knoopte je een gesprek aan met
de man of vrouw die naast je, of tegenover je zat. Dat is er thans allemaal
niet meer bij. De reizigers hebben een
walkman op of ze bellen of ze zijn aan
het sms’en. Ik geloof dat ik voor veel
mensen een bijdrage kan leveren dat
zij een dagdeel, een paar uren e.d. uit
de eenzaamheid geraken. Ik ben zelf
een sociaal type, vrij open en maak gemakkelijk contact met anderen. Als
verpleegster van beroep kan en mag ik
, wanneer het puur om verpleging
gaat in overleg met de arts bijvoorbeeld een injectie geven en eventueel
medicijnen toedienen, daarvoor ben
ik bevoegd en bekwaam, waarbij één
ding duidelijk moge zijn: de huisarts
bepaalt de medicatie. Om dit werk te
kunnen doen moet je liefde voor het
werk hebben en je kunnen verplaatsen in de hulpvraag van de cliënten’,
aldus Henriëtte Venema die voor nadere informatie bereikbaar is onder
06-55303201.

Computercursus Word en Windows en Internet

Verschillende mensen hebben via
Welzijn Ouderen al een beginners
cursus gevolgd. Voor die mensen
blijft de mogelijkheid via Welzijn
Ouderen de cursus Word/Windows
8 lessen van 1.5 uur en Internet 5
lessen van 1.5 uur te kunnen volgen.

WORD EN WINDOWS
Er zijn verschillende versies van Word
(o.a. 2000, 2002, 2003, en 2007).
In deze cursus staat Word 2003 centraal. Daar waar nodig zullen de verschillen met andere Word versies door
de docent worden toegelicht.

vragen( terugvinden) verwijderen, kopiëren en overige onderwerpen om
goed gebruik te maken van Word.
WORD:
Starten en beëindigen van het programma, maken van een tekst en bewaren, eenvoudig terug-vinden (opvragen), tekst- en regelopmaak, tekst verplaatsen en kopiëren, printen en spelling-controle. De cursus Word/Windows start bij voldoende deelname op
donderdagmorgen 20 september vanaf 9.00 uur. Opgave voor 10 september
bij Welzijn Ouderen, tel. 0575-553405.
INTERNET,

WINDOWS:
Bestandsbeheer, bestand bewaren, op-

E-mail en veilig P.C. gebruik In 5 les-

sen van 1. 5 uur leert u het volgende:
Wat Internet is en hoe het werkt, informatie zoeken via Internet,, berichten versturen en ont-vangen (E-mail)
wat is nodig om thuis internet te kunnen gebruiken. Windows Live- Messenger, welke gevaren wachten u in de wereld van internet en e-mail en wat te
doen om u hiervoor te beschermen,
Terminologie: virussen, wormen, hoax, spam, etc.
Uitleg installatie firewall, anti-virus
progamma, etc. Veilig downloaden
van het internet. De cursus start op
donderdagmorgen of middag 20 september. Aantal deelnemers: minimaal
7, maximaal 10 personen. Opgave voor
10 september bij Welzijn Ouderen, tel.
0575-553405

Volgens de Wereld Gezondheids Organisatie is de komende twintig jaar een
investering van 1 biljoen dollar nodig
om aan de vraag naar zuiver water tegemoet te komen. Dat vergt economische inspanningen, maar biedt tegelijkertijd kansen voor beleggers.

Voor nadere informatie:
Rabobank Achterhoek-Noord, afdeling beleggingen, (0575) 558 470
v.l.n.r.: Ronald Kolkman, Henk
Kreeftenberg, Simon van Leeuwen, Rob Jonker en Martijn Mossink.

De rol van bedrijven die zich bezighouden met zuivering, verwerking en
besparing van water wordt door het
schaarser worden van water steeds
groter. Beleggen in dergelijke bedrijven kan dus goede rendementen opleveren. Echter door de grote verscheidenheid van markten en submarkten
in het watersegment is het voor een
particuliere belegger nagenoeg onmogelijk om de meest kansrijke bedrijven
te selecteren. De beste manier om op
het thema water in te spelen is dan
ook door te beleggen in een gespecialiseerd beleggingsfonds.

en is sinds kort opgenomen in het Rabobank-universum.

Het ASN Milieu & Waterfonds bestaat al enkele jaren, maar dit fonds
belegt slechts voor zo'n 40 procent in
water en voor de rest in duurzame
energie en recycling. Sustainable Asset
Management Group (SAM) daarentegen, biedt het SAM Sustainable Water Fund, dat voor 100 procent belegt
in water. Dit fonds bestaat sinds 2001

De bedrijven waaruit SAM een selectie
maakt voor de portefeuille van het
Sustainable Water Fund moeten minimaal 20 procent van hun omzet uit
wateractiviteiten halen. Bij de samenstelling van het fonds wordt ook nadrukkelijk rekening gehouden met
duurzaamheidscriteria. De portefeuille wordt gedomineerd door nuts- en
industriële bedrijven en is behoorlijk
geconcentreerd, gezien het feit dat de
tien grootste namen in portefeuille
ongeveer 40 procent van de totale
fondswaarde omvatten. Op voorhand
sluit SAM geen sectoren uit. De samenstelling van de portefeuille bepaalt uiteindelijk het risico en het rendement.

Bron: IRIS (Institute for Research and Investment Services), een gezamenlijke onderneming van de Rabobank en de Robeco
Groep.

Ratti 1 - Baakse Boys 1
Op dinsdagavond 14 augustus 2007
stond voor de heren van Ratti 1 de
eerste bekerwedstrijd van het seizoen 2007/2008 op het programma.
De nieuwe selectietrainer, Eric Gijsberts, had ondanks een aantal afwezigen de beschikking over 14
spelers om het op te nemen tegen
Baakse Boys.
Enkele toeschouwers die niet op tijd
sportcomplex De Eik wisten te bereiken, misten een aantrekkelijke openingsfase. Het was Ratti dat het beste
uit de startblokken kwam, want al in
de 3e minuut wist Jeroen Fleming na
een fraaie actie de inlopende Ruud
Mullink te bereiken. Mullink liet van
dichtbij de Baakse doelman kansloos.
Echt lang kon de thuisploeg niet genieten van de voorsprong. In de 8e minuut kwam Baakse Boys op gelijke
hoogte. In de 13e minuut nam Ratti
opnieuw de leiding. Ditmaal verschalkte Jeroen Fleming de uitlopende Baakse doelman met een fraaie
boogbal. Twee minuten later was het
echter alweer 2-2, na een bekeken afstandschot van de linkerspits van
Baakse Boys.
Na dit enerverende eerste kwartier
kreeg zowel Ratti als Baakse Boys de
verdediging wat beter op orde. In een
gelijk opgaande strijd legden beide
ploegen bij vlagen fraai voetbal op de
mat zonder nog echt gevaarlijk te worden voor het vijandelijke doel. Enkele
minuten voor rust was het Baakse
Boys dat toch nogmaals het net wist te
vinden, waardoor de thuisploeg met
een 3-2 achterstand de thee op kon
zoeken.
In de rust zette Ratti-trainer in tactisch opzicht de puntjes op de i. Daarnaast stuurde hij de tweede helft twee
verse krachten in het veld. De A-junioren Niek Nijenhuis en Luuk Heuvelink
namen op het middenveld de plaatsen
in van Erwin Weenk en Hans Beren-

pas. De twee jeugdspelers zorgen vanaf het begin van de tweede helft voor
nieuw elan binnen de thuisploeg. Een
minuut of tien na rust was het wederom Jeroen Fleming die scoorde voor
Ratti. Hij tekende met een schitterend
afstandschot de 3-3 aan.

Na deze treffer bleef Ratti positioneel
goed spelen. De diep spelende Rattiaanvallers creëerden veel ruimte voor
het middenvelders. Mathijs Nijhof,
Niek Nijenhuis en Luuk Heuvelink
wisten daar prima van te profiteren.
Vooral Niek Nijenhuis bleek met zijn
techniek en snelheid een plaag voor
zijn directe tegenstander. Het was dan
ook Niek Nijenhuis die ploeggenoot
Luuk Heuvelink vrij voor de doelman
van Baakse Boys zette. Luuk Heuvelink
ronde deze kans vakkundig af; 4-3
voor Ratti.

In de slotfase, waarin bij Ratti jeugdspeler Koen Klein Heerenbrink op uitstekende wijze zijn debuut maakte
voor de hoofdmacht, ging Baakse Boys
met man en macht op zoek naar de gelijkmaker, maar zoals in zo'n geval
vaak gebeurd, waren daardoor de
grootste kansen voor de ploeg op voorsprong, Ratti. Het was aan wat pech,
wat gebrek aan scherpte en aan goed
optreden van de Baakse doelman te
danken dat Ratti de voorsprong niet
wist uit te breiden. In de slotfase was
het Ratti-doelman Erik van der Kamp
die nog eenmaal reddend op moest
treden. Met een uitstekende redding
wist hij de verdiende 4-3 overwinning
voor Ratti veilig te stellen.

Opstelling s.v. Ratti:
Erik van der Kamp, Koen Oosterlaken,
Sander Roelvink, Mario Roelvink,
Hans Berenpas (45. Niek Nijenhuis),
Mathijs Nijhof, Gijs Klein Heerenbrink, Erwin Weenk (45. Luuk Heuvelink), Wouter Gudde, Jeroen Fleming,
Ruud Mullink (75. Koen Klein Heerenbrink)

Liverpool FC winnaar Wim Kuijper-jeugdvoetbaltoernooi

organisatie van het Wim Kuijpertoernooi, tal van nevenactiviteiten georganiseerd, met als centraal thema
‘Jeugd, voeding en beweging’. Zo was
Sensire met een stand aanwezig waarbij gezonde producten werden gepromoot. De Gelderse Sportfederatie
(GSF) als adviseur om de jeugd toch
maar vooral aan het sporten te krijgen. Niet alleen voetbal maar ook
sporten als bijvoorbeeld skeeleren,
Nordic Walking e.d. Als de jeugd maar
aan sport doet!! Het springkussen achter de hoofdtribune was gedurende
het gehele toernooi overbezet. De
trampoline, hard schieten met de bal,
voetballen op een panna-veldje, de
jeugd was er niet bij ‘weg te slaan’. En
wat te denken van het zweefmolentje
van tante Riekie. Het draaide het gehele weekend continu als een ‘tierelier’.

Het team van Liverpool FC is afgelopen weekend in Vorden winnaar geworden van het internationaal Wim Kuijper jeugdvoetbaltoernooi voor
D-teams door in de finale (na strafschoppen) van Bayer Leverkusen 04 te
winnen. Het was het derde opeenvolgende jaar dat de Duitsers tot de finale doordrongen. Zowel in 2005 als 2006 legden onze oosterburen beslag op
de beker met de grote oren. Voor Liverpoool FC was het de eerste keer dat
het toernooi in Vorden winnend kon worden afgesloten. Overigens was de
finale een gezapige partij voetbal.

Waarschijnlijk begon de vermoeidheid een rol te spelen want gedurende
het gehele toernooi behaalden beide
ploegen een hoger niveau. Liverpool
kwam vlak voor rust op een 1-0 voorsprong die vijf minuten voor tijd door
een fel aandringend Bayer 04 teniet
werd gedaan. In de verlenging werd
niet meer gescoord, dus moesten penalties de beslissing brengen. Dat
Liverpool FC daarbij aan het langste
eind trok, was de verdienste van de
coach. Een minuut voor het verstrijken van de verlenging wisselde hij van
keeper. De ingevallen doelman Connor Weaving stopte al direct twee
Duitse penalties, waarna ‘The Reds’
even later luid toegejuicht door de Nederlands aanhang (!) als winnaars van
het veld stapten.

In de strijd om de derde plaats eindigde de wedstrijd Ajax-Brommapojkarna (Zweden) in een 2-2 gelijkspel. Tijdens de mooiste wedstrijd op deze
zondag kwamen de Zweden na een
schitterende solo na zeven minuten
spelen op een 1-0 voorsprong, waarna
Ajax vlak voor rust gelijk maakte. Een
prachtige Ajax aanval halverwege de
tweede helft werd schitterend afgerond 2-1. Vier minuten voor tijd viel de
verdiende gelijkmaker 2-2. De penalties werden vervolgens door Brommapojkarna beter benut, waarna de
Zweedse spelers dolgelukkig de kleedkamer opzochten.

Op het podium dus dit keer louter buitenlandse clubs: Liverpool, Bayer 04 Leverkusen en Brommapojkarna met
Ajax als beste Nederlandse ploeg op de
vierde plaats. Gesteld kan worden dat
uiteindelijk de gelukkigste ploeg heeft
gewonnen, want de top vier ontliep elkaar nauwelijks. En met het nemen
van strafschoppen speelt de geluksfactor immer een grote rol. Het meest verrassende tijdens dit toernooi; de fris
en technisch spelende ploeg uit Zweden. Tot voor kort had niemand in deze regio van Brommapojkarna gehoord. De toernooicommisie had wat
betreft een ‘neusje’ om deze club naar
Vorden te halen!

De voetballertjes van Vorden leverden
een prestatie van formaat door maar
met slechts 1-0 van de Zweden te verliezen. De geelzwarten leden op het
toernooi louter nederlagen en wisten
slechts één doelpunt te scoren. Dat gelukte Maarten Pelgrum in de wedstrijd tegen Hibernian uit Schotland.
Maarten: ‘Ik kreeg een prachtige steekpass van Jasper Hissink. Ik zag waar de
keeper stond en toen wist ik het zeker:
die bal gaat erin. En zo gebeurde het
inderdaad. Helaas verloren we toch
nog met 3-1’, zo sprak hij.
Twee dagen zonnig weer, lekker temperatuurtje en velden zo ‘groen als
gras’. Bovendien twee dagen internationaal voetbal door de top van Nederland en enkele gerenommeerde buitenlandse clubs. En op die leeftijd (1012 jaar) voetbal van hoge kwaliteit.

ABN AMRO Ouder&Kind

Dat ook constateerden onder meer
Frank de Boer (trainer D-pupillen Ajax)
en Edward Sturing (hoofd jeugdopleiding PSV). In feite is over iedere wedstrijd wel een aantal hoogtepunten te
vermelden. Zo bijvoorbeeld over de
openingswedstrijd Feyenoord-Hibernian FC. De techniek van Feyenoord, tegenover de onverzettelijkheid van de
Schotten. De Rotterdammers wonnen
verdiend met 3-1.
De Schotse vaders en moeders op de
tribune, klapten net zo hard voor een
Feyenoord- goal als voor die ‘ene’ van
hun eigen club. Wel dient te worden
opgemerkt dat de eerste keeper van
Hibernian verstek moest laten gaan.
Hij kreeg vrijdagavond in het hotel de
vinger tussen de deur en met ‘slechts’
negen beschikbare vingers was voor
deze onfortuinlijk speler het toernooi
al voorbij, alvorens het was begonnen.
Gelukkig voor hem kon zijn plaatsvervanger in het Schotse doel, de tegengoals (3) van Feyenoord op de vingers
‘van één hand tellen’!
Bayer Leverkusen 04 tegen Liverpool.
Een titanenstrijd van jewelste. De
Duitsers zoals altijd met de ‘drang’
naar voren en de Engelsen die niet
wensten te capituleren. Eindstand een
terechte 1-1. Onder het motto ‘meedoen is belangrijker dan winnen’
speelde de jeugd van Vorden zaterdag
heldhaftig de eerste wedstrijd tegen
PSV. Vorden doelman Robin Verstege
voorkwam een grotere nederlaag. Hij
verrichtte enkele fantastische reddingen. Het bleef bij een 3-0 zege voor de
jongens uit Eindhoven. Opmerkelijk
de familieband aan Vorden- zijde: zus
Aletta en broer Koen Oosterhuis vochten met het gehele team als leeuwen.
Vorden trainer Gerard te Winkel, mede als jurylid aanwezig voor de verkiezing ‘beste speler van het toernooi’
kwam bijna pen en papier tekort om
al die kwaliteiten van de talenten te
noteren.
Bij de wedstrijd Lierse SK-Brommapojkarna zag ook hij één van de mooiste doelpunten van het toernooi. De
stiftbal van de nummer 17 van de Zweden, waardoor het 0-4 werd, was in feite ‘voetbal tot kunst verheven’. En
mocht het ‘grote Ajax’ van Henk ten
Cate volgende week tegen Slavia Praag
worden uitgeschakeld, is één ding zeker: over een paar jaar staan de opvolgers klaar, zo bleek tijdens de wedstrijd Ajax- PSV. De super-talentjes uit
Amsterdam maakten er een wervelende show van, snel spel, goed inzicht,
techniek van de bovenste plank en ‘gewoon’ vier keer scoren, waarbij enkele
‘juweeltjes’ van doelpunten!! Het talrijke publiek, naar schatting over beide dagen gerekend een paar duizend
man, heeft kunnen genieten.
Dat ook de deelnemende clubs het uitstekend naar de zin hebben gehad,
kon worden opgemerkt uit de woorden van Marc van der Linden, die tijdens evaluatiegesprekken met de

Jan Borgonjen (die namens de commissie sponsoring en PR zaken behartigt): ‘De organisaties die zich met bovenstaand thema bezig hielden waren
zeer tevreden over de belangstelling
van het publiek. Het heeft in elk geval
aan onze verwachting voldaan’, zo
sprak hij.

Liverpool met de grote beker.
clubs slechts één ding kreeg te horen:
‘Mogen we volgend jaar weer terugkomen’? Of ze er volgend jaar alle tien
weer zullen zijn valt te betwijfelen
want de toernooicommissie heeft als
streven om elk jaar een paar nieuwe
clubs te presenteren!
HERDENKING WIM KUIJPER
Wim Kuijper, zoon van de naamgever
van het internationaal Wim Kuijperjeugdvoetbaltoernooi, is zoals inmiddels bekend in april jongstleden op 63jarige leeftijd na een kort ziekbed
overleden. Wim Kuijper heeft jarenlang zitting gehad in de toernooicommissie. Zaterdagmorgen voor de aanvang van de 17e editie van het toernooi, werd hij tijdens een korte toespraak door voorzitter Gerard Greven
herdacht. Deze roemde de betrokkenheid van Wim Kuijper bij dit toernooi.
Vervolgens werd een minuut stilte in
acht genomen en speelde de muziekvereniging Concordia aansluitend het
Wilhelmus. De plechtigheid werd bijgewoond door Jeanne, de echtgenote
van Wim Kuijper. Zij verrichtte deze
morgen tevens de aftrap bij de wedstrijd Feyenoord-Hibernian FC.
Het toernooi zelf werd geopend door
wethouder en tevens loco-burgemeester Ab Boers. Hij complimenteerde namens de gemeente Bronckhorst, de
voetbalvereniging Vorden voor de perfecte organisatie van het toernooi.
‘Het is prachtig dat jullie er steeds
weer in slagen nieuwe clubs te presenteren zoals dit jaar ploegen uit Schotland (Hibernian FC) en Zweden (Brommapojkarna). Begeleiding en arbitrage
spelen een geweldige rol voor het slagen van een toernooi met deze omvang. Het thema ‘Jeugd, voeding en
beweging’ dat aan het toernooi is verbonden, juichen wij als gemeente van
harte toe’, aldus Ab Boers. Vordenvoorzitter William van der Veen, prees
op zijn beurt de gemeente Bronckhorst voor de goede samenwerking.
‘De velden liggen er perfect bij’, aldus

v.d. Veen.
TRAPPELEN OM TE BEGINNEN!
Het is elk jaar weer een schitterend gezicht, de presentatie van de teams.
Achter elkaar kwamen ze zaterdagmorgen het veld opgemarcheerd:
Ajax, Brommapojkarna, Lierse SK,
PSV, Vorden, Bayer 04 Leverkusen, Feyenoord, Hibernian FC, Liverpool FC en
Willem II. De voetballers in de leeftijd
10-12 jaar, allemaal vol verwachting
op het toernooi dat komen ging. ‘Voorzichtig’ applaus wanneer tijdens de
openingsceremonie hun club werd genoemd. Al deze toespraken zijn mooi
voor de begeleiding, de arbitrage, de
toeschouwers maar het zegt ‘de talenten’ niet zoveel. Zij willen maar één
ding en dat is voetballen! Jammer dat
na de opening en de presentatie van
de teams (die om 10.10 uur ten einde
waren) nog ruim drie kwartier gewacht moest worden alvorens tegen
de bal kon worden getrapt. ‘We moesten vanmorgen al om 7.00 uur opstaan, ontbijten en met de bus naar
het veld. En nu moeten wij ook nog
eens tot twaalf uur wachten alvorens
wij de eerste wedstrijd kunnen spelen,
wel erg lang hoor, zo vertelden enkele
spelertjes van Lierse SK die het overigens wel prachtig vonden dat ze al gelijk tegen Ajax mochten spelen!
JEUGD, VOEDING EN BEWEGEN
Onder het motto ‘het toernooi is een
dagje uit voor het gehele gezin, had de

VOETBALUITSLAGEN:
Feyenoord-Hibernian 3-1; PSV-Brommapojkarna 0-0; Bayer 04 LeverkusenLiverpool FC 1-1; Lierse SK-Ajax 0- 4;
Vorden-PSV 0-3; Willem II-Feyenoord 00; Lierse SK-Brommapojkarna 0-5; Bayer 04 Leverskusen-Hibernian 5-0; AjaxPSV 4-0; Liverpool FC-Feyenoord 1-0;
Vorden-Lierse SK 0-4; Willem II-Bayer
04- Leverkusen 0-5; BrommapojkarnaAjax 3-0; Hibernian-Liverpool FC 1-5.
Hibernian-Willem II 2-0 ; Brommapojkarna-Vorden 1-0 ; Feyenoord-Bayer
04 Leverkusen 0-1 ; PSV-Lierse SK 6-1 ;
Liverpool FC-Willem II 0-2 ; Ajax-Vorden 6-0.

Eindstand poule A: 1 Bayer 04 Leverkusen 4 gespeeld 10 punten; 2 Liverpool
7 punten; 3 Feyenoord 4 punten; 4
Willem II 4 punten; 5 Hibernian 3
punten.
Eindstand poule B: 1 Brommapojkarna 4 gespeeld- 10 punten; 2 Ajax 9 punten; 3 PSV 7 punten; 4 Lierse SK 3 punten; 5 Vorden 0 punten.

Kruisfinales: Feyenoord-Lierse SK 4-0;
Willem II-PSV 1-1 (PSV wint na strafschoppen); Bayer Leverkusen-Ajax 3-2;
Liverpool-Brommapojkarna 2-1.

In de strijd om de 9e en 10e plaats won
Hibernian met 3-1 van Vorden.. Om de
plaatsen 7 en 8 werd gespeeld Lierse
SK-Willem II 1-1 (Willem II wint na
strafschoppen). PSV werd vijfde door
met 3-1 van Feyenoord te winnen. Om
de derde plaats Ajax-Brommapojkarnna 2-2. (De Zweden winnen na strafschoppen.

Finale Bayer Leverkusen- Liverpool 1-1
(Liverpool wint na strafschoppen).

De Snoekbaars
Tijdens de zevende onderlinge
wedstrijd van de hengelaarsvereniging De Snoekbaars, welke in het
Twentekanaal bij Eefde werd gehouden, werd in totaal ruim 14 kg
vis gevangen. De uitslag was als
volgt: 1 R. Golstein 2720 gram; 2 H.

Golstein 2620; 3 J.W. Golstein 1660
gram; 4 A. Vruggink 1440; 5 M.
Dekkers 1420 gram. De volgende
wedstrijd wordt zaterdag 25 augustus in de Oude Yssel bij Doesburg
gehouden.

Golftoernooi ten bate van Unicef

Het Ouder&Kind Golftoernooi
wordt inmiddels voor de achtste
keer gehouden en gespeeld in de
vorm van een (groot)ouder(klein)kind toernooi ten bate van
Unicef. Alle inschrijfgelden gaan
dan ook voor de volle 100% naar
Unicef.

Unicef Ambassadeur Monique van de
Ven ondersteunt het initiatief van harte: "Zoveel kinderen zonder ouders. Ik
heb nog nooit zoveel eenzaamheid gezien en gevoeld als in Mozambique.
We kunnen het ons niet voorstellen,
maar we moeten wel. De kinderen
daar zijn de toekomst van Afrika. Ze

moeten het redden. Samen met onze
hulp, lukt het ze. Ik laat ze niet in de
steek."
Het afgelopen jaar werd het ABN AMRO Ouder&Kind Golftoernooi gespeeld op 98 verschillende golfclubs in
Nederland. Alle deelnemers golfden
in 2006 samen een totaalbedrag van
ruim ¤ 48.000,= bijeen.
Unicef zal de opbrengst van het toernooi in 2007 besteden aan kinderen
die kwetsbaar zijn als gevolg van aids.
Unite for Children, Unite against Aids.
Aids slaat een gat in vele samenlevingen: hele generaties verdwijnen en
daarmee de leidraad voor kinderen.

Want als leraren sterven, dan is er
geen school meer om iets te leren. Als
artsen sterven, gaat de gezondheidszorg achteruit. Als ouders ziek zijn,
dan moeten de kinderen voor hen zorgen en kunnen zij niet naar school. En
als ouders sterven, is er voor kinderen
geen houvast in het leven meer.
Deze kwetsbare kinderen hebben bescherming nodig. Daarom voert Unicef actie voor kinderen die te maken
hebben met de gevolgen van hiv en
aids.
De 11-jarige Joaninha uit Mozambique
is het gezicht van deze campagne. De
ouders van Joaninha zijn vlak na el-

kaar overleden, hoogstwaarschijnlijk
aan de gevolgen van aids. Sindsdien
zijn Joaninha en haar 8-jarige zusje
Chica op zichzelf aangewezen. Gelukkig worden zij, met hulp van Unicef,
bijgestaan door een hulpverleenster.
De golfsport is voor ABN AMRO bij uitstek geschikt om contact te leggen
met een interessante, koopkrachtige
doelgroep. ABN AMRO is sinds 2006
zeer actief in de golfsport. ABN AMRO
is in 2007 ook sponsor van het KLM
Open (Heren), het KLM Ladies Open
(Dames) en het Student Open.
In deze regio is ABN AMRO betrokken
bij de voorronde op de Lochemse Golf-

en Countryclub De Graafschap op 25
augustus 2007. In oktober 2007 worden landelijk twee halve finales gehouden gevolgd door een Nationale Finale. Het winnende koppel van deze
finale zal mee kunnen spelen in de Celeb-Am van KLM Open 2008. Inschrijving is mogelijk voor clubleden.

Nieuw is dat dit jaar ook Ouder en
Kind combinaties die geen lid van een
golfclub zijn zich kunnen inschrijven
voor één van de drie voorronden die
door het land worden gehouden. Informatie hierover is te vinden op de site van GolfPartner
(www.golfpartner.nl).
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Heegt Installatie Tinbergenstraat 42
7102 JL WinterswijkTel: 0543-518474
Heegt Installatie Molenenk 6
7255 AX Hengelo (gld)Tel:0575-465258

Totaalinstallateur-Sanitair-Tegels

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

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

www.heegt.nl

WRWDDOSULMV¼ ( incl btw)

$FWLHJHOGLJYDQMXQLWPDXJ

Relaxen op maat
zitten
Ook proef !
aan huis

Hoefsmederij W. de Groot
(Warnsveld.)
Bel voor een afpraak
of informatie:
Telefoon:

06-30 458 456

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




LAST VAN
WESPEN?
Bel voor snel verwijderen

Kom proefzitten in onze onovertroffen relaxfauteuils en
zitbanken en ontdek wat maatwerk voor uw zitcomfort
betekent. Kies niet alleen uit diverse maten, hardheden,
rughoogtes, modellen, lederkwaliteiten, stoffen en
kleuren... maar ontdek ook alle elektrische opties die het
leven veraangenamen. Van sta-op hulp tot massagefunctie. U beleeft het allemaal in onze relaxstudio.
En... van òns krijgt u een eerlijk en uitgebreid advies!

Dirk van der Houwen
uw
voor Vorden
en omgeving
Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl

Dé specialist in zitcomfort.
Vorden
w w w. h e l m i n k m e u b e l e n . n l

Tel. 0575-553283
of
Mob. 06-51106955

Praktijk voor psychosociale counseling
Beatrixlaan 20 7251 AN Vorden tel. 0575 - 441569
Lid LVPW www.praktijk-margajansen.nl

MMJansen@hccnet.nl

In oktober start weer een minicursus communicatie voor stellen:
Een workshop, bestaande uit 3 interessante avonden,
de beste investering in je relatie en van je leven!

Vensterbanken

■ Jonsered
■ Castelgarden
■ Solo
■ Partner
■ enz.

Hardsteen dorpels
Keukenbladen etc.




H. Mulder
tel. 0575 - 45 14 86
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06 - 1533 8615
7227 DA Toldijk
fax 0575 - 45 09 40
www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

Woningen • Bedrijven • Landelijk en Agrarisch Vastgoed
Wij kunnen u van dienst zijn voor:
• Aan/Verkoop van woning of bedrijf
• Taxaties-Financiering of Fiscaal
• Aan/Verkoop agrarische vastgoed
• Advies o.z./productierechten e.d.
Vraag naar onze gunstige voorwaarden en bekijk onze website:
WWW.STREEKMAKELAARS.NL

Toldijk
Baak
Steenderen
Hall/Eerbeek

06-53727208
06-20801930
06-30543954
06-22456165

Grafmonumenten
www.schoot-natuursteen.nl

Hoveniersbedrijf

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Marco Besselink

Uw makelaar voor deze regio,

 TUINONTWERP 
 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 
 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

Al jaren uw leverancier van Tuin- en Park machines

voor verkoop / aankoop van uw woning.

Industrieweg 13
(0575) 55 31 63

Vierakkersestraatweg 26 registertaxateur / rentmeester
7233 SG Vierakker
www.lomanvastgoed.nl
Tel: 0575-441331
www.taxatielandelijkvastgoed.nl

- 7251 JT Vorden
- www.lmbvorden.nl - info@lmbvorden.nl





Stijlvolle

Ook uw adres voor reparatie en onderhoud

L.M.B. VORDEN B.V.





Gecertificeerd Makelaar/Taxateur:
Gea Haan
Lamstraat 17
Wim Kornegoor
Holtslagweg 4
Hans Boschloo
Covikseweg 1a
Henk Nijenhuis
Vosstraat 23

Vloer- en wandtegels

ook
Wij staan
le Fair
t
s
a
C
e
d
op
van
te Vorden
ustus.
g
u
a
6
2
22 t/m





vensters en luiken
trappen
glas
hang- en sluitwerk
(volgens politiekeurmerk)
verbouwen en onderhoud
metselwerk
verder alle machinale
en ander timmerwerk

De Makelaar/Taxateur waarbij u zich thuis voelt, wij zijn bekend
in de regio op het gebied van:

Marga Jansen

Dealer van:





o.a.
- Relatieverbetering
- Persoonlijke coaching
- Gezinscounseling

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

Helmink maakt het mooier bij u thuis

O.B.S.





Hulp bij levensvragen:

Eibergen

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

tussen 8.00 en 10.00 uur



draai- en valramen
hefschuifpui
serres
dakkapellen
kozijnen
ramen
deuren
schuren
montage

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl
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Tennistoernooi 4e Dijkman Bouw Open zeer geslaagd!

De prijswinnaars van het 4e Dijkman Bouw Open tennistoernooi
De vordense tennisclub VTP organiseerde afgelopen week de 4e Dijkman
Bouw Open. Het grote aantal deelnemers zorgde ervoor dat bijna 200 wedstrijden moesten worden gespeeld in een strak schema, waar de weersomstandigheden nauwelijks invloed op zouden kunnen hebben.
De organisatie was dan ook erg blij dat
het weer ditmaal optimaal meewerkte. Mede-organisator Ben Korenblik
hield nauwlettend via internet de buienradar in de gaten en kwam regelmatig met de mededeling dat de aangekondigde buien er wel waren, maar
dat die langs Vorden zouden trekken
en dat bleek ook het geval.

De donderdagavond, traditionele
sponsoravond, werd opgefleurd met
live muziek, waardoor het een avond
tot ver in de kleine uurtjes zou worden. Ook de verzorging van hapjes en
drankjes was de hele week in prima
handen onder leiding van Inez Berentsen, die op haar eigen charmante manier bezoekers en deelnemers hapjes
presenteerde en bestellingen verzorgde. Het talrijke publiek werd getracteerd op tennis van een hoogstaand niveau. Na een spannende finale tussen
Dennis Lütjohann en Ruben Oberink
werd het toernooi bij de mannen ge-

wonnen door Dennis Lütjohann uit
Arnhem. Bij de dames ging de finale
tussen Miriam Westerink en Vivian
ten Dolle, waarbij de overwinning
naar Miriam Westerink uit Rheden
ging. Het toernooi kenmerkte zich als
een uitermate sportief en sfeervol evenement, zowel voor deelnemers als
voor publiek. De organisatie kan dan
ook terug kijken op een zeer geslaagde
opzet, zoals een trotse voorzitter Rien
Wabeke in zijn slottoespraak terecht
memoreerde.
Volledigheidshalve volgen hier de uitslagen van de finales in alle categorieën:
GD8
1 Ellen Dijkman+Soeresh Malaha
2 Manuela Oplaat+Selwyn van Moorsel
3 Ilse Winkel+Rogier Oonk
DE8
1 Ellen Dijkman

uw agenda!!!
Noteer alvast in

SEPTEMBER:
ZOMADI 2,3&4

so

bloemencor

Tot volgende week!

Jeugdig talent geeft
toeristenconcert in
Dorpskerk Vorden
Het toeristenconcert dat donderdagmiddag 23 augustus in de Vordense dorpskerk wordt gehouden,
wordt verzorgd door het jonge ‘orgeltalent’ Janieke Mollenhorst
(1988) uit Den Ham.
Dit jaar nam zij deel aan het Prinses
Christina Concours, waar zij met een
eervolle vermelding werd onderscheiden. Zij ontving in eerste instantie orgellessen van Jene Koelewijn, Henk
Kamphuis en Henk Linker. In 2005 begon zij de 1- jarige opleiding ‘orgel’
aan het Saxion Conservatorium bij
Gijs van Schoonhoven. Na het succes-

vol afronden van haar gymnasium- en
de vooropleiding werd Janieke Mollenhorst in 2006 toegelaten tot het ArteZconservatorium in Enschede. Hier studeert zij momenteel orgel en klassieke
muziek bij Gijs van Schoonhoven.
Sinds 2007 is zij vaste organiste van de
Protestantse Gemeente in Winterswijk. Zij heeft voor het concert van
donderdag in Vorden een programma
samengesteld met muziek van Böhm,
Buxtehude. Andriessen, Hanff en Bennett. Het concert begint om 15.30 uur.
Er wordt na afloop een collecte gehouden.

2 Petra Roozegaarde
3 Hilde Weerman en 3 Vera Out
HE8
1 Clint Berenpas
2 Joost Cohen
3 Ferry Schopman en 3 Erwin Rösken
GD7
1 Hermien Maas+Henk Knoef
2 Tamara Mulder+Jordi Bultman
3 Liesbeth Brinkhorst+Christiaan
Brinkhorst en Uschi van OoikBraun+Tim Leferink
DD7
1 Liesbeth Brinkhorst+Ruth Brinkhorst
2 Margriet Bisselink+Antoinet Braam
3 Jose Metz+Petra Roozegaarde en Ina
Dijkman+Ria Loman
HD7
1 Herman Reinders+Adriaan van Helden
2 Edwin Bruinsma+Henk Knoef
3 Henk Olthaar+Henk Annevelink en
3 Bob Konings+Jan Maarten Lieverdink
DE7
1 Tamara Mulder
2 Ruth van Schriek
3 Liesbeth Brinkhorst en 3 Petra
Cremer

HE7
1 Gjon Cenaj
2 Arnold Hof
3 Koos Bloemsma en 3 Peter van der
Wal
GD6
1 Willy Kampman-Raterink+Rob
Kampman
2 Anja Nederhand+Peter Harmsen
DD6
1 Carlijn Heijink+Nienke Kampman
2 Dianne Mullink+Pauline VoorendtDe Voogd
HD6
1 Jan Stapelbroek+Marco Wiegerinck
2 Martie Dijkman+André v.d. Vlekkert
3 Jan Willem Hengeveld+Onno Beijers
en Sébastien Maerman+Robin Kampman
DE6
1 Sanne van Welij
2 Olga Heijtmajer
3 Richelle Amweg en Dianne Mullink
HE6
1 Marco Wiegerinck
2 Bas Birze
3 Jasper Emmers en Bastiaan Vreman
GD5
1 Dunja Struyck+Coenraad Jonker
2 Marja van den Cruijsem+Cas van
Bosheide
3 Lobke Meekes+Henk Olthaar
4 Evelien Dijkman+Martie Dijkman
DD5
1 Anneleen Dijkman+Evelien Dijkman
2 Cindy Borninkhof+Anouk Scholten
DE5
1 Maike Klein Gunnewiek
2 Vera Bloemsma
3 Muriël ten Bosch en Nienke Kamp-

man
HE5
1 Alexander Molendijk
2 Sander Scholten
3 Tonnie Lenselink en Thijs Dieker
HD4
1 Patrick Aldus+Rene Arends
2 Mark Beerten+Cor Wellink
3 Marco Wiegerinck+Maik Derksen
DE4
1 Sharon Jansen
2 Lisette Dijkman
3 Anneleen Dijkman en Mathilde Reekers
HE4
1 Mark Beerten
2 Nick Jansen
3 Boet Berendsen en Alexander Molendijk
GD3
1 Miriam Westerink+Dennis Lütjohann
2 Anouk Scholten+Sander Scholten
3 Tirsa Dunnebier+Rene Arends
4 Sanne Poesse+Mark Fielt
HD3
1 Rogier Kristians+Robin van Leeuwen
2 Sebastiaan Jansen+Martijn Gabriël
3 Alwin Zwaan+Guido Spoor
3 Stijn Wolters+Bas Elshout
DE3
1 Miriam Westerink
2 Vivian ten Dolle
3 Sharon Jansen
4 Lisette Dijkman
HE3
1 Dennis Lütjohann
2 Ruben Oberink
3 Robin van Leeuwen en Bas Elshout

Anne van der Meiden komt naar Hengelo
Het bestuur van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap in Hengelo Gld.
is er in geslaagd Prof. Dr. Anne van
der Meiden naar Hengelo Gld. te laten komen om een lezing te houden met als onderwerp: ‘De toekomst van de Vrijzinnigheid’. Deze
lezing vindt plaats op woensdag 19
september 2007 om 20.00 uur in de
Remigiuskerk in Hengelo Gld. Reserveer deze datum alvast!
Anne van der Meiden is een Nederlands theoloog en communicatiewetenschapper. In Utrecht was hij hoog-

leraar in de massacommunicatie en
public relations. Hij schreef boeken
over theologie, reclame, propaganda,
spreken in het openbaar en public relations. Ook heeft hij een aantal
streekromans op zijn naam staan. Op
theologisch en religieus terrein is hij
ook actief gebleven. Hij vertaalde de
bijbel in het Twents en hij leidt ook
diensten in deze streektaal, ondermeer voor de regionale zender van
Overijssel, T.V.Oost. Ook leidde hij de
trouwdiensten van Prins Bernhard jr.
en Annet Sekreve en Prins Floris en Aimée Söhningen.

Het bestuur van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo Gld. verwacht een zodanige belangstelling,
dat de Vrijzinnige Kerk aan de Banninkstraat te klein zal blijken. Daarom
is de Kerkenraad van de PKN gevraagd
of de Remigiuskerk een goed alternatief zou zijn. De Kerkenraad bood enthousiast haar gebouw ter beschikking. De Remigiuskerk biedt plaats
aan meer mensen, zodat velen deze
avond, met één van de beste Nederlandse sprekers, kunnen bijwonen.

Groen, goed gastvrij

Golfclub 't Zelle organiseert Quorum Achterhoeks
Open
Onder het motto ‘Wie is de beste
Achterhoekse golfer?’ organiseert
Golfbaan ’t Zelle op zondag 23 september het Quorum Achterhoeks
Open. Op die dag spelen zo’n 90
spelers/speelsters in de finale van
het Quorum Achterhoeks Open
om deze eretitel. Zaterdag 15 en
zondag 16 september worden de
kwalificatieronde gespeeld.
De organisatie is in handen van golfclub ’t Zelle.
Onder het motto ‘groen, goed en gastvrij’ organiseert golfclub ‘t Zelle voor
het eerst dit jaarlijks terugkerende

evenement. De golfsport is volop in
ontwikkeling, maar er zijn nog weinig
open toernooien voor amateurgolfers.
Golfclub ‘t Zelle neemt het voortouw
in deze regio en organiseert een kwalitatief hoogstaand evenement. Op een
prachtige en uitdagende baan kunnen
golfers uit de Achterhoek hun vaardigheden tonen. Mannen en vrouwen
met handicap 0 tot 36 spelen elk in
drie klassen. Zij worden gastvrij ontvangen en goed verzorgd. Via sponsoring zijn mooie prijzen en goede faciliteiten beschikbaar. Ook is er aandacht
voor het publiek door een actueel
overzicht van de scores en de moge-

lijkheid de spelers in de baan te volgen.
Iedereen die lid is van een Achterhoekse golfclub of leden/’vrije golfers’ geboren in de Achterhoek of de Liemers
kunnen aan het toernooi meedoen. Inschrijven kan tot 1 september via de
website www.gczelle.nl of via achterhoeksopen@gczelle.nl. Deelnemers
kunnen vanaf 7 september op de website zien hoe men is ingedeeld.
De toernooileiding is in handen van
Frans van Weeren en Pierre Klaassen.
Informatie is verkrijgbaar via het secretariaat van golfclub ’t Zelle, tel.
0575-467533.

Jaargang 3
Nr. 34, 21 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 Bronckhorst stelt
detailhandelsstructuurvisie voor centrum Vorden op
Het Bronckhorster college gaat de
raad dit najaar voorstellen om een
detailhandelsstructuurvisie voor
Vorden vast te stellen. Hiermee
wordt uitvoering gegeven aan de
wens van alle betrokken partijen om
het centrum van Vorden ruimte te
geven voor een kwaliteitsslag en
dynamiek in de detailhandel. In de
structuurvisie komt een aantal
knelpunten aan de orde, waarvoor
een oplossing wordt gezocht.
In aanvulling op de Centrum Visie
Vorden uit 2003 hebben de
gemeente Bronckhorst, de Vordense
Ondernemers Vereniging,
wooncorporatie ProWonen, de
Kamer van koophandel Centraal
Gelderland, MKB-Nederland en
Rabobank Achterhoek in 2006 het
initiatief genomen om in het
centrum van Vorden te onderzoeken
waar detailhandel en aanverwante
functies het meest gewenst zijn en
welke maatregelen nodig zijn om de
detailhandelsstructuur te
versterken. MKB Reva heeft in
opdracht van de gemeente Bronckhorst en ProWonen het onderzoek
uitgevoerd. Met deze inventarisatie
werd ook duidelijk in hoeverre
plaatselijke ondernemers willen en
kunnen meewerken aan de

gewenste kwaliteitsslag.
Knelpunten
De belangrijkste knelpunten die uit
het rapport komen zijn:
• het ontbreken van een compact
winkelgebied
• het uitblijven van synergie tussen
de supermarkten en de overige
winkels
• het onvoldoende benutten van de
mogelijkheden in dit gebied
• de behoefte aan meer winkelruimte
• de parkeermogelijkheden zijn niet

optimaal.
In het rapport staat een aantal
maatregelen om dit te verbeteren.

terrasmogelijkheden zijn. Rond de
kruising zijn er diverse mogelijkheden om de vorming van het plein
te versterken, door bepaalde panden
opnieuw te ontwikkelen en minder
ruimte te bieden aan het verkeer.
Door de bibliotheek te verplaatsen
kan de vrijkomende ruimte aangewend worden voor andere
functies, waaronder parkeren.
De noordoostelijke entree van het
centrum zou herontwikkeld moeten
worden met winkels, waaronder een
derde supermarkt en woningen. De
westelijke entree zou verschoven
kunnen worden in oostelijke
richting. Een transferium of
parkeergelegenheid aan de rand van
het centrum en een blauwe zone kan
de parkeergelegenheid voor
consumenten en bezoekers
verbeteren.

Dorpshart versterken
Het Vordense dorpshart mist
momenteel de uitstraling van een
hart. Bij een dorpshart is één van de
eerste associaties een gezellig plein
met horeca en terrassen. De huidige
verkeerssituatie is vrij druk en
onoverzichtelijk en belemmert de
pleinfunctie. Het is aangenamer op
het plein te verblijven als er
bijvoorbeeld meer horeca en

Afspraken en integrale aanpak
In het rapport staat dat een integrale
aanpak van groot belang is om
bovengenoemde maatregelen goed
uit te voeren. Het is noodzakelijk om
goede afspraken te maken met
eerdere partijen, stedenbouwkundig
hier goed naar te kijken, de
financiële haalbaarheid hiervan te
onderzoeken en de regie in handen
van de gemeente te leggen.

Rijvaardigheidsritten gaan weer van
start

Open Monumentendag Bronckhorst
zondag 9 september vanaf 10.00 uur

In de gemeente Bronckhorst
organiseren de welzijnsorganisaties
voor ouderen met de ouderenbonden in samenwerking met Veilig
Verkeer Nederland (VVN) weer de
jaarlijkse rijvaardigheidsritten voor
mensen van 50 jaar en ouder. Deze
vinden dit jaar plaats in Vorden op
25 september in het Dorpscentrum.
Inwoners van de gemeente Bronckhorst kunnen zich voor deze
rijvaardigheidsrit inschrijven bij
Welzijn Ouderen in Vorden,
Nieuwstad 32, tel. (0575) 55 34 05.

locaties/activiteiten:
• Zelhem – museum Smedekinck
open en fiets/auto-route naar
Wolfersveen waar het unieke
badhuis op landgoed ‘De Baakse
Kamp’ bij ‘het Pikgat’ te bezichtigen is (zie foto)
• 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

De rijvaardigheidsrit is bedoeld om
ouderen inzicht te geven in het eigen
verkeersgedrag en vrijblijvend
adviezen te krijgen over eventuele
verbeteringen in het rijgedrag. In
een ontspannen sfeer gaan de
rijinstructeurs met de deelnemers,
die zich voor deze rit hebben
opgegeven, ongeveer een half uur
rijden in hun eigen auto. Het gaat
daarbij niet om een examen of test.
Aansluitend kunnen deelnemers
een oog- en een reactietest doen.
Ook is een theoretisch gedeelte in
het programma opgenomen om de
kennis over verkeersregels en
verkeersborden op te vijzelen. Dit
gedeelte wordt verzorgd door Veilig
Verkeer Nederland (VVN).
De rijvaardigheidsrit 50+ is kortom
een gevarieerde bijeenkomst waarin
vele aspecten van verkeersveiligheid
aan bod komen. Afhankelijk van het
aantal aanmeldingen kunt u de
voorkeur aangeven voor de ochtend

of de middag. De kosten bedragen
€ 12,50.
Voor meer informatie voor deze
rijvaardigheidsritten kunt u terecht
bij de coördinator van Welzijn Ouderen Vorden, mevrouw Louise van
Uden-Te Woerd, tel. (0575) 55 34 05.
Andere activiteiten
Verder wordt op 16 oktober a.s. in
Zelhem een voorlichtingsmiddag
voor scootmobielgebruikers
gehouden en vindt verkeersvoorlichting plaats in november in
Hummelo/Keppel/Steenderen. In de
komende periode vindt u op deze
gemeentepagina meer informatie
over dit soort verkeerkeersactiviteiten. Iedere burger in de gemeente
Bronckhorst kan aan deze verkeersactiviteiten deelnemen.

Wilt u alles weten
over de bouw van
het nieuwe
gemeentehuis?
Kijk regelmatig op
www.bronckhorst.nl voor de laatste
informatie. Maar natuurlijk
publiceren we op deze gemeentepagina's ook over de vorderingen
rond de bouw van het nieuwe
gemeentehuis van waaruit we u
vanaf 2010 van dienst zullen zijn.

bezoek aan de Pierre Cuypers
Manifestatie in Kranenburg
• Laag-Keppel – wandeling langs
fraaie panden en gerestaureerde
sluis
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.

Uw onderwerp op
de politieke
agenda

De eerste schetsen van de nieuwbouw

Wilt u een onderwerp op de politieke
agenda plaatsen? Dat kan als het
tenminste niet gaat over een privébelang, een klacht of een bezwaar.
Voor informatie en spelregels kunt u
contact opnemen met de griffie of
de website raadplegen, klik op
infobalie, dan op folders en
selecteer vervolgens 'Over
burgerinitiatief en spreekrecht'.

Uit de raad

Commissie Evaluatie en controle/
Commissie Beleidsontwikkeling
28 augustus
Op 28 augustus 2007 is een
gecombineerde vergadering van de
commissies Evaluatie en controle
en Beleidsontwikkeling in de
raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte
welkom om deze vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Informatievoorziening vanuit
het college van b en w en de
werkgroepen
Informatie wordt gegeven over
de uitwerking van de Nota jeugdbeleid, de procedure voor de
uitwerking van het WMO-beleidsplan, het startconvenant Dorpsbelangenorganisaties en de
oprichting van een Centrum
voor jeugd en gezin.

• Grondbeleid Bronckhorst 2007
In de beleidsnota economische
ontwikkeling 'Kansen benutten in
Bronckhorst' is afgesproken dat
een grondbeleid met een
grondprijsbeleid opgesteld wordt.
Dit beleid is nu klaar en wordt
besproken in de commissie.
• Peuterspeelzaalbeleid
Het peuterspeelzaalwerk is één
van de voorzieningen binnen het
totale aanbod van voorzieningen
waarmee kinderen/jeugdigen en
hun ouders/verzorgers te maken
(kunnen) krijgen. Het peuterspeelzaalbeleid heeft tot doel aan
alle kinderen in de gemeente zo
goed mogelijke ontwikkelingskansen te bieden volgens
éénduidige regelgeving.

Voorgesteld wordt de evaluatie
vast te stellen, het ontvangen van
gasten tijdens de raadsvergadering te continueren en enkele
door gasten gedane suggesties
over te nemen, door te gaan met
het bezoeken en feliciteren van
50-jarige huwelijksparen in
ongewijzigde vorm en tweejaarlijks een project Jeugdraad uit te
voeren en de gedane suggesties
hierin mee te nemen.
Spreekrecht
Tijdens deze vergadering kunt u
gebruik maken van het recht om in
te spreken. In tegenstelling tot de
raadsvergaderingen kunt u hier
inspreken over onderwerpen die
juist wel op de agenda staan. De
maximale spreektijd is vijf minuten.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij
de griffie, onder opgave van het
onderwerp waarover u wilt spreken,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.
Raadsvergadering 30 augustus
Op 30 augustus a.s. vergadert de
gemeenteraad in de raadzaal van
het gemeentehuis. De openbare
vergadering begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom deze
vergadering bij te wonen. Op de
agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:

• Evaluatie speciale gasten van de
raad, project Jeugdraad en
bezoek 50-jarige huwelijken
In het communicatiebeleid van
de gemeente is een aantal
communicatieactiviteiten door de
raad opgenomen die in klein
comité geëvalueerd zijn.

Hoe goed bent u voorbereid op een ramp?
Overstromingen, bomaanslagen,
ziektegolven... Grote rampen lijken
meestal ver van uw bed te
gebeuren. Toch zijn sommige
rampen helemaal niet ondenkbaar
in Nederland. Sinds deze week
kunt u op www.crisis.nl testen hoe
goed u bent voorbereid op een
eventuele ramp. Want dan start het
vervolg op de landelijke rampenvoorlichtingscampagne
'Denk Vooruit'.
Rampen vallen niet te plannen.
Voorbereidingen wel. Dat is het
motto van de campagne die in
september 2006 van start ging, en
ook van de vervolgcampagne. Het
doel is om mensen, dus ook ú,
bewust te maken van risico's op
een ramp en tips te geven hoe u
moet handelen vóór en tijdens een
ramp.
Online test
Hoe kunt u zich voorbereiden op
een grote storm? Wat doet u als
een ziektegolf ons land treft? En
hoe moet u reageren als u midden
in rellen of plunderingen terechtkomt? Op www.crisis.nl krijgt u
antwoord op al deze vragen. Hier
kunt u een online test doen, om te

zien of u goed genoeg bent
voorbereid. Ook kunt u 'rampeninstructies' downloaden, met elf
rampen op een rij. Dit is een handig
overzicht om uit te printen en thuis
te bewaren op een logische plek.
Verder staat op de site per ramptype een wat meer uitgebreide
uitleg.
De postcodecheck
Een tsunami of tornado zullen we in
Nederland niet zo snel meemaken.
Maar woont u in een waterrijk
gebied, dan is er wel degelijk kans
op een overstroming. Of misschien
is in uw directe woonomgeving een
grote fabriek gevestigd, wat het
risico op een grote brand of het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen
weer vergroot. Hoeveel risico u
loopt in Bronckhorst, kunt u
controleren op de site. U hoeft
alleen maar uw postcode in te
tikken en de gegevens komen
tevoorschijn.

Algemene tips
Elke ramp vraagt om een specifieke
voorbereiding. Maar er zijn ook
algemene tips die op alle rampen
van toepassing zijn. Zo is het goed
om een radio met extra batterijen
aan te schaffen. Daarmee kunt u de
rampenzender volgen voor meer
informatie. Deze regionale zender
kunt u het beste nu al instellen.
Het is ook slim om alles in huis te
hebben voor een lang verblijf
binnenshuis. Eten en drinken voor
minimaal drie dagen bijvoorbeeld.
Plus alle zaken die u dagelijks
nodig heeft, zoals medicijnen,
verzorgingsartikelen of babyvoedsel en luiers.
Rustig slapen
Behalve op www.crisis.nl kunt u
ook bij de gemeente terecht als u
meer wilt weten. Kijk op
www.bronckhorst.nl  wonen 
rampen en calamiteiten of bel met
de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving,
tel. (0575) 75 02 50. Natuurlijk is het
niet de bedoeling van de campagne
dat u vanaf nu wakker ligt over een
mogelijke ramp. Integendeel. Als u
weet dat u goed bent voorbereid,
slaapt u vast een stuk rustiger.

Gemeente en VVV hadden samen stand
in Zelhem tijdens Achterhoekse
wandelvierdaagse
Loco-burgemeester Boers deelde
appels uit voor de gezonde trek
De Achterhoekse wandelvierdaagse kwam op 16 augustus jl. door het
centrum van Zelhem. Ruim 2.000 wandelaars deden mee aan dit bijzondere
festijn door de prachtige Achterhoek. De gemeente Bronckhorst en de VVV
bemanden die dag samen een stand voor het VVV-kantoor op het Stationsplein met veel informatie voor bezoekers over de gemeente en haar vele
toeristische mogelijkheden. Loco-burgemeester Boers deelde hier om
10.00 uur aan de sportieve wandelaars ook lekkere Hollandse appels uit voor
de gezonde trek. De gemeente Bronckhorst vindt de wandelvierdaagse een
mooi initiatief en hoopt dat het evenement uitgroeit tot een niet meer weg te
denken grootse, jaarlijkse gebeurtenis in de Achterhoek.

• Delegatiebesluit antennemast
nabij Veldhoek
De raad wordt voorgesteld de
uitvoering van de vrijstellingsprocedure die nodig is voor de
realisatie van een antennemast
voor mobiele communicatie in
een bosperceel aan de Varsselseweg/Oude Zelhemseweg in
Veldhoek te delegeren aan het
college van b en w. Met de
delegatie aan het college kan op
een efficiënte wijze uitvoering
worden gegeven aan dit
vrijstellingsverzoek.
• Bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2004-2
(antennemast Wolfersveen
Voorgesteld wordt om de
ingediende zienswijzen niet te
honoreren en het bestemmingsplan vast te stellen, waardoor het
mogelijk is om een antennemast
te plaatsen aan de Wolfersveenweg, ten noorden van de Ruurloseweg, in het buitengebied van
Zelhem.
• Grondbeleid Bronckhorst 2007
(zie onder commissievergaderingen)
• Peuterspeelzaalbeleid (zie
onder commissievergaderingen)
• Evaluatie speciale gasten van de
raad, project Jeugdraad en
bezoek 50-jarige huwelijken (zie
onder commissievergaderingen)

Spreekrecht
Tijdens raadsvergaderingen is het
uitsluitend mogelijk het woord te
voeren over onderwerpen die niet
op de agenda staan, waarbij de
volgende zaken zijn uitgezonderd:
a. een onderwerp dat niet behoort
tot de bevoegdheid van het
gemeentebestuur
b. een bezwaar in de zin van
hoofdstuk 7 van de Algemene wet
bestuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13
van de Algemene wet bestuursrecht
c. benoemingen, keuzen,
voordrachten of aanbevelingen
van personen
d. een klacht zoals bedoeld in
hoofdstuk 9 van de Algemene wet
bestuursrecht
Indien u tijdens de vergadering het
woord wil voeren, dient u dit bij
voorkeur uiterlijk 24 uur van te
voren van tevoren te melden bij de
griffier, tel. (0575) 75 05 43 of e-mail
griffie@bronckhorst.nl, onder
vermelding van agendapunt, naam,
adres en telefoonnummer.
Over spreekrecht en burgerinitiatief
is ook een folder beschikbaar die
gratis in het gemeentehuis en
-kantoor is af te halen.

Gemeente houdt open huis op
8 september 2007
Komt u ook een kijkje nemen?

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

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.

Het voorlopige programma ziet er in
willekeurige volgorde onder meer
als volgt uit:
• Brandweervoertuigen met
spuitactiviteiten op de
parkeerplaats
• Informatie over mantelzorg, zorg
in het algemeen, hulpverlening
etc.
• Burgemeester 'in functie'
• Brandpreventievoorlichting
• Uitleg over bezwaar- en
beroepprocedures,
• Woningbouwprojecten in de
gemeente Bronckhorst
• Belasting en besteding in beeld
• Trouwen in Bronckhorst
• Presentatie nieuwbouw
gemeentehuis
• 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
Het geheel wordt opgeluisterd door
gelegenheidsband 'Bronckski Beat',
waarin acht ambtenaren van de gemeente Bronckhorst hun muzikale
kunnen ten gehore brengen.

Gemeente organiseert op 18 september volgende Wmo-bijeenkomst voor organisaties en
vertegenwoordigers van cliënten
Op 18 september a.s. organiseert de
gemeente een vervolg Wmo-bijeenkomst voor organisaties op het
gebied van de Wet maatschappelijke
ondersteuning en vertegenwoordigers van cliënten. De bijeenkomst
is van 19.30 tot 22.00 uur in het
Dorpscentrum in Vorden. De avond
is voor genodigden en zij hebben
onlangs een uitnodiging van de
gemeente ontvangen. Mocht u
onverhoopt geen uitnodiging hebben
ontvangen maar wel een organisatie

zijn die met de Wmo werkt of Wmocliënten vertegenwoordigt, dan kunt
u zich nog opgeven tot 31 augustus
a.s. bij mevrouw M. Ankoné van de
afdeling Maatschappelijke
ontwikkeling van de gemeente,
tel. (0575) 75 04 85 of e-mail:
m.ankone@bronckhorst.nl.
Interactief
De avond is een vervolg op de
bijeenkomst van 5 juli jl. en staat in
het teken van het verder ontwikke-

len van de Wet maatschappelijke
ondersteuning in Bronckhorst. Hoe
gaan we samen met professionele
organisaties, vrijwilligers en
inwoners en hun vertegenwoordigers de uitgangspunten van de
Wmo verder invullen, wat zou de rol
van de gemeente en inwoners
(cliëntenraad) kunnen/moeten zijn
etc. Het is een interactieve
bijeenkomst, waarbij wordt
uitgegaan van concrete voorbeelden
en situaties.

Wat is de Wmo ook alweer?
In de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo; ingegaan op 1 januari 2007) zijn de Welzijnswet,
Wet voorzieningen gehandicapten en onderdelen van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (vooral de
huishoudelijke verzorging) samengebracht. Het belangrijkste doel van de Wmo is: meedoen in de maatschappij!
Dat moet voor iedereen kunnen gelden. Voor jong en oud, voor mensen met en zonder een beperking. De
gemeente helpt u op verschillende manieren om mee te doen. Eén daarvan is het geven van informatie en advies.
Voor speciale groepen kan de gemeente ook individuele voorzieningen regelen. Meedoen is immers voor bepaalde
groepen, zoals mensen met een beperking of een chronisch psychisch en/of psychosociaal probleem niet
vanzelfsprekend. Bij het Wmo-loket in het gemeentehuis kunt u terecht voor informatie, advies en voorzieningen
als woningaanpassing, een rolstoel of vervoersvoorziening en huishoudelijke hulp.

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

• Baak, Wolfsstraat 4, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1993'
Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
evenals een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo Gld., sportcomplex de Veldhoek, herfstkleurenwandeltocht en houden van een loterij
op 13 en 14 oktober 2007, wandelsportvereniging de Ploeg
• Keijenborg, St. Bernardusstraat 2, plaatsen van een feesttent op 30 september, verstrekken
van zwakalcoholische dranken op 30 september 2007 van 13.00 tot 21.00 uur, ouderraad RK
basisschool St. Bernardus
• Hengelo Gld., open dag op 8 september 2007 van 10.00 tot 14.00 uur in het gemeentekantoor en
op de parkeerplaats Banninkstraat 24a, gemeente Bronckhorst
Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.

Bouwvergunningen
•
•
•
•
•
•

Baak, Beukenlaan 8, bouwen schuur/carport
Bronkhorst, 't Hof 8, kozijn in achtergevel
Hoog Keppel, Het Ven 2, aanbouw zijkant bestaande garage
Hummelo, Torenallee 6, bouwen schuurtje
Steenderen, Prins Bernhardlaan 22, vergroten woning
Vorden, Het Heijink 7, vergroten woning

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Stikkenweg 15, vrijstelling vergroten bedrijfshal, vrijstelling wegens het overschrijden
norm bestemmingsplanvoorschriften maximaal toegestane goothoogte, het betreft een
vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in het geldende bestemmingsplan 'Bedrijventerrein
De Hoge Voort'
Het bouwplan ligt vanaf 23 augustus t/m 19 september 2007 tijdens de openingstijden ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op
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 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Goudsbloemstraat 17, vrijstelling vergroten woning, vrijstelling wegens het
overschrijden van de maximale bouwdiepte, het betreft een vrijstelling van het bepaalde in het
geldende bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002'
Het bouwplan ligt vanaf 23 augustus t/m 3 oktober 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.
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt
u richten aan het college van b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)
Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 10 augustus 2007:
• Halle, Bielemansdijk 11a, voor het plaatsen en gebruiken van een stacaravan als kantine,
geldend bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'
Verzonden op 9 augustus 2007:

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

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 13 augustus 2007:
• Halle, Dorpsstraat 27d, permanent plaatsen van een klok aan de gevel, Rabobank GraafschapMidden
• Steenderen, Burg. Buddinghplein, braderie/snuffelmarkt, 19 augustus 2007 van 11.00 tot
17.00 uur, Rezi Organisaties B.V.
Verzonden op 14 augustus 2007:
• Hengelo Gld., terrein Hamove, Hokers(kampeer)weekend, 31 augustus van 14.00 tot 23.59 uur,
1 september van 08.00 tot 23.59 uur en 2 september 2007 van 09.00 tot 18.00 uur,
Anhangerschap Normaal
• Vorden, plaatsen reclameaanduidingen voor losse kaartverkoop theater de Hanzehof,
3 t/m 12 september 2007, Driehoekbuitenreklame Benelux B.V.
Verzonden op 16 augustus 2007:
• Hengelo Gld., Bremweg, buurtfeest met vogelschieten, 25 augustus 2007 van 11.00 tot 01.00
uur, buurtvereniging De Dunsborg
• Hengelo Gld., De Hietmaat, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 9 september 2007 van
08.00 tot 18.00 uur, rijvereniging Zelhem e.o.
• Hengelo Gld., Hamove-molen Varsselseweg, tweedaags evenement met motoren gebouwd
voor 1940 met ritten door de Achterhoek en Overijssel op 25 augustus 2007 van 09.30 tot
16.30 uur en 26 augustus van 9.30 tot 17.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecavergunning op 24 augustus van 19.30 tot 24.00 uur, 25 augustus van 15.00 tot 24.00 uur en
26 augustus 2007 van 15.00 tot 19.30 uur, Hamove afdeling Rally-commissie
• Vorden, De Bongerd, buurtfeest met barbecue en spelletjes, 1 september 2007 van 14.00 tot
01.30 uur, buurtvereniging De Bongerd
• Vorden, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens Castle Fair van 22 t/m 26 augustus
2007, wijnimport Vinesse
• Zelhem, buurtfeest met vogelschieten, optocht, live-muziek en sterrit op 30 augustus van
19.30 tot 24.00 uur, 31 augustus van 18.30 tot 24.00 uur en 1 september 2007 van 13.30 tot
01.00 uur, loterij op 30 augustus 2007, buurtvereniging Wolfersveen
Verzonden op 17 augustus 2007:
• Hengelo Gld., De Hietmaat, concours hippique, 9 september 2007 van 07.30 tot 18.00 uur,
rijvereniging Zelhem e.o.

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 14 augustus 2007:
• Hengelo Gld., Middenweg 41, gedeeltelijk veranderen voorgevel berging/garage
• Hengelo Gld., Vloed 23, vergroten woning door bouwen serre
• Steenderen, Molenkolkweg 37, gedeeltelijk vergroten woning
• Vorden, Hamsveldseweg 13, vernieuwen schuur/garage
Verzonden op 15 augustus 2007:
• Vorden, De Houtwal 5, vergroten woning door middel van een erker

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 14 augustus 2007:
• Halle, Bielemansdijk 28a, vergroten stal, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening en verleend met toepassing van artikel 50, lid 1 van de
Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Recontructieplan Achterhoek en Liemers
• Halle, Stadsedijk 2b/2c, bouwen twee woningen met garage's

Openbare bekendmakingen - vervolg

• Hengelo Gld., Beatrixlaan 4, bouwen praktijkruimte fysiotherapie
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 19, plaatsen tankstation overkapping, verleend met vrijstelling op
grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hummelo, Keppelseweg ong., bouwen woning
• Hummelo, Korte Broekstraat 2, veranderen woning, verleend met toepassing van artikel 50,
lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en
Liemers
• Vorden, Hengeloseweg 20a, gedeeltelijk vervangen schuur
• Vorden, Lindeseweg 2, vernieuwen kapschuur
• Vorden, Ruurloseweg 8-14, vergroten meubelshowroom
• Vorden, P. van Vollenhovenlaan 4, vergroten woning
• Zelhem, Eeltinkweg 9a, verbouwen schuur tot woning, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 15 augustus 2007:
• Hengelo Gld., Sarinkdijk 2, bouwen woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Spalstraat 28, verbouw apotheek tot medisch centrum
• Vorden, Industrieweg 1a, vergroten woning en bouwen carport
• Zelhem, Vinkenkamp kavel 37, bouwen bedrijfshal met kantoor

Kapvergunningen

Verzonden op 16 augustus 2007:
• Steenderen, Doesburgseweg 6, vellen van twee essen, geen herplantplicht
• Vorden, Heegherhoek 3, vellen van één notenboom, herplant verplicht: één boom naar keuze
• Vorden, Het Jebbink 40, vellen van één conifeer en vijf sparren, geen herplantplicht

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en art.
5.4.1 APV)

Verzonden op 16 augustus 2007:
• Halle, Lankerseweg 3, voor verbranding nabij dit perceel
• Halle, Molenweg 2, voor verbranding nabij dit perceel
• Hummelo, Broekstraat 18, voor verbranding nabij dit perceel
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 7, voor verbranding nabij dit perceel
• Toldijk, Hoogstraat 21, voor verbranding nabij dit perceel
• Toldijk, Lamstraat 19, voor verbranding nabij dit perceel

Tijdelijke verkeersmaatregelen

• Steenderen, tijdens het straatfeest is de Daliastraat op 18 augustus 2007 van 15.00 tot
24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Hengelo Gld., tijdens het tweedaagse evenement voor motoren van voor 1940 van de Hamove
Rallycommissie op 25 en 26 augustus op de Veldermansweg en de Varsselseweg, is de
Veldermansweg op 25 augustus van 09.00 tot 24.00 uur en op 26 augustus van 09.00 tot 19.00
uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Een parkeerverbod aan beiden
zijden van de weg geldt op de Varsselseweg, tussen de Antinkweg en de Vierblokkenweg van
24 augustus 18.00 uur tot 26 augustus 2007 19.00 uur
• Hengelo Gld., tijdens het buurtfeest is de Sarinkkamp, tussen de Beatrixlaan en de
Julianalaan, van 25 augustus 08.00 uur t/m 26 augustus 2007 12.00 uur afgesloten voor alle
verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Vorden, tijdens het buurtfeest van buurtvereniging de Bongerd, is de Bongerd tussen de
huisnrs. 6 t/m 12 van 1 september 14.00 uur t/m 2 september 2007 11.00 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, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouwvergunningen) of
Openbare werken (kapvergunningen). 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.

Bestemmingsplannen

Inspraak Startnotitie aardgastransportleidingen
Ommen – Angerlo
Startnotitie aardgastransportleidingen
Van 23 augustus t/m 3 oktober 2007 ligt de Startnotitie aardgastransportleidingen Ommen –
Angerlo ter inzage. De startnotitie doorloopt een gecoördineerde inspraakprocedure op grond
van de Wet milieubeheer, de Wet op de Ruimtelijke Ordening, Wet beheer rijkswaterstaatswerken en de Grondwaterwet.
Achtergrond
Gasunie is van plan om twee aardgastransportleidingen aan te leggen van Ommen naar Angerlo.
Deze gasleidingen hebben elk een lengte van ca. 67 km, een diameter van 120 cm en een
ontwerpdruk van 79,9 bar en worden parallel aan elkaar aangelegd. Het beoogde voorkeurstracé
loopt vanaf het compressorstation Ommen in zuidelijke richting en passeert Zutphen ten zuidoosten van de rondweg. Nabij Warnsveld wordt gebundeld met een bestaande aardgastransportleiding. Het voorkeurstracé continueert in de richting van Steenderen en Doesburg naar het reduceerstation Angerlo. Het tracé gaat door landelijk gebied en doorkruist een aantal spoorlijnen,
provinciale wegen, de rijksweg A1 en het Twenthekanaal. Voor deze aardgasleidingen dienen de
bestemmingsplannen van de gemeenten op de beoogde tracés herzien te worden. Ook zijn er
vergunningen nodig in het kader van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) en de
Grondwaterwet (Gww).
De startnotitie
Ter onderbouwing van de bestemmingsplanherzieningen en de vergunningaanvragen stelt
Gasunie een milieueffectrapport (MER) op. Door het opstellen van een MER is het mogelijk het
milieubelang een volwaardige rol te laten spelen in de besluitvorming. Als voorbereiding op het
MER heeft Gasunie een startnotitie uitgebracht. Hierin worden de achtergronden van het project
behandeld en geeft Gasunie aan wat het beoogde tracé van de gastransportleiding is. Ook geeft
Gasunie aan welke milieuaspecten in het MER onderzocht worden. Uit het MER wordt duidelijk in
hoeverre het leidingtracé voert door de Ecologische Hoofdstructuur. Indien nodig bevat het MER
voor de gevolgen voor Natura 2000-gebieden een passende beoordeling.
Waar kunt u de startnotitie inzien?
Voor de Wbr-vergunning is Rijkswaterstaat bevoegd gezag; voor de Gww-vergunning zijn dat de
provincie Gelderland, het waterschap Groot Salland en het waterschap Rijn en IJssel. De bevoegde gezagen voor de bestemmingsplanherzieningen zijn de gemeenten Ommen, Dalfsen, Raalte,
Hellendoorn, Deventer, Rijssen-Holten, Lochem, Zutphen, Bronckhorst, Doesburg, Montferland
en Zevenaar. Bij al deze overheden ligt de startnotitie tegelijkertijd ter inzage.
De Startnotitie aardgastransportleidingen Ommen – Angerlo kunt u van 23 augustus t/m
3 oktober 2007 tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:
• de gemeentehuizen van Ommen, Dalfsen, Raalte, Hellendoorn, Deventer, Rijssen-Holten,
Lochem, Zutphen, Bronckhorst, Doesburg, Zevenaar en Montferland
• het provinciehuis van Gelderland in Arnhem
• de waterschapshuizen van Waterschap Groot-Salland in Zwolle en Waterschap Rijn en IJssel
in Doetinchem
• de vestiging van de Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland in Arnhem.
De gemeente Bronckhorst legt de startnotitie ter inzage op het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. De startnotitie is ook op het internet beschikbaar:
www.bureau-energieprojecten.nl.
Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?
Op grond van art. 7.14 Wet milieubeheer kan een ieder zienswijzen ten aanzien van de startnotitie
kenbaar maken. T/m 3 oktober 2007 kunt u aangeven wat volgens u in het MER onderzocht moet
worden om de benodigde besluiten te kunnen nemen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen
aan: SenterNovem, Bureau Energieprojecten, t.a.v. de heer mr. ir. C.J.H. van den Bosch, Postbus
93144, 2509 AC DEN HAAG.
Wij verzoeken u daarbij duidelijk te vermelden dat u inspreekt op de Startnotitie aardgastransportleidingen Ommen – Angerlo. Indien u mondeling wenst in te spreken, kunt u dit doen
door tijdens kantooruren (van 09.00 – 17.30 uur) te bellen met Bureau Energieprojecten,
tel. (070) 379 89 79. U kunt in uw zienswijze verzoeken dat uw persoonlijke gegevens niet
openbaar gemaakt worden.
Wat gebeurt er met uw reactie?
Het Bureau Energieprojecten, onderdeel van SenterNovem, coördineert op vrijwillige basis de
werkzaamheden van de bevoegde gezagen, en voert namens de betrokken overheden enkele
werkzaamheden uit voor de MER-procedure. Bureau Energieprojecten bundelt alle mondelinge
en schriftelijke reacties en stuurt deze naar de bevoegde gezagen en de Commissie voor de
milieueffectrapportage. De Commissie voor het MER adviseert de bevoegde gezagen over de
richtlijnen voor het MER. Mede op basis van dit advies en de inspraakreacties stellen de
bevoegde gezagen de richtlijnen vast. Deze richtlijnen vormen het vertrekpunt voor het opstellen
van het MER. Wanneer Gasunie het MER heeft opgesteld, komt er voor u de mogelijkheid daarop
in te spreken.

Goedkeuring wijzigingsplan 'Binnenweg 6 Drempt'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 25 juli 2007 het wijzigingsplan 'Binnenweg 6
Drempt' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op het omzetten van de agrarische bestemming
in de bestemming woonbebouwing.
Het goedkeuringsbesluit en het wijzigingsplan liggen van 23 augustus t/m 3 oktober 2007 tijdens
de 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.
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, evenals een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het
besluit van Gedeputeerde Staten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Nadere informatie
Voor het verkrijgen van de startnotitie of voor informatie over de inspraakprocedure kunt u
contact opnemen met Bureau Energieprojecten, tel. (070) 379 89 79,
www.bureau-energieprojecten.nl.

Wet milieubeheer
Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van
23 augustus t/m 3 oktober 2007 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van
artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 20d, voor het oprichten van een inrichting, waarop het Besluit
detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer van toepassing is. De ingediende melding
heeft betrekking op het bewerken, drukken, omrollen en snijden van papier
Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Openbare bekendmakingen - vervolg
Meldingen (art. 8.19 Wm)

Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen tijdens de
openingstijden gedurende zes weken na verzending ter inzage de verklaringen tot acceptatie van
een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
• Hengelo Gld., Varsselseweg 4, het vernieuwen en vergroten van de werktuigenberging bij een
veehouderij
• Vorden, Rommelderdijk 2, het vergroten van de bestaande opslagplaats voor vaste mest bij een
melkgeitenhouderij
• Zelhem, Nijverheidsweg 9, uitbreiding van de inrichting met een materiaal opslag, expeditie,
showroom, kantoor en spoelruimte
Deze verklaringen zijn op 16 augustus 2007 verzonden.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichtingen verleende vergunningen
of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden echter niet tot andere of

grotere nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichtingen als gevolg van de vergunning en de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mogen veroorzaken.
De veranderingen leiden niet tot andere inrichtingen dan waarvoor vergunningen zijn verleend en
geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van b en w. De termijn van zes weken begint de dag na de verzending van de besluiten.
Bezwaarschriften worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor bezwaarschriften van
de gemeente Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om de
inwerkingtreding van een besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige
voorziening worden verzocht. Gelijk met het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij de
Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage verzoeken om een voorlopige voorziening.

PAREL VAN DE WEEK

Cadeautip van de VVV
Meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

NIEUW: de Bol.com cadeaubon
Voor verkooppunten: www.vvvbronckhorst.nl

GRATIS 2E BIOSCOOPKAARTJE BIJ ELKE € 20,-
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DIV. SOORTEN
50 RIBKARBONADE
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49

EXCLUSIEF: SPAAR
MEE VOOR SUPERZACHT BADTEXTIEL!
BIJ ELKE € 5,- BESTEDING ONTVANGT U EEN GRATIS SPAARZEGEL, HEEF T U 10 ZEGELS,
DAN ONTVANGT U € 2,50 KORTING OP EEN BADLAKEN OF HANDDOEK NAAR KEUZE.
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H e n g e l o

p r e s e n t e e r t :

HENGELOSE
BRADERIE
Grote Braderie met meer dan 100 kramen,
Winkels open 11.00 tot 17.00 uur, Dweilorkest,
gezellige terrasjes, Hengelo Rally met tentoonstelling
veteranenmotoren
Kinderattracties en kindervrijmarkt

Z O N DA G

26 augustus
2007

HENGELO
heeft het,

HENGELO
bruist !!

HENGELO

het Centrum van
Bronckhorst

“HENGELO PRESENTEERT” is een uitgave van de Hengelose Ondernemers Vereniging in samenwerking met plaatselijke verenigingen en de VVV.

HENGELOSE BRADERIE
zondag 26 augustus
ADVERTEREN
Spa straat 13
7255 AA Henge o (G d.)
Te . 0575 - 461996
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ZOMERR E STA N T E N

70%

KORTING

SPELLENSPEKTAKEL OP DE HENGELOSE BRADERIE

Oldtimers
ploegen

Trouwen

Kasteel?
in een echt

n.nl
Info@kasteelvorde
elvorden.nl
www.kaste

Finale!

Laatste paren

OPRU I M I NG
2e paar gratis
Laagste pr s grat s

SCHOENMODE HERMANS

avk@weevers.nl
dr ukker
We eve r s
N euws ad 30
7251 AH Vorden
Te 0575 55 10 10
Fax 0575 55 10 86
E ma
n o@con ac n

Raadhu ss aa 27
Henge o G d
Te 0575 46 25 47
Maandags ges o en

m dden n het hart van Bronckhorst

Ke ks aa 11 Henge o G d • Te 0575 46 12 35

SANDWICH
BC
MAC
CARBONE
Ruur oseweg 1 7255 DE Henge o G d

Op de hele zomerkollektie

50% korting
Ook op alle accessoires
T 0575 46 12 32 F 0575 46 42 75

NTS
SIMPLY
CONTRA
ANOTHER WOMEN
FALINO

HENGELOSE BRADERIE
zondag 26 augustus
TIJDENS DE HENGELOSE BRADERIE PRESENTEERT:
tapperij

DE ZWAAN

Salto-4 trampoline ... een topper
op de Hengelose braderie

zondag 26 augustus

J.P.R. STRINX BAND
vanaf 17.00 uur op ’t Kerkplein
’s avonds in de discotheek vanaf 21.00 uur:

DJ M. WOLSINK
We wensen u een gezellige braderie.
Bar Discotheek De Zwaan - Spalstraat 3 - Hengelo Gld. Tel. 0575-46 24 88

Even bijkomen van de Hengelose braderie?
Dat kan!!
Wij serveren op ons terras koffie met gebak,
broodje ‘braderie’ en ons overheerlijke cornetto softijs
in diverse smaken.
En in onze kraam diverse lekkernijen
zoals oliebollen en appelflappen, enz.
Voor de kinderen is er een springkussen,
dus alle reden om even een bezoek te brengen bij
Bakkerij Hekkelman, De Warmste Bakker!!!
bakker

Hekkelman

Raadhuisstraat 35 - Tel. (0575) 46 12 00
HENGELO (Gld.)
De Warmste Bakker!

O P R U I M I N G

Kom nu naar

Zomercollectie kortingen

VAN A F 40%
Nog ruime keuze in zomer-,
fleecejassen, vesten, t-shirts,
korte broeken, capribroeken, polo’s etc.

Kom snel, want O P = O P
Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 21 39, Fax (0575) 46 22 05
info@goossensatomica.nl, www.goossensatomica.nl

Di 21 t/m vr 24 aug Avondmotorvierdaagse. KMC 95 Inschrijving elke avond tussen 17.30 en 19.00
uur bij cafe Evers, Keijenborgseweg 27 te Velswijk.
Za 25 en Zo 26 aug Veteranenrally , start bij de Varsselse Molen. vanaf 10.00 uur
Zondag 26 aug
Braderie: Centrum Hengelo Gld. aanvang: 11.00 uur.
Zondag 26 aug
Soldatenkamp met militaire motorfietsen, locatie: Museum 1940 - 1945 Vanaf
11.00uur
Zaterdag 1 sept
Hengelsfeest, Locatie Zelhemseweg, hoek Winkelsweg. Aanv.: 20.00 uur.
Zaterdag 1 sept
Paardenkeuring Dartmoor en Friesche Paard, locatie de Hietmaat, aanvang:
09.00 uur.
Zaterdag 1 sept
Feest 90 jarig bestaan Keijenborgse Boys, vanaf 10.00 uur
Zondag 2 sept
Open dag In Stap en Draf, Locatie de Hietmaat , aanvang: 09.00 uur.
Za 1 en Zo 2 sept
Enk(Jeugd)toernooi, locatie: Zwembad 't Elderink, vanaf 10.00 uur
Zaterdag 8 sept
Open Monumentendag, beschreven route, start: Gemeente Bronckhorst Banningsstraat Hengelo Gld, vanaf: 09:30 uur

Vrijdag 14 sept

Zondag 16 sept

Muziekfestival Hengelo Gld, locatie:de Hietmaat. Org: EMM, Hart voor
Muziek en Cafe Wolbrink, vanaf 20.00uur
Federatie Schuttersdag, locatie de Hietmaat Org; Schutterij EMM Aanvang 10.00uur
Algemene Koopzondag Centrum Hengelo Gld. Aanvang: 11.00 uur.

Zondag 16 sept
Zondag 23 sept
Zondag 30 sept
Donderdag 4 okt
Vr 5 en Za 6 okt.
Za 13 en zo 14 okt
Zondag 14 okt
Zondag 14 okt.
Zaterdag 20 okt
Zaterdag 27 okt
Za 10 en 11 nov

Herfstrit HAMOVE voor motoren. Varsselse Molen, Hengelo Gld.
Concours Hippique Ponyclub Hengelo , Locatie de Hietmaat.
Herfsttocht KMC 95 voor motoren, cafe Evers Velswijk.
Fietsen onder begeleiding, vanaf Booltinkplein Org. KBO Keijenborg
Varssels Volksfeest, terrein Varsselse molen.
Samengesteld Menwedstrijd In Stap en Draf, locatie de Hietmaat,
Individuele open zondag Hengelo Gld
Vogelbeurs Exokan, Dorpshuis de Horst te Keijenborg
Najaarsmarkt, paarden-en ponymarkt, Centrum Hengelo.
Jubileumconcert, Chr. Zangver. Looft den Heer in de Remigiuskerk.
Vogeltentoonstelling Exokan, de Horst te Keijenborg

Zondag 16 sept

Trampoline springen is in! Iedereen
wil wel of heeft een trampoline in de
tuin. Iedereen wil hoger springen of
salto's maken. Dit is nu de mogelijkheid op de Hengelose Braderie!
De Salto-4-Trampoline is een attractie
van 8 meter hoog en bestaat uit een buizen constructie, waar tussen 4 mensen
tegelijk bungee trampoline kunnen
springen. De elastieken worden door vakkundige begeleiding precies op gewicht

Zondag 18 nov
Zaterdag 28 nov
Zondag 9 dec
Zondag 16 dec
Zondag 23 dec
2e Kerstdag (26dec)

afgesteld. Het is een totaal veilige en unieke springsensatie.

Deelnemers zijn in staat om al na een
paar minuten heel gemakkelijk hoge salto's te maken van 2 tot 8 meter hoog!
Voor zowel kinderen vanaf 3 jaar, als pubers en volwassenen, is deze attractie een
geweldige belevenis die ook het publiek
versteld doet staan. Deze attractie werd
mogelijk door sponsoring van Rabobank
Achterhoek Noord.

Intocht Sinterklaas, Centrum Hengelo Gld.
Najaarsconcert Harmonie Concordia en Malletband , Sporthal de Kamp..
Kerstconcert Org. Crescendo m.m.v. Soli deo Gloria. Sporthal de Kamp.
Individuele open zondag Hengelo Gld
Individuele open zondag Hengelo Gld
Koopzondag meubelzaken. Centrum Hengelo.

Voor de vet gedrukte evenementen word een speciale evenementenkrant uitgebracht.
Doorlopende evenementen
WEEKMARKT

Elke vrijdagmiddag van13.00 tot 17.00 uur. Lokatie: Parkeerplaats gemeentehuis - Raadhuisstraat

ACHTERHOEKS
MUSEUM 40-45

Marktstraat 6 Hengelo Gld. Het hele jaar geopend op woensdag,
zaterdag en zondag van 13 tot 17uur. Vanaf 1 april t/m 31 okt ook donderdag/ vrijdagmiddag en in juli / augustus tevens op dinsdagmiddag open. Ook op
feestdagen behalve 25 december en 1 januari.
Groepen vanaf 10 personen op afspraak ook mogelijk op andere tijden. 0575463942

KLOMPENMUSEUM Uilenesterstraat 10a Keijenborg, tevens winkel met producten van de boerderij. Dagelijks geopend van 9-19uur, op zaterdag van 9-17uur. 0575-463030
DE LINDENHOF

Boerderij- en Natuurmuseum Kremersdijk 5 Hengelo Gld
Groepen op afspraak 0575-463221

De gegevens van deze evenementenkalender zijn door de plaatselijke VVV ingebracht op basis van
aangeleverde informatie. De plaatselijke VVV en de regio-VVV aanvaardt generlij aansprakelijkheid
voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in de vermelding.

HENGELOSE BRADERIE
zondag 26 augustus

42e Int. Hengelo Rally

Programma 42e INT. HENGELO RALLY

VRIJDAG 24 T/M ZONDAG 26 AUGUSTUS 2007

Vanaf donderdag 23 augustus Camping geopend. 's Maandags Camping tot 12.00 uur geopend.

12e VMC-FAMILIEDAGEN

Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 augustus zal de 42e Int. Hengelo Rally voor
Historische Motorfietsen met bouwjaren tussen 1900 en 1940 verreden worden.
De Int. Hengelo Rally is dit jaar toe aan haar 42e editie, begonnen in 1965 met
een 20 tal deelnemers en uitgegroeid tot een evenement met jaarlijks tussen de
175 en 200 deelnemers. Deelnemers die aan de start verwacht worden komen
o.a. uit: Engeland, Duitsland, Noorwegen, Zwitserland, België, Luxemburg en uiteraard Nederland. Motorfietsen van de volgende beroemde en minder beroemde merken kunt u aan u voorbij zien trekken: Auto-Fauteuil 1905, Triumph 'free
engine' 1913, Husqvarna, DKW's, BMW's, Brough Superior's, Harley-Davidson's,
Indians, Zündapps, Terrot's, Peugeot's, kortom te veel om op te noemen. Rondom de HAMOVE molen is zoals gebruikelijk dit Unieke Rijdende Museum met
eigen ogen te aanschouwen.

Het evenement begint op vrijdagavond
met de ontvangst van de div. deelnemers
in de HAMOVE-Molen, Varsselseweg 34 te
Varssel. Deze ontvangst begint om 20.00
uur en zal worden opgeluisterd met een
optreden van Harmonikaclub “de Trekkebuuls” uit Hengelo (Gld). Om 20.30 uur
zal dan een rijdersbespreking plaatsvinden, waarbij de deelnemers over diverse
zaken worden ingelicht
.
Op zaterdag 25 augustus zal om 10.01
uur de eerste deelnemer starten bij de
HAMOVE-Molen, waarna de deelnemers
voor een rit van bijna 100 kilometer door
de achterhoek zullen trekken. Halverwege de rit is er vanaf 11.30 uur een pauze
van 60 minuten te Ambt-Delden bij museumboerderij “de Wendezoele”. De finish op zaterdag zal zijn vanaf 14.30 uur
bij de HAMOVE Molen, waar de motoren
dan door het publiek bewonderd kunnen
worden.

Op zondagmorgen vertrekken de eerste
deelnemers vanaf 10.01 uur bij de HAMOVE-Molen voor opnieuw een rit van rond
de 100 kilometer. Halverwege de rit zal er
dan vanaf 11.30 uur 60 minuten gepauzeerd worden bij de Antiekmarkt te Giesbeek.
De finish van de zondagrit is vanaf 13.15
uur op de jaarlijkse Braderie in het centrum van Hengelo Gld, waar dan tevens
een Concours d'Elegance gehouden
wordt, waarbij een jury de meest interessante, mooist gerestaureerde of origineelste motorfiets uit het deelnemersveld zal
selecteren. Het publiek is dan uiteraard
ook van harte uitgenodigd om dit Rijdend Museum nog eens rustig te bekijken. De motoren staan dan in de Kerkstraat in het centrum van Hengelo (Gld)
opgesteld.
Bij het Achterhoeks Museum zal deze dag
een uniek spektakel plaatsvinden in de
vorm van een optreden van een aantal
reanactmant militairen met een aantal
zeer speciale motorfietsen uit de Tweede

Wereldoorlog. Om ± 16.30 uur zal dan de
pruisuitreiking en afsluiting van de 42e
Int. Hengelo Rally plaatsvinden in de HAMOVE-Molen.
Liefhebbers van oude techniek kunnen
dit weekend hun hart weer ophalen door
dit evenement te gaan bezoeken.
Wij hopen u te mogen begroeten op 25
en 26 augustus, hetzij bij de HAMOVE
Molen of in Hengelo (Gld).
Voor verdere informatie kunt u contact
opnemen met:
Hamove Rallysecretariaat
Robert Kreunen Tel. 0575-463434
@mail: hengelorally@hamove.nl

VRIJDAG 24 AUGUSTUS
Vanaf 20.00 uur : Rallysecretariaat geopend in HAMOVE-Molen
Aansluitend gezellige instuif in de Molen mmv. De Trekkebuuls uit Hengelo
(Gld)
20.30 uur :
Rijdersbespreking
ZATERDAG 25 AUGUSTUS
Vanaf 08.00 uur : Ontbijtservice in de HAMOVE-Molen
Rallysecretariaat geopend in de Molen
9.30 uur :
Rijdersbespreking
10.00 uur :
Start eerste deelnemer zaterdagrit
11.00 uur :
start VMC-Familiedagen (Spelen voor
de kinderen)
11.30 uur :
60 min. Pauze bij Museumboerdeij
“De Wendezoele” te Ambt-Delden
Vanaf 14.30 uur : Finish eerste deelnemers zaterdagrit
18.00 uur :
Einde activiteiten Familiedag
18.00 uur :
Barbecue en aansluitend feestavond
met live muziek met als thema “Back
to the 70's & 80's”

21.00 uur :
24.00 uur :

Prijsuitreiking zaterdagrit Int. Hengelo Rally
Einde feestavond

ZONDAG 26 AUGUSTUS
08.00 uur- 09.30 uur :
Ontbijtservice in de Hamove
Molen
08.30 uur :
Afhalen startpapieren in de Molen.
09.30 uur :
Rijdersbespreking
10.00 uur :
start eerste deelnemer zondagrit
11.30 uur :
60 min. Pauze bij de Antiekmarkt te
Giesbeek
13.30 uur :
Finish eerste deelnemer zondagrit in
centrum Hengelo Kerkstraat bij Achterhoeks museum 1940-1945 met aansluitend Concours d`Elegance en diverse activiteiten
16.30 uur :
Prijsuitreiking en sluiting 42e Int.
Hengelo Rally 2007
Wijzigingen voorbehouden !!!
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Soyer
Peugeot P108

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

Wishmoor Racing heeft de
stijgende lijn te pakken

Boedeldag aan 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.

Eerste Zutpop Open Air
festival niet in Zutphen
Wat een perfecte afsluiter had moeten zijn voor de Zutphense Feestweek, is door een onhandigheid
voor wat betreft de vergunningaanvraag, uitgelopen op een flinke teleurstelling. Het zou het eerste
openlucht popfestival voor de Hanzestad moeten worden. In samenwerking met de hoofdsponsor, welke die dag op het industrieterrein
haar 'open dag' zou houden, gecombineerd met live muziek,
dacht het popcollectief een goede
constructie te hebben. Na bekendmaking werd deze optie door de
oplettende Gemeente echter niet
door de vingers gezien. Het festival
diende als evenement te worden
aangemerkt.

Foto: www.motorfoto.nl
De Vordense wegracecoureur Arie Pieter van Wensveen kan met een tevreden gevoel terugkijken op de eerste 4 races van dit jaar in de Zomer Avond
Competitie.
De door Strada Sports gesponsorde
coureur debuteert dit jaar in deze
amateur wegraceklasse en moest na
de eerste trainingen constateren dat
er hard gereden wordt door de concurrentie: "De eerste 2 races op 21 mei op
het circuit van Assen waren een echte
vuurdoop. Geen ervaring met de competitie en een voor mij onbekend circuit betekenen dat je minder makkelijk voluit kunt gaan. Bovendien bleek
ik wegens het grote aantal deelnemers

wist uiteindelijk de 2 races te finishen
op een 11e en 10e plek.

door de organisatie te zijn ingedeeld
in een soort verzamelklasse met daarin een paar heel snelle mannen. Het
uiteindelijke resultaat met een 32e en
een 34e plek was naar omstandigheden goed maar voor mijn gevoel had
er meer ingezeten".

Vrijdag 24 augustus staan de volgende
2 races op de kalender, wederom op
het circuit van Assen. "Ik hoop de goede lijn van Zolder voort te kunnen zetten" aldus Van Wensveen. "Zeker omdat ook mijn sponsor Strada Sports
aanwezig zal zijn om een dergelijke
racedag eens van nabij mee te maken".

Dat gevoel werd op 20 juni tijdens race
3 en 4 op het Belgische circuit van Zolder bevestigd. Van Wensveen zat er
vanaf de eerste training goed bij en

Voor meer informatie over Wishmoor
Racing
kunt
u
kijken
op
http://wishmoor.web-log.nl/de_opwarmronde

Rijvaardigheidsritten
In de gemeente Bronckhorst organiseren de Welzijnsorganisaties
voor Ouderen met de Ouderenbonden in samenwerking met Veilig
Verkeer Nederland (VVN) weer de
jaarlijkse rijvaardigheidsritten
voor mensen van 50 jaar en ouder.
Zij worden dit jaar gehouden in Vorden op dinsdag 25 september in het
Dorpscentrum.
Inwoners van de gemeente Bronckhorst kunnen zich voor deze rijvaardigheidsrit inschrijven bij Welzijn Ouderen in Vorden, Nieuwstad 32. Tel.
0575-553405.
De rijvaardigheidsrit is bedoeld om
ouderen inzicht te geven in het eigen
verkeersgedrag en vrijblijvend adviezen te krijgen over eventuele verbete-

ringen in het rijgedrag.
In een ontspannen sfeer gaan de rij-instructeurs met de deelnemers, die
zich voor deze rit hebben opgegeven,
ongeveer een half uur rijden in hun eigen auto.
Het gaat daarbij niet om een examen
of test.
Aansluitend kunnen deelnemers een
oog- en een reactietest doen. Ook is er
een theoretisch gedeelte in het programma opgenomen om de kennis
over verkeersregels en verkeersborden
op te vijzelen. Dit gedeelte wordt verzorgd door Veilig Verkeer Nederland
(VVN).
De rijvaardigheidsrit 50+ is kortom
een gevarieerde bijeenkomst waarin
vele aspecten van verkeersveiligheid
aan bod komen.

Vorden zingt
verzoekliederen
Op zondagavond 26 augustus a.s.
om 19.00 uur wordt er in de Dorpskerk van Vorden weer een zangdienst gehouden. In de afgelopen
tijd zijn er liederen op verzoek binnengekomen afkomstig uit diverse
bundels en deze zullen de inhoud
van deze zangdienst zijn.

De muzikale begeleiding is in handen
van Wop Kuipers uit Apeldoorn die
het orgel bespeelt en Kees van Dusseldorp zit achter de piano.
Tussen de liederen door is er een kort

meditatief moment door ds. Robbert
Jan Perk uit Nijverdal over het thema:
"Hij maakt de storm tot een zacht suizen".
Na afloop is er koffiedrinken in het
kerkelijk centrum "de Voorde" en kan
er nog gezellig nagepraat worden, tevens is het mogelijk om nieuwe verzoekliederen aan te vragen. Verder is
er een boekentafel met gratis boeken
lenen onder de toren.
Het belooft dus een mooie zangavond
te worden waarbij iedereen van harte
welkom is.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunt u de voorkeur aangeven voor
de ochtend of de middag.
Voor meer informatie voor deze rijvaardigheidsritten kunt u terecht bij
de coördinator van Welzijn Ouderen
Vorden, mevrouw Louise van Uden-Te
Woerd, tel. 0575- 553405.
Verder wordt op dinsdag 16 oktober in
Zelhem een voorlichtingsmiddag voor
scootmobielgebruikers gehouden en
de verkeersvoorlichting plaats in november in Hummelo/Keppel/Steenderen..
In de komende periode wordt u op de
hoogte gehouden van tijd en plaats
van deze verkeersactiviteiten. Iedere
burger in de gemeente Bronckhorst
kan ook aan deze verkeersactiviteiten
deelnemen.

Duivensport
POSTDUIVENVERENIGING
STEEDS SNELLER HENGELO GLD.
Duiven werden gelost in
MORLINCOURT ( 357 km )
Uitslagen:
1. A. Kamperman
2. L. te Stroet
3. R. Borneman
4. G. Kempers
5. R. Koers
En Duiven werden gelost in
TESSENDERLO ( 131 km )
Uitslagen:
1. G. Kempers
2. G. Hendriks
3. A. Kamperman
4. L. te Stroet
5. R. Koers

Vervelend voor de organisatie en de diverse lokale bands, extra vervelend
omdat dit het allereerste popfestival
had moeten worden, ten behoeve van
de stad Zutphen en de lokale muziek
cultuur. De organisatie had gehoopt
hiermee een langjarige traditie in
gang te kunnen gaan zetten, met
groeipotentie voor de toekomst en
promotie voor de stad Zutphen.
De pop en rock muziekliefhebbers uit
Zutphen en omstreken hoeven niet te
treuren. Het festival op zaterdag 8 september gaat gewoon door, maar dan
alleen niet in Zutphen. Het is hooguit
een kwartiertje fietsen geblazen naar
het vlakbij gelegen 'Op den Vierakker',
maar die inspanning wordt rijkelijk
beloond met een geweldige buitenlocatie in de weilanden. Onder de naam
'4-ROCKER OPEN AIR' zullen die dag
vanaf 13.00 uur tot 01.00 uur de beste
(lokale) bands optreden. Het festival
wordt afgesloten met John Hayes Pro-

ject. John is bekend als vaste gitarist
van de wereldberoemde band Mother's Finest (USA). Ondersteund door
onder andere de Nederlandse top
drummer Ramon Rambeaux (o.a. Herman Brood & His Wild Romance),
staat deze band garant voor een spetterend afsluitend optreden.
Waar het Popcollectief haar dank voor
uit wil spreken, is de snelle bereidwilligheid van de buurtgemeente Bronckhorst om de festivalaanvraag in behandeling te nemen. De organisatie
spreekt van een geluk bij een ongeluk,
omdat zich nu de unieke mogelijkheid voordoet om het festival buiten
op het gras te kunnen houden. Dit betekent ook meer ruimte voor ontspanning, zoals activiteiten voor kinderen,
die tot 12 jaar gratis naar binnen mogen met hun ouders. Ook parkeergelegenheid voor auto's én fietsen is er
ruim voldoende.
Of de Stichting het festival volgend
jaar weer terug wil halen binnen de
Gemeente Zutphen, is volgens de organisatie nog even afwachten. In feite
gaat er met deze prachtlocatie een
langgekoesterde wens in vervulling. In
ieder geval is de vernoeming naar de
stad Zutphen (Zutpop) aangepast en
heeft het festival de nieuwe naam "4ROCKER OPEN AIR" gekregen, vernoemd naar de boerderijwinkel 'Den
4-akker" waar het feest gehouden zal
worden. Voor informatie over voorverkoopadressen, line-up, vervoer van -en
naar het festivalterrein en nog veel
meer zaken, kunt u terecht op
www.zutpop.nl.
Adres: Vierakkersestraatweg t.o. nummer 26
Wijzigingen onder voorbehoud

Boerengolf ingeschreven als
Gemeenschapsmerk
Farmersgolf Int beschikt sinds
2004 over de merkinschrijving voor
de Benelux voor de merknaam Boerengolf + logo
Inmiddels beschikt het ook over een
inschrijving voor het woordmerk Boerengolf als zogeheten Gemeenschapsmerk. Farmersgolf Int en de aan haar
gelieerde onderneming De 3 B.V. eveneens gevestigd in Lievelde hebben hierdoor een exclusief recht op de merknaam Boerengolf voor het gehele
grondgebied van de Europese Unie en
dus voor de huidige 27 lidstaten. Op
grond hiervan kan Farmersgolf Int
haar rechten laten gelden en is de
naam Boerengolf exclusief voorbehouden aan deelnemers in Farmersgolf
Int. Afgezien van een Europese merkinschrijving voor Boerengolf is Farmersgolf Int overigens ook de eigen-

aar van de merknaam Farmersgolf
niet alleen voor de Europese Unie
maar ook in landen buiten de Unie."

Inmiddels hebben zich alleen al in Nederland zo'n 100 boerderijen aangesloten bij Farmersgolf int. Farmersgolf
Int is de handelsfirma van Peter en Lidy Weenink. Zij zijn de bedenkers van
Boerengolf. Aangesloten leden hebben
een exclusiviteit binnen een bepaald
gebeid en zijn tevens aangesloten bij
de Vereniging van Eigenaren van Boerengolfbanen de VBG. Farmersgolf int
en de VBG zijn onder anderen samen
bezig Boerengolf duurzaam in de
markt te zetten middels een project
ondersteund door LTO Noord Gelnteresseerde bedrijven die zich willen
aansluiten bij Farmersgolf Int kunnen
contact opnemen via www.boerengolf.nl.

Leer Reiki en/of Ontdek Ki
"Opzij, opzij, maak plaats, we hebben
ongelofelijke haast". Dit lied van Herman van Veen over het eeuwige hollen
van ons is nog steeds actueel.
Alles moet sneller en perfecter. Veel
mensen kunnen maar moeilijk de
rem vinden. Het gaat goed tot het lichaam of geest niet meer verder wil.
Herken je dit? Wil je daar verandering
in brengen? Meer ontspanning, bewuster leven en meer energie beschik-

baar krijgen? Leer dan Reiki en/of ontdek Ki. Cursussen en trainingen geven
wij de komende tijd in Diepenheim,
Doetinchem en Almen. Voor behandeling of persoonlijke begeleiding kunt
u ook bij ons terecht. Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden onze consulten.
Meer weten? Bel Lia & Jan van 't Veen:
0547-351433 of kijk op www.warmehanden.nl
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We gaan al 25 jaar voor kwaliteit !!!

Start klaverjascompetitie zondag 2 september

Handappelen Delcorf 2 kilo 1.00

Kaartmarathon HC'03 Drempt
op 1 september gaat niet door

1.00
Stoofperen St. Remy 2 kilo 1.00
Aardappelen v.a. 10 kilo 2.50 eigen oogst
Handperen

v.a. 2 kilo

Zie verder onze dag aanbiedingen!
Kado Tip!!! Streekproducten pakketten v.a. div. prijzen
Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

Helaas kan de kaartmarathon van
HC’03 op 1 september niet doorgaan. In plaats van de marathon
op zaterdag 1 september is de
start op zondag 2 september om
20.00 uur met de competitie. U
bent allemaal van harte welkom.
We beginnen het klaverjasseizoen
nu op zondag 2 september a.s.
met een ‘kaartmarathon’ van
14.00 tot 22.30 uur.
Iedereen kan meedoen. Bij het inleggeld zit het eten, dat door het
comité wordt verzorgd, in.

VLOOIEN
MARKT
Zondag 2 september

Zalencentrum
De Veldhoen in Langerak
bij Doetinchem.

Zondag 16 september

Bouwmarkt Fixet.
Industrieterrein
De Rieze, Ulft
vanaf 10.00 tot 16.00 uur.

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

Hogebos

Voor de organisatie is het belangrijk dat we weten hoeveel kaarters
er meedoen.
U kunt u opgeven tot 30 augustus
bij de volgende personen: Bertus
Evers tel. 0575–451487, Riky
Mentink tel.0313–471051, Anton
Bremer tel. 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.
We kaarten 7 keer waarvan de 5
hoogste meetellen. Als u mee wilt
doen bent u van harte welkom.

Hondenschool
Konsequent
Start weer met cursussen.
Interesse? Kom 1 september a.s.
om 15.00 uur naar Toldijk
(hoek Hoogstraat-Beekstraat)
Telnr: 0575-462698
Of kijk op:
www.konsequent.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

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

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS
à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker

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

CURSUS QUANTUM TOUCH
Genezen met je handen.
Iedereen kan het leren.
8 en 9 september in Centrum
voor KAT in Halle.
Inl./opg. 0314-631472.
www.centrumvoorkat.nl
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Het is wear is een echt warmen dag . Onder d’n groten
boom biej Gert en Gerrie op de
boerderieje is ’t mooi zitten.
Gerrie:”Waar’n jullie nog gaon
kieken in Bekveld biej die kinderboerderieje ? Het mot er
drok hebben gewest. Een hoop
leu hebt er aardigheid an umme dat olde wark wear te zene.
Rogge meijen op de olderwetse manier en dan het zeisen en
rogge binden. Langzamerhand bunt ze oetgestorven die
het nog kent.” Hendrik meent
dat ze dat nog lang blieft
doon. Mensen bunt graag bezig met het kieken naor het olde wark. Zien ho ze vrogger
mosten zweten en pokkeln.
Dat breg een geveul van tevrea
wezzen. Dankbaor veur vandage de dag . Vrogger ho het ton
ging en de mooie dingen wear
naor boaven halen . Allerweage bunt ze ja bezig om wat te
organisearn in die geest. Het
stond zwart van de leu in Vorden biej die olde koetsen en
mooie pearde met de kastelen
rit. Elk jaor wear en het is altied een succes. Een hoop
vrouwleu met olderwetse klear en manvolk met hoge zwarte kachelpiepen op de kop. Dat
mot toch geweldig onhandig
hebben gewest. Heel vulle
zwart. Wat een hoop tied dat
neet gekost mot hebben umme oew te presentearn elke
keare wear . Want vulle van
dat volk gaot meardere plaatsen langs. En dan is er ne Keppel toertocht op 26 Aug. Olde
knapdeuzen van trekkers in
een lange riege. Dat is van wat

latere boeren tied. Langzamerhand komt die ok in een hoop
plaatsen. Dat mot ok vulle tied
kosten umme te poetsen en te
slutteln. Want iej wilt onderweg neet stille blieven staon.
Dat is iets heel anders dan het
grote geweld van de ‘Trekker
Trek ‘in Barchem . Wat een
hoop volk dat er op af kump.
En dan te denken an de ‘Zwarte Cros’. Dat is mien ok een geweldigen toestand. “. Gerrie
schudt eur wieze heufd en
zeg:” Ze wilt het volgend jaor
wel wat in netter vaarwater .
Ze bunt gelukkig toch wat bezorgd veur al die gekke beelden op de T.V. Dat gif onzen
Achterhook een slechten name. Het zal best wel een kunst
wezzen en een grote sensatie.
Iej hebt kans dai op de T.V.
komt . Ik wol er veur niks nog
neet tussen zitten. E hier Gert
krieg ik zeker neet van ’t nust.
Den vind dat een onwies gedoe en vulle goed geld verspillen. Het hef biej um gin enkel
nut al dat onwieze geknal en
lawaai.” Rieka:”En wat denk
iej dan van die 1000 fietsers
die een dikke dertig km. met
mekaar een mooien tocht
maakten Met z’n allen de
boern langs” Gerrie:” . Mienen
Gert wil neet met op pad. Dat
was trouwens wel een succes.
Maor zo te zene is dat wel
meest volk van 50 + die hieran
met dood. Dus wel onze generatie. De mooiste fietsen onder
’t gat en dan maor peddelen.
Tegelieke is er dan op een antal bedrieve te zene hoe of ze
op het platteland warkt. Zelfs

We zijn er weer!

pannekoek learn bakken en
achterhooksen wien learn
drinken. Een gezellige boel
liekt mien dat. Zo meugelijk
een volgend jaor ok is probearn. Gert krieg ik neet met maor at jullie beiden zin mochten hebben”. Gert heel zik nog
koeste en kumt no met een eigen veurstel.:”Mien liekt het
wel wat umme de olde Fordjes
te gaon zeen. Vanuut Belgiee
en uut het hele land komt ze
naor Bronckhorst. Ze maakt
een toertocht deur onzen Achterhook en ok deur Bronckhorst. Ze mot minstens 75 jaor
old wezzen. Dat was ton de
meest verkochten auto. Henry
Ford hef er in 5 jaor 5 miljoen
van laoten maken. Trouwens
wanner wiej old spul wilt zeen
er is in Hengel het Achterhoeks Museum , daor hebt ze
een compleet soldaotenkamp
uut de grond gestamt. . Allemaol spullen van de jaorn ’40
tut ’45 en dan veural motors.
An de vrouwleu en de kindre
is er ok gedacht. Muziek d’r
biej en ze spult vaste de olde
verskes. Die wielleu , olde leu
van vandage , as kindere learn
met te zingen. Er is van alles te
zene in het Bronckhost van
van dage de dag. En wie kunt
het betalen en hebt de tied . Ai
’s morgens wakker wordt dan
hij ’t wark al af. Wie staot er
neet biej stille, maor wie hebt
toch eigenlijk een luuzen leaven , ai dat vergeliekt met ons
veurgeslacht..”
De Baron van Bronckhorst

O P E N I N G
woensdag 22 augustus
aan de MARKT 27
met de Nieuwe Najaarscollectie van

G-STAR * PALL-MALL * D.E.P.T * ONLY
SCOTCH * SODA * RELAKZ
enz enz.
E
Iedereen is welkom vanaf 9.00 uur

MARKT 27 • Zelhem

(Gld.) Verkeer
De provincie Gelderland start op maandag
27 augustus met de werkzaamheden aan de N316
Rondweg in Vorden. Het vracht- en autoverkeer
wordt omgeleid.
Op maandag 27 augustus start de provincie
Gelderland met werkzaamheden aan de Rondweg
(N316) in Vorden. Het werk wordt in twee fasen
uitgevoerd, zodat het verkeer zo min mogelijk
overlast ondervindt. In de eerste fase wordt
geluidsarm asfalt gelegd tussen de rotonde
‘Het Hoge’ en de scherpe bocht naar de
Zutphenseweg. De rotonde ‘Het Hoge’ wordt
vergroot en de rijbaan tussen deze rotonde en
de nieuw te maken rotonde Horsterkamp
wordt opgeknapt. De werkzaamheden in de
tweede fase bestaan uit de aanleg van de rotonde
Horsterkamp met busvoorzieningen. Daarnaast
wordt het fietspad ten zuiden van de N316 tussen
de Lindeseweg en de Horsterkamp opgeknapt. De
werkzaamheden aan de brug over de Veengoot
zijn uitgesteld naar het voorjaar van 2008
Verkeersmaatregelen
Omleidingsroutes zorgen ervoor dat de wegen
voor het vracht- en autoverkeer in en rondom
Vorden niet teveel worden belast. Deze omleidingsroutes gelden voor de gehele periode.
Omleidingsroute Zutphen-Doetinchem: via de
N314 naar Hummelo en via de N330 en N315 naar
Doetinchem.
Omleidingsroute Zutphen-Groenlo: via de N314 en
N346 naar Lochem en via de Kwinkweert,
Goorseweg (N346) en Nettelhorsterweg (N825) naar
Borculo en via de N315 naar Ruurlo.
Omleidingsroute Vorden-Doetinchem: via de N330
naar Zelhem en via de N315 naar Ruurlo en N319
naar Vorden.

pakkers

Start groot onderhoud Rondweg
(N316) en aanleg rotonde Vorden
Verkeershinder 27 aug. tot dec. 2007

Weekendvoordeel

Tijdens fase 1 (27 augustus tot 12 oktober) is de
Rondweg tussen de rotonde Zutphenseweg en
De Horsterkamp afgesloten voor alle verkeer.
De benzinepomp, garage Groot Jebbink, is
alleen vanuit de richting Hengelo bereikbaar.
Autoverkeer uit de richting Baak en Wichmond
naar Vorden en vice versa wordt omgeleid via
de Lankhorsterstraat.
Het autoverkeer vanuit Ruurlo en Hengelo naar
Zutphen en vice versa wordt omgeleid via De
Horsterkamp, Zupthenseweg en Dorpsstraat.

Tex*Mex
Wrap tortilla
original
samen

2.99

Tijdens fase 2 (15 oktober tot begin december)
wordt er aan de zuidzijde van de nieuw te
maken rotonde een noodweg aangelegd.
Het verkeer kan hier langs het werkvak rijden.
De Horsterkamp is tijdens de werkzaamheden
afgesloten tussen de Nieuwstad en de Rondweg.
Voor het verkeer richting centrum en Ruurlo geldt
een omleiding via de Rondweg, Zutphenseweg
en Dorpsstraat.
Fietsers kunnen tijdens beide fasen gebruik
maken van het bestaande fietspad langs
de Rondweg.
De bus rijdt tijdens fase 2 een aangepaste route.
Meer informatie
Op www.gelderland.nl/werkenaandeweg is
informatie te vinden over de actuele stand van
zaken. Voor vragen over de werkzaamheden
kunt u op werkdagen contact opnemen met
de provincie Gelderland, de heer B. van Ginkel
(026) 359 96 32.

ELDERS 5.18

PLUS
Mager
rundergehakt

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

professionele voeding voor dieren

2.99

Kilo
NORMAAL 4.79

uw sport- of
hobbykonijnen
kerngezond houden?

kilo

0.

69

Voer uw konijnen ook het
geheim van vele topfokkers;
de smakelijke
konijnenmuesli van Garvo

tevens Alfamixen voor schapen,
geiten en varkens verkrijgbaar.

Gastouderbureau Bronckhorst
is op zoek naar

gastouders

Kilo
NORMAAL 6.99

Gastouderopvang de Speelweide
Tel: (0575) 46 53 51
E-mail: info@despeelweide.com

Deldensebroekweg 13 • 7251 PW Vorden
0575 - 553562 • 06 - 30561330

Al 25 jaar hèt adres voor:

VORDEN

•
•
•
•

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

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

tray

500 gram

9.99

0.69

Tray 24 blikken à 33 cl
*Wij verkopen geen alcohol
ELDERS 12.76-15.27 aan personen onder de 16 jaar.

Grote nectarines
500 gram
3 stuks

7.99

Voor informatie/aanmelding
kunt u terecht bij:

Dick Zelle

3.99

0.90

Grolsch, Amstel of Brand
pils of Grolsch blond*

in de nabije omgeving.

Ook kunt u bij ons terecht voor:
•
Bestratingsmateriaal
•
Tuinaarde
•
Zand
•
Grind
•
Gebroken puin

Pak 2x4 stuks

PLUS
Shoarmavlees

500 gram

STUKADOORSBEDRIJF

PLUS
Shoarmabroodjes

Alfamix Konijn

Hollandse
trostomaten

Gaat u voor kwaliteit in:
•
(sier) bestratingen
•
riolering aanleg
•
kraanwerk
•
grondwerk
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Pak 380 gram +
Wrap salsasaus medium,
pot 325 ml +
Seasoning mix, burrito
of fajita, zakje 30 gram

kilo

Dichterbij dan je denkt

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

Geldig van donderdag 23 t/m zaterdag 25 augustus 2007

Ariel
Wasmiddel
Diverse
soorten
Pak 56 tabs of 2700 gram of
Flacon 3000 ml of 2700 ml
ELDERS 10.99-11.49

5.00
Dr. Oetker
Pizza crossa
Diverse smaken
Uit de diepvries
3 stuks à 300 gram naar keuze
ELDERS 6.27-6.75

34/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

www.plussupermarkt.nl

PLUS Eland - Hengelo Gld
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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Boxspringcombinatie
incl. pocketveringmatrassen
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opruiming
Veel showroom bedden

nu 1995,-

HALVE PRIJS

Themakamers met veel accessoires
Showroommodellen met korting

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

nu 499,-

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

Superieure kwaliteit

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

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

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

Auronde 1000
in vele kleuren

Variaform matras*

nu 1295,-

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

Luxe Beukenhouten vouwbed

80/200 van 399,-

nu 299,-

Electrisch verstelbare lattenbodem

‘Comfort deluxe’
1 persoons vanaf 299,-

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

PARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur

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

onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Slechts 1195,-

