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AUTO(RUIT)SCHADE?
WIJ BETALEN UW EIGEN RISICO!

Het resterende deel van het open-
luchtspel, dat zich afspeelde in de na-
zomer van 801 en het voorjaar 803,
werd zaterdagavond opgevoerd, waar-
bij eerst nog een kleine introductie
van het eerste bedrijf werd gegeven.
Gelukkig voor de organisatie kon er
vrijdagavond wel een complete uitvoe-
ring worden gehouden. ‘Hoe voelt dat
eigenlijk om halverwege de uitvoering
te moeten stoppen’? Regisseur Tiny

Kamphorst: ‘Lijkt mij duidelijk, heel
erg vervelend en vooral teleurstellend
voor de bezoekers. Het was echter niet
meer verantwoord om nog door te
gaan, te gevaarlijk. De afgelopen
maanden heb ik overigens met heel
veel plezier met deze groep mensen
gerepeteerd. De meeste voldoening
voor mij was toch wel de bereidheid
van de spelers om naar mij te luiste-
ren, dingen van mij te willen aanne-
men. Dat was ook de kracht van deze
groep: het plezier hebben in het spe-
len’, zo zegt Tiny Kamphorst.

Het Spel van Witmond werd zo om-
streeks 1946 geschreven door de in
1962 overleden ds. J.M. Gerritsen, die
een aantal jaren dominee was van de
Hervormde Gemeente in Wichmond.
In 1947 werd het spel voor de eerste
keer opgevoerd. Volgens een ‘onge-
schreven wet’ van de auteur mag het
spel nergens anders dan in Wich-
mond gespeeld worden. Het Spel van
Witmond is al diverse malen, soms
met langere, soms met kortere tussen-
pozen, voor het voetlicht gebracht. De
laatste keer was in 1994, bij het twaalf
honderd jarig bestaan van de Wich-
mondse gemeenschap. Toen werd er
voor het eerst in de openlucht ge-
speeld. De uitvoeringen van afgelopen
weekend waren ter gelegenheid van
het 150 jarig bestaan van de Hervorm-
de gemeente Wichmond.

De pastorietuin leende zich uitste-
kend voor het openluchtspel dat zich
rond 800 afspeelde in Withmundi, de
naam van het latere Wichmond. Met

mekkerende schapen op de achter-
grond, koeien en geiten en ‘druk met
van alles in de weer zijnde’ dorpelin-
gen, spraken onder het lover aan het
spinnenwiel de dienstbodes Siegborga
(Judith Gerritsen) en Liefborga (Anne-
marie Wolbrink) over koetjes en kalf-
jes. Adelgard Witmond (Henna ter
Vrugt) onderhield zich met haar doch-
ters Gerfrieda (Marlien Vaartjes) en
Rikberta (Marieke Eijsink) over het
Christendom en met name over de
verhalen die de ronde deden over ene
uit Friesland afkomstige monnik die
luisterde naar de naam Ludger. Een rol
die voortreffelijk gestalte werd gege-
ven door Jan Rietman.

DE GODEN WODAN EN DONAR
De komst van Ludger naar Withmun-
di deed veel stof opwaaien. Op gege-
ven moment hakte Ludger een heilige
boom van de Saksen om. En niet zo-
maar een boom, want zo ging het ver-
haal, de goden Wodan en Donar zou-
den de boom beschermen en degene
die hem omhakte zou dodelijk door
de bliksem worden getroffen. Dat ge-
beurde dus niet, waardoor Ludger bij
een deel van de dorpelingen in ach-
ting steeg.Witmond zelf, het hoofd
van de Saksen (Erik Klein Haneveld)
had het er maar moeilijk mee. 

Vooral toen hij hoorde dat Ludger zei
niet voor de grote Karel te werken,
maar voor God. Kortom het evangelie
dat Ludger predikte gaf heel wat te
doen, daar aan de boorden van de Ijs-
sel. En met name toen dochter Gerfrie-
da zich ook door Ludger liet dopen. 

En wanneer je dan op een zomer-
avond in de pastorietuin de Saksische
vrouwen Hildegard (Rianne Neerlaar)
en Alberta (Ria Tijssen) en de Saksen
Bernlef (Jan Borgman) en Landerik
(Derk Bruil) en de monnink Alfried
(Geert Harmsen) en de reeds genoem-
de ‘acteurs’ ziet rondlopen dan is er
wat de godsdienst betreft in al die eeu-
wen niets veranderd. Ook anno 2006
geeft het geloof over de gehele wereld
helaas nog steeds tal van conflicten!

Donder en bliksem tijdens Het Spel van Witmond!

Juist op het moment dat de wijze vrouw Averhilde (Dinie Rouwen) had ver-
nomen dat Gerfrieda (Marlien Vaartjes) dochter van Witmond, (Witmond
is het hoofd van de Saksen), zich tot Christen wilde laten bekeren en Aver-
hilde de woorden sprak ‘Jouw God wint nooit’, doorkliefden bliksemflit-
sen donderdagavond het luchtruim boven de pastorietuin in Wichmond.
‘Hier heersen Wodan en Donar’ zo sprak de wijze vrouw. De naderende
‘donder’ onderstreepten haar woorden. Gelukkig was het gelijk pauze, het
eerste bedrijf van het openluchtspel ‘Het Spel van Witmond’ was ten ein-
de. Zwennie Langwerden die de talrijke bezoekers (bijna 400) ook welkom
had geheten hoopte dat de onweersbui zou wegtrekken. Helaas voor haar,
het publiek en de acteurs, ijdele hoop, zo bleek. Eerst nog even schuilen in
de kerk, het mocht niet baten.

Volle tribune

Onder regie van Tiny Kamphorst
maakte het toneelgezelschap en de
koorleden er trouwens een prachtige
happening van. Voor de souffleuzes
Ineke Jansen en Henny Rietman was
er alleen in het begin van het eerste
bedrijf werk aan de winkel. Tiny Kam-
phorst daarover: 'Ach, je weet hoe dat
gaat, een paar van onze jonge meiden
waren heel even nerveus. Ze hebben
heel goed gerepeteerd, ze kenden de
tekst uit hun duimpje en dan plots-
klaps begint het spel en dan sta je oog-
in oog met een volle tribune. Ik kan
mij voorstellen dat je dan even schrikt.
Gelukkig van korte duur, de meiden
pakten de draad heel snel weer op’, zo
zegt ‘coach’ Tiny. Zeer opvallend tij-
dens het openluchtspel, het perfecte
geluid. Daarvoor, inclusief de verlich-
ting, ‘tekende’ Bert van Dijk. De kle-

Ludger verkondigt evangelie

De Commissie Vordense Zomerfeesten nodigt u uit om
ook dit jaar weer van de partij te zijn tijdens de Zomer-

feesten. Het is weer gelukt om een heel gevarieerd pro-
gramma samen te stellen voor jong en oud, dit is alleen

maar mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van
diverse ondernemers. 

Op donderdag 20 juli en zaterdag 22 juli zijn er veel activiteiten
in het dorp. We zijn blij met de toezegging van de vrijwillige

brandweer dat zij u een kijkje achter de schermen willen gunnen.
Ook hebben we voor de jaarmarkt een aanvraag ingediend voor een

standwerkerconcours. En ons verzoek is gehonoreerd, dus naast de
vele marktkramen met aantrekkelijke aanbiedingen zullen een aantal

kooplui hun stemmen extra laten horen om hun koopwaar aan te
prijzen. Zij gaan voor de punten om uitgeroepen te worden tot beste

standwerker. Vrijdag 21 juli is er de traditionele weekmarkt.
Vrijdagmiddag en avond is een bezoek aan de kermis extra de moeite

waard vanwege veel aanbiedingen die uitsluitend deze dag geldig zijn.

Alle dagen natuurlijk volop muziek in de horeca. Voor de invulling van

het programma wordt samengewerkt met JaVo promotions uit Enschede

en Manifold uit Zutphen.We wensen u heel veel plezier en zien u graag in het mooie Vorden tijdens

de zomerfeesten.

Annet Barendsen, Loke Bakker, Dinie Velhorst en Reinier Klein Brinke 

Ook dit jaar zorgt de plaatselijke horecavoor sfeer en gezelligheid met natuurlijk livemuziek op donderdag, vrijdag en zaterdag.Vorden biedt u een ruim assortiment eet-      gelegenheden, waar u tijdens de zomerfeestenkunt genieten van een heerlijke maaltijd. Dus blijf gezellig bij ons in Vorden. 

ZOMERFEESTEN VORDEN

Vordense Zomerfeesten
20, 21 en 22 juli 
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VRIJDAG 21 JULI
’s morgens • Vordense weekmarkt
’s middags en ’s avonds • kermis met specialeaanbiedingen

’s avonds
• de Herberg: 

Buddy van Zutphen• feesttent Bakker:
Grote Prijs van Vorden

ZATERDAG 22 JULI
’s middags en • kermis’s avonds • kinderbraderie14.00 - 17.00 uur • dweilorkest Pardoes• clown Flapje

• straattheater: Don Quichot
Klaar-Over
Clown• springkussen

• dartskampioenschappen bij de Herberg
• feesttent Bakker: Vordens Songfestival• de Herberg: Carribean Swing-party 

De Vordense Zomerfeesten worden mogelijkdankzij de financiële ondersteuning van:
AMON Grillroom PizzeriaASYA Restaurant Pizza & ShoarmaBAKKER Hotel Café RestaurantBARENDSEN Staal constructie, Fixet, EtosFAN SHENG Chinees Indisch RestaurantDE HERBERG Café-RestaurantKERKEPAD IJssalon  ’t OLDE LETTINK Restaurant cafetaria en cateringPLAZA Food for allDE ROTONDE Bistro

RABOBANK Achterhoek-NoordVORDENSE ONDERNEMERS VERENIGINGVVV BRONCKHORSTDRUKKERIJ WEEVERS

Een heel gevarieerd aanbod en natuurlijk overal veel koopjes. Voor iedereen is er wel iets passends te vinden.

DONDERDAG 20 JULI
’s middags en • kermis’s avonds • jaarmarkt15.00 uur - 22.00 uur • curiosa

• standwerkerconcours• demonstratie brandweer• clown Henkie
• straattheater: de stille reiziger

’s avonds • feesttent Bakker: Mellow• de Herberg: Laaierlichters

Deze 
week 

verschijnt:

ding die in de tijd van Ludger werd ge-
dragen werd verzorgd door D.S. De-
sign uit Steenderen. Voor de aanvang
en in de pauze werd het publiek ver-
maakt door het orkest van ‘Jubal’. Het

Spel van Witmond zal beslist niet voor
de laatste keer in Wichmond zijn op-
gevoerd en dat was ook zeer zeker de
bedoeling van de schrijver dominee
J.M. Gerritsen!



Hervormde kerk Vorden
Zondag 16 juli 10.00 uur dhr. H. Dijkman.

Kapel de Wildenborch
Geen opgaaf.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 16 juli 10.00 uur en 19.00 uur ds. B. Westerneng.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 16 juli 10.00 uur Mevr. H. Momberg.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 16 juli 10.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 15 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 16 juli 10.00 uur woord- en communieviering, he-
renkoor.

Huisarts
Tussen 17.00 uur ‘s middags en 08.00 uur de volgende
ochtend, in de weekenden en op feestdagen: telefoon
0900 - 200 9000. Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
‘rijdende huisarts’ bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnum-
mer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee
als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De
huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van
ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
15/16 juli P. Scheepmaker, Ruurlo tel 0573 – 45 25 13.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 
van 8.30–17.00 uur. vorden@prowonen.nl.
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij. 
van 8.30–12.30 en 13.30–17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Telefoon: (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van
8.00–16.30 uur. zelhem@prowonen.nl. www.prowonen.nl

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
vrijdag van 9.30-17.30 uur; za. 9.30-16.00 uur.

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

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

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

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 553405, openings-

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdcherapie, Raadhuisstraat 6, 7251
AB Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl,
lid van VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling,
doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.

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

Weekenddiensten Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs € 5,75 voor vier
gezette regels; elke regel meer € 0,55.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen € 2,75 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor € 2,75 administratiekosten in re-
kening gebracht. 

� Tentoonstelling “Gezichten

van de Wiersse, bewoners

in portret en karikatuur”

kan nog tot 30 juli worden

bekeken in combinatie met

een bezoek aan de prachtige

tuinen van de Wiersse. Open

dagen 16, 17 23 en 24 juli.

Rondleidingen vertrekken elke

do. 10.30 uur v/a de poort

aan de Wiersserallee. Ingang

N319 bij km 16,7. Groepen

kunnen ook op andere tijden

afspreken. Inl. 0573 - 451409

www.dewiersse.nl

� Zonnehemels/banken.

Nergens goedkoper! Recht-

streeks verkoop vanuit maga-

zijn, vanaf € 125,- ook B-keus

16 modellen, kijken na tel.

afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

� Kent u de cm-vreters

van herbalife al? In een

mum van tijd kledingmaten

minder. Nieske Pohlmann (06)

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

� Nog voor de zomer een

paar kilo’s eraf? Ga naar

Jerna Bruggink op eendraf.

Doe dan meteen de uitge-

breide gezondheidtest. Dan

begin je de zomer op z’n

best! Bel voor afspraak en

informatie (0575) 46 32 05.

� Cursus NORDIC WAL-

KING waarbij u d.m.v. de

juiste Alpha techniek leert

beter te bewegen, fitter te

worden en conditie op te

bouwen. Informatie: (0575)

46 36 03 www.vitalnowa.nl

� De stichting veiling com-

missie Vorden houdt elke 1e

en 3e zaterdag van de maand

meubelverkoop van 9 tot 12

uur aan de Schuttestraat 20

te Vorden.

� Zou de persoon die onze

tent en stoelen heeft

"geleend" op 9 juli jl. zo

vriendelijk willen zijn deze

weer terug te zetten tegen de

schutting op de hoek Insulin-

delaan / Burgemeester Gal-

leestraat? 06 - 404 78 131.

� Wat zoekt de veiling-

commissie? Meubelen maar

ook huishoudelijk artikelen,

prullaria, gereedschap, kinder-

speelgoed, boeken e.d. Telnr.

551486, 552104 en 551787.

� Te koop: Caravan z.g.o.h.

GRUAU 1989 met voortent-

luifel, kachel, chemisch toilet,

4 persoons, volledig ingericht

met fietsdrager, camping

klaar. Tel. 0575 - 46 24 98.

� Te koop: kippen aan de

leg. Goossens, Voortseweg 6,

Toldijk, tel. (0575) 46 16 70

of 46 37 43.

� Hebt u 29 juni jl. mijn dig.

camara HP photosmart

735/zilverkl. in zwart hoesje

gevonden? Bel me a.u.b.:

0575 - 44 14 57.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

LAST VAN
WESPEN?

Bel voor snel 
verwijderen

O.B.S.

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

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

Het is vakantie!

Vlaai v/d week

Kersenkruimelvlaai

6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 bruine vloer broden

€ 4,00

Weekendaanbiedingen

Puddingbroodje

per stuk € 0,95

Appelcake

Ronde cake gevuld met appel € 3,50

Dagmenu’s
12 juli t/m 18 juli 2006

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

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

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

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

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

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

Woensdag 12 juli
Aspergesoep / wokki wokki van kip, roerbakgroente en pasta

Donderdag 13 juli
Wiener zwiebelrostbraten met gefrituurde uien, aardappelen,

groente / Bavarois met slagroom

Vrijdag 14 juli
Mosterdsoep / pangafilet op oosterse wijze bereid, rijst en groente

Zaterdag 15 juli (alleen afhalen)

Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen, salade / ijs met

slagroom

Maandag 17 juli (gesloten)

Dinsdag 18 juli 
Wiener schnitzel, aardappelsalade, groente, ijs en 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

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden

Tel. (0575) 55 26 37



Met veel verdriet maken wij het overlijden bekend

van

Johanna Hermana Maria
Idema - In den Bosch

- Jos -

weduwe van Kees Idema

* Haarlem, † Deventer,

28 maart 1924 5 juli 2006

Elske en Okke

Roderick, Boudewijn

Hanneke

Albert - Jan en Yola

Dennis, Sjoerd

Beeckestein, Deventer

Correspondentie-adres:

Familie A.J. Idema

Emmastraat 33, 7241 EH Lochem

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

WIJ + JIJ = WIJ

Merle
1 juli 2006

461/2 cm - 2550 gram

Trotse ouders:

Mario & Sanne 

Roelvink-Krist

Hoetinkhof 171

7251 WH Vorden

T: (0575) 55 06 78

Dolgelukkig en blij zijn wij met de geboorte van

onze zoon

Jorrit
7 juli 2006

Michiel Schaafsma en Manon Heegt

De Zonnenberg 31

7261 CP Ruurlo

Tel. 0573 - 45 42 44

Wilt u Jorrit zien?

Bel dan even, anders slaapt hij misschien.

De zon ging onder

terwijl het nog dag was

Een ongelijke strijd die ze niet heeft kunnen winnen.

Na een kort ziekbed is overleden mijn lieve vrouw,

onze zorgzame moeder en oma

Judith Maria Bosveld - Ordelman
echtgenote van A.J. Bosveld

* 17 februari 1945 † 2 juli 2006

Joop Bosveld

Bob en Andrea

Marcel en Adriana

en kleinkinderen

Bremstraat 14

7244 BL  Barchem

Overeenkomstig haar wens heeft de crematie-

plechtigheid in besloten kring plaatsgevonden.

Wij geven elkaar het ”Ja-woord”

Niels Groot Jebbink
&

Karin van Ginkel

op vrijdag 14 juli 2006

om 14.00 uur

in de Kapel te Bronkhorst

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

Wij zijn dankbaar en gelukkig met de geboorte

van onze dochter

Danique Wijnbergen

Danique is het zusje van Kim.

Zij weegt 3750 gram en is 51 cm lang.

Han Wijnbergen

en Henrike Beernink

7231 PD  Warnsveld, 7 juli 2006

Lochemseweg 4a

(0575) 55 56 56

Vleeswarenkoopje

Gebraden runderrollade
en snijworst 2x 100 gram € 2.69

Special

Papillotje van kip
100 gram € 1.30

Maaltijd van de week

Lasagne 300 gram € 2.39

Keurslagerkoopje

Duitse biefstukken
+ gratis saus 4 stuks € 5.00

Weekaanbieding

Schouderkarbonade
gemarineerd 500 gram € 3.98

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl
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In de 18e eeuw was vlees lang niet altijd zo mals als nu.
Daarom hakte men het vaak. Zo ontstond de Duitse biefstuk.

Lekker én snel klaar. Daarom ook nu nog razend populair.
En deze week zeker, want u krijgt er gratis een heerlijke saus bij!

Is dat een degelijke Duitse aanbieding of niet?

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

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

:: MIN. LEEFTIJD 16 JAAR :: 

LADIES FREE ENTRANCE 
AND WELCOME DRINKS

TILL 23:30 HOUR

VE RBOUWI NGS
OPRUIMING
50 TOT 70% KORTING

=
HALVE PRIJS EN MINDER

op bijna de totale zomermode voor dames en heren

Damesmerken Rosner, Gerry Weber, Basler, Josephine&Co,
Delmod, Frankenwalder, Gardeur, Mezzo, Articles, Olsen, e.v.a.

Herenmerken McGregor, Brax, Camel Active, New Bonds-
treet, Mobil Elasto, Trafic, Ledûb, Frans Molenaar, e.v.a.



Als eerste mocht het harmonie-orkest
van Sursum Corda hun kunnen laten
horen. Hierbij werd onder andere "Ko-
ning Voetbal" gespeeld, wat natuurlijk
heel toepasselijk was zo vlak voor de
halve finale van het WK voetbal. Hier-
bij lukte het één van leden ook nog
om een doelpunt te maken. 

Het blok werd afgesloten met het zeer
sprankelende "Childeren of Sanchez",
waarmee het publiek naast het al aan-
wezige zomerse weer ook nog heel
zomers klinkende muziek voorgescho-
teld kreeg.

Na het orkest was het de beurt aan
Popkoor de Nootzaak uit Zutphen.
Met veel enthousiasme zingen zij di-
verse popnummers. Zo zongen zij in
hun eerste blokken onder andere de
nummers "Super Trouper" van Abba
en "Don't Speak" van No Doubt. 

Ook de malletband van Sursum Corda
was aanwezig en het was hun eerste
optreden onder leiding van de nieuwe
instructeur Marc Gouswaart. In 6 we-
ken tijd is het hen gelukt om nieuwe
stukken in te studeren, waaronder
ook lange concertstukken. 

Dat het koor ook Nederlandse pop-
nummers goed aan kan, bleek in hun
derde blok, waarin ze "Hemel en aar-
de" en "Banger hart" op hun eigen en-
thousiaste manier vertolkten. 

Toen het orkest weer ging spelen,
kwam het hoogtepunt van de avond
in de vorm van "Souvenir de Cirque
Renz". Tijdens dit nummer was Geert-
Jan Dijkerman solist op de xylofoon.
Vliegensvlug vlogen zijn stokken over
de xylofoon en de ovatie na afloop was
dan ook zeer terecht.

De Nootzaak sloot de avond af met een
speciale act. Aangekleed in kleren uit
de jaren '60 zongen ze het voor deze
avond ook zeer toepasselijke nummer
"Summer Nights" uit de musical Grea-
se. Na afloop was het duidelijk een
zeer geslaagd concert geweest, wat
zeker voor herhaling vatbaar is.

Geslaagd zomeravondconcert
Sursum Corda en de Nootzaak
Afgelopen dinsdagavond gaven
muziekvereniging Sursum Corda
en Popkoor de Nootzaak samen
een zomeravondconcert. Met een
afwisselend programma vermaak-
ten zij het publiek, dat in grote ge-
tale aanwezig was.

Deze week bespeelt Jené Koelewijn het
orgel. Er staan een viertal werken op
het programma. Van Buxtehude Prae-
ludium in D, Bux WV 139, van J.S.Bach
Andante uit triosonate IV, BWV 528,
van F. Mendelssohn Bartholdy Sonate
II in C en van F. Grondsma Praeludium
over gezang 300, zoals Jené het zelf
zegt: " De concerten die ik vroeger be-
zocht werden steevast afgesloten met
een improvisatie over een bekend lied
en samenzang. Dat heb ik altijd erg ge-
waardeerd en daarom wil ik dit con-
cert afsluiten met een compositie van
een hedendaags organist over een be-

kend lied: eens als de bazuinen klin-
ken". 

Jené Koelewijn is organist van de Wijn-
gaard in de PKN-gemeente in Zutphen.
Zij kreeg haar eerste orgellessen van
Cor Ardesch in den Ham. Op 16 jarige
leeftijd begon ze met het begeleiden
van kerkdiensten. Zij koos pas later
voor een carrière als organist. In 2001
begon ze haar studie bij Gijs van
Schoonhoven aan het Conservatorium
in Enschede. Afgelopen maand legde
ze daar met succes het eindexamen af.
Het concert is op 13 juli, zoals steeds
op de donderdagmiddag, aanvang
15.30 uur.

Duur plm. 30 minuten. De toegang is
gratis, maar er is wel een collecte na
afloop ter dekking van de kosten.

Muziek Dorpskerk
Op donderdag 13 juli 2006 organi-
seert Muziek Dorpskerk Vorden
het tweede concert in de serie van
negen concerten op het Lohmanor-
gel in de Dorpskerk te Vorden.

Uitslag wedvlucht vanaf Marrac-Peri-
gieux over een afstand van bijna 900
kilometer: 
Comb. A en A Winkels 1, 4, 7, 12;
H.J.Stokkink 2, 16; J. Meyer 3, 5, 9, 10,
11, 13, 15; M.M. Tiemessen 6; F.T Hum-
melink 8, 14.

Wedvlucht vanaf Perronne over een af-
stand van circa 340 kilometer. De uit-
slag was als volgt: H.A. Eykelkamp 1, 4,
7, 8, 10, 13, 16, 17; comb. A en A Win-
kels 2, 3, 9, 20; C. Bruinsma 5; M.M.
Tiemessen 6, 14, 15; T.J. Berentsen 11;
E. Bruinsma 12, 18; D.J. Gotink 19.

D u i v e n s p o r t

Vrijdagmorgen hielden de leerlingen
van school ‘De Kraanvogel’ in het ka-
der van de Oranje festiviteiten een sur-
vival. Vrijdagavond voerde Dorpsto-
neel Ruurlo het toneelspel ‘Nieuwe
liefde & oud zeer’ op. Een goed ge-
speeld stuk met veel humor. ‘Door het
lang open houden van de grote deu-
ren van de Medo-hal (waar het toneel-
gebeuren zich afspeelde) viel het met
de warmte nog wel mee’, zo vertelde
voorzitter André Knoef van de Oranje-
vereniging. Zaterdagmiddag verwel-
komde hij burgemeester Henk Aalde-
rink en echtgenote en gaf André Knoef
tekst en uitleg bij de verschillende
spelletjes. Henk Aalderink prees de
saamhorigheid die hij in de vele ker-
nen, waaronder dus ook Medlertol, in
de gemeente Bronckhorst tot dusver is
tegen gekomen.
Het feest begon zaterdagmiddag eerst
met een kinderoptocht van versierde
skelters, fietsen en andere voertuigen
vanaf het terrein van de touwtrek ver-
eniging Vorden naar het feestterrein.
De optocht werd voorafgegaan door de
muziekvereniging Concordia. Aan de
jury (Thea Groot Nuelend, Joke Zents
en voorzitter burgemeester Henk Aal-
derink) vervolgens de taak de verschil-
lende creaties te beoordelen. Het drie-
tal kwam tot de volgende conclusie:
categorie fietsen: eerste prijs voor Bibi
Aartsen; categorie skelters, eerste prijs
voor Quincy Bobbink, categorie overi-
ge voertuigen: eerste prijs voor Car-
men en Maud Fokkink en Tess Masse-
link. Zaterdagavond werd de nieuwe
schutterskoning Ruud Mullink uit-
bundig gehuldigd en volgde er in de
Medo-hal een ‘knallende’feestavond
met medewerking van de partyband
‘De Buren’.

DE UITSLAGEN VAN DE 
VERSCHILLENDE SPELEN WAREN:
Vogelschieten: schutterskoning Ruud
Mullink, 2 Dik Brummelman (kop), 3

W. Eenink (l. vleugel),4 Monique Fok-
kink (r. vleugel), 5 Jan Regelink (staart).
Schijfschieten: 1 D. Meijerink, 2 E. Hul-
stijn, 3 M. Meijerink.
Flessengooien: 1 J. Hendriksen, 2 S.
Groot Nuelend, 3 D. Klein Geltink.
Pijltjesgooien: 1 Bianca Eenink, 2 Joot-
je Fokkink, 3 Bennie Gosselink
Korfbalgooien: 1 D. Klein Geltink, 2 A.
Knoef, 3 Janny Fliem.
Armdrukken: 1 Edwin te Winkel, 2 en

3 Herbert Wenneker.
Dogcarrijden: 1 Sanne Mullink, 2 Ger-
rie Enzerink, 3 Herbert Hulstijn.
Doeltrappen: 1 Reinier Hendriksen, 2
Herbert Fokkink, 3 Hans Berenpas.

Vogelschieten jeugd: 1 en jeugdko-
ning Berend Betting, 2 Tonny Zen-
horst (kop), 3 Romy Knoef (l. vleugel), 4
Bas Bouwmeester (r. vleugel), 5 Romy
Knoef (staart)
Kinderspelen groep 1: 1 Wilco Enze-
rink, 2 Nick Lichtenberg, 3 Rianne
Reinders.
Groep 2: 1 Niels Kappert, 2 Frank Jan
Ribbers, 3 Dion Otten.
Groep 3 en 4: 1 Dorien Ribbers, 2 Ca-
rien Tuller, 3 Kitty Enzerink
Groep 4 en 5: 1 Anne Bulten, 2 Jessica
Barink, 3 Annerie Draaisma.
Groep 7 en 8: 1 Merel Groot Jebbink, 2
Roel Bouwmeester, 3 Emiel Tuller.

Ruud Mullink schutterskoning
Medlertol

Het zal wel altijd een open vraag blijven of het openingsschot dat burge-
meester Henk Aalderink zaterdagmiddag bij het vogelschieten loste, er
toe heeft bijgedragen dat de vogel tijdens het Oranjefeest in de Medlertol
al heel vroeg in de ‘wedstrijd’ naar beneden tuimelde. Feit blijft dat er
flink met ‘scherp’ werd geschoten want het was na circa honderd schoten
al raak. Ruud Mullink was de gelukkige, hij werd de nieuwe schuttersko-
ning op de Medlertol. Een aantal deelnemers aan het vogelschieten had
tot dat tijdstip slechts één schot kunnen lossen. Overigens werd het Oran-
jefeest reeds een week geleden ingezet met een fietspuzzeltocht die werd
gewonnen door de groep Bargeman.

Schutterskoning Ruud Mullink

Kinderoptocht

Fietsvierdaagse Jong Gelre
Vorden/Warnsveld

De rondleiding duurt ongeveer 1,5 tot
2 uur. Plaats van samenkomst ingang
landgoed "De Belten" aan de Wilden-
borchseweg 15.

Rondleiding Pinetum
Dinsdagavond 18 juli wordt er van-
af 19.00 uur een rondleiding ge-
houden door de naaldbomentuin
Pinetum "De Belten".

Op de tweede dag van de avond-
fietsvierdaagse die Jong Gelre
Vorden/Warnsveld de afgelopen
week organiseerde hebben zich
nog een aantal deelnemers ge-
meld. In totaal hebben er 105 per-
sonen meegefietst.

Hoewel niet ontevreden heeft de
warmte de organisatie qua deelne-
mersveld ongetwijfeld toch wel wat
parten gespeeld. Start en finish wa-
ren bij het dorpscentrum. 

De deelnemers kregen elke avond
een route voorgeschoteld met een

lengte van 25 kilometer in de omge-
ving van de buurtschappen Linde en
Leesten en rondom Hengelo, Baak
en Vierakker. 

Er was één avond de mogelijkheid
om 35 kilometer te fietsen.

Na afloop reikte dhr. Bennie Bloe-
mendaal namens het bedrijf
‘Bloemendaal & Wiegerinck’ de wis-
selbeker die bestemd is voor de
groep met het grootst aantal deel-
nemers, uit aan de 22 dames van de
afdeling Vorden van de plattelands-
vrouwen.



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

• Koffie met gebak
• Elke zondagavond warm     

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

perkt spare ribs eten 
€10,= p.p.

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

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

    www.oldelettink.nl 

Vorden - Tel. (0575) 55 18 77

Burg. Galleestraat 22

Bij inlevering van deze bon
... en u wordt door Floran geholpen ...

een extra korting van

10%
op het gehele assortiment.

Op kleding is al 25%
... dus deze week speciaal voordelig!

Tot ziens bij Anthony’s!

✁

✃
Ben jij op zoek naar

werk voor de zaterdag
en in de vakanties??

En lijkt het werken in 
een winkel jou ook zo leuk?

Solliciteer dan schriftelijk of via e-mail naar:

Keurslagerij Vlogman
Zutphenseweg 16
7251 DK Vorden
info@vlogman.keurslager.nl

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

7202 BP Zutphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

Schoonmaakbedrijf

GLIMMO
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 557310
Fax (0575) 557311
E-mail: info@weevers.net
Internet: www.weevers.net

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN:  WEVO DRUK,  TEL. (0575) 51 23 06
ZELHEM:  WEEVERS DRUK,  TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO:  STUDIO CONTACT,  TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE:  WEEVERS ELNA,  TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):
TOTAALWARENHUIS JANSEN DE SMID
BLEEKSTRAAT 1, TEL. (0575) 46 13 60
ACQUISITEUR: FELIX TAKKENKAMP, TEL. 06-48 794 212

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

FA M I L I E D R U K W E R K

geboortekaarten

trouwkaarten

uitnodigingskaarten

Kom vrijblijvend de monstercollectie bekijken.

De boeken thuis inzien mag ook.

20% KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u bij ons uw familiedrukwerk bestelt.



Dat hield in dat onder het motto ‘To-
gether for better Envirement’ scholie-
ren en leerkrachten beurtelings bij el-
kaar op bezoek gingen, teneinde wat
van elkaar te kunnen leren en ook om
met de gebruiken en culturen van
school en land kennis te maken. 

Toen het project dit voorjaar werd af-
gesloten werd de intentie uitgespro-
ken een nieuw driejarig uitwisselings-
project op te zetten. Daarvoor heeft
het Agentschap Europees Platform het
sein op groen gezet. Met andere woor-

den er zal opnieuw subsidie worden
verleend. Op de wens van de vier scho-
len om het project met twee scholen,
Oslo en Rome, uit te breiden is door
het Platform eveneens positief gerea-
geerd. Dat houdt in dat vanaf 23 tot 27
september aanstaande school het Ho-
ge gastheer zal zijn van de vijf ge-
noemde scholen. Het nieuwe project
zal in het teken staan van ‘kunst in sa-
menwerking met techniek’. In Vorden
zal met name het accent op de schil-
derkunst worden gelegd. De scholie-
ren zullen net als de afgelopen jaren,
weer bij gastgezinnen worden onder-
gebracht.

Het ligt in de bedoeling dat in februa-
ri 2007 en mei 2007 respectievelijk de
scholen in Oslo en Rome zullen wor-
den bezocht.

Uitwisselingsproject krijgt vervolg
De afgelopen drie jaren hebben ba-
sisscholen uit Evesham (Engeland),
Steinheid (Duitsland), Szeghalom
(Hongarije) en school het Hoge uit
Vorden een uitwisselingsproject
opgezet.

Het pand dat aan de buitenzijde
dezelfde uitstraling heeft gehouden,
heeft een vloeroppervlakte van 262
m2. 

Men treft in de zaak een groot en ge-
varieerd assortiment drogisterij ar-
tikelen aan en daarnaast een breed
randassortiment.

Nieuw Kruidvat filiaal

Afgelopen week is aan de Kerk-
straat in Vorden het 726e filiaal
van de landelijke organisatie
Kruidvat geopend.

UITSLAGEN:
1e J. Groot Jebbink 2100 gram, 2e D.
Huetink 2000 gram, 3e J. Eggink 1780
gram, 4e R. Golstein 1485 gram, 5e A.
Golstein 1300 gram.

De vijfde onderlinge wedstrijd voor de
jeugd werd in de Berkel in Lochem ge-

houden. De jongelui vingen 107 vissen
met een totale lengte van 12 meter en
43 centimeter.

UITSLAGEN:
1e C. Waenink 28 stuks- 306 cm, 2e N.
ten Have 14 stuks- 174 cm, 3e T. Eggink
14 stuks- 159 cm.

JEUGDKAMPIOEN:
Door dit resultaat is N. ten Have met
594 punten jeugdkampioen gewor-
den, 2e C. Waenink 592 punten, 3e Y.
Hissink 568 punten.

De Snoekbaars
De vijfde onderlinge seniorenwed-
strijd van de hengelaarsvereniging
‘De Snoekbaars’ werd gehouden in
de Oude Yssel. In totaal werd er
9765 gram vis gevangen.

Arjan Mombarg heeft dit weekend de
eervolle uitnodiging ontvangen dat
hij Nederland mag vertegenwoordi-
gen tijdens het Europees kampioen-
schap skeeleren dat over enkele weken

in het Italiaanse Cassamo d’Adda
wordt gehouden. 
Mombarg komt samen met Gary Hek-
man uit Gramsbergen en Jan van Loon
uit Haule uit op de marathon.

Arjan Mombarg naar Europees
Kampioenschap skeeleren

Plekkenpol weerde zich kranig in het
sterke deelnemersveld en eindigde in
twee van de drie manches in de top
vijftien. In de derde manche was de
Vordenaar op weg om een nog beter

resultaat neer te zetten, maar helaas
gooide technische problemen roet in
het eten, waardoor hij vroegtijdig het
rennerskwartier moest opzoeken. 
In de eerste en tweede manche wist Er-
win een goede start te pakken. 

Hij reed vervolgens constante rondetij-
den en eindigde in beide manches als
vijftiende.

Erwin Plekkenpol reed sterk
Erwin Plekkenpol heeft zondag de
vijfde wedstrijd om het Belgisch
kampioenschap in Nismes een he-
le sterke wedstrijd gereden.

In het lokaal van groep 1 en 2 werd in
groepjes het theorie-examen afgeno-
men. Elke peuter werd daarbij een
beetje ondersteund door een wat ou-
dere kleuter. Door de kleur rood of
groen te laten zien konden de meisjes
en jongens aangeven of iets goed of
fout was. Buiten hielden ouders zich
bezig met de APK-keuring van de voer-
tuigen van de kinderen. Het prakti-
sche verkeersexamen bestond uit het
rijden van een paar rondjes om de
school. Daarbij bedienden andere ou-
ders de verkeerslichten, de bomen van
de spoorwegovergang of speelden ze
voor verkeersdeelnemers. Er was zelfs
een stukje opgebroken weg.

Trots konden alle peuters en kleuters
na afloop hun rijbewijs laten zien.

BASISONTWIKKELING 
Gedurende de afgelopen jaren volg-
den de leidsters van de 't Kraan-
kuikentje en de leerkrachten van De
Kraanvogel samen de cursus "Start-
blokken van Basisontwikkeling". Daar-
door zijn ze nog beter dan voorheen in
staat de ontwikkeling van de kinderen
optimaal te begeleiden. Afgelopen
schooljaar vond een verdere verdie-
ping plaats. Bij dit verkeersproject was
weer goed te merken hoe de (taal)ont-
wikkeling van de kinderen gestimu-
leerd wordt door te werken met echte

materialen en gebruik te maken van
spelvormen. Nu bij peuters en kleuters
inhoudelijk dezelfde uitgangspunten
worden gehanteerd, krijgt de onder-
linge samenwerking door zo'n geza-
menlijk project nog een extra dimen-
sie. 

SPEELFILM EN SURVIVAL
De afgelopen week viel er nog meer te
genieten op De Kraanvogel. Woensdag-
avond ging de speelfilm "Verliefde die-
ven op De Kraanvogel" in première.
Groep 8 maakte deze film bij gelegen-
heid van het afscheid van de basis-
school. Voor deze gelegenheid was de
gymzaal omgebouwd tot bioscoop. Be-
geleid door bodyguards namen de
schoolverlaters als echte sterren hun
prominente plaatsen in. Een uitver-
kochte zaal keek zeer geboeid naar
hun filmdebuut. Na de voorstelling
stelden journalisten uit de andere
groepen tijdens een personferentie
vragen (zo mocht de hoofdrolspeelster
vertellen of ze echt gezoend had), deel-
den de filmsterren handtekeningen
en foto's uit en schreven bezoekers in
het gastenboek (o.a. "Super gespeeld
allemaal, vooral die mannelijke hoofd-
rolspeler …… een lekker ding").

Bij gelegenheid van het Oranjefeest
van Medlertol werd vrijdag het school-
jaar afgesloten met een survival. In
groepjes samenwerkend gingen jonge-
re en oudere leerlingen samen puzzel-
stukjes bemachtigen. Daarbij moesten
van elk groepje enkele kinderen op
een vlot de Veengoot oversteken, er
moest in bomen geklauterd worden,
je moest schatgraven en vissen, je over
touwbruggen verplaatsen en je kon in
wel zeven sloten tegelijk lopen. Met
een gezamenlijke maaltijd in de hal
van de Medo en een waarderend
woord voor de voortreffelijke samen-
werking kon de vakantie beginnen.

Peuters en kleuters in Kranenburg
sluiten project samen af

De laatste weken van het afgelopen schooljaar hielden de peuters van 't
Kraankuikentje en de groepen 1 en 2 van De Kraanvogel zich bezig met een
gezamenlijk verkeersproject. Nadat er veel geoefend was met borden, met
fietsjes, skelters en driewielers, er voertuigen gebouwd waren, aandacht
aan de wegenbouw was besteed en zelfs de bekeuring van een van de ou-
ders op het prikbord prijkte, volgde afgelopen maandag de afsluiting.

Ook zullen o.a. hessenwegen en hooi-
landen de aandacht vragen van de
deelnemers. Vermoedelijk zullen nog
enkele orchideeën in bloei staan, zo-
dat iedereen ook een goed beeld kan
krijgen van een hooilandje zoals die
tot  70 jaar geleden nog over tientallen
ha. in de Achterhoek voorkwamen. Te-

genwoordig worden zij door natuur-
beherende organisaties gekoesterd en
zorgvuldig in stand gehouden. Fraaie,
kleinschalige Achterhoekse land-
schapjes en evenzo fraaie, maar een
heel ander karakter vormen de naald-
houtbossen die wij op onze tocht zul-
len tegenkomen. Op de deel van een

oude boerderij zal koffie/thee (tegen
betaling) genuttigd worden. Wie aan
deze tocht wil deelnemen dient op ge-
noemd tijdstip bij de reeds genoemde
kerk aanwezig te zijn. Voor eventuele
info kan men contact opnemen met
Job Teeuwen, Velhorst 1, Lochem,
(0575) 43 11 98 (na 18.00 uur)

Natuurfietstocht Wereld Natuur Fonds
Het Wereld Natuur Fonds zal zondagmiddag 16 juli a.s. haar 1e natuur-
fietstocht van dit jaar verzorgen. Vertrek is om 14.00 uur bij de NH-kerk in
Vorden. Natuurlijk zullen enkele fraaie landgoederen aangedaan worden
en even natuurlijk zal erbij worden stilgestaan en verteld worden over de
historie van het goed en over het natuurleven ter plaatse. Maar het zullen
niet alleen landgoederen zijn die het decor vormen voor deze fietstocht.

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

Wehme.

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

• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-
centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 11.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden .

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

JULI
11 ANBO middagfietstocht vanaf Kerk-

plein, info 55 19 09
11 Rondleiding Pinetum de Belten
12 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
12 HSV de Snoekbaars Seniorwedstrijd
13 Klootschietgroep de Vordense pan
13 HSV de Snoekbaars 55+ wedstrijd
18 Rondleiding Pinetum de Belten
19 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
20 Klootschietgroep de Vordense pan
23 HSV de Snoekbaars Seniorwedstrijd
25 Rondleiding Pinetum de Belten
26 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
27 Klootschietgroep de Vordense pan
29 ANBO/PCOB rijbewijskeuring 70-

plussers in de Wehme, info 55 20 03



Runder Bieflappen
500 gram  4,45

Procureur Rollade’s
500 gram  3,45

DORA’S FEESTJE
Fantastische kant-en-klaar schotel.
Alleen nog opwarmen. Ook fijn bij pasta’s, rijst,
puree, etc. 

500 gram 3,85
Rollade Schijven
Aparte klasse 4 stuks  3,20

Curry Braadworst
Zooo lekker, alleen nog
bruin bakken 4 stuks  3,20
Achterham 150 gram 1,95
Boerinnen Schnitzels
Panklaar
±15 min. braden 500 gram 3,45

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN Geldig van dinsdag 11 juli t/m maandag 17 juli

VERSE HOLLANDSE AARDBEIEN 2 dozen € 2,50

EXTRA DIKKE GALIA MELOEN per stuk € 1,50

MALSE SLABONEN 1 kilo € 1,50

ZWARE KROP SLA 2 krop € 0,98

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

Chiabatta’s wit en/of bruin

10 stuks 1.
80

Muffins (3 soorten)

10 stuks 3.
00

NIEUW!!

Franse briochitaart 3.
50

Bakkerij ’T Stoepje

Heeft u witte kleding en

uw ondergoed mag niet

doorschijnen?

Wij hebben de oplossing

voor u!

Sterken
•  N A C H T -  E N  O N D E R M O D E  •

Iedere week op de markt!

Voor de dames: String, slip

of boxer in huidskleur of

wit, microfiber of katoen.

Voor de heren: Witte boxer-

shorts in vele soorten en

materialen, bijv. katoen,

stretch katoen of micro

fiber.

Voor meisjes: Hemdje, top-

je, slip of boxer in katoen of

micro fiber.

altijd

een bezoek waard!

Voor het diploma ‘A’ slaagden: Dani-
que Waarle, Sterre Arentsen, Marije
Tromp, Sharona van Malsen, Yvette
Laura Ziggers, Rachelle Marie Rondeel
en Elise Smits. Voor ‘B’ slaagden: Ma-
rijn Smit en voor het diploma ‘C’
slaagden: Jelte Braakman, Andu Volle-
ma, Ischa en Ludo Pot, Siebren Bijen-
hof, Iris en Luca Brummelman en
Thijs Govers.

Diploma-
zwemmen 
'In de Dennen'
In het zwembad ‘In de Dennen’
werd vrijdagavond voor de eerste
keer in dit zomerseizoen diploma-
zwemmen gehouden.
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Hendrik dit moi toch efkes
leazen: ”De Amsterdamse
dierenambulance weigert een
boete van 250 euro te betalen.
“Hendrik snapt het neet da-
delijk: ”Wat bunt dat veur
kunsten.

Wat hadden ze dan toch uut-
gevretten? Te hard gereden met
ne’n ekster met ne gebrokken
poot?: ”Nee ze kregen een boete
umdat ze gevangen vossen..
buuten de grote stad loslieten in
natuurgebieden. En dat mag
neet.! In de Flora en Faunawet
steet dat wilde diern niet magt
worden uutgezet in de natuur.
Daor kunt die diers neet tegen.
Hebt die kniens hazen en kievie-
ten in die natuurgebieden efkes
mooi geluk.
Die halftamme vossen uut Am-
sterdam, hadden ze eerst opge-
vangen (vuls te geveurlijk in de
grote stad veur de arme diers).
De stichting dient een bezwaar
in. Ze handelden  vanuit dieren-
welzijn. Gelukkig hebbe wie
tegenswoardig een minister van
landbouw met een normaal
boern verstand, die ok dech an
het welzijn van andere diers dan
alleen de vossen. Hij gaf per-
missie umme de vossen zo
meugelijk op te ruumen in ons
Bronckhorst. Dat lup neet zon
vaart want vossen bunt slimme
diers. Ai alles laot gewonnen, de

natuur in alles zien gang laot
gaon, verkoop dan ok gin rotten
en moezen gif en laot de vliegen
en wespen gerust in de suuker-
pot een korreltjen met etten.
Dan blieft  d’r maor weinig wei-
devogels, eenden, kniens, hazen
en jonge reen mear lopen. Laot
ze die vossen in Amsterdam ma-
or lekker daor hollen en tam
maken, ze laoten vretten van de
rommel die de mensen achter-
laot. Trouwens in Limburg had-
den ze gefokte korenwolven (dat
is een soort hamster) uutgezet.
Dat kosten de staat der neder-
landen een mooien duit en laot
no die diers heel lekker smaken
as ontbijt veur de vossen. De vos-
sen hebt die tamme hamsters
lekker opgepeuzelt. De reddins-
actie van Das en Boom was niet
meer te betalen. Deur de reken-
kamer is uutgerekkend dat per
stuk een beschermden hamster
(korenwolf) 50.000 euro ging
kosten. Dat bedrag loopt op met
elken beschermden vos die rond-
lup. Ja soms, de krante leazend,
dan steet mien verstand d’r
mangs  bie stille. De voetbal gek-
te is zon betjen veurbiej en no
bunt ze drok met het fietsen.    
In Limburg een paar honderd
duuzend mensen die zik ver-
gaapt an een paar ‘renners’ op
ne fietse. In de grootste hette
hebt ze d’r alles veur oaver um
die te zeen langs kommen. Iej

zollen d’r toch ne hartanval
kriegen in zon gedrang met die
hitte. 
”Hendrik schuddekopt en vrug
zich af wat is wiesheid?: ”Ik zie
in de krante dat de gemeentera-
od van Staphorst met de zang-
groep van ‘De Achterhoekers‘,
‘Normaal’ niks te maken wil
hebben. Ze wilt ze neet  binnen
de puste hebben. ”Dat kan Riek
zich best begriepen. Ze las dat
boek van Bennie Jolink en nog
pas een gezongen tekst: Hee,
hee naar ’t cafee: Zoepen as ne
gek en kotsen op de plee: Teunis
uut ’t Broek hadde de konte vol,
hee stapten in d’n auto en ton
hadde  nog lol.’ Op huus an ga-
onde nao zon ‘concert’ rid een
jong van 21 jaor uut Dalfsen in
bezopen toestand een ander
dood. In zonne gemeenteraod
van Staphorst hooft ze neet alles
mooi te vinden wat oet onzen
Achterhook kump? En dat ’dans-
festijn Ground Zero’ an de re-
creatieplas Bussloo dat is al net
zo iets. Daor hebt ze tut in Apel-
doorn ver in de zondagmorgen
nog van kunnen ‘genieten’. D’r
waarn maor 55 beschonken be-
stuurders!!. Gelukkig bunt ze in
ons Bronckhorst wat dit soort
zaken betreft wat ‘Normaler’.
Wie wilt d’r met mekaar veur
zorgen dat dat zo blieven mag. 

De Baron van Bronckhorst

Na de dienst gingen de kerkgangers
richting het graf van Dora Visser. Hier
werd een Gedachtenisgebed van Dora
voorgelezen en werd er gezongen.
Eens in de vijf jaar gaan de kerkgan-
gers, als het weer dat toelaat, na af-
loop van de kerkdienst naar het graf
om gezamenlijk Dora Visser te herden-
ken. Dit jaar was dat niet op haar sterf-
dag 12 juli, omdat veel mensen van
ver weg komen om haar te herdenken.
Ze hoeven dan niet twee keer in korte
tijd naar Olburgen af te reizen. 

"Ik ben al eens eerder naar een dienst
voor Dora Thea geweest en ik heb nu
ook andere mensen meegenomen",
zei Annette Buttner uit Doetinchem.
Ze was er met een vriendin, haar zus
en een tante. Ze vonden het heel speci-
aal. Annette voelt zich gesteund door
zo'n dienst. "Ik had dit moment echt
nodig", zei ze. In café Kraantje Lek, te-
genover de kerk, was er na de dienst
de gelegenheid om een kopje koffie of

thee te nuttigen. Hier konden kaarsen
ter nagedachtenis van Dora Visser
worden gekocht.   

De Stichting Vrienden van Dora Visser
wil de vrouw, die de wondtekens van
Jezus had, zalig verklaard laten wor-
den. "Het vordert langzaam", aldus
penningmeester Annie Gieling. "Maar
de papieren rondom Dorothea zijn al
in Rome." Enkele jaren geleden be-
zocht een gehandicapte man het graf
van Dora Visser en verklaard daardoor
weer te kunnen lopen. 

De kerkelijke rechtbank heeft inmid-
dels uitgesproken dat het hier om een
medisch onverklaarbare genezing
gaat. Het Vaticaan in Rome moet deze
verklaring nog wel erkennen. Ook
wordt er nog onderzoek gedaan naar
het leven en deugden van Dora Visser
en de verering die er voor haar bestaat.
Deze onderzoeken en het wonder van
de genezing zijn nodig om haar zalig
verklaard te laten worden. 

Tijdens de dienst benadrukte pastor
Ed Wassink uit Zutphen dat je sommi-
ge dingen in het leven gewoon moet
accepteren. Hij had het over mensen
die ziek zijn. Volgens Annie Gieling
geldt dit ook voor de zaligverklaring.
"Maar ik zou willen dat het sneller
ging."

'Een momentje pakken' 
bij Dorothea Visser
In Olburgen is 130 jaar geleden de
gestigmatiseerde Dorothea Visser
overleden en begraven. De Stich-
ting Vrienden van Dora Visser her-
dacht dit vrijdag 7 juli tijdens de
maandelijkse noveenviering. De
parochiekerk in Olburgen zat goed
vol tijdens extralange herden-
kingsdienst.

De race in de 250-cc werd in twee de-
len verreden. De reden hiervoor was
dat er achter op het circuit een buitje
regen was gevallen en dat de heren
hierdoor niet verder konden rijden. In

het eerste deel kwam Smees niet zo
goed weg en moest zich naar voren
werken. Na acht ronden gereden te
hebben werd er de rode vlag gezwaaid
vanwege de regen. Smees lag op dat

moment tweede. In de tweede heat
moesten er nog vijf ronden gereden
worden. Smees schoot als een komeet
naar voren en pakte meteen de eerste
plaats. Het was helaas niet voldoende
want over de twee manches kwam hij
1,4 seconde tekort op voormalig
Grand-Prix rijder Raymond Schouten.
Derde werd Randy Gevers. Tonnie
Wassink uit Hengelo overtrof zichzelf
en werd twaalfde.

In de supersport 600 behaalde het Pa-
jic Kawasaki team slechts een 7e
plaats voor Henk v.d. Lagemaat.Pajic
zelf werd 13e. De wedstrijd werd ge-
wonnen door WK rijder Barry Vene-
man. Tweede werd Arie Vos en derde
de Noor Kai Borre Andersen. 

In de superbike klasse wisten de Pajic
rijders ook niet te scoren.Arno Vis-
scher viel meteen al uit en Mile Pajic
werd slechts 17e in deze race. Hartel-
man Yamaha Racing Support rijder
Bob Withag pakte daarentegen een
mooie tweede plek achter Arie Vos.

In de classics ging Jarno Ontstenk (zie
foto) met een zesde plaats terug naar
Eefde en was daar uitermate tevreden
mee. De volgende Vancansoleil ONK is
wederom in Assen op 5 en 6 augustus.

Punten voor Smees en Wassink 
tijdens ONK races

Afgelopen weekend,net twee weken na de Dutch TT,werd er alweer een
ONK race gehouden op het circuit van Assen. Nadat Hans Smees op zater-
dag de snelste trainingstijd op de klokken had gezet ging het zondag iets
minder.

De mooie verhalen, smakelijk voorge-
dragen door Diny Hiddink en Peter
Hoefnagels, zorgen voor afwisseling,
ontroering en  vrolijkheid bij het pu-
bliek. De oude cabaretliedjes krijgen
begeleiding van het theaterorkest The
Mills Fathers, bestaande uit de fameu-
ze bassist John Grandhouse, en de zan-
ger Boris Tomas die, terug in Neder-
land, graag weer optreedt naast boven-
genoemde pianisten en saxofonist in
het Theater onder de Molen met zijn
mooie acoustiek. Het succesvolle va-
riété-programma wordt door vele toe-
schouwers meermalen bezocht, van-
wege de verscheidenheid van artiesten
en van het gebodene. In dit theater is
het niet ongebruikelijk dat de bezoe-
kers tevoren naar bepaalde verhalen
van de vertellers Diny Hiddink en pe-
ter Hoefnagels vragen. Inderdaad, 'Dat
heb je niet in Carré' is de zinspreuk
van het inmiddels befaamde Theater-
onderdeMolen in Linde (Vorden).
Daarmee wordt niet alleen de intieme
en gezellige sfeer van het theater be-
doeld, maar ook de betrokkenheid
van de toeschouwers bij de professio-
nele spelers in de robuuste architec-
tuur en de unieke natuurlijke acous-
tiek van de fraaie Lindesche Molen. Di-
ny Hiddink, geliefd in en buiten Gel-
derland, staat bekend als de Anny M.G.
Schmidt van de Achterhoek, en er
wordt vaak gelachen om de door haar-

zelf geschreven hilarische verhalen,
die zij op onnavolgbare wijze voor-
draagt. Een oprecht applaus klinkt.
Het gevariëerde programma kreeg een
warm onthaal van het publiek. "We
hebben genoten!" "Een rijk program-
ma in een mooi intiem theater!" "Hier
kan iedereen van genieten." "Fantas-
tisch mooie muziek" Dit waren enkele
reacties die wij optekenden uit de
mond van de bezoekers van het Varié-
té-Programma in het Theateronderde-
Molen in Linde. "Hoe is het mogelijk;
we komen van Noord Holland en krij-
gen in de Achterhoek een avond thea-
ter voorgeschoteld, die we in het Wes-
ten niet kunnen krijgen." "Eerlijk ge-
zegd: het is niet duur voor het pro-
gramma dat u biedt, met zo'n professi-
oneel theaterorkest en zoveel arties-
ten. Nu konden we met alle kinderen
naar leuk en mooi theater." "Ik zie
het:dit is een Shakespearean Theatre.
Zo moesten ze meer theaters bouwen."
Kortom, een avond met een unieke
combinatie van Verhalen en muziek.
Het motto van het oergezellige Thea-
ter onder de Molen blijft: Dat heb je
niet in Carré! Reserveren aanbevolen,
gezien het beperkt aantal zitplaatsen.
Dit kan per tel. (0575) 55 69 87 en per:
info@theateronderdemolen.nl 
Zaal open en koffie bruin om 19.30
uur. Theater onder de Molen, Lindese-
weg 29. 7251 NJ Vorden (Linde).

Het Theateronderdemolen
opent het zomerseizoen

Het variété-programma "Verhalen en Muziek" in het TheateronderdeMo-
len in Linde (Vorden) wordt woensdagavond 19 juli om 8 uur geopend
(daarna alle woensdagavonden tot en met 23 augustus) met een bijzonde-
re gast van het theaterorkest: de Nederlandse Fletcher Henderson aan de
piano. Zo noemt men deze fameuze jazz-pianist Cees de Brulne inmiddels
in het circuit. Voor een bijzondere verrassing zorgt hij op zijn viool. De pi-
anist Albert Buitenhuis van het Newphonia Novelty Orchestra zal de mooie
jazz van de jaren twintig in herinnering brengen. Bovendien zal Jos de
Driever het orkest verrijken met zijn welluidende tenor- en altsaxofoon.
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Wegens vakantie zijn wij 

gesloten vanaf maandag 31 juli

t/m zaterdag 12 augustus

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

� TUINONTWERP �
� TUINAANLEG (RENOVATIE) �

� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Website: www.besselink-hovenier.nl

E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN

TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

Tel./fax : 0575 - 46 22 21 Olde Kaste 6a

Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

Atelier Henk Eggersman
Oude trouwring vermaken

in modern sieraad - verkoop -
reparaties • Bronzen beelden

Burg. Galleestr. 8, Vorden
Wo. t/m za. 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 55 07 25

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

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

Ook bij GOOSSENS ATOMICA

is de opruiming begonnen!!

Korte broeken, capri broeken, shirts, polo’s, blouse

KM, jassen etc. (Bjornson, Kjelvik, Bram’s Paris & Life Line)

Dames en herenmodellen Kortingen vanaf  20%

Ook op onze gehele tuinmeubelcollectie 

en op ons assortiment kussens
Kortingen oplopend tot  50%

Dus kom snel.................... want OP = OP

Tot Ziens bij Goossens Atomica. Nog volop keuze 

en wij staan garant voor service & kwaliteit.

Voor ons restaurant, tapasbar en vergaderzalen
zijn wij op zoek naar een

assistent restaurant manager

Voor ons hotel met 29 luxe 4**** kamers
zijn wij op zoek naar een

receptioniste 

fulltime dienstverband
MHS of SVH gastvrouw/gastheer

a la carte ervaring vereist

fulltime/parttime dienstverband
ervaring gewenst

Stuur uw schriftelijke sollicitatie met CV en pasfoto naar
Hampshire Hotel Avenarius

T.a.v. dhr. A. Labohm
Dorpsstraat 2, 7261 AW Ruurlo

Voor meer informatie: tel. 0573-451122
http://www.avenarius.nl

Wij zijn weer open
met als vanouds heerlijke
plate en lunchgerechten

&
cafetaria

Allez Kidz

De BoerderieDe Boerderie

Restaurant
Cafetaria

Zomerweg 28 Drempt
0313 47 24 61

Allez Kidz speelparadijs
open 1 oktober 2006

Openingstijden
11.00 uur tot 21.00 uur

maandags gesloten

Allez Kidz - Allez Kidz- Allez Kidz
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Parketfabriek Lieverdink is een fabriek cq groothandel in hoogwaardige parketvloeren 
en aanverwante producten. Voor uitbreiding van de magazijnwerkzaamheden zijn wij 
op korte termijn op zoek naar een eerlijke full-time

Magazijn medewerk(st)er
De werkzaamheden bestaan uit
• het klaarzetten van de orders
• het laden en lossen van inkomende en uitgaande vrachtwagens
• helpen van klanten
• en allerlei bijkomende werkzaamheden.

Veiligheidscertificaat voor een reachtruck is een pre.

Wij zoeken iemand met
• “achterhoekse mentaliteit”
• opleiding minimaal op MBO-niveau
• goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• gevoel voor service.

Reacties binnen 8 dagen een sollicitatiebrief met c.v. naar 

Parketfabriek Lieverdink bv
T.a.v. dhr. G.B. Lieverdink 
Logistiekweg 3
7007 CJ DOETINCHEM
tel 0314-340563
fax 0314-326475
www.lieverdink.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL A1 shop
Hörmann garagedeuren
Zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding
Veranda’s

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
’savonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

I.v.m. vakantie zij wij in week 30 t/m 33 

alleen op donderdag geopend.

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

levering vaste planten – heesters – bomen
plaatsen afrasteringen

TE KOOP:

Nieuwe aardappelen en diverse
groenten, biologisch geteeld

Skal 019259

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

Telefoon (0575) 46 00 59
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Rotaryclub 't Kwartier van Zutphen or-
ganiseert in 2007 voor de derde keer
een gezondheidsreis voor kinderen uit
het Tsjernobyl rampgebied. De 30 kin-
deren komen uit Krasnapolje, een ge-
bied in het zuidoosten van Wit-Rus-
land dat in 1986 zwaar werd getroffen
door de nucleaire straling van de geëx-
plodeerde kerncentrale. De kinderen
worden hierheen gehaald voor een pe-
riode van zes weken. Ze worden twee
aan twee ondergebracht bij gastouder-
gezinnen in Warnsveld en Zutphen.
Zij gaan gewoon naar school (locatie
OBS "De Condor") met hun eigen leer-
krachten. Aan het einde van de perio-
de worden de kinderen door ons weer
teruggebracht met de bus. 
Gastouders die dat willen krijgen de
kans om mee te gaan, zodat zij hun
gastkinderen weer naar hun eigen ou-
ders kunnen brengen. Om dit project
te kunnen bekostigen heeft de Rotary-
club 't Kwartier van Zutphen geld en
middelen nodig. Vandaar dit benefiet-
concert.

MARLIES CLAASEN
Zangeres en TV Gelderland presenta-

tor Marlies Claasen zingt tijdens het
Zomerzonconcert jazz, pop en Latin
repertoire in bijzondere bewerkingen,
maar ook eigen stukken die versche-
nen op haar cd Painting The Sun
(2003). De ongedwongen presentatie
van Marlies en de kleine bezetting ge-
ven het optreden een persoonlijke
sfeer. Marlies gebruikt alle kleuren
van haar stem en neemt de toehoor-
ders mee van klein en breekbaar naar
uitbundige blues en swing! 

Marlies Claasen studeerde zang aan
de Hogeschool voor de Kunsten in
Utrecht en Nederlandse Taal- en Let-
terkunde. Ze speelde met diverse for-
matie in binnen- en buitenland en
bracht in november 2003 haar debuut
cd Painting The Sun uit. Een cd met
uitsluitend composities van gitarist
Tom Klein en haarzelf. Haar partner,
Tom Klein, zal haar begeleiden. Gita-
rist Tom Klein heeft de afgelopen ja-
ren een grote staat van dienst opge-
bouwd. Niet alleen als uitvoerend mu-
sicus maar ook als componist. Hij stu-
deerde aan het Conservatorium af op
gitaar en bas en bracht In 1994 zijn de-

buut-cd Statement uit. De muziek van
deze cd is veel te horen geweest op na-
tionale en internationale radio en tele-
visie. 

NO NUTS 
Het muzikaal vrouwencollectief No
Nuts is opgericht in 2004. De groep be-
staat uit 10 bruisende, vrouwelijke vo-
calisten. Stuk voor stuk hebben zij een
passie voor zingen en performen. Het
repertoire gaat van stemmig tot uit-
bundig: pop, waaronder classics, inge-
togen ballades en swingende soul.Het
showaspect, waaronder ook een span-
nende choreografie, is daarbij erg be-
langrijk. No Nuts zingt voornamelijk
3- of 4-stemmig en wordt begeleid
door de piano, maar soms zingen zij
ook a capella. Wekelijks wordt er hard
gerepeteerd met medewerking van
onze muzikaal begeleider David Jan
Bal. Hiernaast worden zij maandelijks
gecoached door zangdocente Nathaly
Masclé. 
Ter ere van hun 2,5 jarig bestaan tre-
den zij zaterdag 11 november 2006
ook op in de Zutphense schouwburg
'de Hanzehof'  met een avondvullend
programma, genaamd 'the rhythm of
NO NUTS'.

SEEBURG
Het amusement Orkest 'SEEBURG' is
ongeveer 16 jaar geleden opgericht.
Het is een formatie van zes personen,

dat beschikt over twee gitaristen, een
drummer, bassist en een toetsenist en
over verschillende zangstemmen. Het
repertoire bestaat uit de jukeboxen
van de jaren 50, 60, 70 en 80. Maar in
toenemende mate ook uit recentere
hits van b.v.Jan Smit,The Dire Straits,
Eric Clapton enz. De uit Warnsveld af-
komstige band 'SEEBURG' heeft alles
in huis om na het optreden van Mar-
lies Claasen en No Nuts de bezoekers
van het benefietconcert lekker te la-
ten swingen, uiteraard onder het ge-
not van een drankje.

ENTREEKAARTEN
De entreeprijs voor het concert is
12,50 euro, inclusief koffie/thee. De
kaartverkoop voor het Zomerzoncon-
cert start zaterdag 1 juli. Kaarten zij
verkrijgbaar bij THE READ SHOP, win-
kelcentrum Dreiumme 55 te Warns-
veld. Kaarten kunnen ook besteld wor-
den door het bedrag voor het gewens-
te aantal kaarten over te maken naar
rekening 12.13.22.149 van St. Commu-
nity Service in Vorden onder vermel-
ding van 'Concert' plus naam en adres. 

Na betaling worden de kaarten klaar-
gelegd bij de ingang van de zaal. Wil
men op een andere wijze bijdragen
aan dit project, dan is een mail naar
zomerzonconcert@planet.nl voldoen-
de. De organisatie neemt dan direct
contact op.

Ten behoeve van gezondheidsreis kinderen Tsjernobyl rampgebied

Zomerzon benefietconcert met 
Marlies Claasen en No Nuts
Op zaterdag 26 augustus organiseert Rotaryclub ́ t Kwartier van Zutphen
een benefietconcert in het Isendoorn College in Warnsveld. Aan dit Zo-
merzonconcert werken mee: No Nuts, Marlies Claasen en de Warnsveldse
band Seeburg. De opbrengst van het concert komt geheel ten goede aan
de gezondheidsreis voor kinderen uit het Tsjernobyl rampgebied. De
kaartverkoop start zaterdag 1 juli.

De excursie, die georganiseerd wordt
door Vereniging Natuurmonumen-
ten, start om 21.00 uur en duurt tot
ongeveer 23.00 uur. We vertrekken
vanaf de watermolen bij kasteel Hack-
fort. In verband met het beperkte aan-
tal plaatsen en de te verwachten grote
belangstelling is reservering verplicht,
bel hiervoor de Ledenservice: tel. (035)
655 99 55. Loopt u ook mee?

DE BESTE PLEKJES
De excursieleider neemt u mee op een
wandeling over landgoed Hackfort en
weet op boeiende wijze te vertellen
over de reeën die er leven. Het zijn
schuwe dieren, die vaak pas tegen de
avond tevoorschijn komen. Hoewel
geen garantie gegeven kan worden dat

deze dieren zich tijdens de wandeling
zullen laten zien, weet de excursielei-
der wel de beste plekken om op zoek
te gaan naar sporen. Aan een hoefaf-
druk is al veel af te lezen: liep het dier
rustig of was het op de vlucht, was het
misschien een moeder met jong?
Maar ook aan andere sporen is de aan-
wezigheid van reeën te herkennen.
BronstgeluidenWie tijdens de excur-
sie zijn oren goed goed de kost geeft,
heeft de kans bronstgeluiden op te
vangen. Tijdens de bronst, die in juli
en augustus valt, stoten de reebokken
soms korte hese blafjes uit. Een bijzon-
dere ervaring om dit eens te horen!

Reeënbronstexcursies op Hackfort
Op zaterdag 22 juli , woensdag 26
juli en zaterdag 29 juli kunt u mee
met een reeënbronstexcursie op
het landgoed Hackfort.

Vakantiesluiting
Bibliobus
Achterhoek
De bibliobus staat stil in de
periode van 17 juli t/m 28 juli.

Omdat juist tijdens de vakantie
de mensen de rust vinden om een
boek  te lezen mag u meerdere
boeken meenemen. Voor de va-
kantie kan men 3 DVD's/cd-roms
halen waarvan er 2 betaald moe-
ten worden. De boeken, DVD's,Cd-
roms en alle andere media hoe-
ven pas na de zomervakantie
weer retour.

Op de eerste dag stond er ondermeer
een ontvangst en lunch in het Vorden-
se zwembad ‘In de Dennen’ op het pro-
gramma. Ook lag het in de bedoeling
om in de avonduren de voetbalwed-
strijd Steenderen-De Graafschap te be-
kijken. Dinsdagmorgen 11 juli wordt
er vertrokken bij de taveerne ‘Wilden-

borcherhof’ in het buurtschap Wil-
denborch. Die dag is het eindpunt bij
het sportcomplex Veldhoek. 

Tussen de bedrijven door is er een ont-
moeting met Kranenburgs Belang en
wordt er ook een bezoek aan kasteel
de Wiersse gebracht.

Woensdagmorgen 12 juli wordt er in
de Veldhoek vertrokken. Die dag staat
er onder meer in Halle een lunch met
‘Halle’s Belang' op het programma.
Eindpunt die dag: Vakantiepark &
Conferentiecentrum ‘De Betteld’ in
Zelhem. Van daaruit gaat het gezel-
schap donderdagmorgen richting
Velswijk, Hummelo, Laag- en Hoog
Keppel, Drempt naar Olburgen.

Vrijdagmorgen wordt de toer bij Dora-
do Beach in Olburgen gestart en is het
eindpunt de Eko boerderij ’t Boshuis
in Vierakker. Hier wordt zaterdagmor-
gen 15 juli vertrokken voor de laatste
etappe die om 15.30 uur bij het ge-
meentehuis in Hengelo zal eindigen.

College en raad Bronckhorst 
vertrokken voor zomerfietstoer

Goed geluimd en vergezeld door een lekker zonnetje vertrokken college
en raadsleden van de gemeente Bronckhorst maandagmorgen even na
achten bij hotel Bakker te Vorden voor het maken van een zomerfietstoer
door de kernen van de gemeente. Een zomertoer die dus in Vorden van
start ging en die zaterdag 15 juli om 15.30 uur zal eindigen bij het gemeen-
tehuis in Hengelo. Het doel is om inwoners, maatschappelijke organisa-
ties en bedrijven te ontmoeten en projecten en bezienswaardigheden te
bekijken zoals kastelen, musea, bedrijfsterreinen, scholen, bibliotheken,
plattelandsvernieuwing, nieuwbouwprojecten en dergelijke.

Inmiddels weet iedereen in Hengelo
wat er op vrijdag 14 juli tijdens de ker-
mis gebeuren gaat. Bekende en (mo-

Lokale Helden 2006 klaar voor de start!

De posters zijn gedrukt en hangen inmiddels rond. De keeltjes zijn ge-
smeerd en de drank staat al koud. Dogz en Partycentrum Langeler zijn er
klaar voor: Lokale Helden 2006.

menteel) minder bekende Hengeloërs
zullen tijdens Lokale Helden samen
met Neerlands meest doldwaze band
Dogz hun favoriete nummer ten geho-
re brengen. Dit jaar zal een gemêleerd
gezelschap Hengeloërs op het parkeer-
terrein achter Partycentrum Langeler
hun muzikaalste beentje voorzetten.
Er is wederom hard geoefend om een
geweldig muzikaal spektakel neer te
zetten. Een team van gespecialiseerde
grimeurs komen opdraven om van de
Lokale Helden een evenbeeld van hun
act te maken. We garanderen een pro-
gramma waar jong en oud zeker van
zal genieten. Daarom zal vrijdag 14 ju-
li 2006 wederom een datum worden
waar nog lang over gesproken zal wor-
den in Hengelo. De aanvang is om
21.39 uur en de entree is gratis. 

Gezien de overweldigende belangstel-
ling van vorig jaar, raden we iedereen
aan om op tijd aanwezig te zijn om
een mooi plekje te kunnen zoeken.
Dus zorg dat je erbij bent, want dit wil
je niet missen!



Het nieuwe Ouderenbeleid is op
interactieve wijze totstandgekomen.
De gemeente heeft groepsgesprek-
ken met ouderen gehouden met als
doel duidelijkheid te krijgen over de
wensen van de ouderen zelf op het
gebied van wonen, zorg en andere
voorzieningen. Inwoners van 65 jaar
en ouder zijn steekproefsgewijs be-
naderd om deel te nemen aan deze
groepsgesprekken en bleken graag
bereid om mee te doen. Verder zijn
er interviews geweest met betrok-
ken instanties. Met deze aanbieders
van voorzieningen en diensten en
ook met de gemeenteraad zijn 
knelpunten op het gebied van Oude-
renbeleid benoemd en oplossingen
besproken. De uitkomsten van de
bijeenkomsten zijn meegenomen
in het plan. 

Visie 
Om een duidelijke leidraad te hebben
van waaruit de gemeente activiteiten
voor ouderen inzet, is een visie op
het Ouderenbeleid opgesteld. Deze
luidt: 'Vanuit de vraag van ouderen
werken aan een samenhangend
pakket van voorzieningen die de
doelgroep in staat stelt zo lang mo-
gelijk baas over het eigen bestaan 
te blijven'. De gemeente heeft vooral
een regierol in de betere afstem-
ming van de dienstverlening van de
verschillende organisaties die voor
ouderen werken. Zij wil proberen
overlap te voorkomen, de efficiëntie
van activiteiten verbeteren, een 

betere toegankelijkheid van de voor-
zieningen (loketten) bewerkstelligen
en vrijwilligerswerk en noaberschap
stimuleren en instandhouden. Ook
het afstemmen van het woningaan-
bod op de behoefte (mensen willen
zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
wonen) en het verbeteren van de
mobiliteit om sociaal isolement te
voorkomen zijn belangrijke aan-
dachtspunten. Het nieuwe Ouderen-
beleid heeft een nauwe relatie met
de nieuwe Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) waar de 
gemeente op dit moment ook hard
aan werkt. Een groot aantal voorzie-
ningen voor ouderen valt straks on-
der deze wet. 

Doelgroep nieuwe Ouderenbeleid 
Met het nieuwe Ouderenbeleid richt
de gemeente zich met name op de
doelgroep 75 jaar en ouder, omdat
bij die groep de kans op beperkingen
toeneemt en daarmee de behoefte
aan ondersteuning en dienstverle-
ning groeit. Ouderen zijn in principe
mensen vanaf 55 jaar. Maar de hui-
dige oudere tussen de 55 en 74 jaar
is veelal vitaal en voelt zich nauwe-
lijks een oudere. Zij zijn actief, 
maken gebruik van computers en
doen aan sport. Een groot deel van
hen neemt ook nog deel aan het 
arbeidsproces. Naast de 75-jarigen
en ouder vallen kwetsbare groepen
onder de doelgroep van het Ouderen-
beleid. Dit zijn bijvoorbeeld alleen-
staanden, hoogbejaarden, ouderen

uit lagere inkomensgroepen, al-
lochtone ouderen, dementerenden
ouderen met functiebeperkingen,
ouderen met rouwproblematiek, 
chronisch zieken en gehandicapten
vanaf 55 jaar. Op dit moment is 23%
van de mensen in Nederland 55 jaar
en ouder. In Bronckhorst ligt dit 
percentage met 30,3% beduidend
hoger dan het landelijke gemiddelde. 

Enkele plannen in het nieuwe 
Ouderenbeleid waar de gemeente
de komende jaren op inzet, zijn: 
Op het gebied van welzijn: 
• Een jaarlijks budget (12.500 euro)

beschikbaar hebben voor de ont-
wikkeling van nieuwe initiatieven 

• Vitale ouderen van 55 tot 74 jaar
stimuleren tot vrijwilligerswerk
voor de doelgroep van het Oude-
renbeleid 

• Deelname aan computercursus-
sen stimuleren 

• Bij bepaalde onderwerpen partici-
patie inzetten 

• Iedere vier jaar onderzoek doen
naar vragen en behoeften van ou-
deren op het gebied van wonen,
welzijn, mobiliteit en zorg 

Op het gebied van zorg: 
• Woonzorgvisie ontwikkelen om te

zorgen dat wonen en zorg goed op
elkaar afgestemd worden. De ge-
meente gaat hierover in overleg

met woningcorporaties, het zorg-
kantoor, zorgaanbieders en 
-vragers 

• Verpleeghuisplaatsen realiseren
in alle voormalige gemeenten 

• Deelname ouderen aan sport- en
bewegingsactiviteiten stimuleren
om de gezondheid te bevorderen 

Op het gebied van wonen: 
• De gemeente wil er bij woning-

bouwcorporaties op aandringen
voldoende woningen te creëren
voor ouderen, bestaande senioren-
woningen levensloopbestendig te
maken en bij nieuw- en verbouw
rekening te houden met technolo-
gische ontwikkelingen en duur-
zaamheid

Op het gebied van mobiliteit: 
• De gemeente zet zich in voor het

instandhouden en verbeteren van
het openbaar vervoer met aan-
dacht voor verbindingen vanuit de
kleine kernen 

• Voorlichting over gebruik Regio-
taxi en Valys-pas verbeteren 

• Aandacht voor het onderhoud van
de openbare ruimte: bij gladheid
snelle bestrijding rondom voorzie-
ningen voor ouderen, het onder-
houd en de geschiktheid van
looproutes vanuit woonzorgloca-
ties naar winkels en voorzieningen
moeten in orde zijn.

Jaargang 2
Nr. 28
11 juli 2006

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden,  via het 
directiesecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50. 

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

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

B en W stemt in met conceptnota Ouderenbeleid Bronckhorst
Gemeente zet zich vooral in voor ouderen vanaf 75 jaar en kwetsbare groepen 
In de Gemeentewet staat dat gemeenten zich moeten inzetten voor het wel-
zijn van hun inwoners, moeten zorgdragen voor het voorkomen en oplossen
van sociale problemen en een omgeving moeten creëren die de gezondheid
bevordert. Onze oudere inwoners zijn één van de doelgroepen waar de ge-
meente Bronckhorst zich speciaal voor inzet. De vijf voormalige gemeenten
hadden allemaal een eigen Ouderenbeleid. Wethouder Boers: "Het was dus
zaak dit te harmoniseren en een beleid voor Bronckhorst op te stellen. 
En dat hebben we samen met inwoners en betrokken instanties gedaan. 
Het spreekt voor zich dat ons Ouderenbeleid bij hen moet passen en voor
hen herkenbaar moet zijn." Vorige week stemden b en w in met de concept-
nota Ouderenbeleid Bronckhorst, in augustus komt het plan in de raad aan
de orde. In september bespreekt de gemeente de nota met betrokken in-
stanties en in oktober gaat het Ouderenbeleid volgens de Inspraakprocedure
van de gemeente in de inspraak, wat betekent dat u officieel uw mening
kunt geven. Het is de bedoeling dat de raad het Ouderenbeleid Bronckhorst
in december definitief vaststelt. 

In de komende maanden houden wij
u op de hoogte van de ontwikkelin-
gen binnen het TRAP Zelhem. TRAP
staat voor 'Toeristisch Recreatief
Archeologisch Project'. In het kader
van het TRAP Zelhem zijn drie fiets-
routes in voorbereiding. Deze wor-
den in een boekje uitgebracht en
zijn eind 2006 bij de VVV-kantoren in
de gemeente Bronckhorst verkrijg-
baar. 

In de periode januari t/m juni 2006
vond in Zelhem archeologisch on-
derzoek plaats. Het onderzoek is
uitgevoerd door archeologisch ad-
vies- en onderzoeksbureau Syn-
thegra Archeologie uit Zelhem, on-
der meer in nauwe samenwerking
met de oudheidkundige vereniging

en archeologische werkgroep Sale-
hem. Doel van het onderzoek was
het nader bekijken van een aantal
interessante locaties in en rondom
het dorp Zelhem. In 2005 werd door
Synthegra al een uitgebreid bu-
reauonderzoek uitgevoerd voor de
aanleg van de TRAP route. Daar
waar voor de route zogenaamde
afstappunten worden gerealiseerd,
vond nader archeologisch veldon-
derzoek plaats. Zo werd onder
andere in Halle een onderzoek
uitgevoerd om de daar vermoede
havezate 'De Pol' op te sporen. De
havezate, een soort adellijke woning
omgeven door grachten, was op een
aantal historische kaarten duidelijk
zichtbaar. Door het zetten van een
aantal boringen is geprobeerd deze

havezate in het veld te lokaliseren.
Naast de boringen werd een groot
aantal velden in en rond Zelhem
systematisch afgelopen en werden
enkele monsters van de bodem
genomen. Op dit moment
worden de gegevens van
het veldonderzoek verder
uitgewerkt en wordt de
TRAP route verder inge-
richt. 

Meer weten? 
Wilt u inlichtingen over het
TRAP Zelhem, dan kunt u
contact opnemen met
Sjoerd Zegers, afdeling
Ruimtelijke en economi-
sche ontwikkeling, tel.
(0575) 75 03 64. 

Archeologisch onderzoek in Zelhem 

Bewoners van zorgcentrum Maria Postel in Keijenborg



Sinds 3 juli jl. is de regionale TV
zender Graafschap TV in heel Oost-
Gelderland te ontvangen. Graaf-
schap TV is op 1 maart 2005 gestart
met 24 uur per dag uitzenden van
gepresenteerde televisieprogram-
ma's in een groot deel van Oost-
Gelderland. Omdat deze regio twee
verschillende kabelnetwerken heeft,
was het nog niet voor iedereen
mogelijk om Graafschap TV te ont-
vangen. Sinds begin juli heeft kabel
maatschappij UPC Graafschap TV
standaard opgenomen in het basis-
pakket waardoor de TV zender in de
hele regio Oost-Gelderland is te ont-
vangen en ruim 450.000 inwoners
kunnen afstemmen op de dagelijkse
TV programma's. Graafschap TV is
nu te ontvangen in de gemeenten
Zutphen, Brummen, Lochem,
Bronckhorst, Oude IJsselstreek,
Berkelland, Winterswijk, Oost-
Gelre, Aalten, Montferland,
Zevenaar, Rijnwaarden, Doesburg
en Doetinchem. Graafschap TV
presenteert tevens een aantal
nieuwe regionale TV programma's
waaronder De Warming van
voetbalvereniging De Graafschap, 
in de Wolken en Buurtmaken. 

Verordening WMO in inspraak 
Onlangs is de WMO-beleidsnota
'Huishoudelijke hulp en WVG' vast-
gesteld. Deze ligt nog tot 19 juli ter
inspraak. In dit stuk staat hoe de ge-
meente om wil gaan met individuele
voorzieningen zoals bijvoorbeeld
een rolstoel, woningaanpassing en
huishoudelijke hulp per 1 januari
a.s. als de nieuwe Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (WMO) van
kracht wordt. De voorzieningen zijn
bedoeld voor mensen met een be-
perking of een chronisch psychisch
en/of psychosociaal probleem. 

Verordening 
Uit deze beleidsnota is een verorde-
ning voortgekomen: 'Verordening
voorzieningen maatschappelijke on-

dersteuning gemeente Bronckhorst
2007'. In deze verordening is concreet
vastgelegd wie aanspraak kan maken
op welke voorzieningen van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning. 

Wilt u uw mening geven over deze
verordening? Zie in de rubriek
'Openbare bekendmakingen' (onder
Inspraak 'Verordening voorzienin-
gen maatschappelijke ondersteu-
ning gemeente Bronckhorst 2007')
verderop op deze gemeentepagina's
hoe u dat kunt doen. Hebt u nog 
vragen, dan kunt u contact opnemen
met mevrouw F. Jansen van de afde-
ling Maatschappelijke ontwikkeling,
tel. (0575) 75 04 85 of e-mail: 
f.jansen@bronckhorst.nl. 

Monumentencommissie 
De eerstvolgende vergadering van de Monumentencommissie is op 19 juli
a.s. om 09.00 uur in het gemeentekantoor. De vergadering is openbaar. 
De agenda kunt u vinden op de website www.bronckhorst.nl. 

Nieuwe uitkeringsgerechtigden direct aan het werk 
In Nederland vinden we het van
groot belang dat mensen door een
betaalde baan voor hun eigen 
levensonderhoud zorgen. In de Wet
werk en bijstand is daarom geregeld
dat mensen zo kort mogelijk een uit-
kering moeten krijgen. Het vinden
van een nieuwe baan staat voorop.
Mensen zijn daarbij verplicht ook
een baan te accepteren die wellicht
niet direct bij hun opleiding of werk-
ervaring past. De gemeente Bronck-
horst helpt haar uitkeringsgerech-
tigden hier graag bij. Samen met
Delta/Wedeo zet de gemeente
Bronckhorst daarom sinds 1 juli jl.

het project Direct werk in. Direct
werk houdt in dat mensen die een
uitkering aanvragen, geen uitkering
ontvangen maar direct een baan
aangeboden krijgen van de gemeen-
te voor drie maanden. Hiervoor ont-
vangen ze salaris. Dit kunnen banen
zijn in de postbezorging, schoon-
maak, in de metaal etc. Op deze ma-
nier kunnen mensen werkervaring
opdoen in een afwisselende werk-
omgeving. Het is de bedoeling dat ze
na deze periode zelf een baan heb-
ben gevonden. Hierbij kan de be-
trokkene ook ondersteuning krijgen
(bijv. een sollicitatietraining). Deel-

name aan het project is verplicht.
Wie niet deel wil nemen, verliest het
recht op een uitkering. De gemeente
zet het traject Direct werk in eerste
instantie in principe voor mensen tot
40 jaar. Ook mensen die nu al een
uitkering ontvangen, kunnen door de
gemeente benaderd worden om aan
Direct werk deel te gaan nemen. 

Hebt u vragen over Direct werk, dan
kunt u tijdens het dagelijkse telefo-
nische spreekuur tussen 09.00 en
10.00 uur contact opnemen met de
afdeling Werk, inkomen en zorg van
de gemeente, tel. (0575) 75 02 50. 

Cruyff Court Klaas Jan Huntelaar 
komt aan J.D. Pennekampweg in Hummelo
Klaas Jan Huntelaar, spits van voet-
balclub Ajax, is onlangs verkozen tot
Voetbaltalent van het jaar 2006. Van
de Johan Cruyff foundation mag het
Talent van het jaar een zogenaamd 
Cruyff Court (een speciaal kunst-
grasveld) realiseren op een door
hem aangewezen locatie. Klaas Jan
gaf aan het liefst een Cruyff Court te
realiseren op het al bestaande trap-
veldje aan de J.D. Pennekampweg in
Hummelo, waar hij zijn eerste stap-
pen zette op de groene grasmat. 
De gemeente heeft in overleg met
omwonenden besloten aan deze
wens gehoor te geven en start bin-
nenkort met de werkzaamheden. 
De planning is dat het veld eind 
augustus gereed is en in september
feestelijk geopend wordt. Met de
Cruyff Courts wil de Cruyff Founda-
tion sport en spel stimuleren voor
jongeren. 

Contacten tussen verschillende
groepen bevorderen 
Het doel van de Johan Cruyff foun-
dation is door het organiseren van

sportactiviteiten op het veld de con-
tacten tussen verschillende groepen
te bevorderen en thema's als nor-
men en waarden, respect en teamw-
ork aan de orde te brengen. De ge-
meente en de Johan Cruyff founda-
tion gaan hiervoor een samenwer-

kingsovereenkomst aan. De ge-
meente gaat via het sportbeleid ver-
schillende activiteiten op touw zet-
ten. Klaas Jan Huntelaar krijgt het
Court officieel aangeboden tijdens
het voetbalgala op 28 augustus a.s. 

Doe mee aan de Zutphense Toekomstprijs 2006
Heeft u een inspirerend idee of project dat bijdraagt aan een
betere en duurzame toekomst? Dat bijvoorbeeld zorgt voor:
meer natuur in of om de stad, een schoner milieu, meer 
werkgelegenheid, meer maatschappelijke betrokkenheid of
meer interesse voor de eigen leefomgeving? Komt u uit de
gemeente Zutphen of een aangrenzende gemeente? 
Doe dan mee aan de Zutphense Toekomstprijs 2006! 

Geldprijzen of deskundig advies
Heeft u een concreet project? Dan maakt u kans op een eerste
prijs van e 250,-. Per categorie ”personen”, ”bedrijven” en
”organisaties” is één eerste prijs beschikbaar. Het beste project
ontvangt de hoofdprijs van e 500,-.
Heeft u een idee dat u wilt realiseren? Zend het in, want het
beste idee beloont de jury met deskundige begeleiding om uw
idee verder uit te werken.

Deelnemen?
Vraag een deelnameformulier aan bij Annelies Kroon van De
Kaardebol, Centrum voor Duurzaamheid, telefoon 0575-587756,
e-mail: dekaardebol@zutphen.nl.
Uw ingevulde formulier dient uiterlijk 1 september 2006 
binnen te zijn. Een vakkundige jury onder voorzitterschap 
van wethouder A. J. van Oosten beoordeelt de inzendingen.
De prijsuitreiking is op 24 september 2006.
Zie voor meer informatie: www.zutphen.nl/kaardebol.

deZutphense
Toekomstprijs2006

Gezocht voor de Zutphense Toekomstprijs:

Mensen met ideeen of 

projecten voor een 

duurzame toekomst (m/v)

..Gemeente gaat met nieuwe leverancier in
zee voor gemeentegids Bronckhorst 2007 
FMR-producties gaat nieuwe gids maken 

U kent de gemeentegids als een
naslagwerk vol informatie over de
gemeentelijke organisatie en de
adresgegevens van verenigingen,
scholen, stichtingen, bedrijven en
instellingen in Bronckhorst. Ook
begin 2007 gaat de gemeente weer
een 'up to date' gids huis aan huis
verspreiden. De gemeentegids
Bronckhorst 2007 maken we sa-
men met een nieuwe leverancier:
FMR-producties uit Den Helder. 

De samenwerking met leverancier
Wegener Suurland, waar we de af-
gelopen twee edities mee gemaakt
hebben, is beëindigd. In de nieuwe
gids is ook weer ruimte voor adver-
tenties van bedrijven uit Bronck-
horst en de omliggende regio. 
Hebt u een hier een bedrijf, dan is
de kans groot dat FMR u, mede 
namens de gemeente, binnenkort
benadert over de advertentie-

mogelijkheden. U kunt hiervoor
zelf ook contact opnemen met FMR-
producties via tel. (0223) 66 14 25. 

Verenigingen, scholen, stichtingen
en instellingen van wie de adres-
gegevens kosteloos worden opge-
nomen, worden in het najaar bena-
derd door FMR. Als u wijzigingen 
of aanvullingen hebt op de (adres)-
gegevens die van uw instantie/
vereniging in de huidige gemeente-
gids staan, dan kunt u deze nu al
wel vast opsturen naar FMR-pro-
ducties, Postbus 23, 1780 AA 
Den Helder, o.v.v. Gemeentegids
Bronckhorst. Het is niet alleen
voor ons als gemeente van belang
inwoners zo actueel mogelijk te in-
formeren, ook voor uw vereni-
ging/stichting is het belangrijk om
op juiste wijze in de gids vermeld 
te staan, bijvoorbeeld voor nieuwe
leden die zich willen aanmelden. 

Sportkampioenen krijgen zeefdruk 
Tijdens de nieuwjaarreceptie
zijn de Bronckhorster sport-
kampioenen 2005 gehuldigd.
Wethouder Glasbergen be-
loofde hen binnen afzienbare
tijd een unieke zeefdruk van
Bronckhorst te overhandi-
gen voor hun bijzondere
sportprestatie. Het ontwerp,
van de hand van plaatselijk
kunstenaar Bas Brinkhorst,
werd tijdens de receptie ont-
huld. 

Inmiddels zijn de zeefdrukken ge-
reed en op korte termijn krijgen alle
gehuldigde kampioenen van 2005
deze thuisbezorgd. Fietscross-ster
Joyce Seesing uit Zelhem kreeg het

eerste exemplaar van de zeefdruk
uit handen van wethouder Glasber-
gen. Joyce is de komende weken in
Engeland en Brazilië voor kam-
pioenschappen. Wij wensen haar
hierbij heel veel succes. 

Graafschap TV sinds
begin juli in heel
Oost-Gelderland 

Openbare bekendmakingen 

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving 
• Halle, 25, 26 en 27 augustus 2006, jaarlijks Heidefeest bestaande uit o.a. dansavond, volksspe-

len (incl. vogelschieten) op een perceel nabij Heurneweg 5 en het houden van een optocht op 
26 augustus 



Openbare bekendmakingen - vervolg 

• Hengelo Gld., 1 en 2 september 2006, buurtfeest (met kinderspelen, vogelschieten en live
muziek), Varsselseweg 29 

• Hengelo Gld., 1 en 2 september 2006, buurtfeest Bekveld (toneel- en feestavond, volksspelen
en vogelschieten) tijdelijke gebruiksvergunning, Hogenkampweg 16 

• Hengelo Gld., 10 september 2006 van 09.00 tot 19.00 uur, buurtfeest met activiteiten en
barbecue op het doodlopende einde van de Waarleskamp 

• Hengelo Gld., 12 augustus 2006 van 20.00 tot 01.00 uur de dag daaropvolgend, (besloten) feest
op het perceel Ruurloseweg 61 

• Hengelo Gld., 27 augustus 2006 van 11.00 tot 17.00 uur, braderie op een gedeelte van de
Spalstraat, de Kerkstraat en de Raadhuisstraat 

• Hummelo, 24 september 2006 van 10.00 tot 16.00 uur, vergunning kunst-, curiosa- en rommel-
markt en tijdelijke verkeersmaatregel parkeerplaats Dorpsstraat/Van Heeckerenweg 

• Hummelo, 25 augustus 2006 van 20.00 tot 01.00 uur de dag daaropvolgend, tuinfeest met live
muziek 

• Kranenburg, 8 t/m 10 september 2006, treffen met historische militaire voertuigen op de
locatie Eikenlaan 23, 9 september het houden van een rit met historische militaire voertuigen 

• Vorden, 10 september 2006 van 12.00 tot 17.00 uur, Vereniging Natuurmonumenten, informa-
tiedag, oogstfeest, markt met oude ambachten rondom kasteel Hackfort 

• Vorden, 3 september 2006 van 08.00 tot 14.00 uur, Hervormde Gemeente, tijdelijke verkeers-
maatregel Kerkstraat/Dorpsstraat (rond de dorpskerk) 

• Zelhem, 19 juli 2006 om 20.00 uur, startlocatie luchtballon PH-NGN, Meeneweg 15
• Zelhem, 9 juli 2006, touwtrektoernooi op een perceel aan de Oosterwijkweg 

Bouwvergunningen 
• Halle, Oude Maatje 4a, plaatsen berg-/stallingruimte 
• Hengelo Gld., Broekweg 14A, bouwen vleesveestal 
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 2B, bouwen schuur en overkapping
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 4, bouwen kapschuur

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Halle, Haverstraat 59, voor het vergroten van een woning, het betreft een vrijstelling met

toepassing van artikel 23, lid 1 van de planvoorschriften van het geldende Bestemmingsplan
‘Halle en Velswijk’

Het bouwplan ligt vanaf 13 juli t/m 26 juli 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen, milieu en handhaving.

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hummelo, Rijksweg 124, vergroting van het manegegebouw, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied Hummelo en Keppel 1998' 

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 17, voor het bouwen van een woning, geldend bestemmings-

plan 'Steenderen 1987' 
• Vorden, Schapenmeer 5, vervangende nieuwbouw van een recreatiewoning, geldend

bestemmingsplan 'Het Schapenmeer 1976' 
• Vorden, Oude Zutphenseweg 1, vervangende nieuwbouw van een woning, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied Vorden 1982' 

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Drempt, Kerkstraat 25, voor het vervangend bouwen van een bijgebouw, de bouw van een

schuur, het betreft een vrijstelling van de voorschriften van het geldende Bestemmingsplan
‘Voor-Drempt 1995’

• Drempt, Kerkstraat 56, voor de bouw van een schuur, het betreft een vrijstelling van de
voorschriften van het geldende Bestemmingsplan ‘Voor-Drempt 1995’

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 13 juli t/m 23 augus-
tus 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

Voor alle voorgenomen vrijstellingen geldt:
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 genoemde afdelingen, tel. (0575) 75 02 50. 

Reageren op de voorgenomen vrijstellingen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of
mondeling een gemotiveerde zienswijze over een van de te verlenen vrijstellingen naar voren
brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een
mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en milieu of Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. 

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 29 juni 2006: 
• Hengelo Gld., 12 t/m 16 juli 2006, Hengelose kermis, rond NH kerk
Verzonden op 30 juni 2006: 
• Hengelo Gld., 12 t/m 16 juli 2006, hotel Leemreis, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet 
• Hengelo Gld., 14, 15 en 16 juli 2006, café De Zwaan, tuinfeest binnentuin, ontheffing artikel 35

Drank- en Horecawet 
• Zelhem, 9 juli 2006, touwtrektoernooi, ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet, tijdelijke

gebruiksvergunning, Oosterwijkweg 
Verzonden op 4 juli 2006: 
• Hengelo Gld., 12 juli 2006, paarden- en ponymarkt, Spalstraat van Super de Boer tot Tramstraat 
• Hengelo Gld., 14 en 15 juli 2006, ijsvereniging Steintjesweide, tijdelijke gebruiksvergunning,

Deijenborgseweg 
• Hengelo Gld., 22 juli 2006, Fiets de boer op Hengelo Gld., vergunning voor ontsluiting van het

wandelpad tussen de Hesselinkdijk en de Hiddinkdijk 
• Toldijk, 15 en 16 juli 2006, hippisch weekend, ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet, Wolf-

straat 5 
Verzonden op 5 juli 2006: 
• Hengelo Gld., 12 juli 2006, warenmarkt, vanaf Super de Boer tot kruising Kastanjelaan/ Zuivel-

weg 

• Hengelo Gld., 22 juli 2006, Camping Kom-Es-An, vogelschieten, tijdelijke gebruiksvergunning,
ontheffing artikel 35 

• Zelhem, 30 juli 2006, Onder de Zweppe, loterij, Hogeveldweg 2 

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 4 juli 2006: 
• Vorden, Almenseweg 21, plaatsen dakkapel
• Vorden, De Jongstraat 2, plaatsen schutting 
• Vorden, Hoetinkhof 53, bouwen carport 
• Zelhem, Populierenweg 3, vervangend bouwen garage/carport, verleend met toepassing van

artikel 50 lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achter-
hoek en Liemers 

Verzonden op 6 juli 2006: 
• Drempt, Biermanshof 11, gedeeltelijk vergroten woning 
• Vorden, Industrieweg 13, plaatsen reclamezuil 

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 4 juli 2006: 
• Baak, Dambroek 16A, plaatsen hekwerk 
• Drempt, Kerkstraat 38, bouwen garage annex bijgebouw, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Almenseweg 40A, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19,

lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, met toepassing van artikel 50 lid 4 van de Woning-
wet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers en op grond van
artikel 1.11 lid 1 en 2 van het Bouwbesluit ontheffing verleend van artikel 4.11 lid 1 en artikel
4.24 lid 3 wegens beperking bestaand gebouwen gewenste aansluiting op bestaande maat-
voering 

Verzonden op 5 juli 2006: 
• Vorden, Kerkstraat 7-11, plaatsen lichtreclame
Verzonden op 6 juli 2006: 
• Baak, Dollemansstraat 9, vernieuwen hooiberg 
• Hoog-Keppel, Schoolstraat 7, vergroten woning 
• Toldijk, Schiphorsterstraat 14, vernieuwen mestsilo 
• Vorden, Almenseweg 41, vernieuwen woning en bouwen twee bijgebouwen, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, het verzoek 
om deze vrijstelling met het bouwplan en de ruimtelijke onderbouwing lagen van 9 februari 
t/m 22 maart 2006 ter inzage, tegen dit voornemen de vrijstelling te verlenen werden geen ziens-
wijzen kenbaar gemaakt, Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben op 11 mei
2006 een verklaring van geen bezwaar afgegeven 

• Vorden, Beunkstege 4, vergroten machineloods, verleend met toepassing van artikel 50 lid 
4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers 

• Vorden, Kostedeweg 11, vergroten stal, verleend met toepassing van artikel 50 lid 4 van de
Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers 

• Vorden, Nieuwstad 49, vergroten tuinbouwkas 

Sloopvergunningen 
Verzonden op 3 juli 2006: 
• Drempt, Zomerweg 19, slopen asbesthoudende dakbedekking van torenspits en galmborden

van kerk 
• Hengelo Gld., Aaltenseweg 12, slopen werkplaats 
• Keijenborg, Poelsweg 37, geheel slopen schuur 
• Vorden, Deldensebroekweg 1, geheel slopen varkensschuur
Verzonden op 6 juli 2006: 
• Halle, Dorpsstraat 102, slopen opslaggebouw 
• Hummelo, Keppelseweg 40, slopen zwembad en manege en de dakbedekking, komt asbest-

houdend afval vrij 
• Keijenborg, Branderhorstweg 3, verwijderen dakplaten van varkensschuur, komt asbest-

houdend afval vrij 

Kapvergunningen 
Verzonden op 5 juli 2006:
• Hummelo, Dorpsstraat 24, voor het kandelaberen van 1 linde 
• Vorden, De Leuke 2, voor het vellen van 1 esdoorn, geen herplantplicht 
• Zelhem, Wiekenweg 3, voor het vellen van 55 populieren, 11 acacia's en 8 lariksen, noodkap,

herplantplicht 

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, in verband met het Hofpleinfeest is de Hofstraat van 11 augustus 18.00 uur t/m 

13 augustus 2006 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer
• Hengelo Gld., op 12 juli 2006 is er een paardenmarkt en een warenmarkt aan de Spalstraat.

Hiervoor wordt de Spalstraat (vanaf Super de Boer, kruising Kastanjelaan/Zuivelweg) op deze
dag van 07.00 tot 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer 

• Hengelo Gld., op 29 juli, 26 augustus en 2 september 2006 vinden op 'De Hietmaat' paarden-
keuringen plaats. Hiervoor is het nodig op deze dagen een stopverbod in te stellen op de
Zelhemseweg, vanaf de Oosterwijkse Vloed tot de Molenenk, en de Winkelsweg, vanaf de
Zelhemseweg tot de Speelmansdijk, van 07.00 tot 17.00 uur 

• Olburgen, in verband met de kermis is de Olburgseweg, vanaf Pipeluurseweg tot de
Capellegoedweg, van 11 t/m 13 augustus 2006, afgesloten voor het verkeer en geldt een
parkeerverbod op het Roggeland, rechterzijde t.h.v. de kerk 

• Toldijk, op 15 en 16 juli 2006 is een hippisch weekend aan de Wolfstraat 5. Hiervoor geldt op
deze dagen een parkeerverbod aan de beide zijden van de Wolfsstraat vanaf nr. 6 tot 500 meter
voorbij nr. 5 

• Vorden, in verband met de zomerfeesten zijn van 20 juli 07.00 uur tot 23 juli 2006 07.00 uur de
Dorpsstraat, gelegen tussen de Burg. Galleestraat en de Ruurloseweg, de Zutphenseweg,
gelegen tussen de Burg. Galleestraat en de Decanijeweg, de Burg. Galleestraat, gelegen
tussen de Dorpsstraat en de kruising Molenweg/het Jebbink, en de Raadhuisstraat, gelegen
tussen Dorpsstraat en de Burg. Vunderinkhof, afgesloten voor alle verkeer. 
Van 19 juli 10.00 uur tot 23 juli 12.00 uur, is de Insulindelaan, gelegen tussen de Dorpsstraat
en de Kerkstraat, afgesloten voor alle verkeer. Ook is een omleidingsroute ingesteld van don-
derdag 20 juli om 07.00 uur tot zondag 23 juli 2006 om 07.00 uur voor het doorgaande verkeer
komende vanuit de richting Warnsveld van de Zutphenseweg (N319) via de Rondweg (N318) en
de Horsterkamp naar de Ruurloseweg (N319) en komende vanuit de richting Ruurlo van de
Ruurloseweg (N319) via de Horsterkamp en de Rondweg (N318) naar de Zutphenseweg (N319) 

• Vorden, op 13 augustus 2006 van 08.00 tot 17.00 uur is de Schuttestraat, vanaf de Ruurloseweg
tot de Vordensebosweg, in verband met een tocht met authentieke rijtuigen afgesloten voor
alle verkeer 

• Zelhem, op 21 juli 2006 is het straattheaterfestival en op 22 juli en 5 augustus 2006 zijn de
Zelhemse Zomerfeesten. Hiervoor zijn op 21 juli van 11.00 tot 24.00 uur, op 22 juli van 00.00 tot
24.00 uur, op 23 juli van 00.00 tot 06.00 uur, op 4 augustus van 21.00 tot 24.00 uur, op 5 augus-



Openbare bekendmakingen - vervolg 

tus van 00.00 tot 24.00 uur en op 6 augustus 2006 van 00.00 tot 06.00 uur de volgende wegen
afgesloten voor alle verkeer: 
- Smidsstraat
- Doetinchemseweg, gelegen tussen de Markt en de kruising Pr. Irenestraat/Achter de Hoven
- Stationsstraat 
- Oranje Nassaustraat, gelegen tussen de Stationsstraat en de Pr. Irenestraat
- Markt 
- Kerkweg, gelegen tussen huisnummer 3 en de Stationsstraat 
- Burg. Rijpstrastraat, gelegen tussen de kruising Rembrandtstraat en de Ruurloseweg 
- parkeerplaats gelegen aan Kerkweg/Stationsplein 
Tevens geldt op bovenstaande data en tijden op de Doetinchemseweg, gelegen tussen de
Brinkweg en de Markt, de dr. Grashuisstraat en het Stationsplein een parkeerverbod voor
beide zijden van de weg 

Voor alle afgesloten wegen geldt een uitzondering voor bestemmingsverkeer. 

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200,7255 ZJ
Hengelo Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor 
bij de afdeling Openbare orde en veiligheid (APV/bijzondere wetgeving) Bouwen en milieu
(bouw- en sloopvergunningen), Openbare werken (kapvergunningen) en Ruimtelijke en econo-
mische ontwikkeling (tijdelijke verkeersmaatregelen). 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. 

Monumentenwet 1988 
Openbare kennisgeving ontwerpbesluit (art. 14a Mon. wet en afd. 3.4 Awb) 
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor liggen vanaf 
13 juli t/m 23 augustus 2006 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage: 
• Bronkhorst, Bovenstraat 2, herberg 'De Gouden Leeuw', aanvraag monumentenvergunning

voor het realiseren van 2 hotelkamers en 2 appartementen. 
• Vorden, WiersseraIlee 11, boerderij 'De Berenpas', aanvraag monumentenvergunning voor de

restauratie van de boerderij 

Zienswijzen: 
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 24 augustus 2006. Indien u dat wenst worden
uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. 
U moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u
mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met
de heer W. Hagens of de heer C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52. 

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

Verkeersbesluit 
Hengelo Gld., in verband met de nieuwbouw in het centrum is de Kervelseweg tussen de Raad-
huisstraat en de Sterreweg vanaf oktober 2006 t/m december 2007 of zoveel langer of korter als
wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer. 

Wet milieubeheer 
Meldingen art. 8.41, lid 4 Wm 
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen vanaf 13 juli t/m 23 augustus
2006 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieu-
beheer ter inzage: 
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 40, voor het in werking hebben van een inrichting in de zin van de

Wet milieubeheer. De activiteit valt onder de werkingssfeer van het Besluit melkrundveehou-
derijen milieubeheer. De ingediende melding heeft betrekking op een melkrundveehouderij 

• Hengelo Gld., Sint Michielsstraat 4, voor het oprichten van een inrichting in de zin van de Wet
milieubeheer. De activiteit valt onder de werkingssfeer van het Besluit detailhandel- en 
ambachtsbedrijven milieubeheer. De ingediende melding heeft betrekking op een schoonheids-
salon en kappersbedrijf 

• Toldijk, Schiphorsterstraat 14, voor het oprichten en in werking hebben van een mestbassin bij
de inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Deze activiteit valt onder de werkingssfeer van
het Besluit mestbassins milieubeheer. De ingediende melding heeft betrekking op een opslag
van dunne mest voor de melkrundveehouderij 

• Vorden, de Beunkstege 4, voor het in werking hebben van een inrichting in de zin van de Wet
milieubeheer. De activiteit valt onder de werkingssfeer van het Besluit melkrundveehouderijen
milieubeheer. De ingediende melding heeft betrekking op een melkrundveehouderij 

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer, hetzij deze activiteiten niet
onder de vergunningplicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de alge-
mene voorschriften die aan bovengenoemde besluiten zijn verbonden. 

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb) 
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt vanaf 13 juli t/m 23 augustus 2006
tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage: 
• Zelhem, Heisterboomsdijk 3, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning

voor een melkvee en -fokbedrijf en vleesvarkenshouderij 

Strekking van het ontwerpbesluit: 
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting 
van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu. 

Zienswijzen: 
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inza-
gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 24 augustus 2006. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, dan kunt u contact opnemen met de afdeling 
Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 87. 

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking. 

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb) 
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 13 juli t/m 23 augustus 2006
tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage: 
• Hummelo, Loenhorsterweg 3, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning

voor een akkerbouwbedrijf en rundveehouderij 
• Zelhem, Haitinkweg 6, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

melkrundveehouderij met recreatiewoningen 

De strekking van de besluiten luidt: 
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming
van het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door: 
a. de betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd 
b. belanghebbenden, die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht 
c. degenen die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen in de besluiten ten opzichte van de

eerdere ontwerpbesluiten 
d. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig

zienswijzen in te brengen 
Een beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 24 augustus 2006. 

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
een beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil een besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist. 

lnspraak ‘Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
gemeente Bronckhorst 2007’
B en w hebben op 11 juli jl. de 'Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
gemeente Bronckhorst 2007' in concept vastgesteld. In deze verordening is vastgelegd wie
aanspraak kan maken op welke voorzieningen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 

Op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Bronckhorst liggen de stukken tijdens de
openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor vanaf 11 juli tot 8 augustus 2006 bij de afdeling
Maatschappelijke ontwikkeling. De stukken zijn ook te downloaden via de website van de
gemeente Bronckhorst (www.bronckhorst.nl/infobalie/plannen & projecten/WMO). Een ieder
kan gedurende die periode zijn of haar mening over dit beleid geven. Dit kan zowel mondeling bij
de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling als schriftelijk aan b en w. 

Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw F. Jansen van de afdeling Maatschappelijke
ontwikkeling, tel. (0575) 75 04 85. 
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Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat
zij de ontwerpbeschikking hebben opgesteld op de
aanvraag om vergunning van Aviko B.V.

Het gaat hier om een aanvraag om vergunning ingevolge
de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking
hebben van een gronddepot. De activiteiten van het
gronddepot bestaan uit het tijdelijk opslaan van van
buiten de inrichting afkomstige tarragrond.
De inrichting is gelegen aan de Rozenstraat 5 te Baak.

De ontwerpbeschikking houdt in dat de gevraagde
vergunning wordt verleend onder voorschriften en
beperkingen. 

Inzage
De vergunningaanvraag, de ontwerpbeschikking en de
stukken die daarbij horen, liggen ter inzage van 13 juli
2006 tot en met 9 augustus 2006 bij:
- de gemeente Bronckhorst, Banninkstraat 24a 

te Hengelo, maandag t/m donderdag van 8.30 tot 
15.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur alsmede na
telefonische afspraak, tel. (0575) 75 02 50.

- de provincie Gelderland, bibliotheek in het Huis der
Provincie, Markt 11 te Arnhem, op werkdagen van
8.30 tot 16.30 uur.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de
ontwerpbeschikking ingevolge de Wet milieubeheer 
of voor een afspraak voor inzage buiten kantooruren
kunt u contact opnemen met de heer T. Achterkamp,
tel. (026) 359 85 68 van de dienst Milieu en Water van
de provincie Gelderland. 

Bedenkingen en gedachtewisseling
Tegen de ontwerpbeschikking kunnen tot en met één
dag na het einde van de terinzageleggingsperiode
schriftelijk bedenkingen worden ingebracht bij
Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem. Daarbij kan worden verzocht om 
de persoonlijke gegevens van degene die bedenkingen
heeft ingebracht, niet bekend te maken.

Gedeputeerde Staten van Gelderland verzoeken
eenieder die bedenkingen inzendt, daarop het
registratienummer te vermelden dat onderaan 
deze kennisgeving staat. De bedenkingen kunnen ook
gefaxt worden naar nummer (026) 359 83 50.

Eenieder die daarom verzoekt, wordt in de gelegenheid
gesteld van gedachten te wisselen met een vertegen-
woordiger van Gedeputeerde Staten van Gelderland
over de ontwerpbeschikking en kan desgewenst
mondeling bedenkingen inbrengen. Wie van deze
gelegenheid gebruik wil maken, wordt verzocht dit
telefonisch, uiterlijk 31 juli 2006 vóór 12.00 uur, mee te
delen, tel. (026) 359 85 68/359 83 48. De bijeenkomst
zal dan worden gehouden op een nog nader door ons
vast te stellen plaats en tijdstip. 

Verdere procedure
Uitsluitend degenen die nu schriftelijk of mondeling
bedenkingen inbrengen tegen de ontwerpbeschikking,
kunnen tegen de later vast te stellen definitieve
beschikking beroep instellen, tenzij kan worden
aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is
geweest tot het inbrengen van bedenkingen tegen 
de ontwerpbeschikking.

Verder kan eenieder die nu geen bedenkingen inbrengt,
te zijner tijd tegen die onderdelen van de definitieve
beschikking beroep instellen die ten opzichte van de
ontwerpbeschikking gewijzigd worden vastgesteld.

Arnhem, 8 juni 2006
nr. MPM4524

Wet milieubeheer/Algemene wet bestuursrecht Aviko B.V.
Gronddepot Baak

KENNISGEVING

p ro v i n c i e
GELDERLAND

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

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij hun
besluit van 28 juni 2006, nr. RE2003.58927, de door
Basal Toeslagstoffen B.V. gevraagde vergunning voor
het ontgronden van de percelen, kadastraal bekend
gemeente Steenderen, sectie T, nrs. 106, 107 en 108,
geweigerd.

De tegen het ontwerpbesluit ingebrachte
bedenkingen hebben niet geleid tot wijzigingen 
in het vorenvermelde besluit.

Het besluit en bijbehorende stukken liggen van 
13 juli t/m 23 augustus 2006 ter inzage bij:
- de gemeente Bronckhorst, tijdens de daar

gebruikelijke openingsuren
- de provincie Gelderland, in de bibliotheek van 

het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, 
op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.

Desgevraagd kan binnen deze periode kosteloze
mondelinge toelichting worden verkregen bij de
afdeling Landelijk Gebied, onderafdeling Vergunningen
en Handhaving, van de provincie Gelderland, 
tel. (026) 359 95 79.

Tegen de beschikking kunnen belanghebbenden 
t/m 23 augustus 2006 beroep instellen bij de Raad 
van State, Afdeling bestuursrechtspraak, 
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit wordt van kracht na afloop van de
beroepstermijn. Als gedurende die termijn een
verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening is gedaan, wordt het besluit niet 
van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak.
Een afschrift van een beroepschrift en een eventueel
verzoek om een voorlopige voorziening gelieve u, 
ter kennisneming, toe te zenden aan ons college,
onder vermelding van datum en nummer van 
deze kennisgeving.

Arnhem, 28 juni 2006
nr. RE2003.58927 

Ontgrondingenwet en Algemene wet bestuursrecht
gemeente Bronckhorst

p r o v i n c i e
GELDERLAND

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

KENNISGEVING

ZOMERSZOMERS
VOORDEEL BIJ
VOORDEEL BIJ

ELIESEN ELECTRO
ELIESEN ELECTRO

20 METER KABEL MET F-CONNECTORENSCHOTEL MET LNB-KOPSTRONG STR6825 CAMPINGSET

CAMPINGSTATIEF MET HARINGGATEN

SATELLITE FINDER

SLECHTS 13CM HOOG
DIMENSIE 50X50CMCARO VLAKANTENNER ZOEKT AUTOMATISCH DE SATELLIET OP

ZOEKT AUTOMATISCH DE SATELLIET OP

IDEAAL VOOR OP DE CARAVAN OF CAMPER
WERKT OP 12V EN 24VOLT

nu voor: nu voor:

279,-279,-

nu voor: nu voor:

1749,-1749,-

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van úw drukwerk.

Wij zijn daarin uw partner.

oogstrelend . . .

AGENTSCHAPPEN

Halseweg 3c, 7021 CX Zelhem
Postbus 22, 7250 AA  Vorden
Tel. (0314) 62 50 53
Fax (0314) 65 06 43

Weevers druk

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij
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DINSDAG 11 JULI:
19.00 - 20.00 uur: TREKKING VOLGORDE VOGELSCHIETEN VOOR DE JEUGD

Hier kan men zich aanmelden voor deelname.

20.00 - 22.00 uur: TREKKING VOLGORDE VOGELSCHIETEN, in café Wolbrink, Bleekstraat 3.
Leden van de schutterij EMM, komt U zoveel mogelijk voor Uw nummer, 
dit voorkomt onnodige vertraging tijdens het vogelschieten. 

TEVENS DE LAATSTE MOGELIJKHEID OM ZICH OP TE GEVEN ALS LID VAN
DE EMM VOOR HET JAAR 2006.  

21.00 uur: BEKENDMAKING VAN DE GEHOUDEN VERLOTING VAN DE DRUMBAND
v.d. EMM.

WOENSDAG 12 JULI:
09.00 uur: GROTE KERMISMARKT IN DE SPALSTRAAT, met vele activiteiten.

10.00 uur: OPENING VAN HET LUNAPARKTERREIN ROND DE N.H. KERK.
Opnieuw met de attractie “THE KICK DOWN” (zie www.kickdown.nl)

19.00 uur: VETERANEN REGELMATIGHEIDSRACE met oude motoren van voor 1970. 
PROGRAMMA:
16.00 uur: afsluiting van het parcours.
18.00 uur: afsluiting Spalstraat.
19.00 uur: aanvang race.
21.00 uur: einde race.                                

PRIJSUITREIKING OP HET BUITEN PODIUM (BIJ SLECHT WEER IN ZAAL LEEMREIS)
PARCOURS: start Welkoop, Spalstraat, Zuivelweg, Leliestraat, Tramstraat, 

Rozenstraat-Iekink, Spalstraat- finish voor Leemreis.

De toegangswegen zijn afgesloten voor alle verkeer vanaf 16.00 uur. 
Er geldt ook een parkeerverbod. 

AAN ALLE AAN- EN OMWONENDEN VAN HET PARCOURS: wilt U Uw auto of
ander vervoermiddel niet op voornoemd tijdstip op het parcours plaatsen dit
voorkomt ongelukken en/of schade.

ORG: Schutterij EMM, onder auspiciën van de Historische Motorsportver. Ned.
De technische organisatie is in handen van de Hamove.

DONDERDAG 13 JULI:
13.00 - 15.30 uur: KERMISVISWEDSTRIJDEN VOOR DE 55+ van de H.H.V.

Na afloop prijsuitreiking in café Wolbrink.

18.00 - 20.00 uur: KERMISVISWEDSTRIJDEN VOOR DE JEUGD.
Na afloop prijsuitreiking in café Wolbrink.
Voor inschrijving kan men zich wenden tot Dhr. G. Wentink, Kervelseweg 9.
Telefoonnummer (0575) 46 46 40. Aanmelden tot 12 juli.

VRIJDAG 14 JULI:
13.30 - 15.30 uur: KINDERSPELEN op het terrein Steintjesweide voor de leeftijdsgroep van

4 t/m 12 jaar. Ook dit jaar weer met diverse spelletjes en nu in het teken van
sprookjes (voor informatie zie de website).

14.00 uur: GEZELLIGE MIDDAG VOOR DE 55 plussers in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3
(voor informatie, zie de website of de kermiskrant).

15.00 uur: AMBACHTELIJKE PALINGROKERIJ IN DE BLEEKSTRAAT.
U kunt hier ook dit jaar weer genieten van vers gerookte paling.

18.00 - 20.00 uur: KINDERDISCO IN “DE ZWAAN”.
Frisdrankparty voor jongens en meisjes tot en met 17 jaar.

18.45 uur: Het vaandel zal worden geslagen voor de bewoners van De Bleijcke door
de Vendeliers.

19.00 uur: BALLONNEN WEDSTRIJD voor de Hengelose jeugd. Kaartafgifte via de
scholen, en de ballonnen worden uitgereikt op het kermisterrein bij de
auto-scooter.

19.30 - 21.00 uur: RINGRIJDEN IN DE BLEEKSTRAAT voor dames en heren.
Inschrijving is om 19.00 uur in café Wolbrink. Voor het ringrijden maakt U
gebruik van Uw eigen fiets, (voor deelname en reglementen zie  de website of
de kermiskrant).

Ook dit jaar onder het genot van de vrolijke tonen van de blaaskapel “Olden
Keppel”. Prijsuitreiking na afloop bij Wolbrink.

21.00 uur LOKALE HELDEN BIJ PARTYCENTRUM LANGELER
Talenten uit Hengelo treden op samen met de Hengelose band DOGZ.
Zie de website.

ZATERDAG 15 JULI:
09.15 uur: VERZAMELEN GEHELE SCHUTTERIJ EN MUZIEK bij café Wolbrink.

09.30 uur: Vertrek Schutterij en Muziek voor het afhalen van het Koningspaar aan huis.

10.15 uur: Vaandelhulde door de Vendeliers van de Schutterij EMM, aan het Koningspaar.
Daarna afmars naar het vogelschietterrein.

11.00 - 14.00 uur: AANVANG VOGELSCHIETEN op het terrein Steintjesweide.
Uitsluitend voor leden van de Schutterij EMM, Hengelo (Gld), (voor informatie
zie de website of de kermiskrant).

11.00 - 14.00 uur: AANVANG VOGELKNUPPELEN VOOR DAMES op het terrein Steintjesweide.
Voor deelname en reglementen zie de website.

11.00 - 14.00 uur: AANVANG VOGELSCHIETEN VOOR DE JEUGD op het terrein Steintjesweide.
Voor deelname en reglementen zie de website of de kermiskrant.

AANSLUITEND NA HET LAATSTE SCHOT, NADAT DE KONINGIN IS OPGE-
HAALD IS DE PRIJSUITREIKING IN DE FEESTTENT OP HET TERREIN
STEINTJESWEIDE.

NIET AFGESCHOTEN DELEN VAN DE VOGEL WORDEN VERLOOT ONDER DE
LEDEN DIE AANWEZIG ZIJN TIJDENS DE PRIJSUITREIKING EN DIE MEEGE-
SCHOTEN HEBBEN.

13.00 - 16.00 uur: KERMISVISWEDSTRIJDEN VOOR DE SENIOREN VAN DE H.H.V. 
Na afloop prijsuitreiking in café Wolbrink.                     

20.00 uur: Afsluiting Spalstraat.

ZONDAG 16 JULI:
11.00 uur: AFSLUITING TERREIN ROND DE WELKOOP.

11.30 uur: ONTVANGST RECEPTIE VOOR HET KONINGSPAAR 2006  in Grand Café
de Egelantier.

13.15 uur: Verzamelen van de optochtwagens in de Tramstraat alwaar de wagens een
nummer krijgen. Hierna kunnen de wagens zich opstellen op het terrein van
de Welkoop, daarna keuring.

KINDEREN MET VERSIERDE FIETSEN EN KARRETJES ZIJN ALTIJD WELKOM EN
ALTIJD PRIJS. Aanmelden om 13.30 uur bij de organisatie.

13.30 uur: VAANDELHULDE VOOR HET KEIZERS- EN KONINGSPAAR VAN DE EMM,
en de  Koningsparen van de buurtschappen. Tevens voor genodigden.
De vaandelhulde zal gebracht worden door de Vendeliers van schutterij
EMM Hengelo Gld.

14.00 uur: AANVANG KERMISOPTOCHT 2006.
De kermisoptocht zal muzikaal worden begeleid door: Schutterij EMM, Henge-
lo (Gld), Kon. Harm. Concordia Hengelo (Gld), Schuttersgilde St. Jan Keyenborg,
Sint Martinus Wehl, Euterpe Halle, Schutzenverein Neuenkirchen Duitsland. 

OPTOCHTROUTE:
Start: Spalstraat, Raadhuisstraat, Banninkstraat, Sterreweg, Kervelseweg, Raadhuis-
straat, Schoolstraat, Sarinkkamp, Het Karspel, Beukenlaan, Oude Varsselseweg,
Bleekstraat, Rozenstraat, Tramstraat, Spalstraat (Hotel Leemreis) einde en
ontbinding optocht.

GELIEVE TIJDENS DE OPTOCHT DE ZICH BEVINDENDE VOERTUIGEN VAN DE
OPTOCHTROUTE TE VERWIJDEREN, ter voorkoming van ongelukken en/of schade.
Overal zal een parkeer verbod gelden.

17.00 uur: PRIJSUITREIKING TUSSEN DE EGELANTIER EN HOTEL LEEMREIS.
(bij slechte weersomstandigheden is de prijsuitreiking in de zaal van
Hotel Leemreis).

De naam van de website is www.emmhengelo.nl 

OPENINGSTIJDEN VAN DE KERMIS:
Woensdag 12 juli: 10.00 - 00.45 uur.

Vrijdag 14 juli: 14.00 - 00.45 uur.
Zaterdag 15 juli: 12.00 - 00.45 uur.

Zondag 16 juli: 14.00 - 00.45 uur.

HET BESTUUR EN ORGANISATIE DER SCHUTTERIJ EMM HENGELO (GLD), STELT
ZICH NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE/ONGEVALLEN INDIEN DEZE
ZICH VOORDOEN, VOOR- TIJDENS, EN NA DE KERMIS ACTIVITEITEN.

TIJDENS DE KERMISDAGEN VOLOP DANS- EN STEMMINGSMUZIEK IN ALLE
HORECA BEDRIJVEN.

HET KEIZERSPAAR, KONINGSPAAR EN BESTUUR SCHUTTERIJ EMM
WENST IEDEREEN PRETTIGE KERMISDAGEN.

Kermis programma Hengelo Gld. 12 t/m 16 juli 2006
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Hengelose Kermis 2006

Hotel-slijterij Leemreis is woensdag 12 juli het

trefpunt van ouderwetse gezelligheid aan de

paardemarkt gelegen. Voor een borrel en een

heerlijke hap.

14, 15, 16 juli ook zeer gezellige kermissfeer.

Raymond en medewerkers wensen 

iedereen fijne kermisdagen toe.

 Jan, Leny en medewerkers 

Verder wensen wij iedereen een  
Prettige kermis toe! 

Tel: (0575) 46 13 40 Tel: (0575) 46 13 40 

Dinsdag 11 juli Trekking Maj. Loten en loten voor vogelschieten

Woensdag 12 juli Stemmingsmuziek "Zie Zoo"
Vanaf 10:00 tot 15:00 uur 

Vrijdag 14 juli Dubbeltjesdansen 
Van 14:00 tot 17:00 uur 

Volksspelen 
Voor café met muzikale omlijsting van dweilorkest 
"De Olde Keppel" aanvang 19:00 uur 

Zaterdag 15 juli Dansavond met "De Sleppers"
Aanvang 20:00 uur

Entree vrij en airco in de zaal.

Zondag 16 Juli Na optocht gezellig samenzijn. 

Kermis HengKermis Hengelo 2006elo 2006

Vorig jaar geweldig succes!

Gezelligheid tijdens de Hengelose Kermis

Kermis Hengelo

volop vertier en gezelligheid

café-bar-discotheek

‘DE ZWAAN’
gelegen nabij het
lunapark
Spalstraat 3,
Hengelo (Gld.)

,,Net effe gezelliger’’

Ja, het is weer zover,

HENGELOSE
KERMIS
en wij gooien de beuk er weer in, voor de 34e maal
met ons gezellige tuinfeest.

UIT: GOED VOOR U!

Woensdag 12 juli een daverend gezellig feest in ons bruine café met

,,BAKKERIJ MANSCHOT”
Vrijdag 14 juli in ons bruine café

,,BAKKERIJ MANSCHOT”
In onze tuin treedt op ‘s lands mafste, wildste en lelijkste smartlappenband

,,DE ZINGENDE FRESIA’S”
Zaterdag 15 juli 

de topband ,,REAL TIME”
voor het 34e jaar het grandioze

TUINFEEST
MET BARBECUE
Zondag 16 juli middag en avond 
de succesvolle formatie

,,HIKE”
Wij wensen u veel plezier, mooi weer en tot ziens

Fam. Waenink en medewerkers

Tijdens de kermis is onze discotheek
elke dag ’savonds geopend

en dit al weer 28 jaar.



Korpschef Hoogendoorn benoemd tot  
algemeen directeur Politie Nederland

Korpschef
J.J. Hoogen-
doorn van
de politie
Noord- en
Oost-
Gelderland
is per 1 juli
benoemd
tot
algemeen
directeur
van de
Voorziening
tot
Samenwer-
king (VtS)
Politie
Nederland. 

In septem-
ber neemt
hij afscheid
van het
korps
Noord- en
Oost-
Gelderland.

Vakantiepark & Conferentiecentrum De Betteld in Zelhem heeft het
weer helemaal te pakken. De zomerkoorts is helemaal toegeslagen met
het mooie weer van de afgelopen dagen en het hele park zindert van
activiteiten, die opgezet zijn voor de gasten. Nadere informatie hierover
is te vinden op www.betteld.nl. 

Betteld heeft zomer in het hoofd

Hoogendoorn was vanaf 1 juni 2001
korpschef in Noord- en Oost-
Gelderland. Voor die tijd was hij ook
geen onbekende binnen deze poli-
tieregio. Hij vervulde diverse func-
ties, waaronder die van districtschef
op de Noordwest Veluwe en in
Apeldoorn. Dhr. Hoogendoorn is
gevraagd om deze nieuwe functie te

gaan verrichten en is benoemd tot
algemeen directeur van de Voorzie-
ning tot Samenwerking. De korp-
schef zal beide functies vervullen tot
zijn afscheid van het korps op 27
september. De plaatsvervangend
korpschef Visscher zal een deel van
de taken van Hoogendoorn overne-
men. 
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In het inmiddels afgelopen veldseizoen wisten er maar liefst drie jeugd-
teams van korfbalvereniging SEV de eerste plaats te bereiken in de com-
petitie. De B2 werd kampioen onder leiding van de A1 spelers Karlijn
Eenink en Angelie Wassink.  De E1 heeft onder leiding Jurgen
Menkhorst, Jasper Korten en SEV 1 speelster Annemarie Bannink weder-
om het kampioenschap bereikt. De F1, bestaande uit vele nieuwe leden,
werd gedeeld 1e onder leiding van Hennie Lenderink en Annemarein
Loman.

Tijdens de Volksspelen op zaterdag 1 juli schreef Nienke Buunk Halse
historie door als eerste vrouw de romp van de vogel naar beneden te
halen met een welgemikt schot. Zij mag zich het komende jaar de
Schutterskoningin van Halle noemen en koos haar vriend Martijn
Wolsink als koning.

Uitslagen Volksspelen school en
volksfeest Halle
Vrijdagmiddag 30 juni
Vrijdagmiddag met kinderfeest
werd Nick Wassink jeugdkoning van
Halle. Zijn koningin werd Judith
Tankink.
Ballero. 1.Wilma te Veldhuis, 2.
Henk kl. Hesselink, 3. Wies ter Maat
Sjoelen groot. l. Jan Maandag, 2. Jan
Heusinkveld, 3.Jopie Nijhof
Bierpulschuiven. 1. Paul Veenink, 2.
Henk kl.Hesselink, 3. Henk Keyzer
Willy Scheffer wist de waarde van de
inhoud van de levensmiddelen-
mand het dichtst te benaderen. 
Zaterdag l juli
Bij het vogelschieten haalde Henk
Kramp de kop van de vogel naar
beneden. De rechtervleugel werd
door Harry Wassing geschoten. De
linkervleugel was voor Chiel
Heusinkveld en de staart voor Henk-
Jan Coops
Fladderschieten. 1. Jurgen Legters,
2. Erwin Legters, 3.Ronnie Wes-

selink
Schijfschieten. 1. Jan-Willem Wol-
sink, 2. Han Ruesink, 3. Hans Burg-
hardt (jr)
Pijlgooien. 1. André Hofs, 2. Dave
Schieven, 3. Martin van Kleef
Geluksbaan. 1. Erwin Legters, 2.
Jurgen Legters, 3. Theo Jansen
Bierpulschuiven. l. Gert Ligtlee,
2.Willemien Bourne, 3. Niek
Schutte.
Doeltrappen. 1. Gerwin Schuur-
man, 2. Niek Schutte, 3. Henk Kaak
Kegelen. 1. Herbert Dijkman, 2.
Martin van Kleef, 3. Andre Hofs.
Ballero. l. Henk ter Maat, 2. Niek
Schutte, 3. Evert Tankink.
Ringrijden. 1. Han Ruesink, 2. Bas
Ruesink, 3. Wim Groot Nibbelink.
Sjoelen groot. l. Gert Ligtlee, 2.
Hendrik Jan kl. Bleumink 3. Merijn
Franken.
Karin ter Maat wist de waarde van
de inhoud van de levensmiddelen-
mand het dichtst te benaderen.

Het is eigenlijk 3 juli allemaal al
begonnen met de vakantiestart van
regio Zuid-Nederland. 
Vanaf zaterdag 8 juli is de regio
Midden-Nederland er bij gekomen
en wordt het al flink druk. Naast de
gasten op het park zijn mensen uit
de regio van harte welkom om aan
te schuiven bij de diverse leuke pro-

gramma’s.
Maandag 10 juli treedt vanaf 20.00
uur de Guatemalteekse Latino band
‘CanZion’ op met swingende salsa
en mooie aanbiddingmuziek. De
entree is op basis van een collecte.
Woensdagochtend begint om 9.30
uur een speciale vrouwenochtend
onder leiding van Heleen Bernard

Gezellige Halse School- en Volksspelen

Nienke Buunk eerste 
schutterskoningin

Kampioenen bij SEV

en woensdagavond wordt vanaf 20.00
uur een onderwijsavond gehouden
door het team van Derek Prince
ministries. Alles gratis toegankelijk.
Elke donderdag in juli en augustus is
standaard de jeugdavond met vele
originele acts. 
Wekelijks wordt u verder uitgeno-
digd bij de zondagavonddienst die
om 19.00 uur begint. Dit is een hele
leuke happening voor het hele gezin.
Er wordt aanstekelijke muziek
gemaakt en het thema is actueel en
boeiend. Ook hier is de entree gratis.
Bert de Haan uit Zwijndrecht is zon-
dag 16 juli de spreker. 

Voorziening tot Samenwerking
De Voorziening tot Samenwerking
Politie Nederland is een organisatie
van de gezamenlijke regionale poli-
tiekorpsen en zal de samenhang in
het beheer van de korpsen daar waar
nodig beter regelen. Politie
Nederland is opgericht uit het besef
dat de regiokorpsen efficiënter kun-
nen samenwerken, met name op het
gebied van ICT-voorzieningen, beleid
en shared services. Hierdoor wordt
het in de toekomst mogelijk om pro-
ducten en diensten centraal in te
kopen bij de VtS. Voorbeelden daar-
van zijn de gezamenlijke inkoop van
voertuigen, energie en computer
hardware. De korpsbeheerders heb-
ben het shared servicesprogramma
uitgebreid met onderwerpen als
gezamenlijke interceptie, rijopleidin-
gen en werving en selectie.
Op 5 juli is de VtS officieel opgericht.
Het VtS wordt gevormd door het
Nederlands Politie Instituut (NPI), de
ICT-service Coörporatie Politie,
Justitie en Veiligheid (ISC/ITO) en het
Concern Informatiemanagement
Politie (CIP). 
De oprichting van Politie Nederland
heeft geen relatie met het kabinets-
voorstel voor een nieuwe Politiewet,
waarin voorzien wordt in een Natio-
nale Politie. Het Korpsbeheerders-
beraad is van mening dat een
Nationale Politie geen toegevoegde
waarde heeft en houdt vast aan een
regionaal, dicht bij de burger georga-
niseerde politie.



Zomerexpositie
‘Van alle tijden’ in Lambertikerk

Vanaf 14 juli sieren linosneden van Anne van Buul de Lambertikerk in
Zelhem. De werken hangen tot en met 31 augustus in deze kerk in het
kader van 'Kunst in de Kerk', onder het motto ‘Van alle tijden’. De expo-
sitie is elk moment dat de kerk geopend is, te bezichtigen en is vrij toe-
gankelijk. De gelegenheden daartoe zijn talrijk. De deuren van de
Lambertikerk staan namelijk bijna permanent gastvrij open van 09.00
uur tot 20.00 uur. Alleen als de kerk voor iets anders in gebruik is, is de
ruimte (even) niet vrij beschikbaar. 

De riolering in Hummelo kon de enorme regenval van afgelopen don-
derdag niet aan. De huizen op de hoek Dorpsstraat–Keppelseweg liggen
wat lager en doordat de riolering niet voldoende kon afvoeren kwam
het water zelfs via de voordeur de huizen binnen. Via de achterdeur liep
het weer naar buiten. Henk Greven uit de Dorpsstraat maakte van de ge-
legenheid gebruik en nam een verfrissend bad op straat.

Wateroverlast in Hummelo

De tentoonstelling bevindt zich in
het koor en de zuidbeuk van de kerk.
Er is ter plekke een loopwijzer aan-
wezig met informatie omtrent de
kunstenares en haar werk. Deze kan
meegenomen worden. Met deze
zomer-expositie is Anne van Buul
terug in de Lambertikerk. Eerder dit
jaar was er in de stiltehoek van deze
kerk een orginele kruisweg van haar
hand te bezichtigen. De nu tentoon-
gestelde werken vormen een serie
van 12 beelden en 12 teksten bij elke
maand van het jaar. De teksten zowel
als de afbeeldingen zijn uitgevoerd
in lino's. Anne van Buul hanteert
deze techniek op knappe wijze. Zij
geeft daarmee vormen tot in hun
essentie weer en kleurt die subtiel in.
Hierdoor krijgen de, op het eerste
gezicht,  eenvoudige beelden een
enorme zeggingskracht. Wie even de
tijd neemt om te kijken ziet de beel-
den tot leven komen. Anne van Buul
grijpt in deze serie terug op een
twaalftal middeleeuwse Italiaanse
gedichten waarin in elk van de
twaalf maanden zinnebeelden van
levenstijden herkend worden. Zo
worden de alsmaar doorgaande
afwisseling van de maanden en getij-
den verbonden met heel persoon-
lijke, unieke levenservaringen. De
vertaling van elk gedicht en het cor-
responderende beeld vormt telkens
een tweeluik. Met de zomerexposi-
ties biedt de Lambertikerk-gemeente
voor het zesde jaar ruimte aan een
kunstenaar met een eigen verhaal.
De kerkgemeente is uitdrukkelijk
niet op zoek naar plaatjes bij haar
eigen  praatjes maar naar oorspron-
kelijke en eigenzinnige kunst. De
protestantse gemeente te Zelhem
vindt het een uitdaging dat onder
haar dak mensen zich hiermee kun-
nen verstaan. Deze gemeente prijst
zich gelukkig dat veel kunstenaars
deze bijzondere tentoonstellings-
ruimte graag benutten.
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Waterschap Rijn en IJssel heeft met ingang van vrijdag 7 juli een bere-
geningsverbod uit oppervlaktewater in voor zijn gehele gebied. Deze
maatregel treft ook degenen die een vergunning hebben om opper-
vlaktewater te onttrekken. Tot nader order is het onttrekken van water
uit sloten en beken voor beregening en bevloeiing dus verboden. Het
beregenen uit grondwater blijft vooralsnog, behoudens in een gebied in
Haaksbergen, toegestaan.

na de overstroming bleek dit grote
gevolgen te hebben voor de visstand.
Op zondagavond kwamen vissen
massaal naar het wateroppervlak

om zuurstof te happen. Op maan-
dagmorgen lagen de oevers bezaaid
met dode vissen.

Op 24 juni werd door Hengelsport-
vereniging Hummelo en Keppel in
Hoog-Keppel voor de eerste keer een
viswedstrijd georganiseerd om de
Bronckhorst Cup.  Er deden 25 deel-
nemers mee uit de gehele gemeente.
Het weer was goed, evenals de vang-
sten.
Er werd gevist in twee vakken. In vak
A was de uitslag: 1. Bennie Huntink,
Keppel (8400 gram), 2. Gerrit
Wensink, Hengelo (6200 gram), 3.
Wim Bulten, Vorden (3900 gram), 4.
Rudie ten Oever, Keppel (2350
gram), 5. Rob Golstein, Vorden (1810
gram).
In vak B was de uitslag: 1. Anton

Golstein, Vorden (12400 gram), 2.
Jooste ter Horst, Keppel (2200 gram),
3. Gerard Smeenk, Keppel (1400
gram), 4. Jeroen Donderwinkel,
Keppel (950 gram), 5. Michiel
Donderwinkel, Keppel (650 gram).
Anton Golstein mag zich dus kampi-
oen van Bronckhorst noemen. Bij de
prijsuitreiking in restaurant Het
Hart van Hummelo ontving hij een
geldprijs, de wisselbeker en een per-
soonlijke beker. HSV Hummelo en
Keppel kijkt terug op een geslaagde
viswedstrijd en zal volgend jaar
wederom een viswedstrijd om de
Bronckhorst Cup organiseren.

Het is niet de eerste keer dat de
Dorpsstraat last had van hoog water.

Het huis op de hoek Dorpsstraat-
Keppelseweg bevat een gevelsteen

Geslaagde Viswedstrijd HSV Hummelo en Keppel

Anton Golstein winaar 
Bronckhorst Cup

Stuwpeilen
Gezien de droogte en hitte in de
afgelopen tijd wordt er zuinig met
oppervlaktewater omgesprongen.
De grondwaterstand is beneden het
gemiddelde gezakt. Met behulp van
het nog aanwezige oppervlaktewa-
ter en waterinlaat vanuit het
Twentekanaal wordt geprobeerd het
grond- en oppervlaktewater-peil in
en bij beken en sloten van het water-
schap, te handhaven. 

Handhaving van het waterpeil is
belangrijk om landbouw en natuur
zoveel mogelijk van dienst te kun-
nen zijn. Ook voor verversing van
het stedelijke water in grachten en
sloten is handhaving van het peil bij
dit warme, droge weer, van belang. 
Met het beregeningsverbod wordt
geprobeerd het water zo lang moge-
lijk in het gebied vast te houden

Verbod op beregening uit 
oppervlaktewater

waarmee de waterhoogte ter plekke
in het jaar 1814 wordt aangegeven.
De hoge waterstand werd toen ver-
oorzaakt door een overstroming van
de Rijn.
Aan de Westerbeek van Eertenweg
werd de rioolinhoud met grote
kracht door de openingen van de
putdeksels naar buiten geperst en
dreef vervolgens over de straat naar
het beekje De Weppel. Enkele dagen
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ZINGENDE FRESIA'S
's Lands mafste, wildste en lelijkste smart-
lappenband blijft hopen op succes en roem. 
Met de lucht van hitsucces en eindelo-
ze roem nog vers in de neusgaten,
moest het viertal opeens de strijd aan-
binden met de grote vergetelheid die
menig veelbelovend artiest reeds heeft
opgeslokt. En al zeggen we het zelf:
wie momenteel een tussenbalans zou
opmaken, kan niet anders dan consta-
teren dat de Fresia's behoorlijk aan de
winnende hand zijn. Hoewel De Zin-
gende Fresia's meer dan 100 keer per
jaar op het podium staan, is het dus ei-
genlijk niet zo gek dat ze steeds vaker
horen "We kennen jullie wel, maar
wat voor muziek maken jullie nou ei-
genlijk?" 

Wie De Zingende Fresia's wel live heeft
zien spelen, weet dat het repertoire in
hoofdzaak bestaat uit maffe vertolkin-
gen van klassieke smartlappen, rock-
en popversies van Nederlandstalige
meedeiners en stampende en dam-
pende feestnummers van eigen hand.
Wat echter nog meer dan de muziek
in het geheugen blijft hangen, zijn de
beschamende showkostuums, sexy
glitterbroekjes en zinderende gogo-
pakjes waarin de Fresia's gehuld gaan.
Of het feit dat sommige bandleden va-
ker in de zaal, op de bar of zelfs in de
nok van een feesttent te vinden zijn
dan dat ze op het podium staan. En
dan is er ook nog 't cabareteske "ge-
klets tussendoor" dat vaak langer
duurt dan de nummers er voor en er-
na tezamen. Niet gek dus dat mensen
nogal eens wat moeite hebben om de
band te omschrijven, maar de eens ge-
hoorde uitdrukking "tussen kunst en
carnaval" is waarschijnlijk zo gek nog
niet.

Het ontstaan van De Zingende Fresia's
is notabene te danken aan de VPRO
die enige jaren geleden een radio-com-
petitie organiseerde waarbij bands
hun eigen versie van een bekende
smartlap konden insturen. De vier
broertjes Fresia, die net naar Arnhem
verhuisd waren, maakten een versie
van Willy Alberti's "De Glimlach van
een kind" en waren daarmee meerma-
len te horen op de radio. 
Niet vreemd natuurlijk dat de broers
direct besloten om zich als een gek op
andere Nederlandstalige artiesten te
storten. Want als je het met een reper-
toire van 1 nummer al zo ver schopt,
dan kan oneindige roem en bekend-
heid toch niet ver weg zijn? 

Merkwaardig genoeg bleek die ge-
dachte, zoals in het begin al verteld,

nog niet eens zo dom te zijn. Zij het
dat 't  felbegeerde grote succes de jon-
gens op het laatste moment als water
door de vingers glipte. Nu De Fresia's
twee jaar hun wonden hebben kun-
nen likken, gloort er met de release
van "Teleurstelling Gegarandeerd!"
weer hoop aan de horizon en worden
de dromen van 's lands mafste smart-
lappenband misschien alsnog bewaar-
heid. En wat we ons dan bij die dro-
men voor moeten stellen? Misschien
kunnen we daarvoor het beste verwij-
zen naar een bekend muziekblad,
waarin iemand eens over de beste
band ter wereld schreef: "Kiss? Ach,
dat zijn toch gewoon de Amerikaanse
Zingende Fresia's". Op vrijdag 14 juli
kan men ze life zien optreden.

REAL TIME
Ze begonnen in 1990, toen een drietal
muzikanten, waarvan twee toen nog
zeer jeugdig, te spelen op bruiloften
en partijen.
Dat deze band later zou uitgroeien
naar een veelgevraagde showband
konden zij toen uiteraard niet vermoe-
den.
In de tussenliggende jaren zijn er wel
een aantal aanvullingen en wisselin-
gen geweest en nu bestaat Real Time
uit vijf ervaren en vooral enthousiaste
muzikanten, eventueel wordt de band
nog aangevuld met een geluidmixer
die erg goed aanvoelt hoe een band
moet klinken.

Het bekende en veelzijdige repertoire
van Real Time, bestaat met name uit
bekende Engels- en Nederlandstalige
hits uit de laatste drie decennia. Maar
ze spelen net zo makkelijk authentie-
ke feest-muziek.
Het is maar waar het publiek om
vraagt! Kenmerkend is, dat de num-
mers aanzetten om op te gaan dansen,
feesten of om mee te gaan zingen.
Hierdoor heeft Real Time al lang bewe-
zen een enorme bijdrage te kunnen le-
veren aan een onvergetelijke bruiloft,
maar ze kunnen net zo goed "de tent
op kop zetten" bij een kermis of in een
kroeg.

"Real Time" gaat er altijd voor om het
publiek om te toveren in een uitzinni-
ge menigte van feestvierders. De band-
leden lijken soms misschien prettig
gestoord, maar dat kan even later hele-
maal anders zijn en wordt er met ge-
weldige bezieling gespeeld.
Dit zorgt voor een variatie, waardoor
het tot aan het einde van het optreden
boeiend blijft om naar hun te kijken
en te luisteren. Met de uitgebreide
lichtinstallatie komt de uitstraling

van de band helemaal tot zijn recht en
wordt de band gepresenteerd zoals je
van een showband zou verwachten.
Het succes komt voort door de uitstra-
ling die Real Time Showband ten ge-
hore brengt. Men kan ze zien en be-
luisteren op zaterdag 15 juli.        

HIKE
Vier jonge, enthousiaste en goed on-
derlegde muzikanten komen in fe-
bruari 1998 voor het eerst bij elkaar
om zich vervolgens te gaan richten op
het commerciële feestcircuit. Toetse-
nist Arthur ter Voert en manager Jos
van Toor, die elkaar kennen uit andere
muzikale bezigheden, steken de han-
den ineen om in de Achterhoek een
nieuwe muzikale (cover)formatie op te
zetten met het uitgangspunt: zo snel
mogelijk startklaar maken voor het
grote werk en... ... bij ieder evenement
moet 'het dak eraf'! 

Met een dosis professionele begelei-
ding maken deze jonge musici zich in-
derdaad in korte tijd klaar voor het
grote werk en nog geen jaar later
staan de eerste 30 optredens gepland. 
Eenmaal optredend door het gehele
land maakt HIKE zich al snel populair
bij het publiek door o.a. muzikaliteit,
uitstraling, enthousiasme en een geva-
rieerd en eigentijds repertoire perfect
te combineren in een wervelend optre-
den. HIKE speelt hierbij moeiteloos in
op de wensen en reacties van het pu-
bliek en hierbij kunnen alle stijlen de
revue passeren, van bijvoorbeeld
'dance' tot stevige 'rock' en van 'Zuid-
Amerikaans' tot gezellige (Nederland-
se) 'feestmuziek'! Entertainment is
hierbij altijd het sleutelwoord! 

Na 6 jaar uitsluitend 'coverwerk' werd
het de hoogste tijd om, mede op ver-
zoek van fans, eens een eigen single
uit te gaan brengen. Ideeën hiervoor
waren er al geruime tijd. Daarom is
HIKE in februari 2004 de studio inge-
doken om twee eigen nummers op te
nemen. Een feestnummer 'Don Juan'
en een nummer in de stijl van Doe
Maar 'Kan 't niet laten'. Beiden Neder-
landstalig en met een hoog meezing-
gehalte. 

HIKE doet vervolgens optredens en in-
terviews in het land en de single
wordt, tot ieders verbazing, ook lande-
lijk erg veel gedraaid.
Mede door dit feit en het onuitputtelij-
ke enthousiasme tijdens de optredens
heeft HIKE landelijk een grote naams-
bekendheid gekregen en is de forma-
tie niet meer weg te denken uit 'feest-
vierend Nederland'!
Zondag 16 juli zijn ze bij "De Zwaan"
voor hun optreden. 

Zie ook de advertentie elders van café-
bar-discotheek "De Zwaan".

Hengelose Kermis bij "De Zwaan" 
Optreden van diverse bands
Tijdens de Kermis treden er diverse bands op bij Café-Bar-Discotheek "De
Zwaan". Op woensdag 12 juli en vrijdag 14 juli: Bakkerij Manschot. Vrijdag
treedt ook "De Zingende Fresia's" op. Zaterdag is er een optreden van "Re-
al Time Showband" en op zondag treedt "Hike" op.

Op het terrein de Hietmaat werd onder
tropische temperaturen de regionale
keuring van het Welsh Pony Stamboek
gehouden. Met 104 inschrijvingen in al-
le secties was er een redelijke bezetting.

De aanvoer was iets minder dan andere
jaren. “In deze regio valt het aantal in-
schrijvingen nog mee”, zegt voorzitter
Arnold Teunissen van de afdeling Oost.
“Maar ook bij andere stamboekkeurin-

gen is de animo wat minder”. Teunis-
sen was lovend over het keuringster-
rein. “Het is een prachtige accommoda-
tie en ook de medewerking van de Hen-
gelose Marktvereniging is geweldig”.

Warme dag keuring Welsh Pony Stamboek

VERKEERSCONTROLES
In Vorden heeft de politie woensdag-
morgen 5 juli gecontroleerd op snel-
heid op De Horsterkamp.
Er passeerden 1050 voertuigen, waar-
van er 73 te hard reden. De hoogst ge-
meten snelheid was 72 km waar 50
km is toegestaan. 

Aan de Wildenborchseweg in Vorden
controleerde de politie donderdag 6
juli na de middag met een radarauto. 

Van de 520 passanten reden er 67 te
hard. De hoogst gemeten snelheid was
100 km, de maximum toegestane snel-
heid is 60 km.

P o l i t i e

Arjan lachend: ‘Ik versta eigenlijk
geen bal Frans, maar ik begreep wel
dat ze mij als een ‘machine’ vonden
rijden, ha, ha. Ik moet ook zeggen, het
ging fantastisch, ik voelde mij het ge-
hele weekend beresterk. Normaliter
staat Le Mans in de schijnwerpers
wanneer er de 24 uur’s autorace wordt
gereden. Een evenement dat in het
verleden een paar keer door onze
landgenoot Jan Lammers werd gewon-
nen. Intussen is de 24 uur’s race op
skeelers op het autocircuit, ook met
name bij de fransen, uitgegroeid tot
een waar spektakel. 
Niet alleen zijn er ‘aardige’ geldprij-
zen te verdienen, maar bovenal heerst
er een gezonde rivaliteit. De meeste
ploegen worden namelijk door ver-
schillende provincies gesponsord, zo
ook de ploeg “Levallois Roller Elite’
waarvoor Arjan Mombarg dus uit-
kwam.

‘Toen wij in Le Mans arriveerden bleek
de ploeg van skeeleraar Philippe Bou-
lard (voormalige Europees kampioen
en vice wereld kampioen) de tactiek
reeds te hebben uitgestippeld. Dat
hield in dat wij om de beurt één ronde
volle bak zouden moeten rijden en
dan zouden worden afgelost. Elke
ploeg bestond uit negen rijders. 

Het circuit had een lengte van ruim 4
kilometer met onderweg een klim
met een lengte van 600 meter. Ik kan
je vertellen, lood- en loodzwaar. Om
de beurt één ronde rijden zou beteke-
nen circa zeven minuten in de baan
en een uur later opnieuw aan de start.
Dat hebben we de leiding uit het
hoofd gepraat waarna werd besloten
dat we telkens met zeven man om de
beurt zouden rijden, zodat er continu
twee man circa twee uur zouden kun-
nen slapen.

Trouwens dat gaf me wat, steeds 600
skeeleraars op het circuit. Dat beteken-
de trekken, duwen, slingeren tussen
de meute door en dat steeds ‘volle
bak’. Vanaf de start hebben we de
beuk er flink ingegooid. Meteen de

aanval gezocht, waarop de concurren-
tie niet had gerekend. Na zes uur
skeeleren, het was toen zaterdagavond
22.00 uur, had onze ploeg één ronde
voorsprong opgebouwd of anders ge-
zegd bijna zeven minuten! Dus toen
werd het zaak om goed op te letten, in
de buurt van de andere ploegen te blij-
ven, zodat we de ronde voorspong
konden consolideerden.

Het werd een slijtageslag van de eerste
orde. In de meeste ploegen zaten di-
verse coureurs er knal doorheen. Ook
bij ons twee rijders, kapotte voeten,
diarree. Kon bijna niet anders, het was
die dag gigantisch heet. Het was zater-
dagavond om half twaalf nog rond de
dertig graden. 

De rijders in onze ploeg met de ‘goede
benen’ moesten daardoor wat vaker in
de baan. Ik denk dat ik zelf in die race
ongeveer 125 kilometer heb gereden.
Met name het rijden in de nachtelijke
uren was een aparte gewaarwording,
oppassen dat je niet onderuit ging. In
het begin van de wedstrijd heb ik
soms een uur kunnen rusten, naarma-
te de race vorderde liep dat terug tot
rustpauzes van 20 minuten.

In het tweede gedeelte van de wed-
strijd hebben we nog een ronde kun-
nen pakken. Een voorsprong van bijna
14 minuten dat mochten we dus nooit
meer uit handen geven. Is ook niet ge-
beurd. We werden deze 24 uren bege-
leid door een team van vier personen.
Zorgen dat er op tijd werd gegeten
(met name een grote hoeveelheid mu-
sli-repen) en water, heel veel water. 

We hebben als ploeg ‘Levallois Roller
Elite’ in totaal 201 ronden afgelegd en
hebben we met een gemiddelde snel-
heid van 37,5 kilometer per uur gere-
den. Prachtig dat ik het allemaal mee
heb mogen maken, die duizenden joe-
lende fransen, ik zal er nog vaak aan
terug denken’ zo zegt Arjan Mombarg
die zich de komende maanden weer
op de Nederlandse competitie kan
richten.

Arjan Mombarg wint 24 uur's
skeelerwedstrijd in Le Mans

De in Nederland woonachtige fransman Cedric Michaud had een vooruit-
ziende blik toen hij de organisatie van de 24 uur’s skeelerwedstrijd in Le
Mans tipte, om twee Nederlanders te weten Arjan Mombarg en Ingmar
Berga in de franse ploeg ‘Levalois Roller Elite’ op te stellen. Een goede
greep want het drietal, inclusief Michaud zelf, reed in Le Mans een ijzer-
sterke wedstrijd en slaagde er bovendien in om voor circa 30.000 toeschou-
wers als winnende ploeg te finishen. Arjan Mombarg: ‘Een ervaring van je-
welste. Al die duizenden fransen die ons dol enthousiast aanmoedigden.
Je rijdt dan als het ware op vleugels. Van vermoeidheid voel je op dat
moment niets’ zo zegt de Vordenaar die bij zijn andere teamgenoten
(de ploeg bestond uit zeven fransen en dus de twee Nederlanders) veel
bewondering oogstte.
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Licht- en Krachtinstallaties, Computernetwerken,

Brandbeveiliging en Telecommunicatie.

Voor al uw vragen en werkzaamheden op elektronisch

gebied is dit uw vertrouwde adres.

Rijksweg 34a,  DREMPT Tel: 0313-472911

Lid van

organisatiebureau

‘T RASINK V.O.F.

Wij organiseren:
*tuinfeesten 
*themafeesten
*bedrijfsfeesten 
*buurtfeesten

Kortom, wat u ook wilt vieren  
wij maken er een feest van. 

Hummelo, de Zuylenkamp 37, 6999 CA
Tel.: 0314-381146, fax 0314-381147

E-mail: organisatiebureau@het-rasink.nl
www.het-rasink.nl

Het vakmanschap dat past bij uw wensen.

Bouwen -
modern, historisch, karakteristiek.

groei en ontwikkeling in te perken. 

Kunde en kennis over oude en nieuwe 

technieken in nieuwbouw, verbouw, 

renovatie en onderhoud sluiten soepel 

aan bij de specifieke wensen van de 

opdrachtgever.

Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 

is een traditierijke onderneming met 

meer dan 125 jaar ervaring in de bouw. 

Kennis van generaties heeft ons een 

grote voorsprong gegeven. 

Ervaring en vakmanschap verruimen de 

mogelijkheden, zonder daarbij 

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel.  0314 381248 - www.devrieshummelo.nl

 Nieuwbouw woning Hoog-Keppel Restauratie NH-kerk Hummelo Nieuwbouw Koetshuis Vorden

Anno 1879

lid van

DE ERKENDE
HOOFDAANNEMER

ISO 9001

Laatste tuinconcertavond
op De Warande

Op vrijdagavond 14 juli vindt het laatste concert
van dit tuinseizoen plaats in de tuinbibliotheek
van De Warande in Laag Keppel. Twee Russische
artiesten  zullen levensliederen en Russische
volksmuziek zingen en spelen. 

Vladimir zingt eigen composities over het leven:
muziek met een Russische ziel! Hij begeleidt zich-
zelf op klassiek gitaar. Ook zingt hij samen met
zijn dochter Valery volksliederen. Vladimir is een
idealistische muzikant en journalist uit Rusland,
die nu al enkele jaren met zijn gezin in Nederland
woont. Samen met zijn dochter trad hij vaak in
Rusland op, op festivals en TV. Vladimir won diver-
se prijzen. In december 2005 was Vladimir te
horen op Radio 4, AVRO klassiek, in de Spiegelzaal
van het concertgebouw van Amsterdam. U krijgt
toelichting bij zijn teksten van Trudi Woerdeman.
Voorafgaand aan het muzikale optreden, houdt
Tru-di een lezing over ‘De Levensweg’. Het is een
zeer persoonlijk verslag over haar pelgrimsvoet-
tocht door middeleeuws Frankrijk richting
Compostella. Sinds de vroege middeleeuwen trek-
ken pelgrims door heel Europa naar het Spaanse
Santiago de Compostella, naar de kathedraal van
Sint Jacob. En ook nu trekken honderden pelgrims
per jaar langs de historische Jacobsroutes door
Frankrijk en Spanje. Waarom gaan zij op weg? De
pelgrimsweg lopen is een symbool van de eigen
levensweg lopen. Het betekent reflectie op het
eigen leven. Zo liep zij over de veldwegen van mid-
deleeuws Frankrijk samen met haar hond Warda.
Zij vertelt over haar belevenissen en ontmoetin-
gen, en over de rijke Romaanse cultuur van kerken
en kloosters in Frankrijk.

De tuin aan de Jan de Jagerlaan 2 in Laag-Keppel is
open vanaf 19.00 uur en het programma begint om
19.30 uur.  Er zijn twee pauzes en het programma ein-
digt tegen 22.30 uur. De entree bedraagt € 12,50 p.p.,
inclusief een kopje koffie of thee. U dient tele-fonisch
(0314-382440 of 06-54245524) of per e-mail
(trudi.woerdeman@dewarande.nl) te reserveren voor
deze avond.

Alle kinderschoenen
en –sandalen

50 % korting
Geox- Brakkies- Braqeez- Twins- Trackstyle- Bobell-

Compagnucci- Ecco- Teva- Giga- Panama Jack-
Hupsakee- TCC- Boycot.it- Gattino- Mexx- Petit Shoes

De laatste
Voetbalschoenen

Tot 50 % korting
Adidas- Nike- Puma- Quick- Hummel

( nieuwe collectie uitgesloten)
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FICUS LYRATA
Al miljoenen jaren groeit de Ficus in
tropische en subtropische gebieden.
Van de soorten die we als kamerplan-
ten gebruiken komen de meeste uit
Zuidoost Azië. 

De treurvijg (Ficus benjamina) en de
rubberboom (Ficus elastica) zijn de be-
kendste, maar ook de Ficus lyrata mag
er zijn. Kenmerkend aan de meeste Fi-
cussen is hun wat 'bossig' uiterlijk. 

De Ficus lyrata heeft echter wat groter,
liervormig blad dat als een soort rozet
omhoog langs de stam groeit. Daar-
door oogt hij weelderig, maar past hij

goed in een wat minimalistisch interi-
eur. Deze ficus wordt groot, maar ver-
takt zich vrijwel niet wat ideaal is voor
smalle, hoge plekken in huis.

TRENDY GEZICHT
Met accessoires zoals kussens, kaarsen
en potten kun je het basisinterieur
eenvoudig aanpassen aan de trend-
kleuren. Zwart, olijf, fuchsia, chroom,
terracotta of kunststof, de Ficus past
zijn uitstraling moeiteloos aan en past
daardoor in de meeste interieurstijlen. 

Wanneer je dus een andere sierpot
koopt, geef je hem telkens een ander
gezicht.

Woonplant van de Maand

Ficus al jaren favoriet

De Ficus is zonder twijfel één van de meest bekende plantenfamilies. De
meer dan 1000 soorten verschillen erg van elkaar: van bomen en heesters
in de tuin tot hangende en klimmende varianten in de jungle. Ook in ka-
merplanten zijn er veel soorten en maten verkrijgbaar, zodat er voor ieder
interieur en iedere smaak wel een geschikte Ficus te vinden is. Vandaar
dat de Ficus is gekozen tot Woonplant van de Maand.

Er is een geschikte Ficus voor bijna elk interieur. Foto: Bloemenbureau Holland

Bij sportcentrum AeroFitt lag een gro-
te zandbak. Het veld was afgezet met
boarding. Een wedstrijd duurt twaalf
minuten en een team bestaat uit vijf
spelers. Er wordt gespeeld op blote
voeten en je kon onbeperkt wisselen.
Door de hoge temperaturen was dat
ook wel nodig. Niet alleen voor de spe-
lers, ook voor het publiek was het veel
te warm. De tribunes langs het veld
bleven dan ook beiden dagen leeg. De
meeste toeschouwers zochten een
plekje in de schaduw. 

Het was voor de spelers ploeteren in
het losse zand. Doorlopend wisselen
en veel water drinken was het beste
advies. Voor de veldvoetballers was het
‘strandvoetbal’ wel een omschakeling.
Technische hoogstandjes en mooie
truckjes is voor een enkeling wegge-
legd. De beste tactiek was om de bal
niet over het zand, maar door de lucht
te spelen. Zo snel mogelijk de voorste

man aanspelen, met aansluitende spe-
lers, gaf de beste mogelijkheden om te
scoren. Veel gevaar kwam uit vrije
trappen. Elke overtreding wordt be-
straft met een goalkans dat vaak een
doelpunt opleverde.
Jurgen Golstein was de beste penaltys-
pecialist. Golstein schoot het vaakste
raak tijdens de penaltyserie.

Het buitenterrein bij het Hengelose
sportcentrum was beide dagen omge-
toverd in een zonnige badplaats. Palm-
bomen, terrasjes, zand, een stralende
zon en de strakke blauwe lucht bracht
Hengelo in Caribische sferen. Wat ont-
brak was het dansen op de sambaklan-
ken, maar daar was het toch écht te
warm voor. Wie wel hun opwachting
maakten waren zaterdag DJ Arie en
Tatjana. Zondag na de prijsuitreiking
werd het podium bezet door Crystal
Dream die het publiek trakteerde met
nummers van U2.

Volgend jaar wordt de voorronde NK-
Beachsoccer ook in Hengelo gehou-
den. De organisatoren sportcentrum
AeroFitt en Eetcafé De Groes hebben
een contract voor vijf jaar afgesloten
met de Nederlandse Beach Soccer
Bond.

De organisatoren AeroFitt (Bart Thüss)
en De Groes (Marco Jansen) zijn tevre-
den over het verloop. “Het was de eer-
ste editie en we hadden veel teams. Er
waren spannende wedstrijden te zien.
Jammer dat het zo vreselijk warm
was. Daarom was er minder publiek”,
zeggen Thüss en Jansen. Het duo is te-
vreden over de formule van beide da-
gen. “Hier en daar wordt het wel iets
bijgesteld, maar deze vorm voldoet
prima. Daar gaan we mee verder”.

Op 29 en 30 juli wordt de finale NK-Be-
achsoccer gehouden in Scheveningen.
Er rijdt een touringcar (gesponsord
door Metselbedrijf B. Thüss, Aerofitt,
De Groes) naar Scheveningen. Wie
mee wil kan zich vanaf heden opge-
ven bij AeroFitt en De Groes. Wees er
snel bij, want vol is vol!

Pax 2 en Erica'76 naar finale in Scheveningen

Voorronde NK Beachsoccer
in tropische warmte

“Wat is het warm”. Dat was vaak te horen bij de spelers die meededen aan
de voorronde van het NK-Beachsoccer in Hengelo. Dertig teams deden
mee. Pax 2 en Erica’76 pakten de titels en gaan naar de finale van het NK-
Beachsoccer op 29 en 30 juli in Scheveningen.

Bronckhorst is een mooie gemeen-
te met veel groen. Het is er goed
wonen en werken, maar geldt dat
voor al onze inwoners?

Het is een feit dat steeds meer mensen
in Nederland te maken krijgen met
schulden en op eigen kracht niet meer
uit hun problemen komen. 

Voedselbanken, ook in de Achterhoek,
kunnen de vraag nauwelijks aan.
Afsluiten van gas, licht en water en
huisuitzetting gebeurt ook met enige
regelmaat. Maar hoe zit dat nu in
Bronckhorst? De gemeenteraadsleden
van Groen Links en de Partij van de
Arbeid proberen door middel van
gesprekken met verschillende mensen
en organisaties daar zicht op te krij-
gen.

Hoe zit het met onze ouderen met
AOW en een klein pensioentje? Zijn er
groepen die tussen wal en schip val-
len? Hoe ruimhartig wordt de bijzon-
dere bijstand toegepast? Voldoet het
declaratiefonds of dient het uitge-
breid te worden? 

Werken de woningbouwverenigingen
mee aan regelingen voor schuldsane-
ring? Allemaal vragen en zo zijn er
nog veel meer. 

Heeft u opmerkingen, suggesties of
vragen, bel, schrijf of mail ons. Johan-
na Bergervoet, Doetinchemseweg 26,
7021 BS Zelhem. Tel. (0314) 62 31 68.
b.bergervoet@chello.nl 
of Max Noordhoek, Rijksweg 94B,
6998 AK Laag Keppel. Telefoon (0314)
38 17 73. m.noordhoek@bronckhorst.nl

Het sociale gezicht 
van Bronckhorst

Op zaterdag 22 juli krijgt iedereen de
kans om een kijkje te nemen. Vanaf

10.00 tot 12.00 uur kunnen de fietsers
starten bij: Partycentrum Langeler in
Hengelo en bij café ’t Proathuus in Lin-
de (Vorden). De bedrijven zijn gratis te
bezichtigen tot 16.00 uur en de deel-
name is gratis. 

Voor meer informatie over de route:
Willy Niesink, tel. (0575) 46 13 47.

Fiets 'De Boer op' in Hengelo
Fietsen over paden waarvan u het
bestaan niet wist en tussendoor
een kijkje nemen bij zowel agrari-
sche als ook bij andere bedrijven.
Dat kan allemaal tijdens de jaar-
lijkse zomerfietstocht in Hengelo.

Met een gesponsorde handfiets uit Ca-
nada, een aangepaste camper voor vijf
dagen en twee in leenbruik fietsen
voor de kinderen heeft Matt Cole zijn
weg gevonden naar Olburgen. Twee-
ënhalf jaar geleden hield hij een
dwarslaesie over aan een auto-onge-
luk. In het ziekenhuis besloot hij de
ANWB route De Ronde van Nederland
af te gaan leggen. "Het is belangrijk
om actief te blijven en niet op te ge-
ven", aldus Cole. 

Volgens Cole is er in Amerika en Enge-
land al veel gepubliceerd over zijn per-
soonlijke uitdaging. In Nederland
kreeg hij ook niet weinig aandacht. De

Tubantia, Telegraaf en bijvoorbeeld
het programma 'Vier in het land' be-
steedden aandacht aan Cole. Hij vindt
deze publiciteit erg belangrijk om an-
dere mensen te inspireren hun leven
volwaardig te leven en om mensen
met een dwarslaesie bekendheid te ge-
ven. In het ziekenhuis ondervond hij
namelijk hoe het is om lotgenoten te
missen. "Juist lotgenoten kunnen die
steun aan je geven die je nodig hebt",
volgens Matt Cole. Het gesponsorde
geld voor de tocht gaat naar een pro-
ject om mensen met een incomplete
dwarslaesie te helpen. Bij hen zijn de
zenuwen nog intact en is er nog een
kans op herstel. Hij wil het revalidatie-
proces versnellen met een zogenoem-
de Exoskelet. Normaal beweegt de fysi-
otherapeut de benen, maar dit appa-
raat kan dit dan overnemen. Voor Co-
le levert het helaas niks op, omdat zijn
zenuwen niet meer kunnen herstel-
len. Toch wil hij andere mensen op de-
ze manier steunen.

Het hele gezin Cole leeft mee met de
missie van Matt. Aanvankelijk wilde

Cole in juni met zijn tocht beginnen,
maar dit mocht van de kinderen niet.
Zij wilden mee om hun vader te steu-
nen. Zijn vrouw Louise heeft slapeloze
nachten van al het georganiseer rond-
om de tocht. Zo hebben zij voor iedere
dag een camping gevonden waar ze op
een gesponsorde plaats kunnen over-
nachten en moesten er natuurlijk
sponsoren worden gezocht.

De eerste dag verliep zonder tegensla-
gen. Met een stralende zon, genoeg
water en de gezelligheid van zijn
vrouw en kinderen. De 39-jarige man
uit Beltrum is wel bang dat doorlig-
plekken zijn tocht misschien zullen
dwarsbomen. 
Hij vreest hierdoor de tocht niet af te
kunnen maken. Toch droomt Matt Co-
le al wel over een soortgelijke tocht in
Australië. Zijn Ronde van Nederland
zal op 4 augustus weer in Eibergen
eindigen.

Voor meer informatie, de dagversla-
gen van Tom Cole of sponsoring ga je
naar www.invanet.org

"Het is belangrijk om actief te blijven en niet op te geven"
Met een dwarslaesie door heel Ne-
derland fietsen om mensen te in-
spireren en geld in te zamelen voor
een goed doel. Met deze missie is
Matt Cole zaterdag 8 juli in Eiber-
gen begonnen. Na ruim 9 uur en 63
kilometer kan hij rusten op mini-
camping 't Hofke in Olburgen. "Een
heerlijke eerste dag", aldus de uit-
gelaten Cole.



Smeedijzeren ledikant 
kleur antiekbrons

160/180 - 200  van  779,-  nu 599,-
excl. bodems en matrassen

Nachttafels 169,- per stuk.

ZOMER
opruiming

Polyethermatras*
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik 
met aan beide zijden een anti-allergi-
sche afdeklaag. 5 jaar garantie.
80/190 van 127,- voor 99,-
80/200 van 135,- voor 109,-
90/200 van 144,- voor 119,-
90/210/220 van 164,- voor 139,-
140/200 van 217,- voor 179,-
160/200 van 253,- voor 199,-
180/200 van 290,- voor 229,-

Comfolasticmatras*
Anti-allergie matras met schouder-
comfortzone voorzien van dubbeldoeks
stretch hoes.
80/200 van 199,- voor 159,-
90/200 van 219,- voor 179,-
90/210/220 van 259,- voor 199,-
140/200 van 329,- voor 269,-
160/200 van 379,- voor 319,-

SENIOREN LEDIKANT
Ledikant 90/200 cm. 
Inclusief nachtkast

in eikenkleur

samen met lattenbodem 
en matras

nu 599,-

Auronde 1000
in vele kleuren

Bedomranding  160/180-200 
inclusief 2 dwarsgespannen spiralen

en 2 matrassen.

Met GRATIS 
Auping dekbedsets

4 sets 1 pers. of 2 sets litj.

nu 1195,-

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

Koraal pocketvering matras*
Matras met 5 comfortzones, dubbel-
doeks jersey stretch tijk op basis van
katoen. Verkrijgbaar in 3 hardheden.
80/200 van 405,- voor 299,-
90/200 van 437,- voor 349,-
90/210 van 508,- voor 395,-
140/200 van 685,- voor 495,-
160/200 van 792,- voor 579,-

Monet Perfolatex matras*
Matras met comfortzones, met COOL
TOUCH jersey stretch tijk doorgestikt
met wildzijde.
80/200 van 740,- voor 549,-
90/200 van 775,- voor 599,-
90/210 van 852,- voor 679,-
140/200 van1097,- voor 899,-
160/200 van1294,- voor 1049,-

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

S U P E R  V O O R D E L I G E  M AT R A S S E N

Themakamers met veel accessoires
Ledikanten vanaf 290,-

Themakamers met veel accessoires
Halfhoogslapers vanaf 510,-

Boxspringcombinatie
incl. pocketveringmatrassen

AUPING AKTIE nu 1995,-

Luxe Beukenhouten vouwbed
80/200 van 399,- nu 299,-

Montreal
Uitrijdbare comfortkamer
in eiken, beuken of kersen

Inclusief nachtkasten
160/180 - 200

nu 1295,-

Tempur Matras vanaf 769,- 
nu met 

GRATIS TEMPUR KUSSEN

Showroom Boxsprings
halve prijs

Draagschuim 
(zeker zo goed als Tempur)
Revolutionair materiaal op basis van
latex, zeer goed ventilerend en
geschikt vor alle bedbodems.
80/200 voor 675,-
90/200 voor 750,-
90/210 voor 865,-
140/200 voor 1160,-
160/200 voor 1350,-

* Matrassen zijn in vele maten lever-
baar en kunnen ook in een anti-aller-
gie uitvoering geleverd worden. 

Ons gehele assortiment bestaat uit 
40 verschillende matrassen. 
Leverbaar in alle maten. 5 jaar garantie.

onder voorbehoud van zet- en drukfouten.



TROPICAL
VLAAI

klein € 5.95

groot € 8.95

WITTE 

BOLLEN
6 voor

€ 1.75

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 10 juli t/m 15 juli.

MUFFINS

4 voor

€ 2.99

Aalsvoort 16,  7241 MA  Lochem
Tel. 0573-222333,  Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl 

Openingstijden showroom:
Ma. van 13.00 - 17.30 uur
Di. t/m vr. van 9.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur

Openingstijden magazijn:
Dagelijks van 7.30 - 17.00 uur
Zaterdag van 8.00 - 12.00 uur

- sterk en eenvoudig montagesysteem

- duurzaam en vuilafstotend materiaal

- zonlicht temperend en toch een vrij 

uitzicht

- meerdere kleuren en dessins

- tuimelfunctie gewoon te gebruiken

- ’s winters perfect beschermd

Diverse maten uit voorraad leverbaar.

Kwaliteit van VELUX:

BUITENZONWERING
VOOR TUIMELRAMEN

www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

28/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 13 t/m zaterdag 15 juli 2006

Fruity King
Sap
Diverse smaken
Fles 2 liter
ELDERS 2.79

PLUS
Kabeljauwfilet
Bak 250 gram
NORMAAL 4.49

3.45

Shoarmavlees
Kilo  ELDERS 7.49

3.98
kilo

PLUS
Vakantiepuntjes
Zak 10 stuks
NORMAAL 1.29

0.89

PLUS
IJsbergsla
naturel of met tuinkruiden 
of ijsbergslamix
Zakje 200 gram

0.69

Korting op wel 15 dagjes uit!
Alleen bij PLUS

Kijk snel verder in de winkel.

PLUS
Huiswijn*
Rood, wit droog of halfzoet 
of rosé droog of halfzoet
2 flessen à 1 liter naar keuze
NORMAAL 5.98

5.00
2 flessen

* Alcohol verkopen wij alleen 
aan personen vanaf 16 jaar.

PLUS
Shoarma-
broodjes
Pak 2x 4 stuks

0.85

Smiths
Doritos
Diverse smaken
2 zakken à 165-200 gram
ELDERS 1.58

1.39
2 zakken

1.99
2 liter

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

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

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

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

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

Werkelijk
goed werk

Zo werkt het.

www.tempo-team.nl

INDUSTRIE

Procesoperator m/v voor Friesland Foods Cheese
in Steenderen. Je verzorgt werkzaamheden in de kaasfa-
briek/kaaspakhuis. Dit houdt in dat je behandelingsinstalla-
ties bedient.Tevens bewaak je procesgegevens en resul-
taten en indien nodig stuur je op de juiste wijze en op
het juiste moment bij. Je zorgt voor een correcte ploe-
genoverdracht en kan snel en correct storingen oplossen.
Je bent flexibel inzetbaar in een bedrijf dat volcontinue
produceert, wat wil zeggen zeven dagen per week, 24 uur
per dag. Een mbo-opleiding in de richting van levensmid-
delen of techniek is een pre.
Informatie: 0575 54 28 33, Marike Thijssen,
Stationsstraat 20, Zutphen

Lader / uitpekelaar m/v voor Friesland Foods in
Steenderen. Je verzorgt verschillende werkzaamheden in
het kaaspakhuis, zoals het pekelen van kaas en het
schoonmaken van de werkruimten.Tevens word je
ingezet bij het laden van vrachtwagens. Je bent flexibel
inzetbaar en hebt geen bezwaar tegen onregelmatige
begin- en eindtijden. Je hebt goede communicatieve vaar-
digheden en je bent kwaliteitsbewust.
Informatie: 0575 54 28 33, Marike Thijssen,
Stationsstraat 20, Zutphen


