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In totaal zijn ze de afgelopen maan-
den in de werkplaats van smederij Ol-
denhave duizend uren met de restau-
ratiewerkzaamheden bezig geweest.
Om het ‘pronkstuk van Nederland’,
zoals Oldenhave de fontein noemde,
zodanig naar Den Haag te vervoeren,
zodat er geen beschadigingen kunnen
optreden, werd de fontein in een sta-
len hekwerk verpakt. Erik Oldenhave:

‘Het is nog niet geheel duidelijk of wij
deze week één of twee dagen nodig
hebben om de fontein weer op te bou-
wen. Dat zal ter plekke bekeken wor-
den’. 
De beroemde fontein werd in 1883 om
twee redenen gebouwd en geplaatst.
Ten eerste voor de opening van de we-
reldtentoonstelling en ten tweede ter
nagedachtenis aan Graaf Willem II, de
stichter van het Binnenhof. Intussen
hebben ze bij smederij Oldenhave al
diverse opdrachten met succes voor
‘Den Haag’ geklaard. Zo gaf Rijksge-
bouwendienst de afgelopen jaren on-
der meer opdracht het ‘torentje van
Balkenende’ te restaureren, alsmede
de kroonluchters in de ridderzaal.

Fontein 'verpakt' weer terug naar het
Binnenhof in Den Haag!

De spanning was dit weekend toch wel even zichtbaar op het gelaat van
vader Willem en zoon Erik Oldenhave toen een delegatie uit Den Haag de
fontein die normaliter op het Binnenhof prijkt, aan een laatste inspectie
werd onderworpen. Dit gebeurde buiten, achter de werkplaats van de
smederij. In opdracht van Rijksgebouwendienst werd de fontein eind vo-
rig jaar voor restauratie vanuit Den Haag naar Vorden vervoerd. Willem
Oldenhave: ‘De fontein is niet alleen gerestaureerd maar ook voor twintig
procent vernieuwd’. Toen de delegatie zich in een kring rondom de fon-
tein had geschaard steeg de spanning. Wel, één druk op de knop en zie de
fontein begon te spuiten, dus tevreden gezichten alom!

De beroemde fontein.
Voor gevorderden heeft Trees Rots-
Beusink uit Bredevoort nu een nieuwe
cursus Engels opgezet. De cursus heeft
de vorm van een Engelstalig gespreks-
groep waarin Nederlandse en Engelse
boeken uit onder meer de bibliotheek
en artikelen uit kranten gezamenlijk
worden besproken. 

Trees Rots geeft al jaren particulier
lessen aan ouderen in huiskamer-

groepen in Aalten, Winterswijk, Bre-
devoort, Zeddam Terborg, Vorden en
Doetinchem. De groepen van Aalten
hebben inmiddels hun certificaten,
andere volgen binnenkort. Na de vier
delen die de basiscursus omvat, of na
een gelijkwaardige vooropleiding,
kunnen belangstellenden naar de
vervolgcursus, waarbij de Engelse con-
versatie centraal staat. Inlichtingen
(0543) 45 14 76.

Praatclub Engels

Arjan Sprukkelhorst: ‘ Ik zag op gege-
ven moment op internet een oproep
dat er een mountainbiketocht ( onder
de naam Duchenne Heroes ) wordt ge-
organiseerd om gelden bijeen te krij-
gen voor de strijd tegen Duchenne. De-
ze zware mountainbiketocht is een ze-
vendaagse tocht die begint in Luxem-
burg en die in Amsterdam eindigt. Per
dag leggen de mountainbikers gemid-
deld 100 kilometer af. Om een startbe-
wijs te krijgen dien je als deelnemer
2500 euro te betalen. Dit bedrag hoopt
iedere deelnemer via sponsoring bij-
een te krijgen. Ze kunnen mij dan bij-
voorbeeld voor tien, twintig, vijftig,
honderd euro per dag, of welk ander
bedrag ook, sponsoren. Deze week sta
ik met een informatiestand op de bra-
derie in Vorden. Men kan zich hier
ook ter plekke voor sponsoring aan-

melden. Het zou prachtig zijn wan-
neer dit ook gebeurt’, zo zegt Arjan
Sprukkelhorst.

Zelf is hij een echte liefhebber van
mountainbiken. Dat doet hij het gehe-
le jaar door met een vijftal vrienden
uit Vorden. De zware mountainbike-
tocht ‘Duchenne Heroes’ maakt hij sa-
men met een aantal collega’s. Waar-
om juist deze tocht en waarom juist
gelden bijeen sprokkelen voor Du-
chenne patiëntjes? Arjan: ‘ Dat heeft
te maken met mijn werk. Ik ben be-
roepsmilitair, commandant van de ra-
dargroep Koninklijke landmacht,
luchtmobiele brigade Schaesberg.
Daarvoor moest ik de zogenaamde ‘ro-
de baret’ halen. Dat bestond uit een
opleiding van zeven weken, zowel een
fysieke en mentale training. Het gaat

er eigenlijk om dat je in oorlogstijd
met een helikopter achter het vijande-
lijk doelgebied kunt worden gedropt
en dat je het daar 72 uur volhoudt.
Dus moet je over een behoorlijk uit-
houdingsvermogen beschikken.

Tijdens mijn werk doe ik veel aan
sport. Vrijwel elke dag twee uur spor-
ten om in een conditie te blijven. Ik
ben een bevoorrecht mens dat ik alle
dagen mijn spieren kan gebruiken.
Omdat Duchenne patiënten dat niet
kunnen, voel ik mij als het ware ver-
plicht om te proberen hen te helpen.
En zo denken mijn collega’s er ook
over’, zo zegt Arjan Sprukkelhorst.
Zijn partner Daisy van Diepen is even-
eens beroepsmilitair. Zij is als stafoffi-
cier, de ‘rechterhand’ van een land-
macht adjudant.Daisy: ‘ Ik hou ook
veel van sport; fitness, hardlopen e.d.
Ik hoop dat ik met deze mountainbi-
ketocht als vrijwilliger meekan om on-
derweg hulp te kunnen bieden’, zo
zegt ze. Arjan: ‘ Het wordt een hele
zware tocht, dagelijks 100 kilometer
mountainbiken over dikwijls harde
ondergrond, smalle paadjes, hellin-
gen en geen bewegwijzering, is niet
niks. Wij moeten het onderweg met
het GPS systeem doen.
Voor ons is de tocht geslaagd wanneer
wij de finish halen. En nog mooier

wanneer het iedereen gelukt. Om op
die manier een bijdrage voor de Du-
chenne patiënten te kunnen leveren,
is natuurlijk prachtig’, zo zegt hij.
Voor meer informatie over deze tocht
www.Duchenneheroes.nl . De route
die de mountainbikers zullen afleg-
gen ziet er als volgt uit: start op 16 sep-
tember in Wiltz ( Luxemburg) vandaar
uit naar Erézee; 17 september Erézee

naar Waimers; 18 september Waimers
naar het Drielandenpunt; 19 septem-
ber Drielandenpunt- Roggel; 20 sep-
tember Roggel - Groesbeek; 21 septem-
ber Groesbeek naar Maarn; 22 septem-
ber Maarn - Amsterdam. Op deze slot-
dag wordt er bij de finish in Amstre-
dam een grootscheeps feest georgani-
seerd en worden de mountainbikers
als ‘helden’ worden binnen gehaald!

Op de bres voor Duchenne patientjes

Arjan Sprukkelhorst: 720 kilometer
mountainbiken voor een goed doel
Vordenaar Arjan Sprukkelhorst gaat met zeven collega’s en in totaal 150
Nederlanders trachten 500.000 euro bijeen te krijgen. Dit geld zal worden
gebruikt voor onderzoek naar Duchenne. De Duchenne spierdystrofie is
een zeer ernstige ziekte waarbij de spieren langzaam worden afgebroken.
Een normale peuter verandert in snel tempo in een vrijwel hulpeloos
kind in een rolstoel. De een na de andere spierfunctie valt weg, tot de pa-
tiënt uiteindelijk sterft. Duchenne komt vrijwel alleen bij jongetjes voor.
Ze worden vaak niet ouder dan twintig jaar. Gewoon lekker fietsen is er
niet bij voor Duchenne patiëntjes. Het onderzoek naar Duchenne is in
een cruciaal stadium. Een oplossing lijkt eindelijk nabij. Juist nu mag het
onderzoek niet stoppen. Met 500.000 euro kunnen de Duchenne- specialis-
ten een heel eind vooruit.

Arjan Sprukkelhorst



� Te koop of te huur per
direct Muller stacaravan,
bij het water nabij Giethoorn.
Info telefoon (0575) 46 73 38,
b.g.g. 06 21 94 57 16.

� Te koop gevr.: Stro los
van het land. Roekevisch,
tel. (0314) 62 31 45.

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

� 2-kamer appartement
(60 m2) te huur op de Nieuw-
stad in Zutphen. Telefonische
informatie: (0575) 45 13 02.

� Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlmann, 06-54326669.

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

Hurry-up naar de bakker 
voor een lekker hapje

VLAAI V/D WEEK € 6,25
• Bosvruchtenvlaai 6-8 pers.

DINSDAG = BROODDAG

• 3 bruin vloer € 4,25

WEEKEND-AANBIEDINGEN

• Aardbeiensoesjes € 3,50
10 stuks 

Kleine soesjes gevuld met aardbei-slagroom

• Witte zachte bollen € 2,99
10 stuks

Dagmenu’s
18 t/m 24 juli 2007

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,95
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 7,95

Veranderingen in het menu € 1,25 p. verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,75

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

Woensdag 18 juli 
Champignonsoep / Zoetzure kip met nasi en groente.

Donderdag 19 juli
Karbonade de Rotonde met aardappelen en groente /
Vlaflip.

Vrijdag 20 juli 
Runderbouillon met leberknodel / Weense vis met aard-
appel- en rauwkostsalade.

Zaterdag 21 juli (alleen ophalen)
Kipsaté met pindasaus, frieten en rauwkostsalade /
IJs met slagroom.

Maandag 23 juli
Gesloten.

Dinsdag 24 juli
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / IJs
met slagroom.

U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

� Op 28 juli 2007 verhuist
A. Rutgers-Boerkamp van de
Hamsveldseweg 8 in Vorden
naar de Albershof aan de
Willem Alexanderlaan 13,
7251 AW Vorden.

� Te koop gevraagd: inboe-
dels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

� Gezocht: hulp in onze
siertuin, liefst met enige
plantenkennis, o.a. voor
lichte snoeiwerkzaamheden.
Tijden in overleg, tel. (0575)
52 72 49.

� Wij introduceren een
nieuwe methode om af te
slanken. U heeft drie keuze-
mogelijkheden of combinaties
daarvan. Bel Jerna Bruggink
(0575) 46 32 05.

� 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.

� Nordic Walking leren vol-
gens de originele Finse Alfa-
methode. Bel (0575) 46 36 03
of kijk op www.vitalnowa.nl.
Tevens loopgroepen voor
iedereen.

� Spont. vr. 60+ sl. 1.74 m
H.B.O. zoekt in regio positieve
lieve man in harmonie, wan-
delen, fiets en goed gesprek,
etc. Br. o. nr. M32-5. Aan
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

� Tuinen van de Wiersse
open op zo. 22, zo. 29 en
ma. 30 juli. Rita v.d. Zalm
geeft advies en verkoopt bol-
len voor voorjaar en zomer
‘08. Open 10-17 uur, € 6,-
p.p., kinderen tot 9 jaar gratis.
Honden worden niet toegela-
ten. Lichte maaltijden worden
geserveerd. Rondleidingen
(zonder afspraak) vertrekken
elke do. 10.30 uur t/m 20
sept. v.a. de ijzeren poort aan
de Wiersserallee, groepen
kunnen ook op andere tijden
afspreken. Inl. (0573) 451409;
www.dewiersse.nl

� Verkoop van meubelen in
het Havo-gebouw te Vorden.
Ruime keus aan banken,
tafels, stoelen, bedden, kas-
ten, enz. Altijd een bezoekje
waard! Voor een afspraak of
informatie dhr. Harmsen,
Stichting Veilingcommissie
Vorden, tel. (0575) 55 14 86.

� Verhuisd. M.J. Ruiter-
kamp-Korenblik, Nieuwstad
32, 7251 AJ Vorden, tel. 0575
- 55 57 44.

� M.i.v. 1 augustus apparte-
ment te huur in Hengelo Gld.
Prijs € 560,- per maand (excl.
GWE) Tel.: (0575) 463325.

� Te koop: Royale tussen-
woning in Vorden. Bouwjaar
2000. Inl. (06)26 876 969.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 22 juli 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 22 juli 10.00 uur br. H.G. Dijkman en 19.00 uur ds
H. Westerink

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 juli 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes

R.K. Kerk Vorden
Zondag 22 juli 10.00uur Eucharistieviering, pastor Hoge-
nelst

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 21 juli 17.00 uur Eucharistieviering volkszang
Zondag 22 juli10.00 uur woord- en communieviering, he-
renkoor

Tandarts
21/22 juli P. Scheepmaker, Ruurlo tel 0573 45 25 13. Tussen
17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend, in
de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

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

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

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

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

Brandweer 
Tel. 112.

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

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

Ambulance 
Tel. 112.

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Voor openingstijden en overige infor-
matie kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

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

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

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

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

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

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorg-
centrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. 
Internet: www.sensire.nl  -  E-mail: info@sensire.nl

Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
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, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59. 
E-mail info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

� Nieuw bij ons in de
Wereldwinkel: 3 overheerlijke
eerlijke kooksauzen waarmee
u iets bijzonders op tafel zet
en lekker te combineren met
een glaasje witte wijn uit Zuid-
Afrika: Ruitervlei Chenin Blanc
nu 3 flessen voor € 10,00.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN IN DE 
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Op 31 maart en 1 april wordt

voor de veertiende keer Reurei

gehouden. Ditmaal in het za-

lencentrum Prinsen aan de Ei-

bergseweg 13 in Haarlo.

Meer dan 45 ei-kunstenaars uit Bel-

gië, Duitsland en Nederland laten

er hun mooiste ei-werken zien. Zij

laten er zien dat er van een ‘ge-

woon’ ei een prachtig kunstwerk

geschapen kan worden. De enor-

me variatie aan technieken maakt

Reurei extra interessant.

Wim Bluemers vertelt op beide da-

gen iets over de Achterhoekse

paasgebruiken en de folklore rond

de paasdagen. Speciaal voor Reurei

heeft hij verschillende soorten

palmpaasstokken gemaakt. Reurei

is op beide dagen geopend van

10.00 tot 17.00 uur

Ei in de
kijker

De schilderachtige en sfeervolle

hanzestad Zutphen haalt op zon-

dag 15 april alles uit de kast. De

binnenstad bruist dan van een

voorjaarsachtig leven. Zutphen

toont op deze jaarlijkse zondag in

de zondagse jas voor de 22ste keer

wat ze waard is.

Dat is heel wat. De cultuur valt nauwe-

lijks door één mens op te snuiven. In

haar lange historie heeft Zutphen heel

wat moois opgebouwd en bewaard.

Het mooie gerechtsgebouw bijvoor-

beeld is op deze dag geopend en voor

belangstellenden worden rondleidin-

gen door het gerechtscomplex ver-

zorgd.

Diverse ateliers kunnen bezocht wor-

den en kerken en andere historische

gebouwen ontvangen ook op deze

zondag van het nationale museum-

weekend graag bezoek. Zelfs het Ba-

derorgel van de Walburgiskerk ont-

vangt graag gastspelers en in de Librije

staan oude handschriften en boeken

te pronk. In de Sint Jan en in de hal

van het stadhuis is koormuziek en het

Folkloristisch Dansensemble zet vol-

gens traditie de beste beentjes voor op

de Houtmarkt. Natuurlijk zijn de win-

kels open, tot en met de grote woon-

boulevard van Eijerkamp toe.

Het is op 15 april een heel bijzonderde

dag in Zutphen. Er worden op deze

dag eveneens stadsrondleidingen ver-

zorgd om de diverse historische en

moderne sferen en de mixtures daar-

van te proeven. De luisterboten varen

op deze dag en de paardentram en

koetsen bieden op deze zondag een

leuk alternatief voor de benenwagen.

Zutphen in de zondagse jas

Hanzestad haalt bijna alles uit de kast

Al in de verre oudheid werden op

de Achterhoekse heuveltoppen

en –topjes aan het eind van de

winter grote vuren gestookt om

de demonen te verjagen. Vuur is

al eeuwenlang het symbool voor

reiniging en vruchtbaarheid.

Het Paasvuur is niet alleen het verja-

gen van de boze geesten, het mar-

keert eveneens het ontwaken van de

natuur. De as werd in vroeger dagen

zelfs over het land gestrooid om de

akkers nog vruchtbaarder te maken.

De traditie van paasvuren wordt in

de Achterhoek in ere gehouden. Op

vele plaatsen worden er met Pasen

grote vuren ontstoken en zijn daar-

omheen allerlei gezelligheidsverho-

gende activiteiten.

Een heel bekend Achterhoeks paas-

vuur is dat van IJzerlo, dat op Eerste

Paasdag in een weiland aan de weg

van Aalten naar Dinxperlo rond half

acht ’s avonds wordt ontstoken. In

de loop van de jaren heeft dit paas-

vuur grote bekendheid gekregen

vanwege de sfeer en de grootte van

het vuur. Al maanden geleden zijn

de voorbereidingen gestart en is met

de aanleg van dit fikkie gestart. Al-

lerlei brandbaar tuinafval, resten

hout en dergelijke zijn naar het vuur

gebracht en worden deskundig tot

een grote hoop gerangschikt.

In de buurt van de ‘paasbult’ staat

een grote tent, waarin het in de loop

van de avond steeds gezelliger

wordt. Het paasvuurprogramma be-

gint eigenlijk al om 18.00 uur met

een heel gevarieerd programma van

Kindertheater Warboel. Wanneer dit

theater speelt heb je geen kind meer

aan de kids. 

Tegen zevenen brengt de Liemerse

band Mid-Live gezellige akoestische

muziek en na 21.00 uur gaat het or-

kest Kaliber voor nog meer paas-

stemming zorgen. Kaliber heeft een

heel uitgebreid repertoire, is bekend

van bruiloften, partijen en kermis-

sen en weet altijd de juiste snaar te

treffen voor een fijn feestje.

Er is voldoende parkeergelegenheid

in de nabijheid van het paasvuur.

Kinderen onder de twaalf lentes wor-

den alleen onder begeleiding toege-

laten. Omdat de rooklucht nou een-

maal bij een paasvuur hoort, wordt

er geadviseerd om niet op z’n paas-

best te komen.

Paasvuren kleuren de

hemel

Het alom bekende festival PaasPop

in Zieuwent krijgt dit jaar een

nieuwe dimensie. Het drie dagen

durende festival is uitgebreid met

een klassieke avond, die dit bijzon-

dere Zieuwentse paasfestival nog

unieker maakt.

PaasPop Zieuwent is na vele jaren een

begrip geworden bij de muziekliefheb-

ber. Goede muziek en een fijne dosis

sfeer zijn de pijlers waarop dit drie-

daagse festival steunt. Paaspop wordt

gehouden in grote verwarmde tenten.

Op drie podia spelen van zaterdag-

avond 7 april tot en met maandag 9

april tal van bands. Op zaterdag en

zondag begint PaasPop om 20.00 uur,

op maandag Tweede Paasdag om

12.00 uur.

Het festival is dit jaar uitgebreid in de

diepte. Behalve pop is er nu ook een

klassieke avond. PaasPop heeft vanaf

het begin – en dat is veel meer dan een

decennium geleden – gestreefd naar

een zo breed mogelijk programma.

Acht jaar geleden hebben Cilia Stortel-

der, voorzitter van PaasPop Zieuwent,

en dirigent Emile Engel al gesproken

over een klassiek onderdeel in Paas-

Pop. Dit jaar is het voor het eerst dat er

een popfestival een combinatie van

klassieke en popmuziek brengt. Dank

zij de mooie en akoestisch zeer ge-

schikte Werenfriduskerk van Zieu-

went kan daar het nieuwe onderdeel

van PaasPop worden gesitueerd.

Op Goede Vrijdag (6 april) wordt er

vanaf 20.00 uur in de Werenfridus-

kerk de Johannes Passion van Bach uit-

gevoerd onder leiding van Emile En-

gel. Zes buitenlandse solisten, het En-

schedese koor Ex Arte en het orkest Il

Concerto Barrocco.

Het is zelfs mogelijk om het arrange-

ment Passione te boeken. Dit betekent

voorafgaand aan de uitvoering van de

Johannes Passion om 17.00 uur in her-

berg ’t Witte Paard een welkomst-

drankje en een diner.

Tijdens dit diner wordt er door diri-

gent Engel tekst en uitleg geven over

de Johannes Passion. In het arrange-

ment zijn gereserveerde plaatsen in de

kerk, diner en programmaboekje in-

begrepen. Na afloop van het concert is

’t Witte Paard (gelegen pal naast de

kerk) theatercafé en dan voor iedereen

toegankelijk.

Ilse Delange is één van de grote attrac-

ties die op de ‘tentenpodia’ van Paas-

Pop optreden. Verder komen speciaal

voor PaasPop naar Zieuwent: Luv, BZB,

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

le Pietje en de Bimbo’s, Opgezwolle,

The Bloody Honkies, Postman en vele

anderen.

PaasPop duikt in klassieke diepte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stone Valley

Lievelde ontvangt Claire Lynch

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

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

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

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

Dauwpeddelen en dan op de fiets verder
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IJzer, de oerkracht van ons be-

staan. Een wereld zonder ijzer en

ijzeren elementen is nauwelijks

denkbaar. Zelfs de Achterhoek

heeft een belangrijk deel van zijn

welvaart te danken aan ‘oer’.

Langs de Oude IJssel werd veel

ijzerhoudende grond (oer) gevon-

den. Geen wonder dat er in de Ou-

de IJsselstreek van Doesburg tot

en met Ulft talrijke ijzerindus-

trieën zijn ontstaan.

Bekende namen als Atag, Etna en Pel-

grim zijn in respectievelijk Ulft en

Gaanderen opgebloeid. De geboorte-

grond van de DRU-kachels was even-

eens in Ulft en talrijke putdeksel die

in wegen liggen zijn vervaardigd

door Lovink in Terborg. De grote rol

van ijzeroer is in de Achterhoek wel-

iswaar uitgespeeld, maar ijzer heeft

wel een zeer herkenbaar stempel op

de regio langs de Oude IJssel gedrukt.

Deze zomer staan maar liefst negen

culturele evenementen in de Achter-

hoek in het teken van ijzer. ‘IJzer-

sterk’ is het motto waaronder deze

Achterhoekse evenementen zich pre-

senteren. IJzer is het bindend ele-

ment in deze manifestaties, waarin

overheden, toeristische organisaties

en evenementenorganisatoren nauw

samenwerken.

Deze bijzondere gebeurtenissen met

ijzer als verbindende factor zijn het

straattheaterfestival Buitengewoon

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

trale wandeling ’n Drom 8/26 in Sin-

deren (7 juli), de culinaire Gran Parti-

ta op Huis Bergh te ’s-Heerenberg (14

juli), IJzerfonie: performance door

kunstenaar, dichters en smeden in

Bredevoort (21 juli), de vijf weeken-

den van de Achterhoek Spektakel-

toer, die gedurende de maanden juli

en augustus Eibergen, Ulft, Winters-

wijk, Zelhem en Lochem aandoet, het

Kasteeltuinconcert in Ruurlo (2 au-

gustus) en het Smeedwerk Locatie-

theater SCHAFTtijd in Ulft (23, 24 en

25 augustus).

Verder horen de fietsroute en exposi-

tie Oerkracht (tot en met 27 septem-

ber) en de Beelden aan de Oude IJssel

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

ze rij van ‘ijzersterke’ Achterhoekse

zomerevenementen. 

Info: www.cultuurachterhoek.nl

FIETSEN LANGS OERKRACHT

Het meest noordelijke deel van Ulft

wordt in de volksmond nog steeds

Oer genoemd naar het ijzeroer dat

daar in de grond verborgen zat. Hier

stonden ook de bekende fabrieken

van de DRU, in de vorige eeuw een be-

langrijke werkverschaffer voor de he-

le streek.

In één van de oude fabriekshallen

van de DRU komt het Nederlands

IJzermuseum. Er is daar momenteel

een grensoverschrijdende expositie,

omdat ook Anholt en Isselburg aan

de Duitse kant van de grens een be-

langrijk deel van hun welvaart te

danken hebben

aan het ijzer.

‘IJzer in de regio’ is

het thema van deze 

expositie. De stichting Nederlands

IJzermuseum en het Internationaler

Fachverband Gestaltender Schmiede

organiseren gezamenlijk tot eind sep-

tember de heel bijzondere kunstma-

nifestatie Oerkracht. Een groot aan-

tal metaalkunstenaars en siersme-

den uit Europa heeft kunstwerken

uit ijzer en staal gemaakt. Meer dan

honderd creaties worden in het ge-

bied tussen Ulft en Isselburg op speci-

aal geselecteerde locaties geplaatst.

Deze locaties liggen allemaal langs

een 25 kilometer lange fietsroute, die

van Ulft via Terborg en het Duitse Is-

selburg weer naar Ulft gaat.

De grotere kunstwerken staan langs

deze mooie fiets- of eventueel wan-

delroute. De kleinere creaties zijn in

de fabriekshal van de voormalige

DRU in Ulft en in het Augustahospi-

tal in Isselburg-Anholt tentoonge-

steld.

Er is een catalogus met alle informa-

tie over de kunstenaars en hun geëx-

poseerde kunstwerken beschikbaar.

Deze catalogus is net als de fietsroute

te koop bij VVV Ulft, bij het IJzermu-

seum en bij de Verkehrsverein in An-

holt-Isselburg.

BEELDEN AAN DE OUDE IJSSEL 

De vierde editie van de kunstroute

Beelden aan de Oude IJssel staat dit

jaar (van 16 juni tot en met 26 augus-

tus) tevens in het teken van IJzer.

De beelden staan langs het ‘ei’ van

Doetinchem: dit is rond de oude bin-

nenstad, waar vroeger de stadswallen

lagen. Dit jaar is het kunstproject gro-

ter dan de vorige drie keren. Naast de

zeventien buitenbeelden staan er nu

ook beelden in de Catharinakerk (op

dinsdag en zaterdag geopend van

10.00 tot 16.00 uur en op donderdag

van 13.00 tot 16.00 uur) en in de meu-

belzaak Voorhuis Design, die aan de

route ligt. De kunstwerken van Beel-

den aan de Oude IJssel zijn gemaakt

door professioneel werkende kunste-

naars uit Nederland en Duitsland.

Verder zijn er twee beelden gemaakt

door leerlingen van ROC Graafschap

College onder begeleiding van ijzer-

kunstenaar Cees Pronk.

Bij de VVV in Doetinchem en kunst-

centrum Het Web kan gratis een

informatie- en routeboekje worden

afgehaald.

IJzersterk:

Niet minder dan negen evenementen

met ‘ijzer’ als uitgangspunt
Sint Maarten is de beschermheilige

van hanzestad Doesburg. Maarten

leefde in de vierde eeuw in Frankrijk.

Al tijdens zijn leven deden verhalen de

ronde over Maartens wonderdaden.

Zo’n verhaal is bijvoorbeeld dat van de

hongerige menigte, die door Maarten

op wonderbaarlijke wijze werd gevoed

met soep, brood en vruchten van het

veld.

Dit verhaal inspireerde de Stichting

Manifestaties Martinikerk in Does-

burg om opnieuw boeren, burgers en

buitenlui gastvrij te onthalen op een

feestmaal: de Sint Maartensmaaltijd.

De eerste maaltijd was in 1982, de

eerstvolgende is op 16 juni tussen

11.00 en 16.00 uur in de Grote of Mar-

tinikerk, die hoog boven Doesburg uit-

torent.

Sint Maarten heet zijn gasten zelf wel-

kom. Voor iedere gast die in de kerk

aanschuift is er een kop geurige veld-

soep, brood en een schijf meloen. Om

de maaltijd op te vrolijken zijn er de

hele dag in en buiten de kerk optre-

dens van muziek- en dansgroepen.

Verder is er buiten de kerk een grote

verzamel- en curiosamarkt.

Sint Maarten 

nodigt uit op de soep

De Borculose Taptoe is al lang een

goede traditie. Een publiekstrekker en

daarnaast een hoogstaand muzikaal

en cultureel evenement, waarvan op

23 juni voor de achtste keer gesmuld

kan worden.

In Borculo zijn in dit laatste volledige

juni-weekeinde tal van activiteiten. De

taptoe is daarvan één van de grote

hoogtepunten. De taptoe begint om

19.00 uur op het parkeerterrein van

Friesland Foods Domo aan de Needse-

weg. Er is speciaal voor de avonduren

gekozen omdat er dan alle aandacht

kan zijn voor dit muziekevenement,

maar ook omdat dit gebeuren van

show en muziek dan beter tot zijn

recht komt.

Show en goede muziek zijn de stevige

pijlers waarop de Taptoe Borculo staat.

Het niveau van de deelnemende korp-

sen staat op een hoog peil. Bij de sa-

menstelling van het programma is te-

vens rekening gehouden met de wen-

sen van het publiek. Op veler verzoek

is bijvoorbeeld het Wielrijderskorps

Crescendo uit Opende weer gecontrac-

teerd. Lopend en op de fiets voert dit

korps een amusante en knappe show

op zonder daarbij het muzikale ele-

ment ook maar enigszins te verwaar-

lozen.

Het Wielrijderskorps Crescendo treedt

veel op in Nederland, maar ook in het

buitenland is Crescendo populair.

Andere interessante taptoe-items ko-

men van de drum- en showfanfare Red

& Black uit Giesbeek, drum- en show-

fanfare Mr. H.M. van der Zandt uit

Velp, de showband en het jachthoorn-

korps De Bazuin uit Leerdam, het

drumkorps Djembée uit Berkelland

en als klap op de vuurpijl nog het Ber-

kelland Orkest. Dit is een groot orkest,

dat is samengesteld uit alle muziek-

korpsen uit de gemeente Berkelland,

waarvan Borculo deel uit maakt. Van-

wege het optreden van dit enorme ‘ge-

meente-orkest’ moet het taptoeterrein

waarschijnlijk vergroot worden.

De organisatie zal dit graag doen,

want hiermee wordt duidelijk, dat

Berkelland een zeer muzikale ge-

meente is en dat is toch wel het mooi-

ste wat je de mensen kunt laten zien

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

wens ook deze achtste Taptoe Borculo

belooft weer veel spectaculairs en

moois.

Spetterende muzikale show

Achtste Taptoe Borculo

belooft volop hoogtepunten

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

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

Beelden aan de Oude IJssel
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Zoals elke zomer valt er ook dit
jaar in Gelderland op cultureel ge-
bied weer van alles te beleven. De
gratis gids van Gelderland Cul-
tuurland geeft een overzicht vanculturele evenementen die tussen30 juni en 2 september 2007 in de

provincie plaatsvinden. Het pro-
gramma-aanbod varieert van beel-
dende kunstfietsroutes en specta-
culair locatietheater tot verrassen-
de concerten op bijzondere loca-
ties en openluchtfilmvoorstellin-
gen. Ook in de Achterhoek komt
het publiek ruimschoots aan z’ntrekken. 

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

aan waar de musea, kastelen entuinen zich bevinden. De gids is
verkrijgbaar bij VVV’s, verblijfsac-
commodaties, bibliotheken en ge-
meentehuizen. Bovendien is de
gids te bestellen via www.gelder-
landcultuurland.nl en bij het Gel-
ders Overijssels Bureau voor Toeris-
me (GOBT) in Deventer, tel. 0570-
680700

Gelderland Cultuurland

Een zomer volcultuur

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

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

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

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

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

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

Cultuur onderhet motto
IJzersterk

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

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

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

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

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

IJzersterke formule vol Achterhoekse sfeerAchterhoek Spektakel Toer

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

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

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

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

Oer-Kracht inbeeld en op
pedaal

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

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

Gran Partita in Huis Bergh

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

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

Fietsvierdaagse Aalten

Zie de informatie verderop in deze uitgave

avk@weevers.nl



De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef.
Uw verzekeringsadviseur:

Marcel te Boome.

Aroma van
Filabres

Wij introduceren de
nieuwe cosmeticalijn 
op basis van natuurlijke
olijfolie.

Bel (0575) 55 50 29
of (06)15 284 009

Onze zoon

Stijn
is geboren op dinsdag 10 juli 2007, weegt 3475 gram
en is 49 cm lang.

Ruben & Petra Bleumink

Lammerhof 36
7232 AW  Warnsveld
tel: 06 - 50 25 14 73

Vleeswarenkoopje

Gegrilde ham 
150 g + GRATIS 100 g selderiesalade

Special

Pirouette 100 gram € 2.25

Barbecue-idee

Diverse soorten spiezen
per stuk € 1.09

Keurslagerkoopje

Duitse biefstukken met
GRATIS saus 4 stuks € 5.50

Kookidee

Riblappen 500 gram € 4.98

Een Duitse biefstuk, bereid van mager rundvlees en degelijk gekruid.
U kent ons, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan. U wilt hem

medium gaar? Aan beide zijden 2 minuten bakken, klaar. Heerlijk met
saus of zonder, maar de saus krijgt u er evengoed gratis bij.

Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

“Super schnell, 
super lekker.”

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

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

Met het stille verdriet van de laatste jaren in ons
hart, maar tegelijkertijd met een gevoel van opluch-
ting dat voor hem aan deze manier van leven een
einde is gekomen, nemen we voorgoed afscheid
van onze vader en opa

Herman Gerhard Brinkerhof

op de leeftijd van 66 jaar.

Noordwijkerhout: Martijn en Barbara
Tünde, Jasmin

Ruurlo: Maureen
Floris

Zieuwent: Diederick en Jikke
Lente, Lasse

13 juli 2007
Wiersseweg 18, Ruurlo

Correspondentieadres:
Kerkstraat 26, 7261 GG Ruurlo

De crematieplechtigheid zal in besloten kring
plaatsvinden.

Ongelooflijk blij zijn we met ons meisje

Belle
Mira Berna

15 juli 2007.

3040 gram en 52 cm.

Dochter van Jeroen en Rianne Fleming

De Eendracht 3, 7251 GA Vorden
tel. (0575) 46 02 69

Een nieuw zonnestraaltje
schijnt in ons leven
Wonderlijk en ontroerd
Met ogen als sterretjes
je gedachten nog heel verretjes......

Vandaag hebben wij ons hart verloren
vandaag is ons `wereldwondertje` geboren 
Wat zijn wij gelukkig
jouw papa en mama te mogen zijn!

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze
zoon

Elvin
Elvin is geboren op 6 juli 2007 om 15.16, weegt
3270 gram en is 50 cm lang!

Trotse ouders & producers zijn: 
Ertwin Berkelaar en Marjanne Eskes

Schiphorsterstraat 5
7227 NG Toldijk
Tel.: 0575-441074

Wat was je sterk en arbeidzaam,
wat heb je veel voor ons klaar gestaan.
Flink was jij je hele leven,
moedig ben je tot het eind gebleven.

Na een periode van afnemende gezondheid is, na
een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis De
Leeuwerikweide, afdeling Voorstonden, te Zutphen,
in volle vrede overleden onze zorgzame moeder en
lieve oma

Tjitske Wiersma – Deinum
sinds 6 april 2005 weduwe van Jan Wiersma

* Hindeloopen † Zutphen
2 september 1919 15 juli 2007

Vorden: S. Wiersma

Zelhem: T. Doornink – Wiersma
G. Doornink
Wendy en Mark
Robert en Kim

Ulft: B. Bruins – Wiersma
Th. Bruins
Tamara
Simon Jan

Correspondentieadres:
S. Wiersma
Prins Bernhardweg 22, 7251 EH Vorden

Moeder is opgebaard in uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden.

De herdenkingsdienst zal worden gehouden op
vrijdag 20 juli om 14.00 uur in bovengenoemd uit-
vaartcentrum, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.
Voorafgaand aan de dienst is er van 13.30 tot 13.50
uur gelegenheid om afscheid te nemen.

Na afloop van de begrafenis kunt u de familie per-
soonlijk condoleren in het uitvaartcentrum van
Monuta.

Martje van Ark – de Vries
weduwe van Henk van Ark

Lieve ma
Geweldige oma

Op de vroege ochtend van zondag 15 juli 2007 heb
je na 88 jaar het leven losgelaten.
Het was een hele fregedatie!
We bewonderen de manier waarop je je leven vol
werk, zorg en liefde hebt geleefd.
We zullen je kracht, warmte, humor en goede zor-
gen missen.

Bedankt.

Vorden: Hennie en Ans van Ark-Frantzen
Eelke
Lisa en Henk-Jan

We vinden het fijn dat je zo goed verzorgd bent
door het team van de Beekdelle te Vorden.

Mensen met het hart op de juiste plaats.

Correspondentieadres:
H.T. van Ark
Hoetinkhof 29, 7251 WL  Vorden

Martje is overgebracht naar uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden, alwaar geen
bezoek.

De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt uitge-
nodigd, zal plaatsvinden op donderdag 19 juli om
14.15 uur in de IJsselzaal van het crematorium te
Dieren, Imboslaan 6.

Na de plechtigheid kunt u de familie condoleren in
de ontvangkamer van het crematorium.

communicatie

concept
ontwerp
druk
internet

Nieuwstad 29, 7201 NK Zutphen

Postbus 19, 7200 AA Zutphen

Tel. (0575) 58 55 85

Fax (0575) 58 55 88

POSTERS
full-colour

ze knallen 
er uit en

de prijs zal u
meevallen

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

Vraag naar onze vele
mogelijkheden

Iets te vieren?
of een belangrijke
m e d e d e l i n g ?

Vraag naar onze
vele mogelijkheden

Iets te drukken?
Of te printen?
Folders of clubblad?

http://www.contact.nl
voor onze weekbladen: 
Weekblad Contact
Weekblad Elna
De Groenlose Gids

Er werd in het er op volgende najaar hevig geëvalueerd en gedis-

cussieerd en men was het er over eens: Dit evenement moest

doorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

Regio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

fundament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

Berkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

Lochem toezegden mee te werken. Er gaan geruchten dat Oost Gel-

re er volgend jaar weer bij is en dat Zutphen dan ook mee zal doen.

De Achterhoek Spektakel Toer 2007 is nu een feit! En de etappe-

plaatsen zijn Eibergen, Ulft, Winterswijk, Zelhem en Lochem. 

Dankzij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

ook nog weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

de Gelderse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

is er ook nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

en dansers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

clowns, vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

8 juli tot en met 5 augustus zullen in het totaal zo'n zestig verschil-

lende groepen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

oorstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

igen programma. 

kinderen zijn

Een bejaard echtpaar, voorzien van klapstoelen, vroeg in Winters-

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

werige jongens in Zelhem wilden weten of de sneltekenaar en snel-

dichter Frank Los 's avonds ook nog optrad. De voorstellingen van

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

van de firma Weijland zaten er dertig mensen intens te genieten.

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

zuchtte iemand in Groenlo, dat je toch normaal voor zo iets moois

wel heel "wied van't hoes" moest en Hendrik-Jan Stienesen uit

Warm ging tussen door even melken. De Pilot Achterhoek Spek-

takel Toer was een succes!!!

Dinsdag 26 juni 2007
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Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

ennen, zo ieder apart,

illen mij

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

indje verderop te gaan wonen en dan

de ‘Kranenbarg’ terug

d ze wa-

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

tijd in ‘betrekking’. Jan: ’Ik weet nog

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

i landbouwwerktuigen. Er werd te-

gevoerd. Daar is het

hij la-

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

Wanneer je 90 jaar bent en bovendien 60 jaar getrouwd, dan heb je veel te

vertellen. Zo ook Jan Wassink die vorige week 60 jaar met zijn Mies was ge-

trouwd. Een fraaie boog bij het zorgcentrum de Wehme en een bezoek van

burgemeester Henk Aalderink, maakte deze 20e juni voor Jan en Mies Was-

sink tot een gedenkwaardige dag. ‘Heel erg leuk dat de burgemeester

langs kwam, wij kregen ook nog een bloemstuk van hem cadeau, ik kon

erg goed met hem praten, best een aardige kerel’, zo zegt bruidegom Jan

terugkijkend. Na al die jaren lief en leed met elkaar te hebben gedeeld,

woont het echtpaar Wassink thans, (noodgedwongen) niet meer bij elkaar.

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

kaar: ‘dat was eens en nooit weer’, zo

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer

WEEKBLAD

Nu ook op

internet!
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www.contact.n
l

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952
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De organisatie van J.C.C. Flophouse is

teleurgesteld. “Dat er nieuwe regels

moeten komen, kunnen we best be-

grijpen. Maar dat het per direct, mid-

den in het seizoen moet gebeuren?”

aldus een van de bestuursleden. 

Nieuwe regels kunnen in een nieuwe

seizoen beter worden toegepast, vin-

den ze. “Nu was er op zo’n korte ter-

mijn niet eens een sandwichbord be-

schikbaar!”

Burgemeester Henk Aalderink vond

dat de reclame in de gemeente

Bronckhorst steeds opzichtiger werd. 

Daarom werden in april van dit jaar

de eerste plannen voor een nieuw re-

clamebeleid gestart. Dit nieuwe recla-

mebeleid is nu al een feit. 

Bedrijven en organisatoren van evene-

menten, die al jarenlang op eenzelfde

manier reclame voor hun producten

en activiteiten maakten, hebben hier-

over een brief ontvangen. 

Per direct moeten de reclame-uitingen

aan de nieuwe regels voldoen! De ge-

meente vindt het belangrijk dat recla-

me past in het straatbeeld en dat het

de omgeving niet verstoort. 

Toegestane tijdelijke reclameaandui-

dingen zijn driehoeksborden/sand-

n spandoeken om een

binnen de

Meer dan twintig jaar aankondigingtraditie is per direct verdwenen

J.C.C. Flophouse in Toldijk teleurgesteld

int moest
Fl phouse haalden de borden weg die al meer dan twintig ja-

an hun activiteiten.

voorbeeld landelijke collectes is ook

toegestaan. De borden en spandoeken

hebben een maximale grootte en er

moet een vergunning worden aange-

vraagd voor maximaal 4 weken. Wild-

plakken (het aanplakken van posters

en aankondigingen op bijvoorbeeld

straatmeubilair, schakelkasten etc.) is

illegaal. De afdeling Veiligheid, ver-

gunningen en handhaving ziet op de

naleving van het reclamebeleid toe.

Precies één week voordat het spekta-

kel in Toldijk begint met de Blagen-

rock, moesten alle borden zijn wegge-

haald. Ook de op schakelkasten ge-

plakte posters moesten worden verwij-

derd, maar dat konden de vrijwilligers

begrijpen. 

Voor de borden is het toch anders.

Jeugdsoos Flophouse gebruikte al

meer dan twintig jaren deze zelfde

borden voor de aankondiging van het

Lentefeest, het Normaalweekeind en

de Uitluiweek. En al deze jaren ston-

den de borden op dezelfde plekken, op

particuliere terreinen. 

“Het is onbegrijpelijk, dat die jaren-

lange traditie er nu niet meer is!”.

v/h Jourv/h Journaalnaal ZelheZelhemm /Halle/Halle

Dinsdag 26 juni 2007
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Colofon

Uitgave: Drukkerij van Barneveld bv

Industriestraat 10 - Postbus 96

7590 AB Denekamp

Telefoon (0541) 35 18 69

Fax
(0541) 35 43 45

mail@drukkerijvanbarneveld.nl

www.drukkerijvanbarneveld.nl

Correspondenten:

Zelhem:

Jan Knoef

Brinkweg 22

7021 BW Zelhem

Telefoon (0314) 62 12 66

Fax (0314) 62 21 21

E-mail: jan.knoef@wxs.nl

Drempt, Hummelo en

Hoog en Laag Keppel:

Fred Wolsink

Wisselt 75

7021 EH Zelhem

Telefoon 06-22099960

hk@gmail.com

WEEKBLAD VOOR ZELHEM - HUMMELO EN HOOG EN LAAG KEPPEL - HALLE - VELSWIJK - HALLE HEIDE -  

Zelhem

Hoog Keppel
Hummelo

HHaallllee

VVeellsswwiijjkk

HHaallllee HHeeiiddee

LLaaaagg KKeeppppeell

VELDHOEK - IJZEVOORDE - SLANGENBURG EN OVERSTEGEN (GEM.DOETINCHEM) OPLAGE 9.500 EXEMPLAREN

Bronckhors t Zu id

Eerste lustrum Vitalisé

GARAGEBEDR
IJF

TTEEEERRIINNKKG

Woensdag 4 juli 2007
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Beltrum
Medler

Ruurlo

BorculoBarchem

Lochem

Veldhoek

Linde

Wildenborch

de Bruil

het Broek

Lintvelde

Eefsele

edi t ie  warnsve ld

WEEKBLAD VOOR WARNSVELD - LEESTEN - BOGGELAAR - WARKEN EN OMGEVING

Wichmond
Vorden

Zutphen

Warnsveld

Vierakker

Boggelaar
Leesten

Warken

edi t ie  warnsve ld

Colofon

Uitgave: Drukkerij Weevers BV

Nieuwstad 30 - Postbus 22

7250 AA Vorden

Telefoon (0575) 55 10 10

Fax
(0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Rabobank: 3664 02 374

Lid 

Aanleveren advertenties/berichten:

Woensdagavond 20.00 uur

Hans van Geel 

Spiker 33, 7231 JL Warnsveld 

tel. (0575) 52 34 70

Han Groot 

Bieshorstlaan 29, 7231 EE Warnsveld

tel. (0575) 52 46 12 of (06) 13 47 42 44

Overname van advertenties en

berichten is niet toegestaan

Internet: www.contact.nl

! nnp

1 1 2

Zaterdag 23 juni 2007

24e jaargang no. 19

Tijdens de Consumentendag staat va-

kantieland Frankrijk centraal, zo pre-

senteert Gall en Gall een heerlijke wijn

voor de zomerse avonden, de bakkers

Van Zuijlen en Van Asselt bakken geza-

menlijk een bijzonder gevuld Frans

borrelbrood en de restaurants laten

heerlijke amuses voorbij komen, uiter-

aard vers bereid op het kook en bak-

plein. Maar dat is nog niet alles, de vak-

mensen van Marcel de Groenteman,

Ton Snacks, Pannenkoekenhuis Het

Brave Beertje en Super de Boer Stein

zorgen met diverse lekkernijen voor

een perfecte aanvulling. Dus maak op 1

september ruimte in de agenda en kom

gezellig genieten en proeven tijdens de

Warnsveldse Consumentendag!!

Vive la France door de 

Warnsveldse Versondernemers

Dat wordt het thema van de Warnsveldse versondernemers tijdens de

Consumentendag op zaterdagmiddag 2 september aanstaande. Iedereen

is in voorbereiding op de aanstaande zomervakantie, en zoals zovaak, is

deze al voorbij voor je er erg in hebt. Gelukkig laten de Warnsveldse on-

dernemers dat heerlijke gevoel terug komen! De verswinkels en restau-

rants hebben namelijk veel te bieden om heerlijk te genieten en te ont-

spannen. Dagelijks worden met zorg de verste en lekkerste ingrediënten

bereid en klaargezet voor smakelijke producten.

Klanten ontvingen bij elke besteding

aan boodschappen en bij

ten een Su-

de Boer monopoly actie
Een actieve club vrijwilligers van de af-

deling Stadsbeheer is met veel enthou-

siasme begonnen met de bouw van

een Gondel. De werkzaamheden in de

loods,die iedere dinsdagavond plaats-

vinden vorderen gestaag. Nu zijn we

zover dat je kunt zien wat het gaat

voorstellen. Wij gaan ervoor om met

de andere bouwers een mooie vaart te

laten zien op 31 augustus en 1septem-

ber.

Gondelvaart

Voor de tweede keer gaat stads-

beheer van de Gemeente Zutphen

meedoen met de Gondelvaart in

Warnsveld.

10.79 799

Grolsch

bier

Krat 24 pijpjes

van €10,59

voor €8.
79

Alleen geldig bij 

SdB Leesten
en

SdB gebr. Stein

van ma 25 juni 

t/m zat 30 juni 07

Donderdag 28 juni 2007

66e jaargang no. 26

Colofon

Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Elna BV 

Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994

Lid NNP

Aanleveren advertenties en berichten:

Nieuws tot maandag 12.00 uur

Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties 

en berichten is niet toegestaan

EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

L i c h t e n v o o r d e

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragender

Lievelde

Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

EEllnnaa

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

0544 - 373193, www.nijhofbanden.nlNijhof Banden V.O.F.

Colofon
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Emaus

Nieuwstad 17a - Postbus 55

7140 AB  Groenlo

Telefoon (0544) 46 18 28

Fax
(0544) 46 59 84

E-mail: info@groenlosegids.nl

Rabobank: 32.34.44.008

Lid NNP

Aanleveren advertenties en berichten:

Nieuws tot maandag 12.00 uur

Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties en berichten

is niet toegestaan

Donderdag 28 juni 2007
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WEEKBLAD VOOR GROENLO - VOOR-BELTRUM - BELTRUM - ZWOLLE - LINTVELDE - HUPSEL - HOLTERHOEK - LIEVELDE - AVEST - EEFSELE - HET BROEK
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Lievelde
Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde
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m

Heelweg
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Harreveld

il

Ruurlosebroek

Holterhoek

Zwolle

Hupsel

Lintvelde

Avest

Eefsele

waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

Opening nieuwe zaak op dinsdag 3 juli a.s. -

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

ingenkk iinn ddee

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

nd Beltrumsestraat 49 in Groen-

en geheel nieuwe
maar

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

een bezoek aan het mooie Vorden. Om alles in goede banen te leiden, heb-

ben we in goed overleg met de gemeente Bronckhorst, de deelnemende ho-

reca, en de politie besloten om een paar wijzigingen in de gang van zaken

aan te brengen. Er worden uitgebreide voorzieningen voor toiletten getrof-

fen. Zowel de donderdag, vrijdag als zaterdag van de zomerfeesten kan voor

slechts één consumptiemunt per dag, van de deelnemende horeca, gebruik ge-

maakt worden van een schoon en fris toilet. De zaterdagavond is de drukste

avond van de zomerfeesten, om ook deze avond goed te laten verlopen is beslo-

ten om deze dag vanaf 19.00 uur van het feestterrein een evenemententerrein

te maken. Dit betekent dat iedereen onder de zestien jaar een stempel krijgt, aan

deze personen worden geen alcoholische dranken geschonken. Ook is op het ter-

rein geen glaswerk en/of zelf meegebrachte drank toegestaan. Hierop kan gecon-

troleerd worden door een aantal gastheren. Om controle mogelijk te maken, wor-

den aan beide zijden van de Dorpsstraat ingangen gecreëerd. In deze krant leest u

alles over het gevarieerde aanbod van activiteiten tijdens de zomerfeesten. We wen-

sen u heel veel plezier en ontvangen u graag in ons mooie dorp.

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

19, 20 en 21 juliWij nodigen u van harte uit om ook dit jaar een bezoek te brengen

aan de Vordense Zomerfeesten. We zijn trots op het zeer uitgebrei-

de programma dat mede tot stand is gekomen dankzij de financië-

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

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

Uitgave: Drukkerij Weevers BV • Nieuwstad 30 - Postbus 22 • 7250 AA Vorden • Telefoon (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

ZOMERKRANT
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Donderdag 19 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDS 
15.00 uur - 22.00 uur:kermis

jaarmarkt met 12 oude ambachten
demonstratie brandweer
clown Henkiedemonstratie Caribische dansen

straattheater: acrobaten Li en Hong
’S AVONDS

feesttent Bakker: MDe H

Vrijdag 20 juli’S MORGENS 
Vordense weekmarkt’S MIDDAGS EN ’S AVONDS kermis met speciale aanbiedingen

’S AVONDS
De Herbe

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampio

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

Volop sfeer en gezelligheidin de plaatselijke horeca 
met natuurlijk live muziekop donderdag, vrijdag en 

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

http://www.contact.nl/specials.html
voor een overzicht 
van extra edities 
en bijlages

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

E-mail: info@contact.nl

WEB-PAPER De digitale krant!



Een lustrumcommissie organiseerde
in de loop van dit schooljaar tal van
activiteiten. Zo kreeg iedereen een
heel speciale verjaardagskalender, er
was een slaapfeestje in de gymzaal en
een schoolontbijt, opa’s en oma’s kon-
den op visite komen, er was een mu-
ziekweek met o.a. djembélessen en
eind april werd er een echt songfesti-
val gehouden. Dankzij de medewer-
king van Kas Bendjen werd het feest-
jaar afgelopen vrijdag op een fantasti-
sche manier afgesloten. Omdat het
weer na veel regenachtige dagen ook
nog eens meezat, kon de slotavond
buiten worden gehouden. Al bij de
aankondiging maanden geleden, dat
Kas Bendjen zou optreden, hadden de
leerlingen hun enthousiasme laten
blijken en vrijdagavond gingen ze dan
ook compleet uit hun dak. Heel wat
schorre kelen waren het gevolg! En na-
tuurlijk werkte de muziek zo aanste-
kelijk, dat ook de in grote getale aan-
wezige ouders en andere belangstel-
lenden de monden en de voetjes niet
stil konden houden. 

Overigens viel er vrijdagavond nog
veel meer te beleven. Men stond stil bij
het 40-jarig ambtsjubileum van leer-
kracht Henny Mulder. Bestuurslid An-
dré Knoef sprak de jubilaris toe en had
een toepasselijk cadeau, terwijl de
leerlingen met veertig rozen op de
proppen kwamen. Voor Henny was de
verrassing compleet, toen ineens ook
haar kleinkinderen aanwezig bleken
te zijn. De jubilaris kreeg verder als

eerste van alle bij de school betrokke-
nen de cd uitgereikt, die Eduard ten
Have van het songfestival heeft ge-
maakt. De cd bevat behalve het speci-
aal voor dit jubileumjaar geschreven
schoollied nog 20 nummers die in het
voorjaar onder de bezielende leiding
van Joost Walter (voormalig onderwij-
zer op De Kraanvogel) zijn ingestu-
deerd.
Hoewel ze nog een weekje naar school
moeten, namen vrijdagavond ook de

leerlingen van groep 8 officieel af-
scheid. Op drie verschillende manie-
ren staken ze de draak met allerlei za-
ken op De Kraanvogel. Natuurlijk
moesten vooral de meesters en de juf-
fen het ontgelden op de tekeningen,
bij de toneelstukjes en bij de fotopre-
sentatie op het nieuwe digitale school-
bord.

De schoolverlaters konden genieten
van veel gelach en applaus. Een clown,
een hapje en een drankje verhoogden
verder de feestvreugde en het was voor
de meesten al bijna of zelfs helemaal
donker voor men weer naar huis ging.

Kas Bendjen op het lustrumfeest
van De Kraanvogel!
Basisschool De Kraanvogel vierde dit jaar, dat men sinds 20 jaar les kan
geven in het gebouw aan de Eikenlaan en dat de stichting die de school
bestuurt dat al 30 jaar doet.

Vanaf het balkon bij café restaurant
"De Herberg" zal deze avond DJ Oliver
zijn allround muziek draaien met hits
uit de jaren 80 en 90 tot en met de
jumpstyle van nu ! Om de mensen al-
vast in de sfeer van het songfestival op
de zaterdagavond te laten komen zul-
len er ook enkele gastoptredens zijn
van oud deelnemers van dit mateloos
populaire spektakel georganiseerd
door Kas Bendjen. Zo zal onder andere
de drummer van 'Op Drift' en tevens
mede organisator van Herrie bi-j tante
Gerrie en deelnemer van het songfesti-
val van afgelopen jaar Johnny Addink

zich dit jaar weer omtoveren tot Ben
Cramer en zingt hij 'De Clown'. Ook
zal oud songfestival zangeres Boukje
te Meerman het nummer 'I would
stay' van Krezip ter gehore brengen.
Het optreden van DJ Oliver zal ge-
paard gaan met een spetterende licht-
show ( powerd by HELMO) die vanaf
het balkon de dorpsstraat zal opkleu-
ren. Ook zullen er op de dorpsstraat
enkele danspodia staan die door de
STEVO beschikbaar worden gesteld. Dj
Oliver zal vrijdagavond om 21.00 uur
starten met de eerste editie van "Bal-
kon Bal de Herberg"

"Balkon bal de herberg" 
met DJ OLIVER

Vrijdagavond zal er op de Zomerfeesten in Vorden een nieuwe attractie
zijn en wel "Balkon bal de Herberg".

Een speciale tocht, want het is de be-
doeling dat de deelnemers in auto’s
of op motoren rijden die 25 jaar en
ouder zijn. 
De organisatie heeft een tocht over
tal van prachtige wegen in de Ach-
terhoek uitgezet. Voor de deelne-

mers met motoren bestaat de moge-
lijkheid om ook in groepsverband te
rijden. De start is tussen 10.00 en
11.00 uur vanaf het clubhuis ’t Kon-
taktpunt aan de Eikenlaan 2A in het
buurtschap Kranenburg (aan de weg
tussen Ruurlo en Vorden).

Het inschrijfgeld is inclusief een kop
koffie voor vertrek. Voor nadere bij-
zonderheden kan men bellen
551416.

De Graafschaprijders
organiseert toertocht
klassieke auto's en motoren
De VAMC ‘De Graafschaprijders’
organiseert zondag 22 juli een
toertocht met een lengte van cir-
ca 90 kilometer.

De rit voert de deelnemers over zowel
harde als onverharde wegen. De tocht
is zodanig met pijlen aangegeven dat
de fietsers ongestoord van de mooie
omgeving kunnen genieten. Er kan op
twee plekken tussen 10.00 uur en
12.30 uur gestart worden te weten bij
café- restaurant De Herberg aan de

Dorpsstraat 10 in Vorden en bij café-
restaurant Tapperij, Julianaplein 4 in
Ruurlo. De controleposten sluiten om
16.30 uur. Deze keer fietst men vanaf
Vorden richting Delden, Stapelbroek,
Varssel richting Ruurlo waar de con-
trole is. Vandaar via de Wildenborch,
Galgengoor weer terug naar Vorden,
terwijl men vanaf het startpunt Ruur-
lo de omgekeerde route fietst. De kos-
ten bedragen in verband met een dag-
verzekering voor NTFU leden 2 euro
en voor de overige deelnemers drie eu-
ro, terwijl kinderen t/m 12 jaar gratis
mee kunnen. Voor meer informatie
kan men bellen 0575- 551935 of
www.vrtcvorden.nl

Zomertocht VRTC 
De Achtkastelenrijders
De VRTC ‘De Achtkastelenrijders’
organiseert zondag 22 juli haar
jaarlijkse zomertocht over een af-
stand van circa 42 kilometer. Deze
gezinsfietstocht is bedoeld voor de
recreatieve fietser en voor de in
Vorden en Ruurlo verblijvende va-
kantiegangers.

PV VORDEN
Uitslagen wedvlucht v.a. Lommel over
een afstand van circa 120 kilometer: 
C. Bruinsma 1, 14; 
T.J. Berentsen 2, 12; 
E. Bruinsma 3, 15; 
comb. A en A Winkels 4, 6, 7, 18, 20; 
Wieneke Winkels 5, 8; 
R. de Beus 9, 10, 19; 
D.J. Gotink 11, 17; 
M.M. Tiemessen 12, 13; 
H.A. Eykelkamp 16.

D u i v e n s p o r t

PC DE GRAAFSCHAP
Het was bijna een thuiswedstrijd voor
de ponyruiters van PC De Graafschap
uit Vorden. Op de mooie locatie van
PC Gorssel-Zutphen kwamen dan ook
veel combinaties uit Vorden aan de
start.

In de dressuur klasse B-C eindigde
Dian Lenselink met 183 punten op de
4e plaats met haar pony Tania. Anne-
loes Herbold wist een 2e en een 3e

prijs te behalen met haar pony Towaja.
Zij behaalde 196 en 194 punten. In de
klasse L1-BC was het Sietske Rouwen-
horst met haar pony Sylvia die een 1e
pijs behaalde met 197 punten. Ook Se-
bastiaan Hamer met zijn pony Sunshi-
ne eindigde op de eerste plaats in de
klasse L1-DE met 200 punten. 

Bij het springen vielen twee ruiters in
de prijzen. Cheyenne van Dijk behaal-
de een derde plaats met haar pony
Shirley in de klasse B-C. Nadja Drop-
pers met haar pony Juultje eindidge
als zevende in de klasse B-DE .

P a a r d e n s p o r t

Twan behaalde 590 punten en ver-
sloeg met nipt verschil de overige
kanshebbers. Sander Steenblik werd
met 586 punten tweede; 3 Ruben Gol-
stein 580 punten; 4 Tijs Eijkelkamp
580 punten; 5 Erik Waanders 578 pun-
ten. De uitslag van de laatste jeugd-
wedstrijd was als volgt: 1 Patrick Groot
Jebbink 14 stuks- 269 cm; 2 Ruben Gol-
stein 17 stuks- 217 cm; 3 Sander Steen-

blik 13 stuks- 160 cm; 4 Kevin Vliem 8
stuks- 118 cm; 5 Tijs Eijkelkamp 8
stuks- 118 cm.
De senioren hielden de zesde onder-
linge wedstrijd in de Berkel bij Zwiep.
De uitslagen waren: 1 R. Golstein 2721
gram; 2 J.W. Golstein 2380 ; 3 W.
Vreeman 2280; 4 H. Golstein 2200; 5 A.
Vruggink 1760. De volgende wedstrijd
wordt op 18 augustus gehouden.

Twan Eggink jeugdkampioen 
De Snoekbaars
Na een uitermate spannend seizoen is Twan Eggink erin geslaagd om bij
de hengelaarsvereniging De Snoekbaars jeugdkampioen te worden.

De eerste 5 jeugdleden.

Bij de Ola waterspelen behoren de Ho-
la figuren die op Nickelodeon te zien
zijn. Bij elk spelletje krijgen de kinde-
ren dan ook een Hola kaart. Hebben ze
vervolgens aan alle spelletjes meege-
daan, dan krijgen ze een bonus kaart.
Om kans te maken op deelname aan
de echte waterspelen moet men als
team naar het zwembad komen. Er
wordt dan een foto van het team ge-
maakt die naar Ola wordt opgestuurd.
Op die wijze maakt men kans geselec-
teerd te worden.

Echter, team of geen team, iedereen is
volgende week welkom op het zwem-
bad en beleeft dan in ieder geval een
leuke wedstrijd. Het programma voor
maandag 23 juli staat in het teken van
‘roei je rot’, een luchtbedden race.
Dinsdag 24 juli: hordenduiken. 
Voor woensdag 25 juli staat het Vor-
dens kampioenschap ‘Bommetje’ op
het programma en is er een ‘ballen-
chaos’. Donderdag 26 juli is er de ‘ ro-
de loper race’, terwijl de waterspelen
vrijdag 27 juli worden afgesloten met
‘schots en scheef schermen’!

Ook is er die week een kleurwedstrijd;
bij een ingeleverde kleurplaat krijgt
men eveneens een Hola kaart. De
kleurplaten zijn aan de kassa van het
zwembad verkrijgbaar.

Waterspelen in zwembad

In de eerste week van de vakantie
(maandag 23 juli t/m vrijdag 27 ju-
li) wordt de naam van het Vordense
zwembad ‘In de Dennen’ officieel
verandert in het ‘Ola waterspelen
oefenbad’.

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 12.00 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.

• Openstelling Museum voor Heili-
genbeelden met speciale tentoon-
stelling" Cuypers op de Kranenburg"
in de Antoniuskerk. Iedere dinsdag,
donderdag/zondag 11.00-17.00 uur.

JULI
18 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
18 t/m 21 Zomerfeesten Vorden
19 Klootschietgroep de Vordense Pan
25 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
26 Klootschietgroep de Vordense Pan
28 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+

in de Wehme, tel. 55 20 03

AGENDA VORDEN



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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Brinkhorst 1 7207 BG Zutphen

tel. 0575-571660 – fax: 0575-571703

info@jansengal.nl – www.jansengal.nl

Autoschade ??
Wij helpen u graag verder.

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

autoschade jansen & gal bv

OPRUIMINGOPRUIMING

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo, telefoon 0573 - 451 438

50% korting
HALVE PRIJZEN
Damesmode: Basler, Josephine & Co, 
Frank Walder, Gerry Weber, Rosner, Olsen, 
Zerres, Gardeur, Mezzo, René van der Wijk, Seda

Herenmode: Marco Manzini, MAC, Vanguard, 
Olymp, For Fellows, Brax, Com4, M.E.N.S. 

op de totale
dames en

heren zomer-
collectie

Coaching U wilt uw eigen POP maken?
Meer uit uzelf of uw team halen?
Neem dan contact op met Ank Overbeek

Funshops U wilt een dagje creatief aan de slag 
met vriendinnen, familie of collega’s?
Praat dan met Jet Meulenbelt

Wie zijn wij?
Jet is een ervaren grafisch vormgever en heeft zich

daarnaast ontwikkeld als ontwerper en maker
van allerlei soorten objecten

Ank heeft een jarenlange ervaring als trainer en coach
Meer informatie over hem vindt u op

www.overbeekv-o.nl

Hoe kunt u ons bereiken?
U kunt bellen naar 0575 843 625

U kunt mailen naar jet@docusites.nl
of naar ank@overbeekv-o.nl

Adres: Laarstraat 62 Zutphen

RESONARE 
Praktijk voor Muziek 
Klank  ~  Adem  ~  Stem 

Lessen:          piano en klavecimbel 

Begeleiding:       instrumentalisten 
                                          en zangers 

Stem- en Adem ontwikkeling 

Cursus:      Beweeg ~ Adem ~ Zing          

Muziektherapie 

Koordirectie 

informatie en opgave:     
                                                          Jan Sierksma 
                                                      lid KNTV/NVKT   
                                                     De Beekoever 6 
                                              tel. 0575 – 57 53 58 
                                7207 MS Zutphen (Leesten) 

e-mail:  j.sierksma@planet.nl   

APPELFLAPPEN

4 VOOR

€ 4.25

PERZIKKWARK

VLAAI

KLEIN 

€ 6.70

GROOT 

€ 10.50

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 16 t/m 21 juli.

ROOMBOTER

CROISSANT

NU VOOR

€ 0.75

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

  Gerritsen Grafmonumenten
v a n b e g i n t o t h e t e i n d e

Voor uw grafmonumenten
Ruime keus in onze showroom van  400 m2

Tevens onderhoud en restauratie

Markweg 3 Velp (Ind.terrein De Beemd)
Gratis parkeergelegenheid voor de deur

T (026) 36 12 800 F (026) 36 37 555

www.gerritsengrafmonumenten.nl

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 

Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

VERHUISBERICHT
Mina Langenbarg-Lindenschot

Langs deze weg wil ik iedereen mededelen,
dat ik inmiddels ben verhuisd:

Oud adres: Zuiderweme 2, 7261 PW  Ruurlo

Nieuw adres:
‘t Rikkelder 97, 7261 BE  Ruurlo

DONDERDAG 19 JULI
20.00 uur op het terras TRIO MANSCHOT

VRIJDAG 20 JULI
21.00 uur op het balkon ,,BALKON BAL DE HERBERG’’

met DJ OLIVER powered by Helmo
21.00 uur in het café THE WILLY ROBERTS ‘ORKESTBAND’

ZATERDAG 21 JULI
21.00 uur op het terras TRIO MANSCHOT

KERMIS VORDEN

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl
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Het Vordens Songfestival heeft zich in
vijf jaar tijd ontwikkeld tot een echte
regionale publiekstrekker. Duizenden
mensen vanuit de hele regio weten het
dorp op deze avond te vinden. "Aan de
ene kant voor de gezelligheid", zegt
frontman Hans Krabbenborg van Kas
Bendjen. "We proberen er altijd een
echt feestje van te maken. Maar we
streven ook een bepaalde kwaliteit na.
Je merkt dat ook aan de deelnemers
die meedoen aan het evenement. Som-
migen zijn speciaal voor het Vordens
Songfestival op zangles gegaan."

De deelnemers aan het songfestival
worden evenals de voorgaande jaren
muzikaal weer begeleid door de boe-
renrockers van Kas Bendjen. Wie de
kanshebbers zijn om de Merel van Laa-
ke, de winnares van vorig jaar, op te
volgen wil Hans Krabbenborg niet zeg-
gen. "Maar één ding is zeker: Vorden
heeft talent genoeg!" Opvallend is het
grote aantal groepen dat dit jaar mee-
doet aan het songfestival. Onder ande-
re Autobedrijf Groot Jebbink, Drukke-
rij Weevers en de Puf Mommy's, een
vriendinnengroep die elkaar kent van
de zwangerschapsgym. En het reper-
toire is weer heel divers: van Hepie en
Hepie tot De Dijk en van Frank Sinatra
tot Aretha Franklin. Het Vordens Song-

festival start om 20.30 uur. Meer infor-
matie over de deelnemers staat op
www.kasbendjen.nl

GROTE PRIJS
Aan de vooravond van het songfestival
- vrijdag 20 juli - vindt de Grote Prijs
van Vorden plaats, eveneens in de
feesttent van Hotel Bakker. Het gaat
hier om een bandjesfestival waarbij
vijf bands uit de regio strijden om de
beker met de grote oren. De Vordense
inbreng komt van de nieuwe band Su-
persleazy opgericht door drummer
Martijn Dimmendaal die als wens had
om vette rock & roll te spelen. Afgelo-
pen voorjaar zag hij kans om een serie
muzikanten om zich heen te verzame-
len met dezelfde gedachte. Superslea-
zy bestaat uit leadzanger Michael
Bink, zangeres en toetsenist Miranda
Jansen, Diederik Margadant (leadgi-
taar) en Eelke van Ark (basgitaar). Spe-
ciaal voor deze avond wordt daar ook
nog een blazerssectie aan toegevoegd.
De andere vier bands die meedoen
aan de Grote Prijs zijn Striky Exit, Four
Dudes, Jajem Rockahoilics en Wild-
wood Rockers. Meer informatie over
deze bands staat eveneens op de web-
site van organisator Kas Bendjen,
www.kasbendjen.nl. De Grote Prijs
van Vorden begint om 20.00 uur.

Vordens Songfestival op zaterdag 21 juli:
'Vorden heeft talent genoeg'

Dat Vorden over voldoende zangtalent beschikt blijkt wel uit het deel-
nemersveld van het Vordens Songfestival. Zestien nieuwe deelnemers
staan weer te trappelen om op zaterdagavond 21 juli mee te doen aan de
vijfde editie van dit evenement dat  dat plaatsvindt in de feesttent van
Hotel Bakker. "Er zitten weer een paar echte toppers tussen", zegt Hans
Krabbenborg van Kas Bendjen.

Wie wordt de opvolger van Merel van Laake, de winnares van het Vordens Songfestival 2006?

Het Vordens Songfestival wordt jaarlijks bezocht door vele duizenden bezoekers

De Puf Mommy's, een vriendinnenclub van de zwangerschapsgym, kruipen zaterdag 21 ju-
li in de huid van de Dolly Dots

De Vordense band Supersleazy is één van de vijf deelnemers aan de Grote Prijs van Vorden

The Wavers
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Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55 • Fax (0575) 45 26 79

www.bouwmarkttolbrug.com

Ongelooflijk veel

MATERIALEN tegen 

scherpe prijzen
en ook nog eens 

per stuk verkrijgbaar

KASTEN, KASTEN, KASTEN
en nog eens KASTEN.

Volop houten en stalen
opbergkasten voor

berging, garage, kantoor, slaapkamer,
magazijn, archief, enz.

tegen

BODEMPRIJZEN
KUIJK’S MEUBELBEURS

Mercatorstraat 12 (Plan de Kamp-Zuid)
Lichtenvoorde - Tel. (0544) 371256

Wegens vakantie zijn wij gesloten vanmaandag 30 juli
t/mzaterdag 11 augustus

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

ZOMERVOORDEEL t/m eind augustus
binnen of op één van onze terrassen.

Tegen inlevering van deze bon.

IEDERE 2E GAST EET VOOR 
1

/2 GELD

U heeft al een 

3-GANGENMENU voor € 27,50

De Uitnodiging
coaching & begeleiding

Zoek je naar regie over je leven, in je werkend bestaan,
bij het maken van keuzes, in een conflict? 

“ Vallen doen we allemaal.
Hoe je opstaat maakt het verschil. ”

De Uitnodiging, coaching en begeleiding helpt.

Het aanbod: 
� jobcoaching, loopbaanbegeleiding, outplacement 
� studie- en beroepskeuze begeleiding jongeren
� persoonlijke begeleiding/counseling
� bemiddeling (privé, arbeidsrelatie)
� gezins- en ouderbegeleiding (pubers & adolescenten)

Halle Nijmanweg 5

7025 EX Halle

www.deuitnodiging.nl
T: 0314 631 446

Nu bij uw dealer:

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

Al ruim een eeuw worden missen en

Martinuskerk van Baak opgeluisterd 

Vroeger was dit een heus mannenkoor,

er gezongen door het huidige gemengde

Al ruim een eeuw worden missen en diensten in de Sint

Martinuskerk van Baak opgeluisterd door het kerkkoor.

Vroeger was dit een heus mannenkoor, maar al jaren wordt

er gezongen door het huidige gemengde koor.

Het R.K. gemengd kerkkoor uit Baak is op zoek naar een

koordirigent / organist

Kooromschrijving

Het koor bestaat momenteel uit een 7-tal alten, 5 sopranen, 4 tenoren en 4 bassen. De

repetities vinden plaats in de bovenzaal van Concordia of in het kerkgebouw. U heeft de

beschikking over een Yamaha keyboard en Johannes kerkorgel. Bij verhindering is een inval-

organist beschikbaar.

Frequentie

• wekelijks repetitie (ca. 40x per jaar, nu op woensdagavond 18.45-20.15 uur)

• 3x per vier weken kerkdienst (zaterdags 19.00-20.00 uur of zondags 9.30-10.30 uur)

• ca. 10x per jaar rouw- en trouwdiensten (meestal ‘s ochtends 10.30-12.00 uur)

Repertoire

• moderne liturgie

• reguliere kerkgezangen

• Latijns / Gregoriaans (beperkt)

• eigen inbreng mogelijk.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij:

Toon Eliesen, voorzitter kerkkoor, tel. (0575) 44 16 85

Harry Franck, vice-voorzitter parochiebestuur, tel. (0575) 44 14 10

of stuur een e-mail naar: kerkkoorbaak@chello.nl

Dorpsstraat 2, 7261 AW  Ruurlo

Tel. 0573 - 451 122, fax 0573 - 453 744

Internet: www.avenarius.nl

E-mail: labohm@avenarius.nl

Voor ons restaurant, tapasbar en Orangerie

zijn wij op zoek naar een

Bedienings medewerker m/v
Full-time of part-time

Opleiding MHS of SVH

Weekendhulp bediening m/v
Voor meer informatie of sollicitatie kun je je richten tot

de heer Arnold Labohm

KKKRRROOOEEESSSEEE NNN---BBBEEESSSSSSEEE LLLIII NNN KKK   BBBVVV
De Dunsborg 8 • 7255 PR  Hengelo (Gld.) • Telefoon 0575-463765

Wij zoeken:

LEERLING e/o ERVAREN KALKZANDSTEEN LIJMERS

Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden
Volgens CAO-afbouw

AAALLL   111222,,,555   JJJAAAAAARRR   TTTOOOOOONNNAAAAAANNNGGG EEEVVVEEE NNN DDDD   III NNN   DDDEEE   BBBOOOUUUWWW!!!



De officiële opening van de sterren-
wacht door  de burgemeester de Hr.
Beuke van  Gem. Lochem was op 4 no-
vember 1979 en sindsdien zijn er meer
dan 65 .000 betalende bezoekers op de
sterrenwacht geweest en hebben geno-
ten van hetgeen over de sterrenhemel
te horen en te zien was. In die ruim 25
jaar heeft de sterrenwacht een eigen
plaats verworven binnen de gemeen-
schap van Lochem en ver daarbuiten.
De tienduizenden bezoekers, vele
scholen uit de hele  regio en toeristen
uit het hele land hebben samen met
de medewerkers van de sterrenwacht
onvergetelijke astronomische avontu-
ren beleefd. 
Zon- en maansverduisteringen, de pas-
sage van de komeet van Halley, de uit-
barstingen op de zon en spectaculaire
sterrenregens. Maar ook gewoonweg
met  eigen ogen de ringen van Satur-
nus zien , de poolkappen op Mars of
een enorme wervelstorm op Jupiter en
de inslagkraters op de maan.
Het kan niet zo zijn dat in een tijd
waarin men zich zorgen maakt over

een afnemende belangstelling van de
jeugd voor exacte wetenschappen, in
een tijd waarin de overheid vele mil-
joenen uitgeeft om maar aan te tonen
dat ook beta ''cool'' is, een plek als de
sterrenwacht moet verdwijnen. Een
plek waar bij uitstek beleefd kan wor-
den, dat wetenschap een prachtig
avontuur oplevert. Iedereen weet dat
een carrière voor het leven soms ont-
staat door een vonk die overspringt in
de jeugd. Niet op afstand via een boek
of TV, maar wel met de neus er boven-
op.
Het kan niet zo zijn dat de Gem. Lo-
chem, waar het aantrekken van toeris-
me hoog in het vaandel staat, een visi-
te kaartje als Sterrenwacht Phoenix
verloren laat gaan. Gesprekken hier-
over zijn gaande. Een kleine plek in de
Gem. Lochem in ruil voor uitzicht op
een oneindig universum. Wie kan ons
helpen met uitzicht op een horizon in
het oosten, zuiden en westen ??? De
sterrenwacht is een plaats waar rust
heerst. Geen lawaai en andere versto-
ringen. Een plaats van 350 a 650 m2

moet voldoende zijn.
Sterrenwacht Phoenix zal op 28 juli
vanaf 14.00 uur s'middags, voorlopig
voor de laatste keer, gratis geopend
zijn tot in de kleine uurtjes. Iedereen
is van harte welkom. Er zal een terug-
blik zijn op meer dan 25 jaar prachti-
ge sterrenkundige herinneringen en
de medewerkers zullen nog een keer
aantonen dat Publiekssterrenwacht
Phoenix Vordenseweg 6 in Lochem
een toekomst verdient.

Inlichtingen en informatie: 
tel. (0573) 25 49 40.

Sterrenwacht Phoenix 
in Lochem in nood!!
Phoenix moet zaterdag 28 juli a.s.
haar bestaan voorlopig in stijl af-
sluiten.  Niet omdat er geen belang-
stelling voor sterrenkunde is, niet
vanwege een gebrek aan enthousi-
aste medewerkers  en ook niet om
financiele redenen, maar eenvou-
dig weg omdat het huurcontract
niet wordt verlengd en we er nog
niet in geslaagd zijn om  een ge-
schikte  betaalbare locatie te vin-
den. En per 1 september as. moet
Phoenix haar huidige behuizing
hebben verlaten.

Wat de boer niet kent…
Het verschijnsel home bias, zoals de
voorkeur van beleggers voor aandelen
uit eigen land in beleggingsjargon
heet, komt in ieder land voor. Aller-
eerst omdat bekendheid met bedrij-
ven uit eigen land groot is. Daarnaast
wordt in de media vooral aandacht ge-
schonken aan de ontwikkelingen van
lokale bedrijven. Wat krijgt de Neder-
landse belegger bijvoorbeeld te horen
over de Nikkei-index? Beleggers weten
dat de graadmeter van de Japanse
beurs bestaat, maar het is toch vooral
de stand van de AEX-index die we een
paar keer per dag op ons netvlies krij-
gen. De eenzijdige informatiestroom
is een belangrijke oorzaak van home
bias.

Een voorkeur voor beleggen in bedrij-
ven die je kent, is begrijpelijk. Peter
Lynch, tussen 1977 en 1990 de legen-
darische stockpicker van het Fidelity
Magellan Fund dat de S&P500 Index
met meer dan 10 procent per jaar
wist te verslaan, raadt het zelfs aan,
omdat de beste investeringskansen
zich volgens hem vaak in de nabijheid
aandienen. Ziet u een bedrijf het goed
doen - en dat kan bijvoorbeeld de
supermarkt zijn, de bank, populaire
merken in de sportschool of de cate-
ring op de werkplek, dan is dat op zich
een goede reden om wat aandelen van
zo'n onderneming te kopen. Toch kun-
nen deze vertrouwdheid en de eigen
waarneming op gespannen voet staan
met het belangrijkste basisbeginsel
van beleggen: spreiding. 

Wie in de drie grootste namen van de
AEX - ABN, ING en Koninklijke Olie -
belegt, heeft een eenzijdig samenge-
steld mandje. Toevoeging van iets
mindere goden als Arcelor Mittal,
Fortis, Philips en Unilever creëert wat
extra sectorspreiding, maar er zit
wederom een financieel aandeel bij.
Bovendien kleeft er een hoog specifiek
risico aan de portefeuille doordat er
bijvoorbeeld maar één energieaandeel

in zit. Komt deze onderneming om
bedrijfsspecifieke redenen negatief in
het nieuws - zeg boekhoudproblemen
inzake voorraadwaardering - dan zou
het bedrijf het wel eens slecht kunnen
doen, ook al floreert de energiesector
als geheel. 
Uit het oogpunt van spreiding dient
beleggen in de sector waarin men
werkzaam is worden afgeraden. En be-
leggen voor het pensioen in aandelen
van de eigen onderneming is hele-
maal uit den boze.

Maar we moeten de bezwaren tegen
het fenomeen home bias ook weer
niet overdrijven. Veel grote bedrijven
opereren internationaal, waarmee het
regionale risico beperkt wordt, ook al
zijn ze dan aan één beurs genoteerd of
hebben ze één zetel. Bovendien heb-
ben aandelenmarkten juist in tijden
van neergang de neiging een bovenge-
middelde samenhang in koersontwik-
keling te vertonen. In tijden van crisis
geldt vaak: vluchten kan niet meer.

Dat neemt niet weg dat zeker voor de
Nederlandse belegger geldt: kijk over
de grenzen, beleg in alle sectoren en
regio's en zie ook vooral opkomende
markten niet over het hoofd.

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

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

De actie was bedoeld voor een Ameri-
kaanse militair Mark Wilkerson, die
dienst weigerde nadat hij van maart
2003 tot maart 2004 naar Irak was uit-
gezonden.

Bij terugkomst in de Verenigde Staten
heeft hij onmiddellijk de status van
principiële dienstweigeraar aange-

vraagd. Zijn aanvraag werd geweigerd
omdat hij geen bewijs had dat hij te-
gen alle oorlogen was gekant. Wilker-
son had volgens zijn eigen mening
geen keus en bleef weg, zonder offici-
eel verlof. In augustus 2006 gaf hij zich
uiteindelijk aan bij de militaire autori-
teiten, waarna hij werd veroordeeld
tot zeven maanden gevangenisstraf.

Amnesty beschouwt Wilkerson als een
gewetensgevangene die vastzit vanwe-
ge principiële dienstweigering. Er was
op de markt veel discussie in de geest
van ‘ maar hij heeft toch getekend, hij
wist toch wat hem te wachten stond’!
Dat is het mooie van het werk van Am-
nesty, wij hebben hier de vrije mening
en de vrije keus om te tekenen. En dat
is op veel plaatsen in de wereld wel an-
ders. Amnesty start in september met
nieuwe acties.

Amnesty International

Vrijdagmorgen heeft de werkgroep Vorden van Amnesty International op
de weekmarkt 204 handtekeningen opgehaald.

Handtekening zetten voor Amnesty.

De Netherlands Invitational is een
unieke internationale wedstrijd in Ne-
derland waaraan zowel wedstrijd-
zwemmers, recreatieve zwemmers,
masters en zwemmers met een beper-
king deelnemen. Zwemmers met een
beperking zwemmen samen met wed-
strijdzwemmers en masters in één
wedstrijd. Nationaal Zwemcentrum
"De Tongelreep"  is een 10-baans 50m.
bad met een fraaie accommodatie en
een tribunecapaciteit van 3000 zit-

plaatsen, en is de thuisbasis van top-
zwemmers als Pieter van den Hoogen-
band en Inge Dekker. In 2008 zullen
hier de Europese Zwemkampioen-
schappen gehouden worden. Zie foto.

Op dag één van dit tweedaagse evene-
ment kwamen de Berkelduiker direct
goed van het startblok, 14 maal werd
de eigen inschrijftijd verbeterd wat
aan het eind van de dag resulteerde in
maar liefst 5 medailles. Na een geza-

menlijke barbecue, een overnachting
in een tentenkamp en een zondag-
morgen ontbijt in de buitenlucht was
er de uitdaging om het aantal medail-
les van de dag ervoor te evenaren dan
wel te overtreffen. Na een stroef begin
kwamen de verbeteringen van de ei-
gen inschrijftijden. Aan het eind van
de dag stond de teller op 12 verbeterin-
gen en weer 5 medailles. Met een trots
gevoel van gezwommen hebben in
"het bad van Pieter", vele verbeterin-
gen van tijden en 10 medailles werd
zeer tevreden huiswaarts gekeerd.
Hiermee werd tevens het lange, druk-
ke maar o zo succesvolle zwemseizoen
in stijl afgesloten.

TIEN voor de Berkelduikers

Voor de negende keer op een rij werd dit weekeinde de Netherlands Invi-
tational georganiseerd in Nationaal Zwemcentrum "De Tongelreep" te
Eindhoven en de Berkelduikers uit Lochem waren erbij. En hoe, 10 medail-
les en werden mee naar Lochem genomen.

Medailleoogst van Eindhoven:
Niels Tjoonk 50m. rugslag 3e plaats
Carmen Seesing 50m. vrijeslag 2e plaats
Luuk Nijland 50m. vlinderslag 3e plaats
Carmen Seesing 100m. rugslag 3e plaats
Milou Tjoonk 200m. schoolslag 1e plaats

Sanne ten Have 400m. vrijeslag 3e plaats
Niels Tjoonk 100m rugslag 3e plaats
Milou Tjoonk 100m. schoolslag 2e plaats
Niels Tjoonk 50m. schoolslag 3e plaats
Han Nijland Masters 1e plaats
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Voor 2007 is gekozen voor muziek uit
het Caribische gebied.  Het Caribisch
Gebied bestaat uit vele eilanden, die
liggen tussen het vasteland van Noord-
en Zuid-Amerika. Al deze eilanden
hebben hun eigen muzikale ontwik-
keling doorgemaakt onder invloed
van de vele aanwezige culturen. Het
Caribisch gebied wordt als eerste door
Spanje gekoloniseerd. Daarna komt
de koloniale invloed van Engeland,
Frankrijk, de Verenigde Staten en Ne-
derland. Samen met de invloed van de
slaven uit Afrika zijn er op die manier
veel verschillende soorten muziek ont-
staan. Sommige eilanden hebben een
eigen muziekstijl ontwikkeld. Maar er
is ook veel vermenging tussen de mu-
ziek van de verschillende eilanden.
Door migratie van de bewoners van
dit gebied heeft hun muziek zich bo-
vendien over Zuid-Amerika, en later
ook over de westerse wereld verspreid.
Vele muziekstijlen breken vervolgens
internationaal door. Zo belnvloeden
ze artiesten uit de hele wereld, maar
nemen ze ook zelf elementen over van
de muziek uit de landen waar ze te-
recht komen. Cuba is het grootste ei-
land van de Spaanse Antillen. Vanuit
dit eiland veroveren son, salsa en tim-
ba de wereld. De groep Estudiantina
Ensemble speelt traditionele Cubaan-
se muziek uit de jaren twintig-dertig
van de vorige eeuw, waarvan de son
als voorloper van de Salsa wordt gety-
peerd. De meeste groepen die zijn ge-
contracteerd spelen meerdere mu-
ziekstijlen naast elkaar. Een uitzonde-
ring daarbij is Strawl & Out of many,
die louter Reggae muziek brengt. Yak-

ki Famirie vertegenwoordigt Kaseko
en Aleke muziek. Tamicos speelt Salsa,
Merengue Calypso, Bolero en meer .
Buena Onda brengt deze muziek ook,
maar dan net weer iets anders. De
Steelband New Roots & Steels begint
rond vijf uur met een optreden op het
Dorpsplein, en speelt verder in de
tuin.
Nieuw dit jaar zijn de workshops Salsa
die door een dansleraar in twee sessies
gegeven worden. De eerste zal plaats-
vinden om 19.00 uur in de Orangerie. 
In het park rondom het kasteel Huize
Ruurlo worden twee buitenpodia op-
gebouwd, terwijl ook de in oude stijl
herbouwde Orangerie bij het festival
wordt betrokken. De combinatie van
het verlichte kasteel en de gloed van
de fakkels en vuurkorven in het park
geeft aan het geheel een sprookjesach-
tige sfeer. Naast de optredens is er vol-
op gelegenheid om te genieten van de
hapjes en drankjes die er te koop zijn.
Bij enkele kramen zijn producten te
koop uit diverse landen.
De orkesten beginnen om half acht te
spelen, maar de eerste Salsaworkshop
begint al om 19.00. Het concert duurt
tot twaalf uur. Op het terrein staan en-
kele kramen waar sieraden, tassen en
aardewerk verkocht worden. Kaarten
kunnen gereserveerd worden via
kunstkring-ruurlo@hetnet.nl en vanaf
2 juli gekocht worden bij de VVV kan-
toren in Ruurlo en omstreken. 

Na zaterdag 28 juli zijn de kaarten
duurder en kunnen ook gekocht wor-
den aan de kassa op 2 augustus vanaf
18.00 uur.

Het twaalfde grote Kasteeltuinconcert vindt plaats op donderdag 2 augus-
tus 2007.  Dit muziekfestival wordt door de KunstKring Ruurlo georgani-
seerd als een vast onderdeel binnen het culturele, creatieve en muzikale
jaarprogramma dat gepresenteerd wordt aan de inwoners van Ruurlo en
verre omgeving. Elk jaar komen duizenden muziekliefhebbers uit het he-
le land naar Ruurlo om te genieten van dit muzikaal romantische evene-
ment. In de afgelopen jaren is onder andere, zigeuner-, klezmer- en Ierse
muziek gebracht. Vorig jaar was de titel Blues en Zo.

Het grote Kasteeltuinconcert 2007

Caribisch festival

HENK VOORBIJ
Het leven van Henk Voorbij stond al-
tijd al in het teken van creativiteit. Pas
als vutter kreeg hij echt de gelegen-
heid om te tekenen en te schilderen.
Na diverse lessen gevolgd te hebben bij
verschillende kunstenaars en instel-
lingen, slaagde hij in 2006 voor de
driejarige opleiding bij de Vrije Acade-
mie in Nunspeet. Deze lessen vorm-
den samen een royale basis waarop hij
zich zelfstandig verder kon ontwikke-
len. Henk heeft al regelmatig meege-
daan aan exposities. Hij heeft diverse
eervolle vermeldingen ontvangen, o.a.

in 2000 bij de expositie "meesterlijk ge-
kopieerd" in museum Jan Cunen in
Oss. Tijdens zijn reizen doet Henk veel
indrukken op. Zodra hij iets ziet wat
hem innerlijk beroert, beginnen zijn
handen te jeuken om deze beleving
voor anderen op papier vast te leggen.
Dat zijn hobby inmiddels uitgegroeid
is tot pure vakmanschap blijkt wel uit
de verscheidenheid aan technieken
die hij in zijn schilderijen en penteke-
ningen toepast.

JAN JUFFERMANS
Jan heeft al vele jaren beeldhouwen

als hobby. Door het volgen van cursus-
sen bij verschillende beeldhouw(st)ers
heeft hij inmiddels veel kennis en er-
varing opgedaan. Zowel alleen als sa-
men met andere kunstenaars expo-
seerde hij zijn werk in diverse plaat-
sen. 

Hoewel Jan al bijna 30 jaar met zijn
hobby bezig is, is het voor hem iedere
keer weer een uitdaging om nieuwe
materialen en technieken uit te probe-
ren. De ruimte tussen en rond het
beeld, licht en schaduw, menselijke en
organische vormen, lijnen en vlakken,
spelen hierbij een belangrijke rol. Zo
luidt zijn motto dan ook: "Steen en
metaal fascineren, mensen inspire-
ren, mijn passie is het creëren!"

Schilderijen en experimentele beelden
in familie park Cactus Oase
Henk Voorbij (schilderijen en pentekeningen) uit Wageningen en Jan Juf-
fermans (beelden) uit Oss exposeren van 2 juli t/m 31 augustus a.s. in Fa-
milie Park Cactus Oase te Ruurlo.

Om 10.00 uur verzamelden zich 35
kinderen in de leeftijd van 6 -12 jaar
bij de Lindese Molen te Vorden. In het
theater van de molen vertelde Peter
Hoefnagels een verhaal van de mole-
naar en zijn knecht, die aan zijn duim
werd opgehaald naar boven in de mo-
len! Daarna kregen de kinderen schil-
derinstructies en zouden kunnen be-
ginnen. Intussen was de wind opgesto-
ken! Zoals het hoort, zou je zeggen,
heb je veel WIND als je iets organiseert
rond de molen in het molenjaar! Bij
de Lindese Molen was dit geen uitzon-
dering! Bijna zat de organisatie met de
handen in het haar: alle paletjes met
verf dreigden weg te waaien! Maar een
van de commissieleden vond de oplos-
sing: alle bordjes werden op open-
haardblokken gespijkerd: de kinderen
konden rustig aan de slag. Altijd is het
weer verrassend om te zien wat een
prachtig resultaat er na zo'n dag geëx-
poseerd wordt. 35 schilderijen van kin-
deren van 6 - 12 jaar. Het maximale

aantal inschrijvingen!! Er werd o.a. ge-
schilderd naar het verhaal van de mo-
lenaar en zijn knecht, dat 's morgens
was verteld. Natuurlijk waren er ook
veel molens te zien.
De jury olv mevr. Willemijn Colen-
brander uit Vorden, heeft als eindbe-
oordeling de volgende uitslag:
6 jr. Renske Uilenreef, Vorden
7 jr. Tom Roorda, Veenendaal
8 jr. Daan Somsen, Hengelo (gld)
9 jr. Remi Lucassen, Vorden
10 jr. Anne Koolen, Vorden
11 jr. Lianne ten Have, Linde
12 jr. Coriene van der Meer, Warnsveld
Deze jongens en meisjes ontvingen
een doos Talens gouacheverf.
Hoofdprijs: Fleur Rondeel  Keijenborg
10 jaar Fleur kreeg een prachtige hou-
ten schilderdoos vol plakkaatverf.
Mevrouw Willemijn Colenbrander
deelde tot slot mee, dat alle schilderij-
en van 1 tm 31 aug. 2007 geëxposeerd
mogen worden in de Galerie van de Bi-
bliotheek in Vorden. De volgende
schilderdagen zijn op: 21 juli (Ruurlo);
28 juli (Lochem; 4 augustus (Bronk-
horst; 11 augustus (Vorden); 18 augus-
tus (Bredevoort). Meer informatie
www.kleurenpalet.nl

Kleurenpalet van de Achterhoek
Het 'Kleurenpalet van de Achter-
hoek' is voor de 7e keer van start
gegaan met de Jeugdschilderdag
op zaterdag 14 juli 2007.

Hij zegt daarover: ‘Onze doelstelling is
de uiers van koeien nog beter te ma-
ken, in feite proberen om een uieront-
steking bij de dieren te voorkomen. In
Nederland wordt ongeveer 80 procent
van de zuivel geëxporteerd. Voor het
imago is het dan natuurlijk goed dat
de koeien zo min mogelijk ontsteking
aan de uiers hebben. Ons ‘Uiergezond-
heidscentrum Nederland’ geeft daar-
over veel voorlichting. Wij hebben
toen bedacht dat de veehouders die
het ‘het beste voor elkaar‘ hebben, te
onderscheiden. Aan personen die veel-
vuldig bij de veehouders komen, bij-
voorbeeld de dierenartsen, hebben wij
gevraagd om deze veehouders aan ons
voor te dragen. In totaal waren dat 40
melkveebedrijven uit geheel Neder-
land.

Daaruit heeft een deskundige jury elf
veehouders geselecteerd die daar weer
‘bovenuit staken’. Deze elf melkveebe-
drijven werden ter plekke door de jury
bezocht. Daarbij werd onder andere
ook gekeken naar het celgetal in de
tank (heeft met de hygiëne te maken)
en tevens werd gekeken hoeveel geval-
len van uierontsteking in 2006 (over
dat jaar ging het namelijk) zijn ge-

weest. Bij Albert Zents werden slechts
5 gevallen geconstateerd en dat is ui-
termate laag’, zo zegt Theo Lam. Uit-
eindelijk werden vijf veehouders in
Nederland onderscheiden. Dierenarts
Paul Warmerdam die het melkveebe-
drijf van Albert Zents nomineerde
concludeerde in zijn rapport: ‘Er
wordt bij de familie Zents zeer zorg-
vuldig gewerkt en men zet daar graag
de puntjes op de l. Tijdens het droog-
staan worden de koeien over twee
groepen verdeeld en worden ze zo
goed mogelijk gemanaged’, aldus
Warmerdam.

Brigit Zents, echtgenote van Albert is
het met deze constatering wel eens.
‘Albert legt de koeien in de watten, hij
is er altijd mee bezig. Als hij na een
verjaardag of een feestavondje thuis
komt, trekt hij eerst de overall aan en
maakt hij altijd nog ‘een rondje’ langs
de koeien’, zo zegt ze. Albert beaamt
de opmerking van Brigit. ‘Ik ben inder-
daad dag en nacht met de koeien be-
zig, ik maak veel gebruik van adviezen
van de dierenarts. De basis bij de fok-
kerij is dat je alles heel goed uitzoekt.
Er zijn in onze branche veel cijfers be-
schikbaar en die cijfers moet je goed

interpreteren. Niet alleen de produc-
tie is van belang, maar ook de uierge-
zondheid, de vruchtbaarheid e.d. De
vitaliteit van de koeien, daar gaat het
om’, zo zegt hij. Albert en Brigit Zents
beschouwen deze onderscheiding dan
ook al een kroon op het werk!

Het echtpaar Zents woont met hun
drie kinderen David (9), Patryk (8) en
Paulina (6) op de boerderij ’t Eykel-
kamp. Albert: ‘Deze boerderij is in
1895 gebouwd. Mijn opa Bart Zents
pachtte het van de familie van Dorth
tot Medler. Later heeft mijn vader Jan
het bedrijf overgenomen. In 1972
kocht hij het woonhuis en de bedrijfs-
gebouwen. De grond hebben wij in erf-
pacht van de familie van Dorth. In
1994 heb ik het bedrijf overgenomen,
dus thans de derde generatie Zents.
Een jaar later zijn Brigit en ik ge-
trouwd. Brigit komt ook uit een boe-
rengezin. Wij runnen het bedrijf sa-
men, zij doet de boekhouding en ver-
zorgt de kalveren. Ik hou mij met de
koeien bezig, mijn lust en mijn leven.

Toen ik acht jaar was kende ik al alle
namen van de koeien uit het hoofd.
En dat is nog steeds zo, ik ken alle 55
koeien en 40 stuks jongvee van naam.
Veehouder is een prachtig vak, ik kan
mij geen andere baan voorstellen. De
gehele dag met vee omgaan en dan
aan het eind van de dag: de melk!! Veel
mensen die in de supermarkt een pak
melk uit de schappen halen hebben er
geen notie van welk traject er aan
vooraf is gegaan. Als veehouder moet
je hard werken, maar de vrijheid die
we daarnaast hebben, is een voor-
recht’, zo zegt Albert Zents. De Vor-
dense veehouder heeft ook, zoals hij
zelf aangeeft, altijd zijn eigen koers ge-
varen.

Albert Zents: ‘In het verleden hadden
wij hier op de boerderij altijd MRY
koeien. Twintig jaar geleden ben ik
overgestapt op de Brown Swiss. Ik ben
overtuigd van de goede eigenschap-
pen van dit type koe. Hoe meer van
dat bloed in de koeien komt, hoe beter
het met de uiergezondheid gaat. 

Dit jaar 2007 is zelfs nog beter dan vo-
rig jaar. De fokwaarde van de Brown
Swiss stieren voor uiergezondheid ligt
op 103-109 en dat is heel goed’, aldus
de veehouder. We kennen in ons land
de ‘Brown Swiss Club Nederland’. Die
club reikt jaarlijks vijf prijzen uit voor
koeien met de hoogste eiwitproductie
van geheel Nederland. Bij de familie
Zents staan twee bekers in de venster-
bank. Op de ene beker is gegraveerd
‘Margje 430-tweede prijs in 2006’ en
op de ander ‘Margje 397-vierde prijs in
2006’. En als ‘toetje op de slagroom-
taart’ nog de hoge onderscheiding
voor de uiergezondheid. En daar mo-
gen Albert en Brigit Zents zeer terecht
trots op zijn!

Brigit Zents: 'Mijn man Albert legt de koeien in de watten'!

Award voor uiergezondheid koeien
melkveebedrijf Zents

Het melkveebedrijf van Brigit en Albert Zents aan de Ruurloseweg, op een
paar honderd meter afstand van kasteel Medler, heeft onlangs een natio-
nale onderscheiding gekregen vanwege de opvallend goede diergezond-
heid (uiergezondheid) op hun melkveebedrijf. De Award en het bijbeho-
rende geldbedrag kreeg Albert Zents tijdens een speciale bijeenkomst in
Ede, overhandigd door de in Vorden wonende Theo Lam uit hoofde van
zijn functie bij het ‘Uiergezondheid Centrum Nederland’. Dit Centrum
dat zich bezig houdt (de naam zegt het al) met de gezondheid van uiers
van koeien, voerde onlangs een nationaal project getiteld ‘Meerjarenplan
uiergezondheid’. Theo Lam is daarbij de projectleider.

Brigit en Albert Zents.
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Het duo ziet het als een nieuwe uitda-
ging om voor zichzelf te beginnen.
“Nu kan het nog. Als je oud bent hoeft
het ook niet meer. De economie is aan-
getrokken en dat is gunstig”, zeggen
de startende ondernemers. 
Marco en John hebben beiden techni-
sche en vakgerichte opleidingen ge-
volgd. Sloot (42) heeft zo’n 25 jaar
werkervaring opgedaan bij meerdere

bedrijven. Sessink (35) heeft 19 jaar bij
één bedrijf gewerkt. De laatste 19 jaar
werkten ze samen. Ze weten dan ook
heel goed wat ze aan elkaar hebben.
“Dat is wel prettig en zeker nu we voor
onszelf beginnen. Je staat er dan ook
niet alleen voor”.

Sloot & Sessink Installatietechniek
voert werk uit op het gebied van wa-

ter, gas, centrale verwarming, elektra
en al het loodgieterswerk zoals dak en
zink. Het Keijenborgse bedrijf verleent
24-uurs service voor storingen aan in-
stallaties. 
In principe nemen ze iedere klus aan.
Dat kan nieuwbouw en verbouwing
zijn, maar ook onderhoud en renova-
tie.

Sloot & Sessink Installatietechniek is
te bereiken onder telefoonnummers:
0575-465119 (Sessink) en 0575-462487
(Sloot).

Sloot & Sessink Installatietechniek nieuw bedrijf

Marco Sessink en John Sloot zijn samen met een bedrijf begonnen onder
de naam Sloot & Sessink Installatietechniek. Het bedrijf is gevestigd aan
de Teubenweg 13 in Keijenborg.

John Sloot (links) en Marco Sessink werkten bijna twintig jaar samen. Een eigen bedrijf is een nieuwe uitdaging.

Er werd gekeurd in zes secties. De keu-
ringen van de secties C en D was voor
de eerste keer in Hengelo. Er kwamen
ongeveer tweehonderd pony’s in de

ring inclusief de zestig van het Cob-
stamboek. Diverse fokkers/eigenaren
kregen een uitnodiging voor de Cen-
trale Keuring (CK) in Ermelo. Mede

door de goede organisatie van de Hen-
gelose Marktvereniging had de keu-
ring een vlot verloop. 
De volgende regionale keuringen van
het Nederlands Welsh Ponystamboek
zijn op 19 juli in Wezep en op 28 juli
in Heteren.

Veel deelnemers eerste regionale keuring
Nederlands Welsh Ponystamboek

Op het keuringsterrein De Hietmaat werd zaterdag 7 juli jl. de regionale
keuring van het Nederlands Welsh Ponystamboek gehouden.

De Koen Kampioendag is een activiteit
voor alle jongens en meisjes tussen 6
en 12 jaar. Ook voor kinderen van de
omliggende campings in de gemeente
Bronckhorst (Ouders mogen gerust
meekomen). 
De bedoeling is dat er van de cam-
pings in de gemeente Bronckhorst een
bus loopt die de kinderen naar IJsboer-

derij t Riefel brengt. Kinderen uit de
directe omgeving kunnen met de fiets
komen, eventueel samen met de ou-
ders. 

De schrijver van het boek Koen Kampi-
oen, Fred Diks, is ook aanwezig. Aan
hem kun je van alles vragen over Koen
Kampioen en je krijgt zijn handteke-
ning.

De organisatie hoopt, dat de kinderen
zich opgeven zodat ze ongeveer weten
hoeveel kinderen er komen.

Opgave: vul onderstaand formulier in
en stuur het terug via de mail: 
jolandaenbert@hetnet.nl

Wacht niet te lang want er wordt een
grote opkomst verwacht!

Woensdag 1 augustus

Koen Kampioendag 
bij IJsboerderij 't Riefel
Op woensdag 1 augustus is er bij
IJsboerderij ’t Riefel in Hengelo
Gld. een Koen Kampioendag. Dit is
één van de zomeractiviteiten van
de gemeente Bronckhorst. Kinde-
ren kunnen het Koen Kampioen-
pad verkennen, er zijn spelletjes,
een luchtkussen, een knuffelhoek
en een kinderworkshop. De aan-
vang is om 13.00 uur en het duurt
tot ongeveer 16.00 uur.

DEELNAME FORMULIER KOEN KAMPIOENDAG 2007

Naam:..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode en Woonplaats: ....................................................................................................................................................................................................

Leeftijd:......................................................jaar jongen/meisje.

Komt met eigen gelegenheid/busvervoer (doorhalen wat niet van toepassing is).

Camping: ................................................................................................................................................................ (indien van toepassing).

Voor meer informatie: kijk op de site www.ijsboerderij-riefel.nl

In de speelweide komt een kleine tent
voor de muziek met een houten dans-
vloer. 's Middags geven de Riversite
Countrydancers uit Doesburg/Rheden
enkele demonstraties in linedancen,
maar ook de kinderen van de knutsel-
club van Dorado Beach doen dit. Zij
hebben namelijk speciaal voor deze
dag een dans ingestudeerd. DJ Willem
draait er allerlei countrystijlen. Op bij-
voorbeeld de cayon of tex mex kunnen
liefhebbers zelf ook een dansje ma-
ken.

Voor mensen met durf is er zaterdag
de Rodeo Bull. Het is de kunst wie het
langst op deze ‘wilde stier' kan blijven
zitten. Daarnaast kan men schieten in

de schietsaloon of hoefijzers gooien.
De kinderen kunnen zich ook prima
vermaken door bijvoorbeeld een ritje
op een paard rond de camping te ma-
ken of zich uit te leven op het spring-
kussen.

De inwendige mens komt niets tekort
op het terras van De Beach. Met uit-
zicht op de linedancers en de activitei-
ten beneden in de speelweide kan er
lekker wat gedronken of gegeten wor-
den. Van poffertjes en suikerspinnen
tot steaks en salades. Er komen boven-
dien verschillende cowboy stands te
staan.

's Avonds zal de liveband Michael Wes-
ton in restaurant De Beach optreden.
Dit duo speelt en zingt een vlot Coun-
try repertoire waar elke countryline-
dancer mee uit de voeten kan. Al vele
jaren verzorgen zij in heel Nederland
optredens.

Tijdens deze ‘country' zaterdag is ie-
dereen van harte welkom. Bezoekers
worden uitgedaagd ook in countrystijl
te komen.

Zaterdag 21 juli

Grote Country themadag
Dorado Beach
Amerikaanse vlaggetjes, cowboy-
jacks en cowboylaarzen die op de
houten vloer tikken. Zaterdag 21
juli is restaurant De Beach de hele
dag in westernstijl. Van 14.00 tot
00.30 uur zijn er allerlei activitei-
ten die Dj Willem en de liveband
Michael Weston met hun echte
country nummers muzikaal zullen
omlijsten.

Op dinsdag 10 juli werd er een criteri-
um in Bergeijk verreden. Bij de junio-
ren was het Rens te Stroet die met de
overwinning aan de haal ging, voor
Geert van der Weijst uit Reusel en Mi-
chiel Spannemaker uit Beverwijk.  

Twee dagen later reed Rens in een cri-
terium in Epe. Dit was een gecombi-
neerde wedstrijd met junioren en

amateurs. Door een val behaalde hij
net niet het podium, maar werd uit-
eindelijk in het sterke rennersveld
toch 4e. De overwinning ging naar
Mark Scheurs uit Aalten, 

Voor Marcel Beumer uit Ede en Dick
Hoeve uit Elburg. In het weekend van
13 t/m 15 juli zijn een achttal renners
van RTV Vierakker Wichmond op trai-
ningskamp geweest in het Sauerland. 

Middels dit trainingskamp maken de
renners zich klaar voor een goed twee-
de deel van het seizoen.

Rens te Stroet zegeviert wederom
Rens te Stroet, junior renner van
RTV Vierakker Wichmond, heeft
wederom een overwinning be-
haald in een criterium.
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De voorzitter van J.C.C. Flophouse,
Alien Maalderink vertelde dat vele vrij-
willigers van J.C.C. Flophouse diverse
activiteiten organiseren, belangeloos!
Een seizoen bestaat uit de vrijdagavon-
den, maar ook andere activiteiten als
de kinderclub en de volksdansclub. Ze
zijn trots dat dit al die jaren zonder
subsidie mogelijk is. 
De winst die tijdens de activiteiten als
de optredens van Normaal, waaronder
het Blagenrock, het Lentefeest en de
Uitluiweek gemaakt wordt, gaat terug
in Flophouse. “Hoe kunnen we nu
onze doelgroep uitnodigen? Op het
moment dat Jovink en Flophouse de
borden weg moesten halen, kwamen
er andere dingen voor in de plaats. Dat
deed zeer!” benadrukt Alien Maalde-
rink, die heel goed begrijpt dat plak-
ken op kasten niet kan.
Burgemeester Aalderink kent Flo-
phouse wel, want zijn zoon kwam
daar destijds om uit te gaan. Toen was
de inmiddels overleden Martin Spek-
kink voorzitter, weet hij nog. “Indruk-
wekkend wat daar wordt neergezet. Ik
heb diep respect over de wijze waarop
dat al die jaren zo gaat.”
Jan Burgers, voorzitter van Toldieks
Belang, weet dat het leeft onder de
mensen. “Daar moet je je over bui-
gen.” Er wordt binnenkort een verga-
dering belegd met leden van Toldieks
Belang en zal eventueel actie worden
ondernomen. 
Dinand Garritsen overhandigde, na-

mens de Kiek Uut Toldiekers, brieven
met handtekeningen, verzameld tij-
dens en na de kermisoptocht in Tol-
dijk. De wagen had als thema: ‘Bronck-
horst reclamebordstop is veur elk eve-
nement een strop’. De mensen van
Kiek Uut Toldiekers zijn vrijwilligers
geweest bij Flophouse en zijn dit nu bij
Humstee. Zij maken zich ook zorgen.
De burgemeester waardeerde die actie
ten zeerste. “Ook de manier waarop er
tijdens de kermis over werd gespro-
ken. En een voorzitter die zegt dat ik
te laat kom omdat de borden weg
moesten,” zegt hij lachend.
Gerrit Garritsen sprak namens de or-
ganisatie van de Dutch Open Sheep
Dog Trials. Hij vertelde over de verwar-
ring van de vergunningen. Hij had
zich niet gerealiseerd dat die van de
borden er niet bij zat. “Het is op hele
korte termijn ingegaan,” vindt de heer
Garritsen. Borden zoals bij Vordenen
Hengelo gld. wil hij wel, maar hij ver-
telde ook dat er alweer op diverse kas-
ten is geplakt.
Burgemeester Aalderink had dital ge-
constateerd. Hij legde uit dat al vanaf
de herindeling gesproken en gepubli-
ceerd is, ook in Contact, over reclame-
beleid. Samen met Regio Achterhoek
werd het driestappenplan gemaakt: 1.
permanente reclame, 2. toeristische
en bedrijfswegbewijzering en 3. evene-
menten. 
De aanwezigen merkten op dat in Keij-
enborg vele borden waren geplaatst,

zelfs de sponsoren erbij. De burge-
meester vulde aan dat er ook contai-
ners in de wei stonden met auto’s
erop. Uit verordening van de oude ge-
meente Steenderen mochten die con-
tainers overigens wel!
Nu de nieuwe Notitie er is en per kern
een aantal (lantaarn) palen zijn voor-
zien van stikkers van de gemeente
Bronckhorst waar de driehoeks/sand-
wichborden mogen staan, kan daar
naar gehandeld worden. Burgemees-
ter benadrukt dat de politici best we-
ten dat er over deze Notitie niet meer
te vergaderen valt. En ook dat verkie-
zingen het algemene nut dienen, dus
die borden mogen natuurlijk wel. Dat
staat allemaal beschreven. Voor de
Evenementenportalen zal de gemeen-
te investeren in lay-out en vergunning
om deze te plaatsen. “De offertes lo-
pen al,” aldus Aalderink, die mogelijk-
heden onderzoekt deze portalen lo-
kaal te laten onderhouden. “Alles is nu
in een stroomversnelling gekomen,”
bekent de burgemeester de aanwezi-
gen. “Maar jullie hebben netjes gehan-
deld, nogmaals de complimenten
daarvoor!” Omdat Toldieks Belang be-
staat uit bestuursleden die de verschil-
lende doelgroepen in Toldijk, de Flo-
phouse, de Oranjestichting, de School
en Vrouwenvereniging Passage verte-
genwoordigen is er dus een club die
het bord kan beheren. Vraag is alleen
welke activiteit in welk Evenementen-
portaal kan. Want wil je evenementen
uit de hele gemeente of alleen ‘eigen’.
Die laatste moeten toch voorrang krij-
gen, vinden de aanwezigen.
De sandwichborden blijven in vergun-
ningbeheer, daar is geen invloed op
vanuit de kernen. Per jaar worden tus-
sen de 1200 en 1300 vergunningen uit-
gegeven, daarbij zijn ook de tuinfees-
ten en dergelijke gerekend. “We moe-
ten tot afspraken komen dat evene-

menten niet allemaal tegelijk worden
gehouden,” aldus de burgemeester.
Veel evenementen hebben vaste da-
gen, zoals Normaal die altijd de laatste
vrijdag van juni naar Toldijk komt. De
burgemeester wil begin september de
clubs bijeen roepen. Er wordt al beke-
ken waar de borden moeten komen.
Het probleem hierbij zal de Provincie
zijn. Vraag is natuurlijk óf er wat te re-
gelen valt. “Er wordt gekeken naar al-
ternatieve plaatsen langs provinciale
wegen,” aldus burgemeester Aalde-

rink. Gerrit Garritsen vindt het jam-
mer dat niet éérst is overlegd met or-
ganisaties! Daarnaast is het kostenver-
hogend die sandwichborden, want de
posters moeten worden gedrukt.
In de rondvraag kwamen natuurlijk
de vragen: ‘Op welke termijn kan het
rond zijn en functioneren?’ en ‘Hoe
moeten we reclame maken voor onze
evenementen?’ aan de orde. Kort werd
stilgestaan bij het verschil tussen Be-
leid en Algemene Politie Verordening.
In principe is het de bedoeling dat het
in november 2007 allemaal rond is.
Maar als dat niet lukt, dán wordt een
tussenoplossing gezocht, een tijdelij-
ke, maar wél nette! ”We moeten iets
bedenken! We gaan er maandag gelijk
over overleggen,” aldus de burgemees-
ter. Voor het Evenementenportaal mo-
gen de verenigingen of organisaties
zelf een bord maken, met letters op ei-
gen manier en naar eigen wens.
APV wetgeving wordt vastgesteld door
de raad en Beleid wordt vastgesteld
door college. Het reclamebeleid heeft
vier weken ter visie gelegen, waarna
reacties verwerkt zijn en het definitief
werd vastgesteld. Robert Visschers leg-
de desgevraagd uit dat de aanhangers
met reclame vallen onder de Algeme-
ne Politie Verordening. Naar aanlei-
ding daarvan wordt artikel 2.1.5.1. be-
keken. Dit artikel verbiedt het om zon-
der vergunning van het college de weg
of een weggedeelte anders te gebrui-
ker dan overeenkomstig de publieke
functie daarvan. Het gaat vooral om
de verkeersveiligheid, reclame leidt de
mensen in het verkeer af.
Toldijk is aardig bruisend. “We heb-
ben ook een hoop werk met jullie,” al-
dus Robert Visschers lachend. En voor
de ‘Après Soleil Party’ van Flophouse
op 7 september 2007, het ‘Fiets em d’r
in’ evenement op 9 september, het
Humsteefeest op 27 oktober en het Pi-
ratenfeest op 28 oktober alle drie van
Humstee, afdeling Plattelands Jonge-
ren Steenderen (PJS), zullen in elk ge-
val borden in Toldijk komen! 
“De wetgeving ligt er, maar de conse-
quentie moet niét zijn dat activiteiten
niet meer kunnen!” aldus de slotcon-
clusie van burgemeester Henk Aalde-
rink.

Burgemeester Aalderink ontvangt Toldijkse delegatie over reclamebeleid

Oplossingen voorhanden, maar hoe snel?

Op woensdagmiddag 11 juli 2007 ontvingen Burgemeester Henk Aalde-
rink en de heer Robert Visschers van de afdeling Veiligheid, Vergunnin-
gen en Handhaving, een delegatie uit Toldijk om te praten over het nieu-
we Uitvoeringsprogramma tijdelijke reclame-uitingen. Alien Maalderink,
Jan Burgers, Dinand Garritsen en Gerrit Garritsen zetten hun bezorgd-
heid uiteen. Grote vraag was “Hoe maken we nu reclame voor onze activi-
teiten?” Het gesprek eindigde vooralsnog positief: er zal hoe dan ook ge-
zorgd worden dat in het nieuwe seizoen, dat in september begint, eventu-
eel tijdelijke, reclame-uitingen kunnen worden geplaatst!

De Toldiekse delegatie in gesprek over het reclamebeleid, (v.l.n.r.)  Jan Burgers, Dinand Garritsen, Alien Maalderink, Robert Visschers, burgemeester Henk Aalderink en Gerrit Garritsen.

Burgemeester Henk Aalderink vertelt hoe een Evenementenportaal eruit kan zien.

DRUKWERK VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

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 Weeversdrukkerij
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Voor de kinderen, die met honderden
naar de kasteelweide waren gekomen,
een erg leuke happening, waarbij de
vele vrijwilligers die deze dag tot een
succes maakten zeker een pluim op de
hoed mogen steken. De aanleiding
voor deze Berenddag is de kinderfiets-
route, die vier jaar geleden werd ge-
maakt naar aanleiding van de kinder-
boeken die Martine Letterie over Be-
rend van Hackfort schreef. Deze be-
roemde ridder leefde rond 1500 echt
als jongen op de kastelen Vorden en
Hackfort. De schrijfster was deze dag
zelf ook aanwezig om boeken te signe-
ren en om haar nieuwste boek ‘Mech-
teld op wolvenjacht’ te presenteren.

De kinderen konden op deze Berend-
dag aan tal van activiteiten meedoen
zoals bijvoorbeeld wol vilten. Met de
wol van de schapen konden middel-
eeuwse sieraden (armbanden e.d.)
worden gemaakt. Een eigen schild ma-
ken, maskers maken het kon allemaal
op deze dag. Ook konden de kinderen

over een loper paraderen waarna ze
als beloning ‘in naam van de heer van
Vorden’ tot schildknaap werden be-
noemd. De kinderen kregen voor deze
gebeurtenis een certificaat overhan-
digd. Paardrijden, ponyrijden, op een
vuurtje je eigen brood bakken, creati-
viteit te over. Een spelletje ‘jonkvrouw
redden’, wie wilde dat niet? ‘Moriaan-
tje zo zwart als roet’, was deze middag
in de persoon van Erik Oldenhave ook
van de partij. Het smeden van lepels,
scharen, spatels, ‘roetzwarte’ Erik
draaide er zijn hand niet voor om!
Ook veel belang-
stelling voor de
valkeniersshows.
Kinderen moch-
ten in een lange
rij gaan staan, de
hand ophouden
om vervolgens
heel even een
kleine valk op de
handpalm laten
plaatsnemen.

Een beetje griezelig, maar toch wel
leuk. Toen een grote giervalk het
luchtruim mocht kiezen en uit het ge-
zichtsveld verdween, dachten de kin-
deren ‘die komt nooit meer terug’. Vijf
minuten later gaf de valk gehoor aan
het fluitje van zijn baas. Hij scheerde
laag over de hoofden van het publiek
om vervolgens de vlucht te beëindigen
in de handschoen van de valkenier. 

Het ganzen drijven met bordercollies
blijft aardig om naar te kijken en niet
te vergeten de riddergevechten met
muzikale begeleiding van ‘Slagh ende
Stoot’. Zaterdagmiddag keken de men-
sen in het dorp verbaasd toen daar de
ruitergroep ‘Woud der Verwachting’
in optocht richting de kasteelweide
trok. En de middeleeuwse ruitergroep
op haar beurt eveneens verbaast om te
ontdekken dat er zomaar auto’s en
fietsers langs hen heen reden. Je zag ze
denken, wij houden de paarden liever
als vervoermiddel. En zo dacht Berend
van Hackfort er deze dag ook over!

Jeugd vermaakte zich uitstekend

Tijdens Berenddag even terug in de tijd

Kleine Jochem was er helemaal klaar voor, vier jaar en voor ‘de duvel’ niet
bang. Echter toen de grote ridder met veel kabaal en getrokken zwaard op
hem af kwam, vluchtte Jochem heel snel in de veilige armen van zijn moe-
der. Voor heel even maar, want wanneer je later als je groot bent, ridder
wilt worden dan moet je toch dapper zijn nietwaar. En zie bij de volgende
actie van de ridder, hield Jochem het zwaard goed vast. De ridder werd
bang, keek verbouwereerd om zich heen en toen de ‘dampen’ van het her-
olsche gevecht waren opgetrokken, was er op het strijdtoneel één winnaar
en u raadt het al, wie anders dan de vierjarige Jochem! Bovenstaand zo-
maar een onderdeel van de Berenddag die zaterdag onder ideale weers-
omstandigheden op de weide nabij kasteel Vorden werd gehouden.

Martine signeert

Bordercollies met ganzen

'Slagh en de Stoot'

Erik Oldenhave demonstreert

Onderkomen van Berend van Hackfort

Zwaardvechten In de rij voor de ponies

Broodjes bakken

Eigen schild maken

Certificaat schildknaap

De valkenier geeft uitleg



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.

(Griffie/raad en de afdelingen

Maatschappelijke ontwikkeling,

Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo Gld.

(B en w, directie, bouwen en milieu,

APV/bijz. wetgeving, brandweerzaken

en de afdelingen Ruimtelijke en econo-

mische ontwikkeling, Financiën en be-

lastingen,  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)

calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken en

Wmo-loket, overige afdelingen tot 15.00

uur), vr 8.30 -12.30 uur 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Maatschappelijke ontwikkeling (oude-

renzorg, volksgezondheid en jeugdbe-

leid), 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 ver-

voer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Bronckhorst is één van de weinige
gemeenten in Nederland waar het
in grote delen nog echt stil is. Deze
stilte vormt, in combinatie met de
natuur en het kleinschalige
landschap, een belangrijke kwaliteit
voor haar bewoners en oefent een
grote aantrekkingskracht uit op
toeristen. Daarnaast zijn er ook
plaatsen met meer bedrijvigheid.
Deze bedrijvigheid concentreert
zich voornamelijk in en nabij de
grotere dorpen en bedrijventerrei-
nen. Om een gebied waar rust
heerst, maar dat tegelijkertijd
economische bedrijvigheid moet
bieden, zo goed mogelijk te
beschermen is een geluidbeleid
ontwikkeld. De gemeenten van de
Regio Achterhoek hebben dit
gezamenlijk opgepakt. Het nieuwe
geluidbeleid van de gemeente

Bronckhorst bevat daardoor een
deel met uitgangspunten die voor
alle acht gemeenten geldt en een
deel met enkele specifieke
uitvoeringsregels voor het eigen
gebied. B en w stemden onlangs in
met het concept-geluidbeleid. Het
plan komt na de zomer ter inzage te
liggen, zodat belangstellenden hun
mening erover kunnen geven. U
vindt hierover dan meer informatie
op deze gemeentepagina's. Het is
de bedoeling dat de gemeenteraad
het geluidbeleid inclusief eventuele
opmerkingen van inwoners en
bedrijven in het najaar bespreekt.

André Baars, verantwoordelijk
wethouder, geeft aan: "Het geluid-
beleid geeft duidelijkheid over de
wijze waarop de gemeente Bronck-
horst omgaat met geluid in bepaalde

gebieden, die zijn onderscheiden.
We hebben natuur-, recreatie-,
agrarische, woon-, centrum- en
stiltegebieden en bedrijven- en
industrieterreinen op ons grond-
gebied aangewezen. Per type gebied
is bekeken welke geluidkwaliteit we
daar willen nastreven en hierover
zijn regionaal afspraken gemaakt. 
In de Wet geluidhinder en de Wet
milieubeheer staan landelijke regels
voor geluid. Het nieuwe geluidbeleid
is de maatwerkuitwerking daarvan."
Het geluidbeleid gaat een belang-
rijke input vormen voor allerlei
ruimtelijke (bestemmings)plannen,
vergunningen voor bedrijven en het
oplossen van knelpunten. Het plan
maakt duidelijk welke keuzes de
gemeente heeft gemaakt, waar deze
op zijn gebaseerd en welke gevolgen
deze kunnen hebben.

Met het geluidbeleid probeert de
gemeente vooral de ontvanger te
beschermen. Dit zijn de bewoners
van woningen of de wandelaar in het
natuurgebied. Deze verlangen
zoveel mogelijk stilte. Wethouder
Baars: "Stille gebieden zoals
Bronckhorst die kent, zijn ook uniek.
Maar daarnaast geeft het beleid
voldoende (geluid)ruimte aan
producenten van geluid: bedrijven 
en verkeer. We willen bedrijfseco-
nomische ontwikkelingen niet
ondermijnen. Het geluidbeleid
probeert een goede balans tussen
beide behoeften te geven."

Streefwaarde
In het geluidbeleid zijn per gebieds-
type streef-, grens- en plafond-
waarden aangegeven. De laagste
waarde in een gebied is de
streefwaarde, de hoogste waarde is
de grenswaarde. De streefwaarde is
het uitgangspunt dat een maker van
geluid in principe krijgt opgelegd.
Deze waarde wordt gemeten op de
gevel van het dichtstbijzijnde
geluidgevoelig object, bijvoorbeeld
een woning. In uitzonderingsgeval-
len is het mogelijk plafondwaarden
te vergunnen. Deze liggen boven de
grenswaarde van het gebied. De
streef- en grenswaarden gelden
alleen voor nieuwe situaties. Voor
bestaande situaties blijven de
huidige geluidsregels van kracht
totdat een wijziging optreedt in de
situatie.

Gemeente Bronckhorst komt met geluidbeleid
In samenwerking met gemeenten Regio Achterhoek

Binnen Bronckhorst is een werk-
groep van de SP (Socialistische Par-
tij) actief die aan 200 inwoners een
reactie heeft gevraagd over de bouw
van het nieuwe gemeentehuis in
Bronckhorst. De eerste kennis-
making met de burgemeester was
het aanbieden van de uitslagen
afgelopen vrijdag. Het merendeel
van de ondervraagden gaf aan dat zij
het oneens zijn met de plannen voor
het nieuwe gemeentehuis van
Bronckhorst. De gemeente kan zich
voorstellen dat een complex onder-
werp als de bouw van een nieuw
gemeentehuis kritisch gevolgd
wordt door haar inwoners en
huisvestingskosten geen populair
onderwerp zijn. Ook de communi-
catie over dit onderwerp ervaarden
de ondervraagden volgens het SP-
rapport als niet voldoende. De ge-
meente communiceert op dit mo-
ment met haar inwoners over dit

onderwerp via met name deze
gemeentepagina's in Contact, haar
website en openbare informatie-
avonden, waarbij iedereen van harte
welkom is. De SP-vertegenwoordi-
gers gaven aan dat mensen het
vooral betreuren dat niet hun
persoonlijke mening is gevraagd
over de nieuwbouwplannen via een
referendum. De gemeente Bronck-
horst hanteert echter andere manie-
ren om de mening van inwoners te
peilen zoals de informatieavonden
en verschillende officiële inspraak-
procedures. De gemeente is en blijft
bijzonder alert op het nieuwbouw-
proces en stelt alles in het werk om
een permanente huisvesting te
realiseren waar Bronckhorst trots
op mag zijn, binnen een budget dat
past bij haar financiële positie. De
burgemeester heeft de uitslagen van
de enquête doorgestuurd aan de
gemeenteraad.

SP-werkgroep biedt burgemeester enquête

over nieuwbouw gemeentehuis aan

Op een groot aantal locaties in de
gemeente staan milieuparkjes waar
u verschillende afvalsoorten
gescheiden kunt inleveren. Onder
meer ook in Vorden op de kruising
Dr. C. Lulofsweg en Hoetinkhof.
Inwoners kunnen hier glas, textiel,
papier en drank- en sappakken
kwijt. De laatste weken bereiken ons
regelmatig klachten over dit milieu-
parkje. Het betreft afval dat niet in
de containers wordt gedeponeerd,
maar er naast wordt gezet. Dit is niet
toegestaan! Het levert voor buurt-
bewoners een hoop overlast op
(papier waait weg, rondslingerend
glas is gevaarlijk etc). Mensen
denken soms dat de containers vol
zitten omdat afval er verkeerd in
wordt gedaan en er een verstopping
plaatsvindt. Zorg dat u dit niet
veroorzaakt! De gemeente voert
regelmatig controle uit (ook de
komende weken) op de naleving van
de regels bij milieuparkjes en kan
mensen boetes opleggen als zij zich
niet aan de regels houden.

De regels die gelden rond de
milieuparkjes zijn:
• zet niets naast de inworpzuilen

(geen papier, textiel, glas, dozen of
plastic zakken). Laten we samen
de omgeving schoon houden

• glas mag in de glasbakken worden
gedeponeerd tussen 08.00 en
20.00 uur. Biedt glas waar
mogelijk op kleur gescheiden aan.
Dit is belangrijk voor de
recyclingsmogelijkheden

• papier: prop geen kartonnen
dozen in de container. Deze zetten
binnen direct weer uit en
veroorzaken dan verstopping.
Kartonnen dozen alleen ge-
scheurd in stukken in de container
doen. Tip: bewaar oud papier in
een plastic krat, waar u uw
boodschappen ook weer in mee
naar huis kunt nemen

• als u uw afval met gemotoriseerd
vervoer naar de milieuparkjes
brengt, dient u de motor van het
voertuig uit te zetten tijdens het
deponeren

Bezorg geen overlast bij milieuparkjes!

Op 17 september a.s. organiseert
de gemeente Bronckhorst een
informatieavond over de voortgang
rond de nieuwbouw brede school
Hummelo. De avond vindt plaats bij
de Gouden Karper. Tijdens de
bijeenkomst wordt het definitief
ontwerp van de school gepresen-

teerd. Direct betrokkenen ontvan-
gen een persoonlijke uitnodiging.
Andere belangstellenden zijn
echter ook van harte welkom. 
Begin september vindt u op deze
gemeentepagina's meer informatie
over de avond.

Informatieavond brede school

Hummelo in september

In een natuurgebied is minder geluid toegestaan dan op een bedrijventerrein.



De gemeente gaat de Bannink-
straat en een deel van de Raad-
huisstraat in Hengelo Gld. herin-
richten. Hiervoor houdt de ge-
meente op 18 juli a.s. tussen 19.00
en 21.00 uur in het gemeentehuis
aan de Raadhuisstraat een inloop-
avond. Tijdens de inloopavond kan
een ieder aan de hand van de aan-
wezige tekeningen kennis nemen
van de uit te voeren werkzaam-
heden en vragen stellen aan de
aanwezige ambtenaren van de
gemeente.

In grote lijnen bestaat het werk
uit de volgende onderdelen:
• aanbrengen van asfalt op de

Banninkstraat vanaf de rotonde
met de Rondweg tot de kruising
met de Rozenhoflaan

• aanbrengen van een plateau op
de kruising Banninkstraat met
Kastanjelaan/Westerstraat

• aanbrengen van een verhoging in

de Banninkstraat ter hoogte van
de Rozenhoflaan

• herstraten van de weg, inclusief
de trottoirs en parkeerhavens
van de Banninkstraat, de krui-
sing op de Raadhuisstraat en de
Raadhuisstraat tussen de
Banninkstraat en de Spalstraat

• vervangen/vernieuwen van de
openbare verlichting

De plannen liggen van 19 juli t/m 
16 augustus 2007 ook ter inzage in
het gemeentekantoor, bij de afde-
ling Openbare werken. U kunt in
deze periode uw mening erover bij
deze afdeling kenbaar maken
(schriftelijk of mondeling). Voor
meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer 
S.J. Burggraaf van de gemeente, 
tel. (0575) 75 03 47.

N.B. De avond gaat niet over het
centrumplan Hengelo Gld.

Inleiding
De materie rond begraven en
begraafplaatsen is veelomvattend.
B en w vinden het belangrijk dat het
beleid en beheer op een kwalitatief
goed niveau is en betaalbaar blijft. 
In maart 2006 is de gemeente
gestart met het ontwikkelen en
harmoniseren van beleid rond
begraven en begraafplaatsen in
Bronckhorst. Met het eindrapport
geven b en w invulling aan een
adequate, eenduidige uitvoering van
deze gemeentelijk taak.

Juridisch kader
De Wet op de lijkbezorging beschrijft
de gemeentelijke taken bij het
overlijden van een inwoner van de
gemeente. Naast de administratieve
afwikkeling van een overlijden,
houdt de afdeling Publiekszaken de
verplichte begraafplaatsadministra-
tie bij. Het opzetten van een nieuwe,
geautomatiseerde begraafplaats-
administratie is nagenoeg afgerond.
Per 1 januari 2007 vervielen de oude
begraafplaatsverordeningen (wet
Arhi). De werkgroep onderzocht 
in welke mate vereenvoudiging 
van de regels kan plaatsvinden
(administratieve lastenverlichting
voor de burger). Aan de hand van 
het model van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten heeft de
gemeente een nieuwe Verordening
op het beheer en onderhoud van de
begraafplaatsen opgesteld. De
nieuwe verordening is met ingang
van 1 januari 2007 in werking
getreden. In de verordening staat
dat b en w nadere uitvoeringsregels
mogen opstellen. Deze zijn
inmiddels vastgesteld voor de
openstellingstijden van de
begraafplaatsen. De nadere regels
voor grafbedekkingen, voor graven
en asbezorging en voor het
schudden van graven zijn in ontwerp
door b en w vastgesteld.

De begraafplaatsen
De sfeer, het onderhoudsniveau 
en de diversiteit van onze begraaf-
plaatsen spreken inwoners,
nabestaanden en bezoekers aan.
Het onderhoudsniveau heeft direct
effect op de beeldkwaliteit. De
gemeente heeft het toekomstig
onderhoud op de begraafplaatsen
vastgelegd in een beheerplan dat 
in juni door de gemeenteraad is
vastgesteld. Vanaf 1 januari 2008
geeft de gemeente uitvoering aan dit
beheerplan. De gemeente beheert
twee joodse begraafplaatsen, één in
Bronkhorst en één in Vorden. Er
vinden al jaren geen begravingen
meer plaats. Het joodse geloof kent

eeuwige grafrust. Het door ons
gevoerde beheer van deze begraaf-
plaatsen is minimaal. Op alle vijf
gemeentelijke begraafplaatsen en
enkele bijzondere begraafplaatsen
liggen oorlogsgraven. Regulier
onderhoud van deze graven voert de
gemeente uit. De burgemeester
heeft een gemeentelijke consul
benoemd (de begraafplaatsbeheer-
der).

Capaciteit
De begraafplaatsen Vorden en
Zelhem raken vol. De gemeente
Vorden heeft in 2004 een in- en uit-
breidingsplan opgesteld. Om tijdig 
in de ruimtebehoefte te kunnen
voorzien, moet de eerste inbreiding
zo snel mogelijk worden uitgevoerd.
Het plan vergt een investering van 
€ 180.000,- in 2008 en € 313.000,- in
2011. De inbreiding van de begraaf-
plaats Zelhem met 250 graven vergt
een investering van € 20.000,

Islamitisch begraven
B en w vinden dat de gemeente op
tenminste één begraafplaats
gelegenheid moet bieden tot
islamitisch begraven. Een islami-
tisch grafveld is eenvoudig in de
geplande in- of uitbreidingen in te
passen. B en w denken dat een
grafveld met 30 graven vooralsnog
voldoende is. De gemeente wil dit
doen op de begraafplaats Zelhem.

Belastingverordening 2008
De nieuwe belastingverordening
kent één tarieventabel, met een
eenduidige omschrijving en één
tarief per afzonderlijke dienst. De
diensten zijn gegroepeerd in vier
kostencategorieën.

• grafrecht: een vergoeding voor het
feitelijk gebruik van de grond

• begraafrecht: dekt de kosten voor
de feitelijke begrafenis

• begraafplaatsrecht: dekt de
kosten voor aanleg en onderhoud
van de begraafplaats

• onderhoud graf: dekt de kosten
voor het onderhoud van de
grafsteen en blijvende grafbeplan-
ting

Overeenkomstig de Inspraak-
verordening van de gemeente
Bronckhorst verlenen b en w
inspraak op:
• het eindrapport van de werkgroep

harmonisatie begraafplaatsen
• de herziene Verordening op het

beheer en gebruik van de
algemene begraafplaatsen
gemeente Bronckhorst

• de gewijzigde Nadere regels
grafbedekkingen op de algemene
begraafplaatsen gemeente
Bronckhorst

• de gewijzigde Nadere regels voor
graven en asbezorging

• de Nadere regels voor het
schudden van graven

U kunt de genoemde stukken inzien
op de afdeling Openbare werken in
het gemeentekantoor. Ook vindt u de
stukken op de gemeentelijke
website. Tot en met 15 augustus
2007 kunt u uw zienswijze kenbaar
maken aan b en w, schriftelijk (zie
postadres) of mondeling aan de
medewerkers van de afdeling
Openbare werken. De gemeente-
raad zal naar verwachting in
september 2007 het eindrapport 
en de gewijzigde verordening
vaststellen.

Eindrapport harmonisatie begraafplaatsen

U kunt inspreken t/m 15 augustus a.s.

Eind juni zijn er vier bijeenkomsten
geweest waar inwoners van de
gemeenten Bronckhorst, Lochem
en Zutphen hun ideeën, initiatieven
en meningen konden geven over de
invulling en mogelijkheden in het
buitengebied. Tijdens deze bijeen-
komsten hebben ruim 180 mensen
deelgenomen aan de discussies.

De gemeenten Bronckhorst,
Lochem en Zutphen zijn half maart
gestart met het opstellen van een
landschapsontwikkelingsplan (LOP).
Dit plan moet de basis vormen voor
latere burgerinitiatieven, waarin
bewoners kunnen zien wat wel en
niet mogelijk is binnen hun landelij-
ke gebied. Dit moet de trajecten voor
initiatieven in het buitengebied
versnellen. De avonden hebben veel
ideeën en inzichten opgeleverd en
hebben knelpunten in het gebied
naar voren gebracht. Ook is er
enthousiast gereageerd op de
oproep om zitting te nemen in de

klankbordgroep. Daarnaast 
hebben diverse initiatiefnemers
aangekondigd met hun plannen 
te komen of hebben plannen
meegegeven. De rode draad tijdens
alle vier bijeenkomsten was de rol
en de toekomst van de landbouw. 
In de Graafschap is tussen de grote
natuur- en landgoederengebieden
sprake van een echt verwevings-
landschap waar de grondgebonden
landbouw één van de belangrijkste
spelers is. Ook voor de toekomst ziet
het merendeel van de aanwezigen
een belangrijke rol voor de land-
bouw in het landschap liggen. 
Vanuit de landbouw wordt dit
beaamt, mits zij kunnen meegaan
met de toekomst en de bedrijven
niet overal door beperkt worden.
Alle tijdens de avonden genoemde
opmerkingen, initiatieven en ideeën
worden gebundeld en dienen als
input voor het LOP. Na de zomer
wordt een eerste analyse voor-
gelegd aan de klankbordgroep. Eind
2007 zoeken de gemeenten contact
met groepen initiatiefnemers in het
gebied. Mensen kunnen zich
hiervoor aanmelden via de gemeen-
telijke websites onder www.bronck-
horst.nl � Infobalie � Plannen en
projecten � Landschapsontwikke-
lingsplan. Voor de zomer van 2008
volgt een nieuwe serie bijeen-
komsten waarin de uitwerking en
uitvoeringsmogelijkheden van het
nieuwe Landschapsontwikkelings-
plan de hoofdrol spelen.

Roadshows voor Landschaps-

ontwikkelingsplan goed bezocht

De aanwezigen deelden hun ideeën tijdens

de roadshows.

De monumentencommissie
vergadert op 18 juli a.s. om 09.00
uur in het gemeentekantoor. De

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

Monumentencommissie

Inloopavond herinrichting

Banninkstraat en deel Raadhuisstraat

Hengelo Gld. op 18 juli

(1 augustus)

(8 augustus)
(25 juli)



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 (bij-
voorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben. 

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

Vragen?
Heeft u nog vragen, belt u dan naar de afdeling Communicatie, tel. (0575) 75 04 68.

Fotowedstrijd Kinderen in Bronckhorst

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronkhorst, plaatsen terras overzijde van de weg van restaurant (zijkant van de kapel),

restaurant Het Wapen van Bronkhorst
• Bronckhorst, tijdelijke reclame-aanduidingen voor feest, 1 oktober t/m 29 oktober 2007,

stichting Humstee
• Drempt, hoek Zomerweg-Hulsevoortseweg, kermis en tijdelijke gebruiksvergunning tent op 

16 september van 13.00 tot 01.30 uur en 17 september van 09.00 tot 01.30 uur, live-muziek op 
16 en 17 september 2007 van 10.00 tot 00.30 uur, dhr. J. Hoppenreijs

• Drempt, loterij tijdens antiek/curiosa/rommelmarkt, 23 september 2007, Ned. Rode Kruis
Welfarewerk

• Hengelo Gld., Baaksevoetpad 5, bruiloft, tijdelijke gebruiksvergunning voor tent, tijdelijke
verkeersmaatregel, 8 september 2007 van 14.30 tot 00.30 uur, dhr. R.J. Linthorst Homan

• Hengelo Gld., de Hietmaat, concours hippique, 23 september 2007 van 08.00 tot 17.00 uur, 
PC Hengelo

• Hengelo Gld., tijdelijke verkeersmaatregel voor ANWB Streetwise op 25 september 2007 van
08.00 tot 15.00 uur, Ds. J.L. Piersonschool

• Steenderen, tijdelijke reclame-aanduidingen voor Fiets 'm d'r in, 13 augustus t/m 9 september
2007, plattelandsjongeren Steenderen

• Voormalige gemeente Hummelo en Keppel, venten met bloemen, augustus 2007, paarden-
sportvereniging De Doornslagruiters

• Zelhem, Korenweg 4, 29e Jan van Beekrit (Enduro), tijdelijke gebruiksvergunning tent en
tijdelijke verkeersmaatregel op 3 november 2007, ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet
voor clubgebouw op 3 november 2007 van 08.00 tot 24.00 uur, Zelhemse auto- en motorclub

• Zelhem, Meindert Hobbemastraat, straatfeest en afsluiten straat, 28 september 2007 van 
12.00 tot 30 september, buurtvereniging M. Hobbemastraat

• Zelhem, Burg. Rijpstrastraat 10, ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet, 21, 29 juli
en 4 augustus 2007, Ellen's eethuisje

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

Bouwvergunningen
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 27, veranderen carport
• Hoog-Keppel, Schoolstraat 13, vernieuwen schuur
• Laag-Keppel, Bernhardlaan 11, vergroten woning
• Rha, Prinsenmaatweg 10, plaatsen nieuwe ruimte voor melkrobot
• Steenderen, Koningin Julianalaan 11, bouwen carport
• Vorden, Enzerinckweg 4, bouwen woning en werkplaats
• Vorden, Vunderinkhof 24, gedeeltelijk vergroten woning
• Zelhem, Halseweg 33a, gedeeltelijk vergroten ligboxenstal melkvee
• Zelhem, Heidenhoekweg 7, veranderen schuur tot woning
• Zelhem, Kampweg 6, gedeeltelijk vergroten woning
• Zelhem, Prinses Margrietstraat 7, vergroten woning
• Zelhem, Ruurloseweg 30-32, gedeeltelijk vergroten recreatiewoning

Aanvragen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, de Steege 39, vrijstelling om een terrasoverkapping te mogen bouwen en wegens het

bouwen van een hoger (ander) bouwwerk dan 2 meter, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid
opgenomen in het geldende bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992'

Het bouwplan ligt vanaf 19 juli t/m 1 augustus 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 17, vrijstelling om een woning te mogen vergroten en

wegens een kleinere afstand tot de zijdelingse perceelgrenzen dan 5 meter, het betreft een
vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in het geldende bestemmingsplan 'Vorden Centrum en
Oost 1994'

Het bouwplan ligt vanaf 19 juli t/m 15 augustus 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in 
het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de bovenstaande 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 Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Voorgenomen vrijstellingen

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 9 juli 2007:
• Vorden, Groeneweg 1, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend

bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994'

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit be-
sluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 6 juli 2007:
• Hengelo Gld., de Hietmaat, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens de paarden-

keuring op 7, 14, 28 juli en 1 september 2007, de heer W.A.M. Weerink
• Hengelo Gld., Spalstraat 1, ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet, 11 t/m 15 juli 2007, 

Vier Jaargetijden Franchise B.V. J. Boerkamp
• Zelhem, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen voor vogelshow, 3 t/m 20 november 2007,

Vogelvreugd Zelhem
Verzonden op 9 juli 2007:
• Hengelo Gld., Hoog- en Laag-Keppel, Hummelo, Zelhem en Vorden van 1 t/m 20 juli en Halle,

Baak, Toldijk en Wichmond van 9 t/m 29 juli, tijdelijke reclameaanduidingen voor de Achter-
hoek Spektakeltoer, stichting Achterhoek Spektakel

• Vorden en omgeving, tocht met authentieke rijtuigen, 12 augustus 2007 van 09.30 tot 16.00 uur,
In de Reep'n Vorden e.o.

• Zelhem, centrum, muziek- en straatfestival, 29 juli 2007 van 12.00 tot 24.00 uur, stichting
Achterhoek Spektakel

Verzonden op 10 juli 2007:
• Bronckhorst, tijdelijke reclameaanduidingen voor rommelmarkt, 21 juli t/m 6 augustus 2007,

marktorganisatie Hogebos
• Vorden, kasteelweide, tijdelijke gebruiksvergunning diverse tenten i.v.m. Castle Fair, 13 t/m 

30 augustus 2007, Castle Events
• Vorden, parkeerplaats Eikenlaan 2a, vogelschieten, 28 juli 2007 van 20.00 tot 23.00 uur,

stichting C.C.K.
• Zelhem, braderie Smidstraat, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 21 juli en 4 augustus

2007 van 14.00 tot 22.00 uur, Super De Boer Hollak V.O.F.
• Zelhem, parkeerplaats sporthal De Pol, snuffel-/rommelmarkt en kofferbakverkoop, 

5 augustus 2007 van 10.00 tot 17.00 uur, marktorganisatie Hogebos
Verzonden op 11 juli 2007:
• Bronckhorst, wandelvierdaagse, 14 t/m 17 augustus 2007, stichting de Achterhoekse

Wandelvierdaagse
• Hengelo Gld., buurtfeest Bekveld met vogelschieten, toneel- en dansavond met verloting, tijde-

lijke gebruiksvergunning tent, 7 september van 19.00 tot 01.00 uur en 8 september 2007 van
09.30 tot 01.00 uur, buurtvereniging Bekveld

• Hengelo Gld., ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 7 september van 17.00 tot 01.00 uur
en 8 september van 09.00 tot 01.00 uur, P.B.J. Leferink

• Olburgen, Olburgseweg, kermis Olburgen-Rha, 10 augustus van 18.30 tot 1.00 uur, 
11 augustus van 10.00 tot 01.00 uur, 12 augustus 2007 van 11.00 tot 21.00 uur, tijdelijke
reclame van 16 juli t/m 14 augustus 2007, oranjevereniging Olburgen-Rha

• Vorden, Oude Zutphenseweg 5a, open dagen en ontheffing winkeltijdenwet, 14 t/m 
16 september 2007 van 10.00 tot 18.00 uur, pompoenerie Tonda Pandana

• Zelhem, Markt 4, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 21 juli en 4 augustus van 15.00 tot
00.00 uur, R. Kelekci (Ali Baba)

Verzonden op 12 juli 2007:
• Hengelo Gld., Varsselseweg, buurtfeest met vogelschieten en kinderspelen, 31 augustus van

19.00 tot 24.00 uur en 1 september 2007 van 14.00 tot 00.30 uur, K.H.V.
• Hoog-Keppel, Laag-Keppel en Eldrik, volksfeest van 29 augustus t/m 4 september 2007,

ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet op 31 augustus van 14.00 tot 24.00 uur en 
1 september 2007 van 11.00 tot 01.00 uur aan U.K. Dijkstra-Rumpf, tijdelijke gebruiks-
vergunning tent op 31 augustus en 1 september 2007, vereniging volksfeesten Hoog-Keppel,
Laag-Keppel en Eldrik

• Vorden en omgeving, Hanzeloop 2007, 1 september 2007 vanaf 14.30 uur, A.V. Hanzesport
Zutphen

• Zelhem, D'n Draejer, jaarlijks buurtfeest met optocht en kermisattracties, 17 augustus van
20.00 tot 01.00 uur, 18 augustus van 10.00 tot 01.30 uur en 19 augustus 2007 van 13.30 tot 
21.00 uur, buurtvereniging Velswijk

Verzonden op 13 juli 2007:
• Hengelo Gld., Sarinkdijk, bruiloftsfeest, 12 augustus 2007 van 14.00 tot 22.00 uur, 

G.J. Ruiterkamp
• Hengelo Gld., Koningsweg 26a, het permanent plaatsen van een verwijsbord naar de tand-

prothetische praktijk, J. Riefel

Verleende vergunningen
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• Steenderen, jaarlijkse kermis met lunapark, vogelschieten, vogelknuppelen, kinderspelen,
optocht en diverse verkeersmaatregelen, 13 t/m 15 september 2007, stichting Kermis
Steenderen

• Vorden, Eikenlaan, babybiggenmealbal en tijdelijke gebruiksvergunning tent op 11 augustus
2007 van 19.00 tot 01.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet aan K. Bakker, vrijwilli-
gersavond op 17 augustus 2007 van 20.00 tot 24.00 uur, stichting Babybiggenmealbal

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 6 juli 2007:
• Zelhem, Toorweg 4, plaatsen dakkapel
Verzonden op 10 juli 2007:
• Drempt, Dreef 32/34, plaatsen carport
• Hengelo Gld., De Heurne 51, gedeeltelijk vergroten woning en bouwen tuinhuisje
• Vorden, Hamsveldseweg 3a, bouwen bergruimte, verleend met vrijstelling op grond van artikel

15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, het Stroo 21, bouwen bijgebouw met overkapping, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Juttepad 14, plaatsen carport

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 6 juli 2007:
• Keijenborg, Remmelinkdijk 9a, bouw berging
• Olburgen, Olburgseweg 19, bouw berging
Verzonden op 10 juli 2007:
• Vorden, Galgengoorweg 1, vervangend bouwen recreatiewoning met bergruimte, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 10 juli 2007:
• Vorden, Ambachtsweg 11, bouwen bedrijfsgebouw

Toewijzingen gehandicaptenparkeerplaats
Verzonden op 16 juli 2007:
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling ligt vanaf 17 juli t/m 28 augustus 2007

ter inzage het besluit tot toewijzing van:
• Vorden, de heer E.J. Jolie, de Eendracht 17, het gebruik van een gehandicaptenparkeerplaats

Dit besluit ligt tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruim-
telijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegen-
heid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via tel. (0575) 75 03 67.

Kapvergunningen
Verzonden op 10 juli 2007:
• Hengelo Gld., Veldhoekseweg, vellen van vier inlandse eiken, zeven Amerikaanse eiken en één

linde, geen herplantplicht
• Vorden, Het Jebbink 30, vellen van één conifeer en één den, geen herplantplicht
• Hoog-Keppel, begraafplaats, vellen van twee eiken, acht coniferen, twee taxussen en één pijn-

boom, geen herplantplicht

Ontheffingen verbod voor motorvoertuigen
Verzonden op 13 juli 2007:
• Hengelo Gld., mevrouw J.W. Riethorst- Wullink (kenteken: 80-HH-XH), Wichmondseweg 34,

mogen rijden op de Wichmondseweg (tussen de Meeninklaan en de Koningsweg) en de paral-
lelweg Rondweg N316

Sloopvergunningen
Verzonden op 11 juli 2007:
• Zelhem, Industriepark 2, geheel slopen dakbedekking van brandweerkazerne, komt asbest-

houdend afval vrij
Verzonden op 12 juli 2007:
• Drempt, Rijksweg 42, geheel slopen van een schuur/berging, komt asbesthoudend
afval vrij
• Hengelo Gld., Stellingweg 4, geheel slopen van een schuurtje/schuilplaats voor vee, komt as-

besthoudend afval vrij
• Toldijk, Hoogstraat 34, gedeeltelijk slopen van een woning
• Vorden, Baakseweg 5, gedeeltelijk slopen van een woning, een appartementengebouw
en een kapschuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Deldensebroekweg 8, geheel slopen van een wagenloods/berging, komt asbesthou-

dend afval vrij
• Zelhem, het Hietland 3, geheel slopen van een schuur/carport, komt asbesthoudend
afval vrij
• Zelhem, Kruisbergseweg 12, geheel slopen van een jongveestal, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo Gld., in verband met een buurtfeest is de Hogenkampweg, tussen de Steenderense-

weg en de Koekoekweg, van 7 t/m 9 september 2007 afgesloten voor alle verkeer, behalve be-
stemmingsverkeer

• Hoog-Keppel, Laag-Keppel en Eldrik, tijdens de jaarlijkse volksfeesten gelden de volgende
verkeersmaatregelen: op 1 september zijn de Burgemeester van Panhuysbrink, Burgemeester
Vrijlandweg en de Dubbeltjesweg (binnen de bebouwde kom) in Hoog-Keppel van 13.00 tot
16.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer, ook geldt op de Burge-
meester van Panhuysbrink van 29 augustus t/m 3 september 2007 een parkeerverbod en tot
slot is op 31 augustus 2007 de toegangsweg tot kasteel Keppel afgesloten voor het verkeer,
behalve bestemmingsverkeer

• Hummelo, in verband met het volksfeest zijn de Dorpsstraat (N314), Zutphenseweg (N314),
Torenallee (N314), tussen de Broekstraat en de Zutphenseweg, en de Keppelseweg (N314) op
11 september van 12.00 tot 19.00 uur en 12 september 2007 van 07.00 tot 19.00 uur afgesloten
voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Voor het doorgaande verkeer geldt dan de
volgende omleidingsroute:
- komende vanuit Laag-Keppel en Doetinchem: via de Zelhemseweg, Hummeloseweg, Kruis-

bergseweg, Kroezerijweg, Hengelosestraat, Steenderenseweg, Bronkhorsterstraat, Rei-
gersvoortseweg, Hoogstraat en Zutphen-Emmerikseweg

- komende vanuit Baak en Steenderen: via de Hoogstraat, Reigersvoortseweg, Bronkhorster-
straat, Steenderenseweg, Hengelosestraat, Kroezerijweg, Kruisbergseweg, Hummeloseweg
en Zelhemseweg

Indien de werkzaamheden aan de Broekstraat in Hummelo tegen die tijd zijn afgerond, geldt de volgende
omleidingsroute:
- komende vanuit Laag-Keppel en Doetinchem: via de Zelhemseweg, Broekstraat en

Torenallee

- komende vanuit Toldijk: via de Torenallee, Broekstraat en de Zelhemseweg
• Olburgen, tijdens de kermis van 10 t/m 12 augustus 2007 is de Olburgseweg, tussen de

Pipeluurseweg en de Dierenseweg, afgesloten voor het verkeer, behalve bestemmingsverkeer
en geldt een parkeerverbod op het Roggeland aan de zijde van de even huisnummers en de
Olburgseweg aan de zijde van de oneven huisnummers. Voor het doorgaande verkeer wordt
een omleidingsroute ingesteld via de Pipeluurseweg, de Capellegoedweg en de Dierenseweg

• Steenderen, tijdens de kermis gelden de volgende verkeersmaatregelen:
- van 13 t/m 15 september 2007 is de J.F. Oltmansstraat, vanaf de Dr. Alfons Ariënsstraat tot

de Kastanjelaan, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer en geldt een
parkeerverbod aan beide zijden van de weg voor de Kastanjelaan en de Bronkhorsterweg
(binnen de bebouwde kom). Voor het doorgaande verkeer is een omleidingsroute ingesteld
via de Kastanjelaan en de Bronkhorsterweg

- op 15 september 2007 zijn van 13.00 tot 18.30 uur de Dorpsstraat, Landlustweg, Wheme-
straat, Toldijkseweg, vanaf huisnummer 1 tot en met 13a, Burgemeester Smitstraat, Bronk-
horsterweg, vanaf huisnummer 1a t/m 36, de Harmen Addinkstraat en de Dr. Alfons Ariëns-
straat, vanaf huisnummer 1 tot en met 23, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestem-
mingsverkeer. Voor het doorgaande verkeer is er dan een omleidingsroute via de Kastanje-
laan, de Bronkhorsterweg en de Prins Bernhardlaan

• Vorden, in verband met de Castlefair geldt van 22 t/m 26 augustus 2007 een parkeerverbod aan
beide zijden van de weg op de Ruurloseweg (N319), tussen de Dorpsstraat en de spoorlijn, en
de Schuttestraat, vanaf de Ruurloseweg tot aan de eerste afslag

• Vorden, tijdens de open dagen van pompoenerie Tonda Pandana geldt van 14 t/m 16 september
2007 aan de noordzijde van de Oude Zutphenseweg, tussen de Zeltsweg en de Kerkhoflaan, een
parkeerverbod

• Vorden, tijdens de zomerfeesten geldt van 18 juli 10.00 uur t/m 22 juli 12.00 uur een
parkeerverbod aan beide zijden van de weg op de Decanijeweg, tussen de Zutphenseweg en de
Molenweg, de Molenweg, tussen de Stationsweg en de Decanijeweg, en de Stationsweg, tussen
de Ruurloseweg/Dorpsstraat en de Molenweg

• Zelhem, door een snuffel-/rommelmarkt en kofferbakverkoop is de parkeerplaats van
sporthal De Pol op de Vincent van Goghstraat op 5 augustus 2007 van 07.00 tot 18.00 uur afge-
sloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Zelhem, door het jaarlijkse buurtfeest in Velswijk is de Velswijkweg, tussen de Kruisbergseweg
en de Populierenweg, van 17 augustus 13.00 uur t/m 19 augustus 2007 21.00 uur afgesloten
voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

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

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

Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

• Hengelo Gld., door rioleringswerkzaamheden is de Raadhuisstraat, tussen de Kervelseweg en
de Marktstraat, van 20 t/m 23 augustus 2007 of zoveel langer of korter als nodig is, afgesloten
voor het verkeer

Wegwerkzaamheden

Meldingen art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 19 juli
t/m 29 augustus 2007 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41
Wet milieubeheer ter inzage:
• Vorden, Dorpsstraat 34, het veranderen van een inrichting waarop het Besluit Horeca-, Sport

en recreatie-inrichtingen milieubeheer van toepassing is. Op grond van het ingevulde
meldingsformulier is er sprake van een café met terras

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 19 juli
t/m 29 augustus 2007 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Baak, De Veersweg 5, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

melkrundveehouderij
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 15, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning

voor een melkrundveehouderij
• Keijenborg, Wolsinkweg 1, een oprichtingsvergunning voor een schapenhouderij
• Vorden, Kostedeweg 7, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

paardenhouderij en het exploiteren van een groepsaccomodatie
• Zelhem, Industriepark 7a, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

kunststofverwerkend bedrijf

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 ontwerp-
besluiten.

Wet milieubeheer
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De DVD ‘Bronckhorst, 

beleef het!’ is te koop 

bij de VVV Bronckhorst. 

De vastgestelde

verkoopprijs is € 7,50. 

Een leuke manier om 

kennis te maken met 

de gemeente 

Bronckhorst!

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b. belanghebbenden die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig

zienswijzen in te brengen.
Het 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 30 augustus 2007.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de 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.

Onsteinseweg 2  •  7251 ML  Vorden (Medler)  •  (0575) 55 68 70

Het adres voor  KOOLZAADDORSEN
Voor deskundigheid en/of teeltbegeleiding bent u bij ons

op het juiste adres.

Levering van: • Ophoogzand
• GFT compost
• Tuinaarde
• Grind
• Bestratingsmateriaal

„Medo geeft de landbouw een karakter!”

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

GAZELLE FREE
Comfortabele stadsfiets exclusief verkrijgbaar bij Profile met:
• Shimano Nexus 7 versnellingen met rollerbrakes
• Auto L-Naafdynamo
• verende voorvork en verstelbare stuurpen 
• ook verkrijgbaar in damesmodel

vanaf 

¤ 759,-

bij aankoop van dit exclusieve model

€100,- AAN GRATIS 100,- AAN GRATIS BBOODSCHAPPEN 
BIJ SUPER DE BOER GROTENHUYS IN VORDENBIJ SUPER DE BOER GROTENHUYS IN VORDEN

Profile 

Bleumink al 

15 jaar het 

juiste adres voor 

grenzeloos 

fietsplezier!

Zomerfeesten in de gemeente Bronckhorst Zaterdag 21 juli en zaterdag 4 augustus Zelhem

Donderdag 19 juli t/m zondag 21 juli Vorden

P A R E L  V A N  D E  W E E K

Meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

WEEKBLAD Nu ook op

internet!

Dus kijk snel op

www.contact.nl
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Ze kennen elkaar al jaren via de over-
koepelende organisatie VBO, de Ver-
eniging Bemiddeling Onroerend Goed
en volgden allemaal dezelfde oplei-
dingen. “In totaal hebben we meer
dan 50 jaar ervaring,” zegt Hans Bo-
schloo lachend.
De vier makelaars zijn zeer content
met de samenwerking. “We hebben al-
lemaal onze eigen specialiteiten. Maar
door samen te gaan vullen we elkaar
nog meer aan en er ontstaat zo een
nog breder dienstenpakket,” aldus
Hans Boschloo.
De Streek Makelaars geven deskundig
advies en actieve begeleiding, met een
persoonlijke benadering op het gebied
van woningen, bedrijfsmatig- en lan-
delijk/agrarisch vastgoed, melkquo-
tum en productierechten.
Daarnaast worden diverse taxaties ver-
richt voor financieringen, overnames,
herbouwwaarde berekeningen voor
verzekeringen, maatschap- of BV vor-

ming, fiscale doeleinden, WOZ en be-
zwaarschriften en waardebepalingen.
De regio waarin de Streek Makelaars
werken is zeer uitgestrekt en beslaat
Zuidoost Veluwe en de Achterhoek. Zij
zijn in deze omgeving goed op de
hoogte van veranderingen. 
“Maar mijn gebied is toch wel meer ge-
richt op de gemeenten Brummen en
Voorst en omstreken wat bemiddeling
betreft en taxaties voor verzekeringen
in samenwerking met Wim Korne-
goor voor de gehele Achterhoek,” vult
Henk Nijenhuis aan. 
Hans Boschloo en Wim Kornegoor zijn
vooral gericht op landelijk vastgoed en
werken voornamelijk in de Achter-
hoek. Hier hebben zij te maken met
een gevarieerd woningaanbod. “Bij-
voorbeeld een agrarische woning met
of zonder agrarisch bestemming ver-
kopen of aankopen of het wijzigen
van deze bestemmingsplannen,” al-
dus Wim Kornegoor. “Hierbij zijn vele

factoren van invloed op de waarde van
de woning.”
Gea Haan: “Voor niet-agrarische wo-
ningen, veelal in de regio Zutphen,
Doetinchem en Doesburg moeten ze
bij mij zijn. In de bebouwde kom is het
overigens weer heel anders om de om-
geving te vergelijken, omdat er met
heel andere factoren rekening gehou-
den moet worden.”

Doordat er steeds veranderingen wor-
den doorgevoerd in wet- en regelge-
ving worden de makelaars permanent
bijgeschoold door de branchevereni-
ging VBO. De Streek Makelaars zijn
derhalve Register Makelaar/Taxateur
en binnen hun eigen specialisme in
het SCVM, Stichting Certificering VBO
Makelaars, geregistreerd. Deze stich-
ting heeft ruim 900 gecertificeerde
makelaars en taxateurs ingeschreven,
die aantoonbaar moeten voldoen aan
actuele eisen met betrekking tot ken-
nis, inzicht, vaardigheden en beroeps-
houding. De gecertificeerde make-
laars moeten permanent blijven bij-
scholen.

De titelbescherming en beëdiging van
makelaar en taxateur werden in 2001
afgeschaft. Daarom ontwikkelden en-
kele organisaties op het gebied vande
makelaardijverschillende concurre-
rendecertificeringregelingen die moe-
ten garanderen dat de makelaar of
taxateur deskundig, betrouwbaar en
onafhankelijk is. Deze certificering
geeft bepaalde bevoegdheden, zoals
het mogen taxeren voor Nationale Hy-
potheek Garantie en voor de hypo-
theekbanken. Tevens zijn de Streek
Makelaars door DNV gecertificeerd,
het Det Norske Veritas dit wordt als
zeer waardevol beschouwd. Streek Ma-
kelaars Wim Kornegoor, Baak, tele-
foon 06-20801930, Henk Nijenhuis,
Hall/Eerbeek, telefoon 06-22456165,
Hans Boschloo, Steenderen, telefoon
06-30543954 en Gea Haan, Toldijk, tel.
06-53727208. 

Overige informatie op de site:
www.streekmakelaars.nl

Nieuw in de Achterhoek

Streek Makelaars

In het begin van 2007 verenigden vier VBO-makelaars, Wim Kornegoor,
Hans Boschloo, Gea Haan en Henk Nijenhuis zich tot ‘Streek Makelaars’.
Alle vier hebben zij een jarenlange ervaring op het gebied van woningen,
bedrijfsmatig- en landelijk/agrarisch vastgoed. “Door de krachten te bun-
delen ontstaat een nog breder dienstenpakket,” aldus de vier. “Een meer-
waarde voor onze klanten!”

Streek Makelaars (v.l.n.r.) Henk Nijenhuis, Gea Haan, Wim Kornegoor en Hans Boschloo.
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Ze zit biej mekaar in het verzor-
gingshuus. Gerrad en Jenneken.
De hande raakt mekaar. Ze hebt
het een betjen te pakken. Gerrad
bezorgd: ”Wat zit oew vanmorgen
dwars mien Jenneken? Iej kiekt zo
sip”. Gerrad nemt d’r kleine hand
in ziene grote brede hand en
streelt eur zachte. Hee kik teeder
ummenear op eur mooie gerimpel-
de gezichtjen. Nao een lange stille
pauze zonder Gerrad an te kieken,
snik snik: ”Wiej hadden het nog
neet motten vertellen Gerrad. Het
is te vrog. Wiej hadden nog wat
langer motten wachten. Iej had-
den te weinig geduld. Het was zo
mooi wiej met mekaar zonder dat
andern d’r nog van wisten. Allenig
de meikes hier hadden wel een ver-
moeden en no en no …. kan ik er
neet mear van slaopen. Wanneer
oewe kindre miej no eenmaol neet
aardig wilt vinden en lelijk tegen
mien dood en slecht van mien pra-
ot. ”Ze truk eur kleine hand weg
uut zien groten voest en frommelt
met eur kleine zak deuksken, een

dikken traon lup langs eur kleine
neusken, ze snikt zacht veur zik
hen. Gerrad hellig en van ’t rit. Is
efkes stille en zeg dan kriebelig:
”Waorop zolle wiej beiden hebben
motten wachten? Waorumme zol-
len de leu en onze kindre neet
meugen wetten dat wiej het zo
good hebt met mekaar? Bunt ze
soms jaloers? Mag een old mense
neet wear verliefd wezzen en aar-
dig en lief doon met een ander old
mense? Is dat allenig gereserveerd
veur jongere leu? Wie beiden, wie
dood wiej daor kwaod met? Bunt
ze bange dat wiej met mekaar on-
ze laatste geld op maakt?” Jenne-
ken met een klein stemmeken:
”Gerrad ik begriep het helegaar
neet. Ik hebbe niks mear van oewe
kindere neudig en ik hoof gin ver-
re dure grote reizen maer te ma-
ken en iej hooft mien gin sierao-
den van gold of zilver te geven. Ik
bun gewoon dankbaor veur oewe
verstandige praot en bezorgdheid
en de kleine dinge die wiej samen
kunt delen.” Gerrad hellig: ”Heur

no is good naor mien, mien kleine
lieve Jenneken. Die blagen van
mien ... At ze oew neet mot .. dan
blieft ze maor weg. Weet iej, ton
miene grote lummels zelf samen
gingen wonnen .. bunt ze neet biej
mien kommen praoten. Kwam-
men ze mien umme toestemming
vraogen? Mocht ik daor al een ei-
gen mening oaver hebben .. wat
meen iej dat ze daor wat op oet
dood? Wanneer ik een duurder en
groter appartement veur ons bei-
den vraog en ik betaal daor ne dik-
ke pries veur , wat geet hen dat an?
Wanneer iej kommende nacht we-
ar neet slaopen kunt umdat het
oew zo dwars zit.. dan kom iej
mien op mien kamer, dat is no nog
een paar deurn wieter, ik heb een
groot bedde en ik zal er alles an
doon umme oew op andere ge-
dachten te brengen .” Dankbaor
kik Jenneken op tegen eurn stoern
groten Gerrad en schuf eur kleine
handjen terugge in zienen groten
voest. 

De Baron van Bronckhorst

Het wordt voor Op Drift een bijzonde-
re editie van HBTG. Het is de vijfde
keer dat het feest wordt georganiseerd.
Een lustrum-feest! Naast dit feestelijke
feit wordt het ook een emotionele
avond voor de band en de fans. Na 15
jaar van muziek, boerenprotest en
Achterhoekrock, neemt de band af-
scheid. Voor Wim Woestenenk en
Johny Addink betekent dit 15 jaar lied-
jes maken vol van naoberschap, liefde
voor de streek, een frisse kijk op de we-
reld en vooral de passie voor onvervals-
te Weilandrock. Hans Hoog Stoeven-
belt en Stef Woestenenk kwamen later
bij de band en gaven op hun manier
(soms letterlijk) kleur aan de band. Een
mooie tijd om op terug te kijken. Op
Drift maakte drie cd's, speelde van tien
tot tienduizend enthousiaste mensen,
was regelmatig op televisie en wist
vaak op ludieke wijze de aandacht van
de pers te halen. Bovenal zijn de
vriendschap en de liedjes gelnspireerd
door het dagelijkse leven en alles wat
daarbij komt kijken, een muzikaal na-
latenschap waar de band trots op is.

Achterom kijken en ouwe koeien uit
de sloot halen is niet het credo van de
Achterhoekrockers. Diezelfde koe
wordt echter wél bij de hoorns gevat
en de band richt zich op een knallend
feest op vrijdag 31 augustus! Met Empi-
re Circle uit Vorden en The Grit uit
Zutphen heeft Op Drift er weer voor
gezorgd dat het een aantrekkelijke
muziekavond zal worden, met aan-
dacht voor talent uit de regio. Op de
Beachparty wordt gestemd wie de Be-
achboy, Beachbabe en Beachblaag van
Warken zal worden. Interactie met de
fans staat hoog in het vaandel: op de
internetsite www.op-drift.nl kunnen
fans in het gastenboek kwijt welk Op
Drift-lied ze graag nog eens live willen
horen. Voor de rest zal HBTG '07 weer
de nodige verrassingen opleveren voor
het publiek. Herrie bi-j Tante Gerrie is
een feest voor iedereen die houdt van
muziek, Achterhoekse gezelligheid,
gemoedelijkheid... dus zet het in de
agenda! Zoek je bikini, string, badpak
of zwembroek... maar neem ook voor
de zekerheid een zakdoek mee!

Op Drift neemt afscheid aan zee

De beelden van de film van Al Gore zijn ook de huiskamers in Warken bin-
nen gedrongen. Stijging van de zeespiegel zorgt ervoor dat de zee zijn
grenzen verlegd. Op Drift-frontman Wim Woestenenk verlegd ook zijn
grenzen en verwacht dan ook dat zijn boerderij binnen een paar jaar dé
plek is voor een dagje naar het strand! Vooruitlopend op dit zonnige voor-
uitzicht, is het feest Herrie bi-j Tante Gerrie op 31 augustus dan ook van-
zelfsprekend geheel in de sfeer van een Beachparty. Toch heeft het feest
ook een schaduwkant voor de band Op Drift.

In de week van 6 t/m 12 augustus aan-
staande worden de partijen gespeeld.
In de laatste editie van het toernooi
was het toernooi zo volgeboekt dat we
twintig inschrijvers niet konden laten
deelnemen. Men kan zich echter nog
inschrijven t/m 24 juli. Deelnemers
kunnen zich inschrijven door te bel-
len met 06 - 214 386 77 of door een be-
zoek te brengen aan onze website
http://www.tvruurlo.nl Ook kan men
zich online inschrijven op de website
van toernooi.nl

Even zoeken naar Ruurlo en inschrij-
ven maar. Inschrijving is mogelijk t/m
24 juli. De goede en gezellige naam

die " week 32 toernooi Ruurlo " in de
afgelopen 21 jaar heeft opgebouwd
zal zeker weer garant staan voor goed
tennis met een flinke dosis gezellig-
heid. In deze week zullen ongeveer
170 wedstrijden gespeeld worden op
onze 6 met verlichting uitgeruste
French Court banen. In de rubrieken
3, 4, 5, en 6 enkelspelen zijn punten te
verdienen voor de ranglijst van het
Oost Gelders Tennis Circuit. 

De beste acht van deze ranglijst wor-
den uitgenodigd voor de masters van
het Oost Gelders Tennis Circuit, die dit
jaar in Borculo worden gespeeld. De
speeldagen zijn: maandag 6 t/m vrij-
dag 10 augustus van 17.00 uur tot on-
geveer 23.00 uur; zaterdag 11 augus-
tus van 10.00 uur tot ongeveer 17.30
uur en op zondag 12 augustus worden
vanaf 10.00 uur de finalewedstrijden
gespeeld, waarna rond de klok van
17.00 uur de prijsuitreiking plaats zal
vinden.

Ruesink Open
Tennistoernooi Ruurlo
Het Ruesink Open Tennistoernooi
wordt dit jaar voor de 22e keer op
tennispark "De Meene" aan de Loo-
laan in Ruurlo wordt georgani-
seerd. Het toernooi maakt deel uit
van het Oost Gelders Tennis Circuit
(OGTC).
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SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m. 0900-0767

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

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

H. Mulder tel. 0575 - 45 14 86
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06 - 1533 8615
7227 DA Toldijk fax 0575 - 45 09 40

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

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06

Mobiel: 06 53553304
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
I.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

Verkoop • Reparatie • Omheiningen • Paardestallen

Dealer van HOTRA EN IFOR WILLIAMS

• Paardentrailers • Aanhangwagens • Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw • Onderdelen • 
Reparatie alle merken trailers
Hoefkensestraat 16a, Drempt 

Telefoon (0313) 47 63 11, Mobiel 06 53842907

Berendsen Drempt
verkoop en plaatsing 

van doorsteek omheining
vierkante en ronde palen

Elektrische afrastering

• NIEUW • NIEUW • NIEUW • NIEUW • NIEUW •

Fashion for You - Halle
Duizenden stuks kleding voor jong en oud.
O.a. Jack & Jones broeken half en lang ...............................
............................................................. van 54,95 voor € 15,00
Only broeken ........................... van 59,95 voor € 15,00
Gekleurde t-shirts ............................................ 5 voor € 10,00
en nog tienduizenden andere stuks merkkleding voor
dumpprijzen € 5,00 € 7,50 € 10,00 en € 15,00!

Openingstijden: wo. en do. van 10.00 tot 18.00 uur,
vr. van 10.00 tot 20.00 uur en za. van 10.00 tot 17.00 uur.

Fashion for You Dorpsstraat 72-74, Halle
• NIEUW • NIEUW • NIEUW • NIEUW • NIEUW •

40 JAAR RUESINK
ONS JUBILEUM IS ÚW VOORDEEL! 

* Vraag naar de voorwaarden. Uit voorraad geleverd. Vraag naar de beschikbare uitvoeringen. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardmodellen.

www.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

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

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

Citroën C1 FORTY 3-deurs.
Inclusief stuurbekrachtiging, 

lichtmetalen velgen, 
radio-cd, navigatiesysteem 

en afleveringskosten € 10.585

Ruesink pakketkorting € 1.095

Jubileumprijs € 9.490OP=OP!

Ruesink Jubileum model

Dirk van der Houwen

uw

voor Vorden
en omgeving

Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl

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

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

NIEUWE EN GEBRUIKTE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

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

L.M.B. VORDEN B.V.
Al jaren uw leverancier van Tuin- en Park machines

Industrieweg 13 - 7251 JT  Vorden

(0575) 55 31 63 - www.lmbvorden.nl - info@lmbvorden.nl

Dealer van: 
■ Jonsered
■ Castelgarden
■ Solo
■ Partner
■ enz.

Ook uw adres voor reparatie en onderhoud

Altijd 

messcherp

in prijs

Oriënta 06 539 444 31

OFFICIËLE PUBLIEKE AANKONDIGING

Massale
Liquidatie-verkoop

Van gehele omvangrijke
importeurs- en groothandelsvoorraad

PERZISCHE-/OOSTERSE TAPIJTEN
CHINESE-/NEPAL TAPIJTEN

alsmede BERBERS - ZIEGLERS
d.m.v. rechtstreekse verkoop aan particulieren
zonder tussenkomst van detailhandel, zonder
enige opslag of bijkomende kosten. 
Alle tapijten voorzien van een echtheids-/her-
komst alsmede garantie certificaat. Als u deze
grote tapijt/liquidatie verkoop mist, dan mist u de
kans van uw leven om een blijvend waardevol
tapijt van buitengewone allure te verwerven, 

tegen 1/4 van de winkelwaarde
in alle gangbare afmetingen zoals

eetkamer- salon, hal en tafelmaten.

Tot deze thans ter liquidatie opgedwongen voor-
raden ter waarde van enige miljoenen, behoren
o.a. zijden Quooms, Isphahans, Nains, Mesheds,
Tabriz, Herekes, Afshari’s, Heriz, Bidjars, Kars,
Keshans, Yayalis, Kazaks, Shirvans, Belouchistans,
Yagce-bedirs, Kashmirs, Doosemealtis, etc. etc. etc.
in vele maten (ook zeer grote) en variëteiten.
Chinese tapijten in de zwaarste knopingen uitge-
voerd in vele pasteltinten. Authentieke tapijten
Nepal, Marokkaanse Berbertapijten (zware kwali-
teit) in vele maten. Alles moet verkocht wor-
den ongeacht de prijs. Stuk voor stuk voor een
fractie van de waarde al vanaf 50 euro per stuk. 

E

Eenmalige rechtstreekse verkoop ter

voorkoming van dreigend faillissementEenmalige rechtstreekse verkoop ter

voorkoming van dreigend faillissement

Hotel ’t Zwaantje
Zieuwentseweg 1 Lichtenvoorde

Vrijdag 20 juli van 11.00 tot 16.00 uur

De Smidse 3 Ruurlo Tel. 0573-452875

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

Woningen • Bedrijven • Landelijk en Agrarisch Vastgoed

Wij kunnen u van dienst zijn voor:
• Aan/Verkoop van woning of bedrijf
• Taxaties-Financiering of Fiscaal
• Aan/Verkoop agrarische vastgoed
• Advies o.z./productierechten e.d.

Vraag naar onze gunstige voorwaarden en bekijk onze website:

WWW.STREEKMAKELAARS.NL

Gecertificeerd Makelaar/Taxateur:
Gea Haan Lamstraat 17 Toldijk 06-53727208
Wim Kornegoor Holtslagweg 4 Baak 06-20801930
Hans Boschloo Covikseweg 1a Steenderen 06-30543954
Henk Nijenhuis Vosstraat 23 Hall/Eerbeek 06-22456165
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Zondag 15 juli streek de Achter-
hoekspektakeltoer neer in Ulft.
Duizenden bezoekers konden in
een stralend zonnetje genieten van

de vele optredens. U kunt het Ach-
terhoekspektakeltoer nog bewon-
deren, het is zeker de moeite
waard!

De Achterhoekspektakeltoer kara-
vaan komt op zondag 22 juli in
Winterswijk, 29 juli Zelhem en 5
augustus Lochem.

Achterhoekspektakeltoer

Bencha Theater.

Applaus voor het Bencha Theater.

The Old Bridge.

Nadara.

Hello Hello.

Publiek luistert naar het optreden van Hello Hello.
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Na vele dagen regen was het de hele
week afwachten wat voor weer het
zou worden. Gelukkig was de voor-
spelling voor deze dag goed, zodat de
toertocht door kon gaan. Het vertrek
was om half tien vanuit de Keijenborg
richting Zelhem. In Zelhem werd deze
ochtend het langste ontbijt van de
Achterhoek voor de veertiende keer
georganiseerd. 

Ook T.O.B. had hier rekening mee ge-
houden en heeft deze ochtend hier-
aan deelgenomen. De vrijwilligers
zorgden ervoor dat de deelnemers aan

de toer rit voldoende eten en drinken
kregen. Na het ontbijt was het de be-
doeling dat er verder gereden zou wor-
den. Door de vele belangstelling en
leuke reacties duurde het even voor-
dat de rit kon worden vervolgd. De rit
ging richting Westendorp, Varsseveld,
Aalten, Lichtenvoorde, Harreveld, Ma-
riënvelde en daarna na Ruurlo waar
een pauze was. De hele ochtend was
het droog, maar tijdens de lunch was
er een flinke bui. De deelnemers zaten
op dat moment droog onder de luifel
bij de Luifel in Ruurlo. Na de lunch
werd de rit voorgezet richting Lo-

chem, Barchem, Zwiep en toen weer
richting Vorden. In Vorden werd het
weer tijd om wat drinken. Na wat ge-
dronken te hebben werd de rit voorge-
zet richting Wichmond, Toldijk en
Steenderen. Vanaf Steenderen reed
het hele deelnemersveld langzamer-
hand weer richting huiswaarts. De rit
eindigde in Hengelo bij Willie Wiege-
rinck thuis. Hier werd de dag nog-
maals doorgenomen en konden de
deelnemers nog even nagenieten van
de opnieuw geslaagde toerrit 2007. 

Volgend jaar wordt er opnieuw een
toerrit gehouden. Bent u ook in het be-
zit van een oude bromfiets van 25 jaar
of ouder en lijkt het u ook leuk om
deel te nemen aan de toerrit van vol-
gend jaar zomer 2008, neem dan con-
tact op met W. Wiegerinck. Tel. 0575-
462738, e-mail: w.wiegerink@chello.nl

Jaarlijkse toerrit T.O.B. opnieuw succes

Zaterdag 7 juli hield T.O.B. (Toerclub Oldtimer Bromfietsen) voor de zesde
keer haar jaarlijkse toerrit voor oldtimer bromfietsen. Ook dit jaar had-
den zich diverse deelnemers aangemeld. De meeste reden mee met brom-
mers uit 1950 tot 1960. In totaal hadden zich dertien deelnemers aange-
meld. Helaas moest mede-oprichter Willie Wiegerinck zich op het laatste
moment afmelden.

De deelnemers van links naar rechts: Gerard Buunk (met zoon), Mark Wiegerinck, Willem Wiegerinck, René Teerink, Chantal Teerink, Erik
Veldhorst, Alex Peppelman, Bernarda Schiphorst, Marcel Koers, Hans Veenink, Wim Weverink en Bennie Hoenink.

Als eerste finalist mocht BO Kleinhes-
selink zijn race rijden bij de cruisers
18-24 jaar. Hij moest zijn titel van vorig
jaar verdedigen en nam dus met niets
minder genoegen. Tot in de laatste
bocht lag hij op een prachtige 2de
plaats. Maar hij wilde winnen en
plaatste dan ook in die bocht de aan-
val, en gleed weg  met zijn voorwiel en
kwam ten val. Een 7de plek was toen
zijn deel.
Hans Zweverink had boven ieders ver-
wachting ook de finale bereikt. Vorig
jaar werd hij nog 8ste, maar zelf had
hij meer in gedachten. Met een goede
start ging hij goed richting eerste bult.
Maar deze werd niet geheel vlekkeloos
genomen en doordat hij aan de bui-
tenkant zat moest hij achteraan slui-
ten. Door een prachtige inhaal actie in
de 3de bocht reed hij toch naar plek 7
bij de cruisers 40+.
Femke Dijk had ook een zeer goede
start en ging als eerste op de eerste
heuvel af. Maar ze werd zeer verras-
send nog aan de binnenzijde inge-

haald. Hierdoor werd ze naar buiten
gedreven waardoor nr 3 ook de kans
had om binnendoor te komen. Ze kon
de 3de plaats prima vast houden maar
kon de nr 2 niet meer bedreigen. Dus
een keurige 3de plaats bij de Girls 11-
12 jaar.
Ook Joyce Seesing was van de partij bij
de elite dames. Na de manches en de
halve finale winnend af te sluiten wa-
ren de verwachtingen hoog gespan-
nen. Maar ze kwam op de hindernis
met een van buiten af komende dame
in aanraking en moest de baan even
verlaten om vervolgens weer achter-
aan aan te sluiten. Een 7de plaats werd
haar deel, waar ze niet geheel tevre-
den mee was.

Aankomende week zullen de meeste
rijders afreizen naar het Franse Ro-
mans om daar hun Europese kampi-
oenschap te gaan fietsen.  Op 8 en 9
september zullen er weer fietscross
wedstrijden zijn bij de IJsselcrossers in
Doetinchem.

4 finalisten tijdens NK fietscross
Maar liefst 4 rijders uit de gemeen-
te Bronckhorst, reden de laatste fi-
nale rit om uit te maken wie er Ne-
derlands kampioen zou worden.
Na een natte week scheen het zon-
netje prachtig in het Overijsselse
Haaksbergen. Hier werd de eind
ronde van het Nederlands kampi-
oensschap BMX verreden. Maar
liefst 9 rijd(ster)s uit de gemeente
Bronckhorst kwamen aan de start.
Allen afkomstig van fietscross club
de IJsselcrossers uit Doetinchem. Hans zweverink (367) met een goede start

Maar op donderdag draaide alles om
haar. In een open sportauto werd zij
naar school gebracht waar een recep-
tie voor haar was georganiseerd. Bij
school werd zij door vele collega’s ver-
welkomd. Daarna begon de goed be-
zochte receptie, haar kinderen en

kleinkinderen, de directie van de
hoofdvestiging in Doetinchem, colle-
ga’s en oud-collega’s en oud-leerlin-
gen, bestuurleden en de schoonmaak-
dames van ’t Beeckland, iedereen was
er om Hanneke een goede toekomst te
wensen.

Na afloop van de receptie was er voor
genodigden een barbecue georgani-
seerd. Tijdens de zeer geanimeerde
avond werden allerlei persoonlijke ca-
deaus aangeboden en in een kort to-
neelstukje werd op hilarische manier
een indruk gegeven van de periode die
Hanneke op school werkte.
Tijdens één van de toespraken werd
het al gezegd: “ ’t Beeckland raakt een
moeder kwijt! “ En zo is het …….ieder-
een wenst haar nog vele gezonde en
actieve jaren toe!

“Moeder van de school” neemt afscheid

Op donderdag 12 juli was het zover: na 23 jaar trouwe dienst nam Han-
neke Zweverink, conciërge van school ’t Beeckland te Vorden, afscheid.
Al eerder had zij van de leerlingen op gepaste wijze afscheid genomen.
Zittend op een echte troon is zij op de laatste schooldag door de leerlingen
toegezongen. En natuurlijk had zij voor alle kinderen iets lekkers!

Van woensdag 18 tot en met maandag
23 juli kan er weer oud papier in de
container worden gedeponeerd die
dan bij school staat. De container
voor oud ijzer staat permanent in het
weiland van de fam. Bretveld aan de
Boskapelweg.

Oud papier basis-
school Veldhoek

Ieder jaar is er weer veel belangstel-
ling voor deze avonden die in het te-
ken staan van de bekende dichter
A.C.W. Staring (1767 - 1840) en het
landgoed waar hij woonde: Kasteel De
Wildenborch. 

Staring bracht een groot deel van zijn
leven door op De Wildenborch. Hij
groeide niet alleen uit tot een dichter
van landelijke allure, ook de manier
waarop hij het landgoed exploiteerde,
was voor die tijd zeer bijzonder.

Na ontvangst in de Kapel worden de
tuinen van het fraaie landgoed be-

zocht. Onder leiding van de tuinlie-
den ontvangen de bezoekers veel in-
formatie over de prachtig aangelegde
tuinen. 

Een unieke gelegenheid om kennis te
maken met deze bijzondere tuinen.
Bij terugkomst in de Kapel wordt de
deelnemers een kop koffie met koek
aangeboden. 

Hierna volgt een optreden van het
duo "Marianne en Hendrik". Zij bren-
gen verhalen sketches en liedjes met
natuurlijk veel aandacht voor het le-
ven en werk van de dichter Staring. Na
een korte pauze wordt een prachtige
serie dia's vertoond over de Wilden-
borch en haar prachtige omgeving.

Toegangskaarten zijn in voorverkoop
verkrijgbaar bij het VVV kantoor aan
de Kerkstraat 1b in Vorden en zo lang
de voorraad strekt 's avonds aan de
zaal.

Staringavonden
Wildenborch
In de Wildenborch worden ook dit
jaar weer twee Staringavonden ge-
houden; donderdag 26 juli en 2 au-
gustus. De Staringavonden begin-
nen om 19.30 uur in de Wilden-
borchse Kapel aan de Kapelweg 1
te Vorden. De zaal is open vanaf
19.00 uur.

Mooi, nieuw, oud, prullaria, aan u de
keus om de slag van uw leven te slaan.
In de zaal van café restaurant Het
Zwarte Schaar zal de fancy fair plaats-
vinden, waar u kans maakt op prachti-
ge prijzen. 

Het rad van avontuur zal niet ontbre-
ken, net als diverse kinderattracties en
een gratis springkussen. 

Wilt u zelf op de rommelmarkt een
kraam huren, dan kan door aanmel-
ding vooraf via de receptie van de cam-
ping (tel. 0313-474128). Een kraam
voor twee dagen kost 31 euro. (een dag
kost 18,50 euro).
Het evenement zal beide dagen vanaf
11.00 uur plaatsvinden op de Eek-
straat 17 in Doesburg.

Sla je slag aan de Eekstraat
De jaarlijkse rommelmarkt op
camping 't Zwarte Schaar zal ook
deze keer weer bol staan van activi-
teiten. Op 28 en 29 juli zullen circa
zestig kramen gevuld zijn met de
meest uiteenlopende artikelen.

POSTDUIVENVERENIGING
STEEDS SNELLER HENGELO-GLD

Wedvlucht vanaf Lommel: 
1. G. Duitshof
2. J. Teunissen 
3. A. Kamperman 
4. G. Braakhekke 
5. W. Jansen

p o s t d u i v e n
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Installatiebedrijf Janssen is een bedrijf dat staat voor alle all-round  installatiewerkzaamheden. We zijn

een vooruitstrevend bedrijf dat zich tevens bezighoud met de nieuwste ontwikkelingen. We leveren

maat- en vakwerk voor zowel de kleinschalige utiliteitsbouw als de agrarische- en particuliere markt.

Wij hebben plaats voor:

2 monteurs cv / loodgieter

Onze verwachtingen: Wij bieden:
• vakbekwaamheid • goede arbeidsvoorwaarden

• klantvriendelijke instelling • een goed salaris

• meegaand met de nieuwste ontwikkelingen • afwisselende werkzaamheden

• goede communicatieve vaardigheden • prettige en open werksfeer

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marcel Janssen, tel. 0575-461760.

Sollicitatie richten aan:
Installatiebedrijf Janssen b.v.

t.a.v. M.H. Janssen

St. Janstraat 39, 7256 BB Keijenborg

info@instaljanssen.nl

WE GAAN
DOOR
ALLE
ZOMER
MODE
30 TOT
50%
AFGEPRIJSD

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld.Tel. (0575) 46 15 21

"Ook zo’n
hekel aan

kleine
lettertjes?"

“De ene polis is de andere niet. Ook al lijkt dat

in eerste oogopslag wel zo. Details en voor-

waarden maken het verschil. Bij Memelijk &

Bergervoet zorgen ze ervoor dat de risico’s

door de juiste polis worden gedekt. En boven-

dien staan ze in geval van schade aan mijn kant!” LICENT

Jansen van den Berg b.v.

Praktijk voor Fysiotherapie • Verwarmd therapiebad • Acupunctuur •
Endermotherapie • Voedings- en dieetadvies •

Manuele therapie methode Cyriax, Mulligan en Marsman •
Bekkenbodemtherapie • Fysio Medisch Fitness • Lymfedrainage

Christinalaan 16, Vorden Tel. (0575) 55 15 07 www.jansenvdberg.nl
Pastorieweg 5, Vorden Fax (0575) 55 07 00 rob.jvdb@inter.nl.net

Wij zijn per direct op zoek naar een fulltime

assistent(e) Fysiotherapie m/v

Wij zoeken een enthousiaste, representatieve, stressbestendige en zelfstandige col-
lega. Je bent de spin in het web voor de fysiotherapeuten en je bent samen met 3
collega’s verantwoordelijk voor de administratie van onze praktijk.

Je werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:
• Baliewerkzaamheden;
• Telefoon behandelen;
• Administratieve werkzaamheden, o.a. werken met diverse computerprogramma’s;
• Contacten met zorgverzekeraars, verwerken van crediteuren- en debiteurenadmi-

nistratie;
• Omgang met patienten, etc.

Ben jij de administratieve duizendpoot en teamspeler die kan werken met Word en
Excel? Staat bij jou de klantvriendelijkheid voorop en ben je in bezit van een diplo-
ma MBO Administratie en Economie? Neem dan snel contact met ons op!

Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met mevr. Jansen van den Berg of
je sollicitatiebrief mailen (bij voorkeur) of sturen naar Postbus 66, 7250 AB  Vorden.

Actie badkamer compleet
Bestaande uit : 

  ( incl btw)

* Badcombinatie
* Wastafelcombinatie
* Wandklosetcombinatie
* Douchecombinatie
* Handdoekradiator

www.heegt.nl

Totaalinstallateur-Sanitair-Tegels

Heegt Installatie Tinbergenstraat 42 
7102 JL WinterswijkTel: 0543-518474

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



B.V.

Installatiebedrijf Stegeman is een middel-
groot installatiebedrijf, onze werkzaamheden
verrichten wij in de regio rond Ruurlo. Wij
zijn actief op de kleinzakelijke- en particuliere
markt en op klein schalige bouwprojecten.
Installatiebedrijf Stegeman kent een open en
ongedwongen sfeer waarin zeer klantgericht
wordt gewerkt.

Wij zoeken op korte termijn een:

monteur (cv) / loodgieter

De werkzaamheden:
- verrichten van installatiewerkzaamheden

op bovengenoemde markten en projecten
- verhelpen van storingen op gebied van

loodgieters werkzaamheden
- verrichten van onderhoud en servicewerk-

zaamheden aan cv-installaties

Onze verwachtingen:
- monteursniveau / eventueel bereid door

middel van studie dit niveau te behalen
- affiniteit met servicewerkzaamheden
- servicegerichte en klantvriendelijke

instelling
- goede communicatieve vaardigheden,

initiatief tonend en zorgvuldig werkend
- rijbewijs B (E)
- inpassen in een leuke en informele

werksfeer

Voor aanvullende informatie kunt u contact
opnemen met Bert Stegeman, 
tel: 0573-451414. 

Ben jij die monteur die wij zoeken en na de
bouwvakvakantie wil beginnen aan deze 
boeiende baan, solliciteer dan bij ons bedrijf.

Uw sollicitatie richt u aan:
Installatiebedrijf Stegeman b.v.
t.a.v. Dhr. B. Stegeman
Postbus 19 - 7260 AA Ruurlo.
e-mail: bert@stegemanruurlo.nl

Dorpsstraat 23, 7261 AV Ruurlo, Tel. 0573 - 45 14 14
E-mail: info@stegemanruurlo.nl

Weekendvoordeel

www.plussupermarkt.nl

Wat een verschil.

pakkers

29/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 19 t/m zaterdag 21 juli 2007

Al Capone’s 
Vegetariana, 
quattro stagioni, 
buono sano of 
pancetta
Koelverse pizza
Per stuk 555-590 gram
ELDERS 6.99

4.99

Biefstuk
500 gram 
NORMAAL 8.49

4.98
500 gram

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

Hertog ijs
Diverse smaken
Bak 1 liter
NORMAAL 2.35

1.99

PLUS
Korenlanders 
vloerbrood
Donker of meergranen
Vers uit eigen oven, heel 
ELDERS 1.79

1.39

Amstel
Pils*
Krat 24 flesjes à 30 cl. 
ELDERS 9.29

6.99
krat

Grote 
Galia meloen
Per stuk

0.99

Grecanico Chardonnay,
Nero d’Avola,
Pinot Grigio,
Sangiovese Syrah of
Rosé
3 flessen à 75 cl. 
naar keuze
ELDERS 14.97

Montalto*

10.00
3 flessen

Gratis
 Van 19 t/m 21 juli

Deze week

Pocket Bestsellers
Diverse soorten t.w.v. € 6.99
Vanaf donderdag 19 t/m zaterdag 21 juli.

*M.u.v. wettelijk niet-toegestane artikelen zoals tabak, 
slijterij, koopzegels en statiegeld.

Vanaf €25,- aan 
boodschappen*.

PLUS Eland - Hengelo Gld
Raadhuisstraat 53  T: 0575-463777 F: 0575-461766

Openingstijden:
maandag - woensdag 8.00 - 20.00
donderdag - vrijdag 8.00 - 21.00
zaterdag 8.00 - 20.00

Riblappen
Kilo 

3.49
kilo

Zaterdag 21 juli 2007 start om 21.00
uur Marktpop met een Nederpop-
avond, verzorgd door de band Lud-
duvudduh. Deze muzikanten bren-
gen al ruim 12 jaar diverse Neder-
landse- en Engelstalige covers, die
stuk voor stuk een feest der herken-
ning zijn voor velen en de stemming
er zeker in weten te brengen. 
Op zondag 22 juli staan vanaf 13.00
uur de bands Blaim, Baxteen, Van
Peelen en The Red Hot Chili Bastards
geprogrammeerd. 
Blaim, de vierkoppige band met jon-
ge muzikanten onder de 20 jaar,
brengt klassiek werk van onder

meer Black Sabbath, Ozzy Osbourne
en Deep Purple. Via een oproep in de
media zijn zij gekozen tot de ope-
nings-act op deze zondag.
Zij worden opgevolgd door Baxteen,
die de landelijke finale haalde van
The Clash of The Coverbands. Bax-
teen heeft een repertoire dat loopt
van Depeche Mode en Live tot Gua-
no Apes. Omdat de band een zange-
res in het midden heeft, kunnen zij
ook werk van Skunk Anansie en
Anouk brengen.
De derde band op Marktpop is Van
Peelen. Deze viermansformatie is
voortgekomen uit de bands Rhavage

en Tune. De muzikale keuze van de-
ze band is zeer divers en bestaat uit
rockcovers van Queen, Golden Ear-
ring, U2, Kane, James Brown, Cold-
play, The Police, Nickelback en vele
anderen. Van Peelen is een rock-co-
ver band met passie en enthousias-
me. Zij maken muziek voor hun ei-
gen plezier alsook voor dat van het
publiek. De afsluiting op deze zon-
dag is niemand minder dan The Red
Hot Chili Bastards. Deze tribute
band van The Red Hot Chili Peppers
heeft de laatste paar jaren zowel in
binnen- als buitenland opgetreden.
Met hun enthousiasme zullen zij
Marktpop in stijl afsluiten met alle
bekende- en minder bekende hits.
Informatie over dit evenement is te
vinden op www. hotelheezen.nl of
via tel. 0575 451204.

Marktpop Heezen: 
van Nederpop tot Rock

Jaarlijks wordt door Café Heezen het evenement Marktpop georgani-
seerd; dit jaar alweer voor de elfde keer. Diverse bands betreden dan
het podium op het Marktplein in Steenderen. Het muziekspektakel
heeft dit keer plaats op 21 en 22 juli.

De band The Red Hot Chili Bastards sluit op zondagavond Marktpop Heezen af
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De BEHANGSPECIALIST
de betaalbare vakman
in behang en sauswerk

06-18695018

• Het adres voor al uw auto-onderdelen,
banden, accu’s, enz.

• In- en verkoop van auto’s en aanhangers.
• Keuze uit diverse goedkope auto’s met APK.

• Tevens ook APK-keuringen, reparaties 
en onderhoud.

Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo
Tel. (0573) 45 20 88
Fax (0573) 45 20 80

Zie ook onze website www.atc-nl.nl

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

O.B.S.
Tel. 0575-553283

of
Mob. 06-51106955

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

AH ZOMERZEGELS: NU SPAREN VOOR € 5,00
WIECKSE WITTE
OF WIECKSE ROSÉ
2 sets van 6 flesjes à 0,3 liter

van  7.78
voor3.89

1+1 GRATIS

HONIG
MAALTIJD-
MIXEN
div. var.
3 doosjes

van 2.67
voor 1.77

2+1 GRATIS

DUJARDIN VIEUX
fles 1 liter

van 12.19 voor9.99

RUNDERGEHAKT
voord. verp.
kg

van  3.99
voor2.99

CONTANTE
KORTING

GOUDSE KAAS
LICHT BELEGEN
kg

van 6.94
voor 4.90

HEINEKEN PILS
krat 24 flesjes

van 9.89
voor 7.49

Jachthondenschool
BANNINKHOF

is verhuisd van Bannink-
straat 28, Hengelo naar
Riethuisweg 1, Vorden

In augustus starten wij
weer met het africhten van
uw jachthond o.l.v. gedi-
plomeerd trainer.

Voor meer informatie:
Wim Groot Nuelend 0575-
553970 of 06-13583267.

K R U I S B E R G S E W E G  8  H E N G E L O  G L D .  T E L .  ( 0 5 7 5 )  4 6  2 2  4 4

Een Herwers Occasion is gegarandeerd goed!

Want bij Herwers worden alle gebruikte auto’s

vooraf streng gecontroleerd op kwaliteit, 

veiligheid en betrouwbaarheid. Een uitgebreid

assortiment betrouwbare occasions van diverse

merken, in vele uitvoeringen en in betaalbare

prijsklassen. Kortom, een Herwers Occasion staat

garant voor vele kilometers rijplezier tegen

betaalbare prijzen.

● Ruime keuze

● Vele merken

● Diverse prijsklassen w w w. h e r w e r s . n l

Een greep uit ons uitgebreide assortiment occasions:
Tot € 5.000

Nissan Micra 1.0 Beat 55
3drs, Groen, apr-94, 110.000, km € 2.750,00
verwacht

Nissan Micra 1.0 Si
3drs, Rood, jun-98, 65.000, km € 4.950,00
verwacht

Nissan Almera 1.6 Pulsar
3drs, AC, Rood, jun-97, 146.000, km € 3.950,00

Nissan Almera 1.4 Pulsar
3drs, AC, Groen, jun-97, 132.696, km € 3.950,00

Nissan Almera 1.4 Pulsar
3drs, AC, Grijs, jun-98, 161.995, km € 4.495,00

Nissan Almera 1.6 GX Plus
4drs, AC, Rood , jan-96, 192.011, km € 2.995,00

Nissan Almera 1.4 GX
4drs, AC, Blauw, okt-97, 151.897, km € 3.950,00

Nissan Almera 1.4 Pulsar
5drs, AC, Blauw, jun-97, 119.700, km € 4.450,00

Nissan Almera 1.6 LX
4drs, AC, Rood, mei-94, 148.388, km € 2.750,00

Suzuki Baleno 1.6 GX Automaat
4drs, Grijs, jul-96, 51.000, km € 3.950,00

Ford Fiesta 1.25 16V 55KW
5drs, Blauw, mei-98, 77.500, km € 4.250,00

Mitsubishi Carisma 1.6 GL
5drs, Rood, jan-97, 99.250, km € 4.500,00

€ 5.000 tot € 10.000

Nissan Micra 1.0 Clair
3drs, Zwart, dec-02, 25.850, km € 7.950,00

Nissan Almera 1.6 Pulsar Comfort
4drs, AC, Grijs, mrt-99, 89.644, km € 6.950,00

Nissan Almera 1.8 Sport+
5drs, AC, Groen, jun-00, 72.200, km € 7.950,00

Nissan Primera 1.8 Luxury
5drs, ACC, Grijs, jan-01, 91.500, km € 9.500,00

Nissan Estate 2.0 Comfort
ACC, Grijs, jun-00, 125.866, km € 8.750,00

Hyundai Lantra 2.0i GLS
LPG-G3, SW, AC, Groen, apr-00, 148.000, km

€ 5.950,00

BMW 316i Coupe
NIEUWSTAAT, 2drs, Grijs, okt-93, 108.000, km

€ 5.950,00

Ford Fiesta 1.3 Style
3drs, Blauw, mrt-04, 28.141, km € 8.995,00

Kia Mentor 1.6 LS
4drs, AC, Groen, dec-02, 39.288, km € 8.950,00

Peugeot 206 1.4 Gentry
5drs, AC, Grijs, jun-02, 44.000, km € 9.950,00

Seat Toledo 1.6 Signo
4drs, AC, Grijs, sep-99, 103.559, km € 7.750,00

V.W. Polo 1.4 44KW
SW, Grijs, jan-01, 93.500, km € 9.800,00

Mitsubishi Space Star 1.3 Diamond
MPV, AC, Groen, okt-01, 82.000, km € 9.250,00

Renault Scenic 1.6 16V Expression
MPV, Zwart, jun-01, 102.204, km € 9.950,00

Renault, Scenic 1.6 16V RXE
MPV, AC, Grijs, mrt-01, 109.000, km € 9.700,00

Nissan Terrano 2.7 Tdi Sport Van
3drs, AC, Groen, feb-00, 162.000, km € 9.995,00

Peugeot Partner 2.0 Hdi 66KW Van
Grijs, mrt-03, 101.000, km € 8.950,00

€ 10.000 tot € 15.000

Nissan Micra 1.4 Tekna
3drs, blauw, mei-05, 15.594, km € 12.950,00

Nissan Almera 1.5 Visia
4 drs, AC, Zilver, dec-03, 11.968, km € 13.250,00

Nissan Almera1.5 Sport
5drs, AC, Groen, feb-02, 37.000, km € 10.950,00

Nissan  Maxima QX 2.0 V6
4drs, ACC, Groen, mei-00, 148.685, km € 11.950,00

Nissan Tino 1.8 Ambience
5drs, AC, groen, jan-01, 81.306, km € 10.950,00

Nissan Tino 1.8 Luxury
5drs, AC, blauw, okt-02, 95.103, km € 12.950,00

Renault Scenic 1.6 16V Air
MPV, AC, Zilver, feb-02, 71.421, km € 13.950,00

Renault Scenic 1.6 16V Air
MPV, AC, Zilver, mrt-02, 75.492, km € 13.950,00

Renault Scenic 1.6 16V Expr. Sport
MPV, ACC, groen , nov-02, 97.976, km € 13.450,00

Toyota Avensis 1.8 VVT-i Sol Automaat
4drs, ACC, zilver, nov-00, 100.800, km € 10.500,00

Mazda MX5 1.6 i
2drs, Zilver, aug-98, 122.800, km € 10.950,00

Mazda 2 Premiere 1.4
5drs, AC, blauw, okt-03, 53.364, km € 12.950,00

Volvo V70 2.4 Comfortline
SW, ACC, zwart, feb-01, 194.051, km € 14.950,00

Nissan Primastar 80.27.310 LD 1.9 dci
Bus, wit, sep-03, 131.292, km € 10.950,00

Vakantieprijzen
bij Herwers Occasions

KIJK VOOR ONS KOMPLETE OCCASION-AANBOD OP
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Magazijn
opruiming
Bruggink Heelweg

Restanten
Tegels en sanitair

Vrijdag 20 juli a.s.
van 13.30 tot 18.00 uur
Zaterdag 21 juli a.s.
9.00 – 16.00 uur

Molenweg 11
Heelweg/Varsseveld

Telefoon 0315 24 29 29
www.bruggink-bv.nl

OP=OP

Een heldere visie op schilderwerk
Met het HuisSchilderPlan® heeft u nooit meer omkijken
naar het schilderwerk aan uw woning. Want het
HuisSchilderPlan® is een plan op maat waarbij op afge-
sproken momenten onderhoud plaatsvindt. Dus als u
wilt dat uw woning altijd fraai in de verf staat, neemt u
nú contact met ons op.

Ook binnen buitengewoon goed!
Ook het binnenschilderwerk is bij ABC Bessels in
vertrouwde handen. Met vakmanschap en professioneel
advies, en met de nieuwste materialen en technieken
waardoor zelfs oude plafonds en muren weer als nieuw
worden. Wilt u meer weten? Bel 0314 - 64 19 50 voor
een vrijblijvende afspraak.

Neuzendijk 7 Zelhem 
Telefoon 0314 - 64 19 50

De voordelen van het HuisSchilderPlan®
� deskundige analyse van het onderhoud;� schilderonderhoudsplan op maat;
� zekerheid van vakmanschap;
� kleur- en productadvies;
� eenmalig of volgens contract;
� met garantiecertificaat;
� collectief buurtplan ook mogelijk.

UW WONING ALTIJD STRAK IN DE LAK...

ZUTPHEN TIJDENS
DE ZOMERFEESTEN
woensdag 18 en 25 juli

en

woensdag 8 en 15 augustus
Elke woensdag vanaf 14.00 uur:
• volop gezelligheid in de binnenstad
• 18 juli verzamelmarkt en braderie
• 25 juli Pasar Malam en braderie

• Fluisterboten varen elk half uur vanaf Rijckenhage

Horeca-avondfeesten 20.00 tot 24.00 uur

Live muziek op 7 podia!

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij

Is uw drukwerk vakwerk geworden,
dan komt het van Weevers uit Vorden

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 58 55 85

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

VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

Het FSC logo staat voor producten

die hout bevatten dat afkomstig 

is uit goed beheerde bossen die

onafhankelijk zijn gecertificeerd

volgens de regels van FSC.

©1996

Forest Stewardship Council A.C.
FSC SUPPLIER
CU-COC-804814

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN IN DE 
Zaterdag 30 juni t/m vrijdag 13 juli 2007NUMMER 4 - 2007

Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Vorden

Vakantiekrant

Gelderland Cultuurland

IJzersterke formule vol Achterhoekse sfeer

A ht h k S kt k l Tavk@weevers.nl

WEEKBLAD

Nu ook op internet

www.contact.nl


