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Alles de deur uit!
Alles de deur uit!

De laatste artikelen voor de laagste prijzen

Zaterdag 19 augustus 2006 

Opruiming in het centrum van Vorden

GratisGratis ontbijt 

voor vroege vogels

De fantastische aanbiedingen vormen een mooie 

aanleiding om op 19 augustus vroeg uit de veren te 

komen. Alsof dat nog niet genoeg is, hebben we 

voor vroege vogels tussen 8 en 9 uur ’s ochtends 

ook nog eens een lekker ontbijtje klaarstaan. Zo 

kunt u niet alleen als eerste genieten van de lage

prijzen en de speciale ‘uuraanbiedingen’, maar ook 

van een heerlijk glaasje verse jus d’orange en een

warm croissantje. Dat is pas een mooi begin van 

het weekend!

Het najaar staat voor de deur en daar willen we opgeruimd aan 

beginnen. Daarom houden de Vordense winkeliers weer grote schoon-

maak op zaterdag 19 augustus. En daar profi teert u natuurlijk van! 

Vanaf 8 uur ’s ochtends gaan de laatste artikelen weg voor de 

laagste prijzen. Van kleding en schoenen tot huishoudelijke appa-

raten en cadeau-artikelen. Met elk uur nog eens extra aantrekke-

lijke aanbiedingen. We geven u een overzicht van uur tot uur. 

Zorg dus dat u er op tijd bij bent en kom zaterdag 19 augustus

naar het centrum van Vorden. Want alles moet de deur uit! 

ALLES MOET WEG! OP=OP

Door inkoop grote partij kunnen wij nu aanbieden:

• trellisscherm 180x180 cm van € 27,95 voor € 16,95

• ronde paal 200x6,5 cm van € 3,75 voor € 2,25

• bloembak zeskant 70 cm van € 119,00 2 voor € 50,00

• structuurtegel rond 50 cm van € 8,95 voor € 2,25

• scherm rügen 180x180 cm van € 49,50 voor € 24,95

Alleen op 19 augustus 10% extra korting op deze prijzen!

Tegen inlevering van de advertentie wandrek romantica € 10,00 

KOM LANGS, KOFFIE EN BROODJES STAAN KLAAR!

www.weulenkranenbarg.nl      Vorden      Tel. (0575) 55 12 17

OP ZATERDAG 19 AUGUSTUS

ALLEEN TUSSEN 8.00 EN 10.00 UUR

15% EXTRA KORTING

OP DE REEDS SCHERP AFGEPRIJSDE

SHOWROOMMODELLEN IN KASTEN

EN BANKSTELLEN.

Alleen tijdens de aktiedag:

• Samsung LCD TV 26” van 1099 voor 949

• Bosch wasautomaat WAE 28190 van 699 voor 649

• Bosch droger WTE 86100 van 529 voor 489

• Exquisite koelbox 40 ltr. 220V van 179 voor 149

Ruurloseweg 45a Weulen Kranenbarg

Vroege en late vogels voordeel bij 

ETOS BARENDSEN

zaterdag 19 augustus

van 8.00 tot 17.00 uur

krijgt u 15% korting

pak uw voordeel

actievoorwaarden, niet geldig op geneesmiddelen en 

babyvoeding tot 6 maand en cadeaubonnen

Zutphenseweg 3
Etos Barendsen

Zutphenseweg 29

Dutch PC

Zutphenseweg 20 Helmink meubelen

Weulen Kranenbarg • Etos

Barendsen • Helmink

• Dutch PC • Sueters •

Hotel Bakker • Giesen

Schoenmode • Bleumink •

Sfeer van Josephine •

De Vordense Tuin

• Tuunte Fashion • Bruna

• Fashion Corner 

• Bakkerij Joop • Visser

Damesmode •  DA drogist

• Vlogman • Van Asselt

• Martens • Onyx Mode •

De Rotonde • Davorta •

Fixet Barendsen • 

Roosenstein

Bij deze 

zaken

staan 

zaterdag 

19 augustus 

de deuren 

wijd open

Deze wDeze week ineek in
WWeekbladeekblad

ContContactact

GRATIS *
RUIT

REPAREREN?
Zie elders in deze krant

Bel nu voor een afspraak:
Doetinchem: (0314) 34 16 00 - Winterswijk: (0546) 51 38 46

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

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

Het Brook 24
7132 EJ  Lichtenvoorde
tel. 06-10018416
info@jep-kunstgras.nl
www.jep-kunstgras.nl

Voor het beste en meest
natuurlijke kunstgras voor
o.a. tuin, dakterras of balkon!

10 JAAR (uv) GARANTIE

Rinus vertelde dat zijn vader als jacht-
opziener werkzaam was op het land-
goed Hackfort. ‘Het was altijd gebrui-
kelijk dat de Baron van Hackfort op
zondagmorgen op de fiets bij mijn va-
der kwam voor de jachtbespreking.
Mijn broer Freek en ik lieten dan de
fietsbanden van de baron (bijna) leeg-
lopen. 

Wanneer hij dan weer op de fiets wilde
stappen, merkte de baron dat zijn ban-
den leeg waren. Zeg jongens, willen
jullie de banden oppompen’, zo vroeg
hij dan. Ja zeker baron, dat doen we

wel even. Voor de bewezen diensten
kregen we dan allebei een kwartje van
de baron’, zo vertelde bruidegom Ri-
nus, die in zijn werkzame leven achter-
eenvolgens als monteur bij de Gelderse
Tramwegen heeft gewerkt en vanaf
1956 bij de Rijksoverheid (Binnenland-
se Zaken) waarbij hij als monteur bij
defensie het onderhoud van diverse
voertuigen verrichtte. 

In 1992 ging hij met de VUT. Rinus
Rothman heeft jarenlang bij Vorden
gevoetbald. Eerst in Vorden I en later
in de veteranen. Verder heeft hij zijn

wekelijkse kaartavondje en is hij op de
eerste zondag van de maand samen
met Dikkie van de partij tijdens het
klootschieten met de voetbal-vetera-
nen. 

Bruid Dikkie, geboren in Bathmen,
verveelt zich ook geen moment. En
wat te denken van haar sportieve am-
bities. Elke week een vaste middag ke-
gelen en niet te vergeten het wekelijk-
se avondje volleyballen. 

Dikkie heeft jarenlang bij Dash com-
petitie volleybal gespeeld. Thans beoe-
fent ze haar lievelingssport op recrea-
tieve wijze. 

En natuurlijk, als het weer het toelaat,
samen met Rinus heel veel fietsen. 

Het gouden paar heeft twee kinderen,
de tweeling Hein en Riet en vijf klein-
kinderen: Marlous, Laura, Sanne, Flo-
ris en Bonnie.

Rinus en Dikkie Rothman 
50 jaar getrouwd

Afgelopen vrijdag hebben Rinus (74) en Dikkie Rothman (75) hun gouden
huwelijksfeest gevierd. 's morgens werd het bruidspaar verrast met de
komst van Piet Noordink en Herman Gosselink, die namens de gemeente-
raad van Bronckhorst hun gelukwensen kwamen aanbieden. ‘Wij kunnen
bij dit soort feestelijke gelegenheden (Noordink is lid van de VVD fractie
en Gosselink van het CDA) samen altijd goed door één deur’, zo sprak het
tweetal lachend. Overigens werd het bezoek door Rinus en Dikkie zeer op
prijs gesteld. Het duurde maar even of bruidegom Rinus sprak over ‘de
goede oude tijd’, de tijd dat hij nog thuis bij zijn ouders woonde.

Dikkie en Rinus Rothman

Te zien zijn ± 800 soorten Fuchsia's
in bloei. De tuin is open op 19, 20
en 21 augustus van 10.00 uur tot
17.00 uur. Adres: Familie A. Elsman,
Baron van de Heydenlaan 24 te
Wichmond.

Open Fuchsiatuin

Uitslagen wedvlucht vanaf Moes-
kroen over circa 260 kilometer: 
H.A. Eykelkamp 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19; combinatie A en A
Winkels 4; Wieneke Winkels 7; M.M.
Tiemessen 8, 11, 20; C. Bruinsma 10;
E. Bruinsma 18.

P.V. Vorden

In de Dorpskerk speelt Elske te Lindert
deze week het concert op het Lohman-
orgel van donderdagmiddag 17 aug.
a.s. Deze concertjes duren ongeveer 30
minuten en beginnen steeds om 15.30
uur. Elske te Lindert heeft weer een
programma samengesteld dat uiter-
mate geschikt is voor dit orgel. Zij
speelt van W.A. Mozart "Ein Stück für
ein Orgelwerk in eine Uhr". Oorspron-
kelijk een stuk geschreven voor een
zgn. Flötenuhr, bewerkt voor orgel
door F.Brinkman. Daarna het bekende
Concerto in G voor twee mandolines
van A.Vivaldi en zij sluit af met een
stuk van een anonieme componist ge-
naamd Batalla Famossa. Elske te Lin-
dert begon op 9-jarige leeftijd met or-
gellessen. Zij studeerde in 2002 af in de
studie orgel- en kerkmuziek bij Gijs van
Schoonhoven. Ook de vervolgstudie
sloot zij met succes af in 2004 bij Gijs
van Schoonhoven en Cor Ardesch. Zij is
cantrix-organist van de Protestantse
Kerk te Dinxperlo. Dorpskerk Vorden,
dondermiddag 17 aug. a.s. Aanvang
15.30 uur toegang gratis, collecte.

Muziek Dorpskerk



Hervormde kerk Vorden
Zondag 20 aug., avondmaal 10.00 uur ds. B. Neppelen-
broek.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 20 augustus 10.00 uur en 19.00 uur ds. J. Enderle,
Harderwijk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 augustus 10.00 uur dhr. K. Benard.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 20 aug. 10.00 uur Woord- en communieviering.
Mmv Cantemus Domino.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 19 augustus 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 20 augustus 10.00 uur woord- en communieviering,
herenkoor.

Tandarts
19/20 augustus P.J. Waart, Barchem, tel. (0573) 44 17 44.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sensire thuiszorg

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging

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

Openbare bibliotheek Vorden

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

Amivedi

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

Dierenbescherming 

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

Terminale thuiszorg 

‘Noaberhulp’ Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-

driehoek

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

Stichting Welzijn Vorden

– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 553405, openings-
tijden ma t/m vr van 9 tot 11 uur. E-mail: welzijnouderen-
vorden@hetnet.nl, website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel; iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden
bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomer-
stop van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

– WegWijZer Vorden

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

Calamiteiten

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

Stankmeldingsnummer Gelderland

Tel. (026) 35 99 999.

Marlies Aartsen

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

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE 

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

Weekenddiensten Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén han-
delaren. Minimumprijs € 5,75 voor
vier gezette regels; elke regel meer
€ 0,55. Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen € 2,75 extra. Tarieven
gelden bij contante betaling; als een
rekening gezonden dient te worden,
wordt hiervoor € 2,75 administratie-
kosten in rekening gebracht. 

� Fietsvierdaagse Ruurlo

29, 30, 31 augustus en 1 sep-

tember. Afstanden: 25, 40, 60

km. Er kan ook één dag ge-

fietst worden. Starten vanaf

9.00 uur bij de VVV, Kerk-

plein 18.

� Boedeldag op zaterdag

19 augustus a.s. aan de

Schuttestraat 20 te Vorden.

Aanvang 9 uur komt allen!!!

Organisatie Veiling Commissie

Vorden.

� Hardloopcursus voor

beginners vanaf dinsdag 22

augustus 19.00 - 20.00 uur

vanaf kasteel Ruurlo (8 les-

sen € 35,00). Inlichtingen

en aanmeldingen: Gerlande

Gude, tel. (0573) 45 33 54,

mobiel (06) 133 69 804.

� Cursus Nordic Walking

volgens het authentieke Al-

pha 247 bewegingsconcept.

De lessen worden gegeven

door internationaal gecerti-

ficeerde instructeurs met

de nieuwste instructiemetho-

dieken. Bel (0575) 46 36 03

of (06) 52 08 62 24 of kijk op

www.vitalnowa.nl

� Leer (beter) bridgen.

Beginnerscursus start 19 sep-

tember; afspeelcursus start

20 september; opfriscursus

start 20 september. Nicolette

Loven & Harry Garsen gedi-

plomeerde bridgedocenten.

Aanmelden: (0575) 52 22 75.

� Boedeldag op zaterdag

19 augustus a.s. aan de

Schuttestraat 20 te Vorden.

Aanvang 9 uur komt allen!!!

Organisatie Veiling Commissie

Vorden.

� Kent u de cm-vreters

van herbalife al? In een

mum van tijd kledingmaten

minder. Nieske Pohlmann (06)

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

� Wilt u meer levenskwa-

liteit, een fit gevoel de hele

dag, uw gewicht blijvend on-

der controle met een lach?

Voor informatie en de test

’Weet wat u eet’, bel Jerna

Bruggink, tel. (0575) 46 32 05.

� Nordic Walking voor be-

ginners (6 lessen € 59,00)

vanaf kasteel Ruurlo. Dins-

dagochtend vanaf 29 au-

gustus 8.30-10.00 uur.

Woensdagochtend vanaf 23

augustus 18.30-20.00 uur.

Zaterdagochtend vanaf 26

augustus 9.00-10.30 uur. In-

lichtingen en aanmeldingen:

Gerlande Gude, tel. (0573)

45 33 54, mobiel (06) 133 69

804.

� De stichting veiling com-

missie Vorden houdt elke 1e

en 3e zaterdag van de maand

meubelverkoop van 9 tot 12

uur aan de Schuttestraat 20

te Vorden.

� Te huur zelfstandige

woonruimte voor 1 pers.

omg. Baak-Wichmond, tel.

(0575) 44 15 23 na 18.00 uur.

� Hondenschool „Klein

Weetink” te Velswijk start de

nieuwe trainingen weer op

21 augustus. Voor inl. en/of

opgave: Ap Peters (0314) 64

14 36, Lucia Mullink (0314)

62 23 61 of Hetty Jaaltink

(0575) 55 13 91. Zie ook:

www.kleinweetink.nl

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

LAST VAN
WESPEN?
Bel voor snel verwijderen

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

� Te koop gevraagd: inboe-

dels en zolderopruimingen.

Tel. (0575) 55 11 11 of

(0543) 51 98 46.

� Voor het aanmelden van

verkoopbare en veiling-

waardige goederen bel:

(0575) 55 14 86 / 55 21 04

of 55 17 87.

� Voor onze 3 jongens van 5,

bijna 4 en anderhalf, zoeken

wij een lieve oppasmoeder

die bij ons thuis (Vorden), 1

dag in de week wil oppassen,

tel. (06) 41 24 96 01.

� Te koop: mooie st.b.

zwartbles dubbel ARR ram-

en ooilammeren; 4 zw.vrij.

Tel. (0575) 44 18 40.

� Oppas nodig? Ik heb nog

een dag over en wel op de

woensdag per september. Ik

ben 24 jaar en heb veel erva-

ring met kinderen. Tel 06-

16388057.

Samen
sterk!!
Afslankgroep zoekt

nieuwe leden.

Bel. (0575) 55 18 81

Dagmenu’s
16 t/m 22 augustus 2006

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

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

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

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

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

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

Woensdag 16 augustus
Champignonsoep / zwiebelrostbraten met gefrituurde uien,
rösti en groente

Donderdag 17 augustus
Gebraden 1/2 haantje met frieten en appelmoes, rauwkostsalade
/ tiramisu en slagroom

Vrijdag 18 augustus
Groentesoep / zalmfilet met dillesaus, aardappelen en groente

Zaterdag 19 augustus (alleen afhalen)
Spare ribs met zigeunersaus, frieten en rauwkostsalade /
ijs met slagroom

Maandag 21 augustus
Tomatensoep / spies Hawaï van kip en ananas, knoflooksaus, aard-
appelen en salade

Dinsdag 22 augustus 
Wiener Schnitzel met frieten 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

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

Het is vakantie!

Vlaai v/d week

Appelspeciaalvlaai 

6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 bruin bus broden

€ 4,00

Weekendaanbiedingen

Suikerbrood € 1,95
Een beetje Friesland in de Achterhoek

Florentines € 3,50
Heerlijke caramelkoeken met amandel



Dolgelukkig en blij zijn wij met de geboorte van

Vera
Zij is geboren op 5 augustus 2006 om 10.51 uur

en weegt 2220 gram.

Jan, Monique, Jeffry, Iwan en Anko Heinhuis 

Ventersteeg 1, 7261 RP Ruurlo

Tel 0573 45 47 66

Vera is te vroeg geboren, daarom verblijft zij 

momenteel nog in het ziekenhuis. 

Ons bellen mag altijd.

Zaterdag 26 augustus 2006 zijn wij 25 jaar getrouwd. 

Dit willen we deze dag vieren, 

samen met onze kinderen Sharon en Christel.

De feestlocatie is Hotel Bakker aan de 

Dorpsstraat 24 in Vorden.

Receptie van 15.30 uur tot 17.00 uur.

Jan & Mia Ditzel
De Voornekamp 22

7251 VL Vorden

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp J.B. Eppink
Almen Steenderen

Bronkhorsterweg 1a, 7221 AA Steenderen
tel. (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21

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.

Vleeswarenkoopje

Rauwe ham en
boterhamworst

2x 100 gram € 2.98

Special

Kloeke kip
100 gram € 1.50

Weekaanbieding

Priklappen
4 stuks € 4.98

Keurslagerkoopje

Halve kipfilets
4 stuks € 5.00

Maaltijdidee

Hongaarse Goulash
portie 300 gram € 2.98

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl
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Op elk continent kom je de meest veelzijdige kipgerechten tegen. De
kwaliteit daarvan begint natuurlijk met de kwaliteit van de basis. Kies
daarom voor kipfilet die vol van smaak is en voldoet aan alle voedsel-
eisen. Kijk op onze website voor vele internationale gerechten.

Trots en blij zijn wij met de geboorte van onze

dochter en mijn zusje

Kiki
Wilhelmina Elisabeth

Kiki is geboren op 11 augustus 2006.

Frank Nijenhuis, Renate Rouwenhorst & Mick

Biesterveld 78, 7251 VT Vorden

Tel. (0575) 55 52 39

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

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

:: MIN. LEEFTIJD 16 JAAR :: 

LADIES FREE ENTRANCE 
AND WELCOME DRINKS

TILL 23:30 HOUR

ZUTPHEN:  MEER COMMUNICATIE,  TEL. (0575) 51 76 18

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

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

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

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

geboortekaarten

trouwkaarten

uitnodigingskaarten

Kom vrijblijvend de monstercollectie bekijken.

De boeken thuis inzien mag ook.

20% KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u bij ons uw familiedrukwerk bestelt.

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer

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

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

• Koffie met gebak
• Elke zondagavond warm     

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

perkt spare ribs eten 
€10,= p.p.

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

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

    www.oldelettink.nl 

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

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.

"EL ENCUENTRO"

- cursussen SPAANS
les in kleine groepen of
privé, start cursussen:
4/7 september, proef-
lessen: 28/31 augustus

ook: 
- Nederlands

voor Spaanstaligen
- vertalingen: 

Sp/Ned; Ned/Sp

Vordensebinnenweg 19
7231 BB Warnsveld
www.el-encuentro.nl

emilia@el-encuentro.nl
(0575) 57 19 46

voor meer 
WELZIJN

gratis lichaamsanalyse 
en vetmeting

bel voor een afspraak 
naar een welzijnscoach 

Hengelo: Bianca te Veldhuis
0575 - 46 48 82

Ruurlo: Jans Bakering
0573 - 45 30 30

Onze pasfoto’s

zijn PAS foto’s

Dorpsstraat 20
7251 BB Vorden

Telefoon (0575) 55 28 12



Er worden in totaal 216 wedstrijden
gespeeld de komende week, waarvan
relatief veel in de dubbel en mix. Dit
zijn er opnieuw meer dan afgelopen
jaar. Spelers komen vooral uit de regio
Oost-Gelderland, maar ook komen er
2 spelers uit Bochum in Duitsland.
Vooral in de lagere categorieën, doen
veel leden van VTP mee, maar bijvoor-
beeld ook 35 spelers van tennisvereni-
ging Welgelegen uit Warnsveld. Hier-
mee wordt de doelstelling van de toer-
nooiorganisatie ingevuld om niet al-

leen een toernooi te zijn voor de regio-
nale top, maar ook een gezellig toer-
nooi voor de lagere categorieën en het
publiek. 

In de herenenkel 3, de hoogste klasse,
speelt Reinier Molendijk VTP dinsdag
om 20.00u. zijn eerste partij. Hij heeft
de afgelopen maanden weinig kun-
nen spelen i.v.m. zijn baan bij de land-
macht, maar zal zijn huid duur verko-
pen in het eigen toernooi. In de da-
mesenkel 3, speelt Martine Dijkman
van VTP vrijdag om 18.30u haar eerste
partij. Zij zit in een poule van 4 dames,
dus is sowieso nog 2 keer vaker te zien.
Martine zal proberen de titel, die zij in
2004 behaalde in de dames 3 opnieuw
te veroveren. Na een inzinking in het
voorjaar zit de stijgende lijn er weer in
gezien de winst bij het Verhoeve Ber-
kel Toernooi in Zutphen. De eerste
wedstrijden starten dagelijks om
17.00u en de laatste om 21.30u. Don-
derdagavond is er live muziek.  Op
donderdag en vrijdag komt Sam de Ta-
pasman. Zaterdag en zondag wordt er
om 10.00u gestart. Zaterdagavond is
de speciale barbecueavond. Zondag
worden alleen finales gespeeld. Het
publiek wordt gedurende het hele
toernooi getrakteerd op verschillende
hapjes.

Veel belangstelling 3e Dijkman Bouw Open
Zondag 13 augustus is het Dijkman
Bouw Open met zonnig weer van
start gegaan op de tennisbanen
van VTP Vorden. Het toernooi
wordt zondag 20 augustus afgeslo-
ten met de finales. Het park is weer
schitterend aangekleed met op het
terras een speciale bar, een giganti-
sche biertafel en een grote barbe-
cuepan. De eerste 16 partijen zijn
gespeeld. Maurice Korenblik van
VTP wist in 2 sets te winnen van
Rens van Velden in de categorie 6.
De VTP-ers Rutger Wullink, Cor Ka-
relse, Henri Meekes trokken in hun
klasse allen aan het kortste eind.
Het duel tussen de VTP-ers Christi-
aan Brinkhorst en Michel van pij-
len werd door de laatste gewonnen.

Afgelopen zondag stond voor de skeel-
eraars, na het echec van de EK, in het
Friese Joure de dertiende etappe van
de Univé World on Wheels competitie
op het programma. Arjan: ‘Zaterdag
begon het weer wat te kriebelen en
heb ik weer voor het eerst de skeelers
onder gedaan en heb ik een paar kilo-
meter getraind. En ik moet zeggen,
het voelde goed. 

Dat goede gevoel was er ook toen de
wedstrijd in Joure van start ging. Al
vrij snel in de wedstrijd ging de Belg
Luc Bartholomeeusen (die ook al eens
in Vorden won) er vandoor. Ik pakte
Luc eigenlijk vrij gemakkelijk terug.
Vervolgens nam de Belg Frank Fiers
een voorsprong, hij werd door Willem
Hut en mij achterhaald.

Zo ontstond er een kopgroep van drie,
achter ons gebeurde er niets, het pelo-
ton reageerde niet en bovendien hiel-
den de kopmannen van het klasse-
ment Sjoerd Huisman en Roy Boeve el-

kaar nauwlettend in de gaten. Frank
Fiers kon op gegeven moment het
tempo niet meer bijhouden en haakte
af. Zo gingen Willem Hut en ik samen
door’, zo kijkt Arjan Mombarg terug.
Het tweetal bleef beurtelings kopwerk
doen en bouwde de voorsprong gelei-
delijk aan verder uit. Arjan Mombarg:
‘Op gegeven moment keken we het pe-
loton in de rug, we aarzelden even of
we de sprong naar het peloton moes-
ten maken, om zodoende een ronde
voorsprong te pakken. Toch maar niet
gedaan. 

Je bent met zijn tweeën en wanneer je
dan, al heb je een ronde voorsprong
weer in het peloton verzeild raakt, dan
wordt het onoverzichtelijk en kun je
elkaar zo maar kwijt raken’, zo analy-
seert Arjan Mombarg, die uiteindelijk
Willem Hut in de sprint probleemloos
kon kloppen. Bovendien won de Vor-
denaar de leidersprijs. Hij kwam in de-
ze wedstrijd van 33 ronden 16 keer als
eerste door! Sjoerd Huisman, ploegge-
noot van Arjan Mobarg won de sprint
van het peloton. Met zijn derde plaats
(concurrent Roy Boeve werd vijfde) ver-
grootte de Nefit man zijn positie in
het algemeen klassement en heeft hij
thans 8,2 punten voorsprong. Arjan
Mombarg staat op de 9e plaats. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren
blijft de spanning tot de laatste wed-
strijd, op zaterdag 16 september in Ol-
debroek, bewaard. Dan valt pas de be-
slissing. Wel staan er in de tussentijd
voor de Univé Holland Inline Cup nog
enkele zware marathons op het pro-
gramma, waarbij de onvervalste klas-
sieker, aanstaande zaterdag in Hal-
lum. Een wedstrijd over 100 kilometer.

Arjan Mombarg zegeviert in Joure
Ooit schreef sportjournalist Joris
v.d. Bergh een boek over de mysteri-
euze krachten in de sport, waar-
door een sportman of sportploeg
plotseling uit het ‘niets’ tot fantas-
tische prestaties kan komen. Een
paar weken geleden gooide Arjan
Mombarg, na het voor Nederland
teleurstellend verlopen EK op het
circuit van Monza in Italië (Arjan
eindigde toen in de middenmoot,
al was hij met zijn 40e plaats wel de
beste Nederlander, red) bij thuis-
komst de skeelers in de hoek. Even
genoeg van de sport, even niet meer
aan skeeleren denken. Bovendien
had hij een blessure aan zijn hak.

Wel zorgen we voor een variabele
markt. Kunstenaars die al jarenlang in
Vorden exposeren hebben voorrang.
Toch geeft ik nieuwe kunstenaars en
dan bij voorkeur uit de regio, volop
kansen. Ieder jaar wordt er 30 procent
gerouleerd’, zo zegt Bert Mens die er
trots op is dat kunstenaars en publiek
naar Vorden blijven komen. Zelf was
hij tot 1998 ‘vrij werkend’ kunstenaar
en was hij op heel veel kunstmarkten
in Nederland van de partij. De laatste
jaren beperkt Bert Mens zich tot de or-
ganisatie. Dat de kunstenaars graag
naar de Achterhoek komen en in dit
verband dus Vorden, blijkt wel uit de
woorden van kunstenares Annica
Koot uit Basse, die de pers vorig jaar al

attendeerde op het jubileum van Bert
Mens!

Elisabeth Steehouwer is dit jaar voor
de vierde keer met haar collectie siera-
den in Vorden present. Beeldend kun-
stenaar Marike Meurs uit Bemmel is
overal in Nederland op gerenommeer-
de kunstmarkten aanwezig. ‘Wat mij
in Vorden opvalt is, dat de bezoekers
over het algemeen kennis van zaken
hebben’, zo zegt ze. Herman van Loon
uit Alkmaar assisteert echtgenote Eve-
line daar waar nodig is. Zij exposeert
schilderijen. Herman: ’Het is hier al-
tijd bere-gezellig, kijk alleen naar de
vele fietsers die hier afstappen en een
bezoekje aan de markt brengen’, zo

zegt Herman. An Rijpers uit Eindho-
ven (handgevormde keramische objec-
ten) komt al bijna vijftien jaar naar
Vorden. ‘Een hele leuke markt, wij
staan hier door de jaren heen als
vrienden onder elkaar’, zo zegt ze.

Wat tijdens het ‘rondje’ kunstmarkt
opvalt, over het algemeen tevreden
standhouders. Tevreden over het weer
(behoudens de plensbui bij de aan-
vang) en met name s’middags tevre-
den over de verkoop. Hendrik Beek-
man: ‘Ik ben vanmorgen al vroeg van-
uit Marrum (Friesland) naar Vorden
gereden. Mistig in Zwolle, eerst regen
in Vorden daarna droog en even een
zonnetje. Het is hier goed toeven en ze
hebben een sympathieke organisatie’,
aldus de Friese kunstenaar die zich
binnenkort volledig wil richten op het
maken van houten beelden. Er was
nog een tevreden ‘mannetje’. De 10 ja-
rige Floris Bandell uit Zutphen, die al
tokkelend op een gitaar probeerde een
paar zakcentjes te verdienen. ‘ Later gi-
tarist worden? ‘Ik denk het niet, ik wil
dokter worden’, zo sprak het ventje
heel ernstig!

Goede publieke belangstelling en
tevreden standhouders op kunstmarkt

Felicitaties deze zaterdag voor kunstenaar Bert Mens uit Almelo. Hij is de
man die 15 jaar geleden het initiatief nam voor deze kunstmarkt en die
qua organisatie nog steeds de touwtjes stevig in handen heeft. Bert: ‘Oor-
spronkelijk organiseerde de VVV in Vorden een kunstnijverheidmarkt.
Gezien de te geringe belangstelling van deelnemerszijde wilde de VVV er
mee ophouden. Dat vond ik zonde, samen met enkele collega’s hebben we
het toen opgepakt en er een kunstmarkt van gemaakt. Thans verzorgt de
VVV hier de perspublicaties, het aanvragen van de vergunningen e.d. Zelf
regel ik de kunstenaars. We gaan hier in Vorden niet tot het uiterste in de
trant van ‘kom er maar bij’.

Bert Mens en Annica Koot

Floris Bandell

Zaterdagmorgen toch nog alle hens
aan dek bij de organisatie. Door de he-
vige regenval in de vroege ochtend
werd het circuit bijna onberijdbaar.
Dankzij de inzet van een aantal vrij-
willigers werd het echter toch moge-
lijk om 's middags de cross te laten ver-
rijden. In totaal kwamen er 29 deelne-
mers aan de start die gezamenlijk

1175 ronden aflegden.Voor de jury een
‘getel’ van jewelste!

De uitslag was als volgt: 1 Erwin Plek-
kenpol en Jasper Groot Roessink 93
ronden, 2 Marcel Bulten en Harald
Wolsink 89 ronden, 3 Richard Enze-
rink en Stephan Braakhekke 88 ron-
den, 4 Cees Simons en Luc van Huyge-
voort 87 ronden, 5 Enzo en Ramon
van der Kous 84 ronden. 

De jeugdrijders Bas Klein Haneveld en
Rob ten Have verdienen een speciale
vermelding. Het duo reed op een 85
CC motor en kwam tot 79 ronden. Dat
leidde tot een negende plaats, een
prestatie waarvoor de senior- rijders
na afloop de handen nog eens extra
op elkaar brachten. De prijzen werden
ter beschikking gesteld door Bloem-
binderij Kettelerij.

Erwin Plekkenpol en Jasper Groot Roessink
winnen twee uurs-cross Graafschaprijders
Erwin Plekkenpol en Jasper Groot
Roessink hebben de ‘twee uurs-
cross’ welke zaterdagmiddag op
het crossterrein van de VAMC De
Graafschaprijders in het buurt-
schap Delden werd verreden, op
hun naam geschreven. Het duo leg-
de in die twee uren in totaal 93 ron-
den af, een ruime voorsprong op
de nummer twee Marcel Bulten en
Harald Wolsink die het tot 89 ron-
den brachten.



Alles de deur uit!
Alles de deur uit!
De laatste artikelen voor de laagste prijzen

Zaterdag 19 augustus 2006 

Opruiming in het centrum van Vorden

GratisGratis  ontbijt 

voor vroege vogels

De fantastische aanbiedingen vormen een mooie 

aanleiding om op 19 augustus vroeg uit de veren te 

komen. Alsof dat nog niet genoeg is, hebben we 

voor vroege vogels tussen 8 en 9 uur ’s ochtends 

ook nog eens een lekker ontbijtje klaarstaan. Zo 

kunt u niet alleen als eerste genieten van de lage 

prijzen en de speciale ‘uuraanbiedingen’, maar ook 

van een heerlijk glaasje verse jus d’orange en een 

warm croissantje. Dat is pas een mooi begin van 

het weekend!

Het najaar staat voor de deur en daar willen we opgeruimd aan 

beginnen. Daarom houden de Vordense winkeliers weer grote schoon-

maak op zaterdag 19 augustus. En daar profi teert u natuurlijk van! 

Vanaf 8 uur ’s ochtends gaan de laatste artikelen weg voor de 

laagste prijzen. Van kleding en schoenen tot huishoudelijke appa-

raten en cadeau-artikelen. Met elk uur nog eens extra aantrekke-

lijke aanbiedingen. We geven u een overzicht van uur tot uur. 

Zorg dus dat u er op tijd bij bent en kom zaterdag 19 augustus

naar het centrum van Vorden. Want alles moet de deur uit! 

ALLES MOET WEG! OP=OP
Door inkoop grote partij kunnen wij nu aanbieden:

• trellisscherm 180x180 cm van € 27,95 voor € 16,95

• ronde paal 200x6,5 cm van € 3,75 voor € 2,25

• bloembak zeskant 70 cm van € 119,00 2 voor € 50,00

• structuurtegel rond 50 cm van € 8,95 voor € 2,25

• scherm rügen 180x180 cm van € 49,50 voor € 24,95

Alleen op 19 augustus 10% extra korting op deze prijzen!

Tegen inlevering van de advertentie wandrek romantica € 10,00 

KOM LANGS, KOFFIE EN BROODJES STAAN KLAAR!

www.weulenkranenbarg.nl      Vorden      Tel. (0575) 55 12 17

OP ZATERDAG 19 AUGUSTUS

ALLEEN TUSSEN 8.00 EN 10.00 UUR

15% EXTRA KORTING

OP DE REEDS SCHERP AFGEPRIJSDE

SHOWROOMMODELLEN IN KASTEN

EN BANKSTELLEN.

Alleen tijdens de aktiedag:

• Samsung LCD TV 26” van 1099 voor 949
• Bosch wasautomaat WAE 28190 van 699 voor 649

• Bosch droger WTE 86100 van 529 voor 489
• Exquisite koelbox 40 ltr. 220V van 179 voor 149

Ruurloseweg 45a Weulen Kranenbarg

Vroege en late vogels voordeel bij 

ETOS BARENDSEN

zaterdag 19 augustus

van 8.00 tot 17.00 uur

krijgt u 15% korting
pak uw voordeel

actievoorwaarden, niet geldig op geneesmiddelen en 

babyvoeding tot 6 maand en cadeaubonnen

Zutphenseweg 3 Etos Barendsen

Zutphenseweg 29 Dutch PC

Zutphenseweg 20 Helmink meubelen

Weulen Kranenbarg • Etos

Barendsen • Helmink

• Dutch PC • Sueters •

Hotel Bakker • Giesen

Schoenmode • Bleumink •

Sfeer van Josephine •

De Vordense Tuin

• Tuunte Fashion • Bruna

• Fashion Corner 

• Bakkerij Joop • Visser

Damesmode •  DA drogist

• Vlogman • Van Asselt

• Martens • Onyx Mode •

De Rotonde • Davorta •

Fixet Barendsen • 

Roosenstein

Bij deze 

zaken

staan 

zaterdag 

19 augustus 

de deuren 

wijd open



50% korting
IN ONZE SPECIALE

OPRUIMINGSHOEK

en voor diegene die tussen 8.00 en 10.00 uur

komen, staat er een ontbijtje klaar!!

Er is nu iets wat u beslist moet weten, u kunt binnenkort

met de dames van Bruna een beschuitje komen eten!

Op zaterdag 19 augustus plukken wij de dag.

Dan zijn wij reeds om 8.00 uur geopend en trakteren 

wij u op een ontbijtje! 

Tevens verstrekken wij deze dag 

tot 10.00 uur een gratis ochtendkrant. 

Alsof dat niet genoeg is kunt u de gehele dag 

profiteren van aantrekkelijke aanbiedingen!

Wij heten u van harte welkom!

Raadhuisstraat 11 De Vordense tuin Raadhuisstraat 2 Tuunte Fashion

Raadhuisstraat 22 Bruna Vorden

ALLE ZOMERMODE

KORTI NG

tot 75%

G-star

Levi’s

Only

DEPT

Wrangler

PallMall

Scotch & Soda

Martomod

Freeman T Porter

enz. enz.

De laatste restanten nu voor hèèl weinig.....

Alles de hele dag: 3 halen, 1 betalen (v/d originele prijs)

Voor de vroegste vogels � koffie & broodje 

� de meeste keus!

Dus heel veel halen...heel weinig betalen

Dorpsstraat 36 Sfeer van JosephineDorpsstraat 11 Bakkerij Joop

Alleen zaterdag 19 augustus MANDJESAKTIE

1 brood naar keuze, 1 kruidkoek, 5 plakken krenten-

wegge, 6 witte broodjes, 1 pakje kaasknackers

Dit alles samen voor maar € 9,00

U LEEST HET GOED....

ONYX MODE START MET

HELFT VAN DE HELFT

En voor de vroege vogels een

kopje koffie, broodje en krantje.

Zutphenseweg 8 Fashion Corner

50% op de zomercollectie
40% op mosterdlampen

30% op diverse sieraden en horloges
20% op diverse lantarentjes

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig op 19 augustus

Kerkstraat 3 Bistro de Rotonde

08.00 uur tot 10.00 uur

5 huisgemaakte apfelstrudel met vanillesaus voor thuis halen, 4 stuk betalen € 7.95

08.00 uur tot 17.00 uur

ieder 2e kopje koffie gratis bij koffie met gebak of broodje naar keuze!                        

En kom gewoon binnen voor de overige aanbiedingen....

Burg. Galleestraat 6b Onyx Mode

Zaterdag 18 februari 2006 opruiming in het centrum van Vorden



Burg. Galleestraat 9 Visser damesmode

Zutphenseweg 2 DA Drogist Zutphenseweg 16   Vlogman keurslager

Zutphenseweg 9 Martens 
Zutphenseweg 18

Echte bakker van Asselt

VAN 08.00 TOT 10.00 UUR

ALLEEN 19 AUGUSTUS

ALLE VOORJAARSCOLLECTIES

75% KORTING

en als extra: een waardecheque t.w.v

15% van uw aankoopbedrag 

te besteden vanaf 21 augustus

VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

ALLEEN 19 AUGUSTUS

ALLE VOORJAARSCOLLECTIES

75% KORTING

en als extra: een waardecheque t.w.v

10% van uw aankoopbedrag 

te besteden vanaf 21 augustus

VAN 08.00 TOT 17.00 UUR

ALLEEN 19 AUGUSTUS

HABBEKRATS

€ 5,- of € 10,-

uitzoeken

Op alle geuren 10% korting 
(m.u.v. cadeauverpakkingen en acties)

Tevens diverse restpartijen scherp afgeprijsd

Luchtbuksen 10% korting

op alle niet afgeprijsde artikelen

tussen 08.00 en 9.00 uur 20% korting

09.00 en 10,00 uur 15% korting

10.00 en 16.00 uur 10% korting

m.u.v. verlof plichtige artikelen

3 gepaneerde Schnitzels
+

250 gram rauwkost
+

500 gram aardappelschijfjes

Samen voor € 5,98

Zwanehalzen nu € 0.60

Zwanehalzen gevuld 
met slagroom nu

€ 0.99
tot 10.00 uur koffie met krentewegge

Alles de deur uit!Alles de deur uit!
De laatste artikelen voor de laagste prijzen

Zaterdag 19 augustus 2006

Opruiming in het centrum van Vorden

Burg. Galleestraat 12 Roosenstein 

ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

Alles de deur uit! Nu op de laatste zo-

merrestanten met een kortingssticker

70 % KORTING
Wij staan zaterdag 19 augustus al om 8.00 uur voor u

klaar. Voor de vroege vogels hebben wij, naast koffie

en thee, nu ook een lekker broodje voor de liefhebber.



KAARSEN SPONGEBOB MY SCENE

KOP EN SCHOTELS SPEELGOED MOK-

KEN KADOOS SCHOONMAAKARTIKE-

LEN FOTOLIJSTEN KAARSEN SPONGE-

BOB MY SCENE KOP EN SCHOTELS

SPEELGOED MOKKEN KADOOS

GROTE OPRUIMING

KORTING TOT WEL

75%
Dorpsstraat 15 Sueters Dorpsstraat 24 Hotel Bakker

Dorpsstraat 12 Profile Bleumink

Alle afgeprijsde schoenen

2E PAAR GRATIS

Dorpsstraat 4 Giesen Schoenmode

Van 08.00 tot 09.00 uur

ALLEEN VOOR DE VROEGE VOGELS

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

€ 5,-
per persoon (normaal € 9.95)

Deze zaterdag hebben wij voor u
diverse vaste planten en heesters

EXTRA SCHERP GEPRIJSD

Verder geven wij op ons
assortiment buitenpotten

20% KORTING

Alles de deur uit!Alles de deur uit!
De laatste artikelen voor de laagste prijzen

Zaterdag 19 augustus 2006

Opruiming in het centrum van Vorden

Zutphenseweg 15 Fixet Barendsen

• GAZONMAAIERS
• TUINTREKKERS
• KETTINGZAGEN

• STRIMMERS

KORTINGEN TOT

40%

Alleen op

19 augustus

tussen 8.00

en 16.00 uur

Zutphenseweg 5 Davorta

50% KORTING op alle*

KID KARREN
en bijbehorende accessoires.

* Geldt alleen voor de aanwezige modellen!

En alleen geldig in Vorden op 19 augustus a.s.

Bij aankoop van 2 fietsen (model 2005)

DE 2E FIETS
voor de

HELFT VAN HET GELD*

* Alleen geldig op alle overjarige modellen in Vorden en

op 19 augustus a.s.! Zie de actievoorwaarden in de winkel.

Bij aankoop van 2 gebruikte fietsen

DE 2E FIETS
voor de

HELFT VAN HET GELD*

* Alleen geldig in Vorden en op 19 augustus a.s.!

Zie de actievoorwaarden in de winkel.



Leestenseweg 10
7207 EA Zutphen

T: (0575) 52 17 96
F: (0575) 52 88 78

www.multimate.nl

• onderhoud en bouwservice

• monteren van binnen en buiten 

zonwering

• monteren van sloten en krukken en 

veiligheidsbeslag

• monteren van badmeubels en 

douchecabines

• monteren van schuifwanden/kast 

systemen

• leggen van parket en laminaatvloeren

• plaatsen of maken van 

nieuwe kozijnen, ramen en deuren

• afhangen van binnendeuren

• plaatsen van velux dakramen

• plaatsen van blokhutten

• op maat maken en 

plaatsen van kasten en kastinterieurs

• etc. etc. etc.

3e

Gelderse Tennistop in Vorden
13 t/m 20 augustus

Iedereen is welkom op het speciaal aangeklede park met tribunes
door de week vanaf 17.00u, weekend vanaf 10.00u

zondag 20 augustus zijn de finales

Voor standen en wedstrijdschema´s: www.vordenstennispark.nl

Dit toernooi is mede mogelijk gemaakt door:

• Dijkman Bouw, Warnsveld • Strada Sports, Vorden
• Autobedrijf Groot-Jebbink, Vorden • Visser Mode, Vorden
• Berentsen Bargeman & Besselink • Drukkerij Weevers, Vorden

Schildersbedrijf, Vorden • Weulen Kranenbarg, Vorden
• Harbach Sport, Zutphen • Wiltink installatiebedrijf, Vorden
• Bloembinderij Kettelarij, Vorden • Van Zeeburg & Visser
• Pelgrum Makelaars, Vorden makelaardij/Assurantiën, Vorden
• Rabobank, Achterhoek Noord

Vordens Tennis Park

Donderdag in Warnsveld:
GRATIS

*

RUIT REPAREREN
Let op de gele tent van Automark

Donderdag 17 augustus kunt u terecht op de parkeerplaats van 

Winkelcentrum Dreiumme in Warnsveld en wel van 09.00 tot 17.30 uur

Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. N.B.: Kenteken Graveren kost € 15,- per auto. Voor

€ 5,- extra kunt u een speciale reflectielaag over de gravures laten aanbrengen, waardoor de gra-

vures ‘s avonds en bij regen goed zichtbaar blijven: betere preventie. Graveren helpt tegen diefstal:

wil een dief een gestolen auto verkopen, dan moet hij alle gegraveerde ruiten vervangen!

STER IN VOORRUIT: MEER DAN 50%

DOORSCHEURKANS, OOK OP VAKANTIE!

Vakantiehitte enerzijds en vrieskou anderzijds zorgen voor grote spanningen in voorrui-

ten: uitzetting en inkrimping doen kleine barstjes / sterretjes doorscheuren tot een gro-

te barst. Volgens technisch onderzoek is de doorscheurkans zelfs meer dan 50%! Dit

doorscheuren kan onveiligheid en afkeuring bij de APK tot gevolg hebben. U kunt dit

voorkomen door de voorruit door middel van harsinjectie te laten repareren. Tijdige reparatie voorkomt een dure (eigen risico!) en tijdrovende vervanging van

uw voorruit. Een voorruit op vakantie laten vervangen is lastig en de afwikkeling met verzekeraars (buitenland!) ingewikkelder. Laat geen barst in uw vakan-

tie ontstaan! Op alle reparaties: Levenslange Garantie!

* Reparatie van een sterretje / breukje in de voorruit door middel van harsreparatie is voor bijna alle WA-Plus, Casco en All-Risk verzekerden zonder kosten. Reparatie is name-

lijk veel goedkoper dan vervangen! De rekening gaat rechtstreeks naar uw verzekeraar. U heeft geen eigen risico en u heeft geen no-claim verlies (bij Centraal Beheer particulier

geldt een afwijkende regeling). U bent welkom bij de Mobiele Service van Automark, uw specialist in hars reparaties. U moet voor de juiste verzekeringsgegevens bij reparatie wel

uw laatste groene kaart meenemen. Meldt u zich bij aankomst direct voor een gratis voorruitinspectie: u krijgt ter plekke een vrijblijvend en deskundig advies. 

*”Reflectielaag”, “Automark”, het “STOP”logo, de kleur “geel”, de “vorm tent” en “Safe Sight” zijn gedeponeerde merken van Automark-Röst

Mitra Slijterij Sander Pardijs
Dorpsstraat 16
7251 BB Vorden
0575 554264

ABRICOZEN
VLAAI

GROOT 

€ 
8.95

KLEIN 

€ 
5.95

VORDENSE 
STOET

donker meer granen brood.

Nu ± 800 gram

€ 1.50

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
Wij zijn 28, 29, 30 & 31 augustus gesloten inverband met het plaatsen van een nieuwe oven. 

De donderdag aanbieding geld dan op vrijdag 1 sept. graag wel zelf uw vaste besteling verplaatsen

DIVERSE HARTIGE

BROODJES

nu

€ 1.25

per stuk
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Brinkhorst 1
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60



In circa drie weken tijd bouwen de
groep jongeren en volwassenen sa-
men met de plaatselijke bevolking
scholen, huizen en klinieken. Meestal
lukt het inderdaad om in drie weken
een dergelijke klus te klaren. Is het
project wat groter van omvang, zoals
in dit geval in Jamaica, dan wordt de
bouw in het daarop volgende jaar af-
gemaakt. Toen Marieke Hoek en Maar-
tje Bosma eind vorig jaar het plan op-
vatten om aan zo’n project mee te wer-
ken, hebben ze allerlei acties op touw
gezet om de kosten (samen 3900 euro)
te kunnen betalen. De beide meiden
hebben dit voortvarend aangepakt en
hebben zij in totaal 5400 euro bijeen
vergaard. 

Het overgebleven bedrag van 1400 eu-
ro wordt waarschijnlijk aangewend
als basisbedrag voor een volgend pro-
ject. Het uitstapje naar Jamaica is hen
zo goed bevallen, dat zij wellicht ook
in 2007 via World Servants mee willen
werken aan één of ander project, met
een voorkeur voor Afrika. Marieke:
‘Een aantal vriendinnen heeft mij al
laten weten, graag mee te willen. Of
het allemaal doorgaat zien we later
wel’. Na een vlucht van 9 uur met een
tussenlanding in Cuba arriveerde het
gezelschap half juli in Jamaica. De
groep werd onder gebracht in een
school. Dat was gedurende de drie we-
ken ook hun thuisbasis.

Maartje: ‘We konden ons daar prima
redden, er waren voldoende douches,
toiletten, wasbakken e.d. en wat be-
langrijk was, we konden er goed sla-
pen’. In het dorpje Copper Wood, een
klein eind verder op, werd de eerste
aanzet tot het bouwen van een nieuwe
school gegeven. Marieke: ‘In het begin
sta je wel een beetje raar te kijken, je
weet eerst niet goed hoe je het werk
moet aanpakken. Zelf was ik bijvoor-
beeld een aantal dagen ‘waterdrager’
dat wil zeggen dat ik de gehele dag
door de medewerkers aan het project
van water moest voorzien. Bij een tem-
peratuur van 42 graden moet je na-
tuurlijk heel veel drinken. Verder ben
ik ook in de bouw actief geweest (zand

verplaatsen, ijzer vlechten e.d.) en heb
ik mij ook bezig gehouden met de in-
heemse kinderen die natuurlijk heel
nieuwsgierig op de bouw afkwamen.
Maartje: ‘Ik heb die weken overwe-
gend gemetseld. Vooraf werd ons pre-
cies verteld hoe we dat moesten doen,
super leuk werk eigenlijk’, zo zegt ze.
Het World Servant gezelschap was el-
ke morgen om zes uur uit de veren. Te-
gen 16.30 uur was de werkdag ten ein-
de. Door het toch wel ‘ongewone’ werk
was het s’avonds veelal om 21.00 uur
bedtijd. ‘Eerst eten, veelal kip met rijst
(s’morgens trouwens als ontbijt brood
met gebakken ananas, watermeloen
en vis). Na het avondeten waren we
echt wel aan slapen toe’, zo zeggen
Maartje en Marieke. De weekends
stonden in het teken van luieren en
naar het strand gaan om voor de nieu-
we werkweek weer voldoende krach-
ten op te doen. Marieke en Maartje
zijn toch wel duidelijk onder de in-
druk geraakt over de wijze waarop de
mensen in Jamaica leven. Marieke: ‘
De huisjes zijn daar gemaakt van een
paar planken. Geen geld voor medicij-
nen. Niet iedereen heeft altijd vol-
doende te eten. Sommige mensen zijn
zelfs afhankelijk van hetgeen de buur-
man ‘over’ heeft. De jongeren in Ne-
derland zouden dit soort projecten
eens mee moeten maken. Dan zien ze
pas in welke luxe wij hier in Neder-
land leven. Ik vind het ook niet eerlijk
zoals dat in de wereld gaat’.

Maartje: ‘Het is verbazingwekkend dat
de mensen daar in Jamaica, ondanks
de armoede, zo vrolijk zijn.. We wer-
den heel enthousiast ontvangen. Toen
wij met de bouw van de school bezig
waren, waren de mensen erg blij dat
hun kinderen straks naar deze school
kunnen. Die blijdschap, allemaal erg
hartverwarmend’. Met ongetwijfeld
de herinnering aan deze trip nog vers
in het geheugen, begint Maartje Bos-
ma eind augustus aan haar laatste
schooljaar (Havo) aan het Isendoorn
College in Warnsveld. Marieke Hoek
heeft nog twee schooljaren voor de
boeg. Zij studeert voor onderwijs-
assistente aan het ROC in Deventer.

Maartje Bosma en Marieke Hoek: 

'Schoolproject in Jamaica een hele ervaring'

De Vordense meisjes Marieke Hoek (17) en Maartje Bosma (16) zijn sinds
vorige week terug uit Jamaica, waar ze met World Servants mee hebben
geholpen aan de bouw van een school. Een project dat in twee fases wordt
afgewerkt. De afgelopen weken hebben een 34 tal Nederlandse jongeren
samen met zeven begeleiders de basis gelegd voor een school in het dorp-
je Copper Wood in Jamaica. In 2007 wordt de bouw van de school, weder-
om via World Servants, definitief voltooid. World Servants is een christe-
lijke organisatie die sinds 1998 met inzet van honderden vrijwilligers in
diverse landen projecten uitvoert.

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. In verband met zomerva-
kantie gesloten tot september.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym,
-sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden. I.v.m. zomer-
vakantie gesloten tot september.

• Kaartclub maandagmiddag en bin-
go woensdagmiddag in het Dorps-
centrum.

AUGUSTUS
15 Rondleiding Pinetum de Belten
16 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
17 Muziek in Dorpskerk Vorden
17 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 Boedeldag Schuttestraat 20, Linde
20 HSV de Snoekbaars seniorwedstrijd
22 Rondleiding Pinetum de Belten
23 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
24 HSV de Snoekbaars 55+ wedstrijd
24 Klootschietgroep de Vordense Pan
26 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+

in de Wehme info 55 20 09
29 Rondleiding Pinetum de Belten
30 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
31 Klootschietgroep de Vordense Pan

De toen bestaande studio was te klein
geworden. Toen werd het besluit geno-
men om de studio te vergroten. De
schetsten die werden gemaakt wer-
den, werden door het gemeentebe-
stuur goedgekeurd zodat de aange-
vraagde bouwvergunning verleend
kon worden. Direct daarna werd be-
gonnen met de nieuwbouw. Dat hield
in dat er een nieuwe hoofdingang

moest komen, een ontvangstruimte,
nieuwe toiletten, een interview kamer
en een opslag voor de apparatuur.

Toen deze ruimtes gereed waren werd
begonnen met het oude gedeelte van
de radio studio. De oude ontvangst-
ruimte werd omgebouwd tot opslag-
ruimte voor muziekdragers, de regel
en interview kamer werd leeg gehaald

en helemaal opnieuw ingericht. De
complete nieuw en verbouw is gespon-
sord door bedrijven. De bouw is gerea-
liseerd door een groot aantal vrijwilli-
gers van Achterhoek FM. Het open
huis op zondag 27 augustus wordt een
feestelijk gebeuren. Behalve het be-
zichtigen van de nieuwe studio kan in
de grote feesttent geluisterd worden
naar een aantal artiesten zoals bijvoor-
beeld Willem Barth, Arne Jansen,
Brook Duo, Vinoanka, Reinhard ten
Brink, Die Zwei en de Havenzangers.
Deze dag zal live worden uitgezonden.
De toegang is gratis.

Open huis Achterhoek FM

Zondag 27 augustus houdt Achterhoek FM, aan de Wiersserbroekweg 5 in
Vorden vanaf 11.00 tot 18.00 uur open huis. De reden is de complete ver-
nieuwing van de radio studio. In 2004 is men begonnen met de uitbrei-
ding van de oude radio studio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Open Monumentendag 2006: een feest!
Zaterdag 9 september 2006, van 10.00 tot 17.00 uur
Op 9 september is weer de jaarlijkse
Landelijke Open Monumentendag.
Het thema van dit jaar is feest.
Feest, ontspanning en vermaak zijn
van alle tijden en vonden vaak plaats
in speciaal ontworpen gebouwen. 
De oudste, nog bestaande uitgaans-
gebouwen zijn luxueus ingerichte
concertzalen en theaters waar de
welgestelden niet alleen van muziek
of toneel genoten, maar ook hun
sociale contacten onderhielden.
Voor de gewone burger was amuse-
ment eeuwenlang te vinden in
kroegen, in tijdelijke gebouwen, of
gewoon op straat tijdens markten en
braderieën.

Trotse eigenaren van een gemeen-
telijk- of Rijksmonument willen u
deze dag gastvrij ontvangen in ‘hun’
monument! In Bronckhorst zijn de
volgende activiteiten georganiseerd:
Hengelo Gld.
• de toren van de Remigiuskerk

wordt opengesteld. Voor kinderen
is er een kleur- en schilderwed-
strijd

Hummelo
• bij café ‘’t Wapen van Heeckeren’

is een rondleiding en is er een
huifkartocht langs monumenten.
In de monumentale schuur van dit
café wordt historisch filmmateri-
aal vertoond. Ook beslaat een
hoefsmid ter plaatse paarden en is
er levendige muziek

Linde (bij Hengelo Gld.)
• bij boerderij de Helderboom wordt

een oogstfeest gehouden
• in de Lindese molen en in de Lam-

bertikerk in Zelhem worden
(mini)concerten gegeven

Vorden
• de watermolen van kasteel Hack-

fort is open en er zijn rondleidin-
gen op het kasteel

• bij smederij Oldenhave worden
demonstraties gegeven van oude
ambachten

Zelhem
• in de Lambertikerk worden oude

en feestelijke films van de kerk-
dorpen getoond en treden enkele
muziekverenigingen op

Het bekijken van een monument op
zich is al een feest! Zonder alle hulp
en steun van de eigenaren van mo-
numenten, talloze vrijwilligers en
organisaties was het onmogelijk ge-
weest om een dag als deze te orga-
niseren. Onze hartelijke dank gaat
dan ook naar hen uit.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de
monumentendag 2006 of over
monumenten in het algemeen, 
dan kunt u telefonisch contact
zoeken met de heer W. Hagens,
tel. (0575) 75 03 53.

Voetbalvelden gemeente Bronckhorst
beperkt weer bespeelbaar 
De voetbalvelden in de gemeente
Bronckhorst hebben veel te lijden
gehad van het extreem warme weer
in juli. Bovendien zijn de velden, wat
normaal gesproken in de rustperio-
de (zomer) gebeurt, niet of te weinig
hersteld. De gemeente besloot
daarom dat vanaf 28 juli tot nader
bericht niet (meer) gespeeld mocht
worden op de velden. Doordat de af-
gelopen week de temperaturen zijn

gedaald en er behoorlijk wat regen
is gevallen, heeft de gemeente in
overleg met de verenigingen beslo-
ten dat de velden nu zo minimaal
mogelijk gebruikt mogen worden.
Alleen bekerwedstrijden mogen
doorgang vinden en ook het interna-
tionale jeugdvoetbaltoernooi ‘Het
Wim Kuijper-toernooi’ (19 en 20 au-
gustus) kan doorgaan. Trainingen
moeten nog tot nader bericht op
andere velden plaatsvinden. Op de
velden vinden waar nodig herstel-
werkzaamheden plaats. Het beperk-
te gebruik is ook nodig omdat het
gras nog verder moet aansterken.
Zo gauw weer normaal gebruik
gemaakt kan worden van de velden,
neemt de gemeente contact op met
de verenigingen. Als de genomen
maatregel in bepaalde situaties tot
problemen leidt voor verenigingen,
dan verzoekt de gemeente vereni-
gingen zo spoedig mogelijk contact
op te nemen met de afdeling Maat-
schappelijke ontwikkeling om te be-
kijken of een oplossing mogelijk is. 

Heeft u meegedacht over de verkeers-
situatie in uw omgeving?
Tot eind januari 2006 konden inwo-
ners organisaties en belanghebben-
den meepraten over de verkeerssi-
tuatie in de gemeente Bronckhorst. 

Alle wensen en ideeën zijn geïnven-
tariseerd en vastgelegd in een in-
ventarisatienota. De kaarten van de
inventarisatienota staan op onze
website www.bronckhorst.nl onder
het kopje infobalie/plannen en pro-
jecten. Op 7 september 2006 discus-
sieert de commissie Beleidsontwik-
keling in een extra vergadering over
de beleidsnota, de volgende stap in
het proces. De inventarisatienota is

de basis voor de beleidsnota en ligt
ter informatie voor aan de raads-
commissie. Het beleid wordt zoda-
nig geformuleerd dat alle vragen uit
de inventarisatie vanuit het beleid
beantwoord moeten kunnen wor-
den.

De avond vindt plaats in de raadzaal
van het gemeentehuis van Bronck-
horst. Aanvang 20.00 uur. Een ieder
die gereageerd heeft, is voor deze
avond uitgenodigd, maar natuurlijk
zijn ook andere belangstellenden
van harte welkom om de avond bij te
wonen. Kamperen in Bronckhorst

Gemeente gaat aan de slag met
recreatiebeleid Bronckhorst
Maak uw plannen bij de gemeente bekend!

De gemeente Bronckhorst wil haar
recreatiebeleid vastleggen in een
‘Recreatienota’. Deze nota moet dui-
delijk maken welke mogelijkheden
en beperkingen er zijn in het buiten-
gebied van de gemeente Bronck-
horst. Het accent komt te liggen op
de verblijfsrecreatie, maar ook voor
andere recreatievormen, zoals dag-
recreatie, is aandacht. Om het
nieuwe beleid vorm te kunnen
geven, wil de gemeente graag weten
welke initiatieven er zijn bij
recreatieondernemers en anderen
die plannen hebben op recreatie-
gebied. De recreatieondernemers
krijgen hierover ook een brief. 

In 2004 is in de voormalige gemeen-
te Vorden de ‘Nota ruimtelijk recre-
atiebeleid’ opgesteld en vertaald in
het bestemmingsplan ‘Buitengebied
Hengelo/Vorden’. De gemeente
Bronckhorst wil dit beleid samen
met adviesbureau Van Droffelaar 
uit Arnhem nu uitwerken voor de

rest van haar grondgebied. Heeft 
u plannen op recreatiegebied? 
Wij horen het graag! De gemeente
wil uw plannen waar mogelijk
betrekken in haar nieuwe recreatie-
beleid. Laat ons vóór 1 september
weten wat uw ideeën zijn. U kunt 
per brief of e-mail reageren: 
Gemeente Bronckhorst
t.a.v. mevrouw S. te Brake-Frank
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld. 
E-mail: S.teBrake@Bronckhorst.nl 

N.B.
Recreatieondernemers en anderen
met initiatieven op dit gebied uit
Vorden hebben in 2004 hun plannen
al met de gemeente besproken. 
Zij hoeven nu niet te reageren, 
tenzij er nieuwe ideeën zijn. Voor
meer informatie over de opzet van
het nieuwe recreatiebeleid Bronck-
horst kunt u bellen met de afdeling
Ruimtelijke en economische
ontwikkeling/recreatie en toerisme,
tel. (0575) 75 03 74.

Het waterrad van kasteel Hackfort bij Vorden.



Gedurende een aantal maanden
houden wij u op de hoogte van de
ontwikkelingen binnen het TRAP
Zelhem. TRAP staat voor ‘Toeris-
tisch Recreatief Archeologisch
Project’. Voor het TRAP Zelhem zijn
een drietal fietsroutes in voor-
bereiding, die in boekvorm eind
2006 bij de VVV’s in Bronckhorst
verkrijgbaar zijn.

Vrijwilligers
Diverse locale vrijwilligersgroepen
zijn betrokken bij het TRAP project
en leveren hieraan een belangrijke
bijdrage. Ze dachten mee over de
route en konden diverse routepun-
ten aandragen. Veel van deze route-
punten worden ook daadwerkelijk
opgenomen in de TRAP route. Het
TRAP project biedt mogelijkheden
de aangedragen routepunten daar
waar nodig op te knappen, te her-
stellen of onder de aandacht te
brengen. Het enthousiasme van de
vrijwilligersgroepen heeft geleid tot
diverse uitvoeringsprojecten waar-
over u eerder op deze gemeentepa-
gina heeft kunnen lezen. Te denken
valt bijvoorbeeld aan het herstel van
het Ludgerkerkje en de realisatie
van de klauw van de ‘boelekeerl’,
wat het streekverhaal van de boele-
keerl symboliseert. Iedere vrijwilli-
gersgroep werkt aan haar eigen
routepunten binnen het TRAP pro-
ject. Ook Stichting Landschapsbe-
heer Gelderland (SLG), die als pro-
fessionele organisatie betrokken is
bij het project, heeft een aantal
uitvoeringsprojecten onder haar
hoede.

Markebomen
De marke is een eeuwenoude ver-
eniging van zelfstandige dorpsbewo-
ners die de gemeenschappelijke ei-
gendommen van het dorp beheert.
Het woord marke wordt ook ge-
bruikt om het gebied mee aan te ge-
ven dat bij een dorp hoort. De marke
kwam hoofdzakelijk voor op het
platteland in het oosten van Neder-
land. In de middeleeuwen ontston-
den in deze gebieden permanente
nederzettingen, de buurtschappen.

Het gaat dan veelal om brinkdorpen,
bestaande uit een aantal boerderij-
en, gegroepeerd rondom een geza-
menlijk dorpsplein (de brink). Elk
buurtschap had een afgebakend
grondgebied ter beschikking, de
marke (letterlijk: grens). De marke
was als onverdeeld grondgebied in
gezamenlijk eigendom van de zelf-
standige dorpsbewoners, die er elk
een vastgesteld aandeel in hadden.
Dit aandeel wordt ‘waardeel’ ge-
noemd. De hoeveelheid waardelen
die iemand bezat, bepaalde hoeveel
macht hij had in de boermarke en
daarmee in de buurtschap. De grens
van de afgebakende marke werd ge-
markeerd met een markeboom. In
de voormalige gemeente Zelhem
kwamen drie marken voor: de Halse
Marke, De Dunsborger Hattemer
Marke en de Zelhemmer Hattemer
Marke. Uit literatuur en historisch
kaartenonderzoek is duidelijk ge-
worden waar markebomen gestaan
hebben. Deze bomen worden onder
leiding van SLG op de oorspronkelij-
ke locatie herplant.

Muldersfluite
Sinds 1559 mochten de bewoners
van de markegronden ’t Gooy en
Dunsborg plaggen steken op voor-
waarde dat ze jaarlijks op Hemel-
vaartsdag roggebrood leverden van
minstens 22 pond, bestemd voor de

armen in de ge-
meente. De brood-
weging vond
plaats bij boerderij
Muldersfluite. De-
gene die het zwaarste brood lever-
de, vaak meer dan 100 pond, kreeg 
2 flessen wijn. Woog het brood min-
der dan 22 pond, dan moest men 
6 stuivers boete betalen. 
Vanaf 1772 werd het niet leveren 
van roggebrood gestraft met een
dubbele levering in het volgende
jaar. Sinds 1807 werd bepaald dat de
markenrichters het brood moesten
verdelen onder de armen. Na de
ontbinding van de marken besloot
men om als een blijvende herinne-
ring de traditionele broodlevering
Muldersfluite in ere te houden.
De Muldersfluite is onderdeel van de
TRAP route en staat nog altijd met
Hemelvaart in de belangstelling.
Daarom wordt het erf van de Mul-
dersfluite onder leiding van SLG op
een landschappelijke en cultuur-
historische verantwoorde manier
aangepast. De eigenaar knapt de
boerderij de komende jaren zelf op. 

Meer weten?
Wilt u inlichtingen over het TRAP
Zelhem, dan kunt u contact opne-
men met Sjoerd Zegers, afdeling
Ruimtelijke en economische ontwik-
keling, tel. (0575) 75 03 64.

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

U kent de gemeentegids als een
naslagwerk vol informatie over de
gemeentelijke organisatie, vereni-
gingen, scholen, stichtingen, bedrij-
ven en instellingen in Bronckhorst.
Ook begin 2007 gaat de gemeente
weer een ‘up to date’ gids huis aan
huis verspreiden. De gemeentegids
Bronckhorst 2007 maken we samen
met een nieuwe leverancier: 
FMR-producties uit Den Helder. 
De samenwerking met leverancier
Wegener Suurland, waar we de af-
gelopen twee edities mee gemaakt
hebben, is beëindigd. In de nieuwe
gids is ook weer ruimte voor adver-

tenties van bedrijven uit Bronck-
horst en de omliggende regio. Hebt
u een hier een bedrijf, dan is de kans
groot dat FMR u, mede namens de
gemeente, binnenkort benadert over
de advertentiemogelijkheden. 
U kunt hiervoor zelf ook contact
opnemen met FMR-producties 
via tel. (0223) 66 14 25. 

Vermelding verenigingen en
instellingen
Verenigingen, scholen, stichtingen
en instellingen van wie de adresge-
gevens kosteloos worden opgeno-
men, worden in het najaar benaderd

door FMR. Als u wijzigingen of
aanvullingen hebt op de (adres)-
gegevens die van uw instantie/
vereniging in de huidige gemeente-
gids staan, dan kunt u deze ook zelf
opsturen naar FMR-producties,
Postbus 23, 1780 AA Den Helder,
o.v.v. Gemeentegids Bronckhorst.
Het is niet alleen voor ons als
gemeente van belang inwoners zo
actueel mogelijk te informeren, 
ook voor uw vereniging/stichting is
het belangrijk om op juiste wijze in
de gids vermeld te staan, bijvoor-
beeld voor nieuwe leden die zich
willen aanmelden.

Vlaggen op 15 augustus 
Op 15 augustus herdenken we de
capitulatie van Japan in 1945 en
daarmee het einde van de Tweede
Wereldoorlog. Op deze dag worden
alle slachtoffers uit voormalig Ne-
derlands-Indië, tijdens de Tweede
Wereldoorlog door Japan bezet, met
ere herdacht. Daarnaast wordt ge-
streefd naar meer bekendheid over
de strijd, het verzet, de vervolging en

de onderdrukking van mensen in
Zuidoost-Azië. De 15e augustus is
sinds 1999 een erkende feestdag,
waarop gevlagd mag worden. 

Meer informatie
Stichting Herdenking
15 augustus 1945,
www.sh15aug1945.nl

Monumentencommissie
De monumentencommissie ver-
gadert op 16 augustus a.s. om
09.00 uur in het gemeentekan-
toor. De vergadering is openbaar.
De agenda voor deze vergadering
kunt u vinden op onze website
www.bronckhorst.nl.

TRAP Zelhem

Boerderij Muldersfluite in Hengelo Gld.

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen 
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, weiland bij Varsseldseweg 8, kofferbakverkoop, 17 september 2006, van 09.00 tot 

17.00 uur
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 51, tuinfeest, 16 december 2006, van 20.00 tot 01.00 uur van de

daaropvolgende dag
• Hummelo en Keppel, gebied voormalige gemeente, verkoop speculaas op 18 november 2006,

commissie Werelddiakonaat/Zending
• Hummelo, ‘’t Wissel’ aan de Van Heeckerenweg, verkoopochtend, 21 april 2007, commissie

Werelddiakonaat/Zending
• Keijenborg, vogeltentoonstelling in sportzaal, loterij, oktober en november 2006, verkoop en

trekking van loten 9 december 2006
• Varssel, stichting School- en Volksfeest Varssel houdt het jaarlijkse school- en volksfeest.

Hiervoor wordt van 4 t/m 16 september huis aan huis gecollecteerd in buurtschap Varssel,
worden tijdelijke reclameborden geplaatst van 23 september t/m 2 oktober, geldt een tijdelijke
verkeersmaatregel van 29 september t/m 1 oktober en wordt aan de Veldermansweg een
feesttent van 29 september t/m 1 oktober 2006 geplaatst

• Voor-Drempt en Hummelo, de commissie Werelddiakonaat/Zending houdt op 7 oktober 2006
een verkoopochtend in de pastorie aan de Kerkstraat in Voor-Drempt. Tijdelijke worden hier-
voor reclameborden geplaatst 

• Vorden, café ‘De Herberg’, loterij, 9 september 2006, klootschietvereniging Warnsveld

In onze gemeente hebben wij plaats voor een

Stratenmaker/allround medewerker
Standplaats gemeentewerf Hengelo Gld. of Zelhem (36 uur/ nr.OW13)

Als allround medewerker rayonbeheer Openbare werken verricht je,
afhankelijk van de taken van de werkeenheid, verschillende taken op
het gebied van beheer en onderhoud. Ook vervul je in het dagelijkse
werk een oor en oog functie richting de burger.

Taken:
• zelfstandig uitvoeren van straatwerk, zowel nieuw als herstraten en

het verrichten van reparaties
• zelfstandig uitvoeren van reparaties aan vrijverval riolering
• plaatsen van tijdelijke wegafzettingen
• beoordelen van materialen op eventueel hergebruik
• oplossen van meldingen binnen het takenpakket
• oplossen van calamiteiten (waaronder gladheidbestrijding) binnen

het takenpakket
• overige werkzaamheden passend binnen de doelstelling van de

organisatie

Wij vragen:
• werk en denkniveau: VMBO en vakbekwaam stratenmaker
• rijbewijs BE (chauffeursdiploma is een pré)
• ervaring in het bedienen van gemotoriseerd gereedschap
• teamgeest
• een open en klantgerichte instelling
• minimaal 1 jaar ervaring in een vergelijkbare functie

Wij bieden:
Een zelfstandige baan in een platte en mensgerichte organisatie.
Afhankelijk van kennis en ervaring bieden wij een salaris van maximaal
€ 2.091.- per maand (schaal 4).

Informatie:
Bij de heer D.J. Flierman, tel. (0575) 75 02 70, kun je meer informatie
over de inhoud van de functie verkrijgen.

Solliciteren:
Schriftelijke reacties uiterlijk 25 augustus 2006, onder vermelding van
het vacaturenummer, richten aan het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Bronckhorst, afdeling Bestuurs- en
managementondersteuning, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld. 
Of per e-mail: sollicitaties@bronckhorst.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Vorden, Hamminkweg, Deldenseweg, Tolweg, klootschietmarathon ronde van Vorden, 9 sep-
tember 2006, van 10.00 tot 17.00 uur

• Vorden, Helderboomsdijk 2, oogstfeest, 8, 9, 10 september 2006, van 10.00 tot 17.00 uur
• Vorden, Raadhuisstraat 6, hobbybeurs, 12 november 2006, van 10.30 tot 17.00 uur
• Vorden, sporthal ‘t Jebbink, oud- en nieuwfeest, 1 januari 2007, van 00.00 tot 05.30 uur.

Verkoop zwak-alcoholische dranken gedurende deze periode

Bouwvergunningen 
• Baak, Dambroek 2, gedeeltelijk vergroten kantoorpand/uitbreiding 2e etage kantoorpand 
• Hengelo Gld., Kremersdijk 1, plaatsen voormenger 
• Hengelo Gld., Ouweleen 5, vergroten woning/vernieuwen serre tot woonkeuken
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 82a, plaatsen hooiberg
• Hengelo Gld., Varsselseweg 27, gedeeltelijk veranderen berging/carport 
• Hengelo Gld., Waarleskamp 17, gedeeltelijk vergroten keuken 
• Keijenborg, Poelsweg 37, bouwen schuur/berging 
• Toldijk, Beekstraat 9, bouwen jongveestal/machineberging 
• Zelhem, Blekweg kavel nr. 4, oprichten bedrijfspand
• Zelhem, Maurits Escherstraat 22, plaatsen dakkapel woning 

Monumentenvergunningen
• Hoog-Keppel, A.G. Noyweg 59, voor de uitbreiding van de woning ten behoeve van de kantoor-

ruimte
• Vorden, Dorpsstraat 34, voor verbouw van het café tot brasserie en uitbreiding van de woon-

ruimte
Van 17 augustus t/m 30 augustus 2006 liggen deze twee bouwplannen tijdens de openingstijden
voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Binnen ge-
noemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken aan b en w.

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Brinkerhof 92 en 94, voor het plaatsen van een bergruimte. Het betreft een vrijstelling

met toepassing van artikel 8, lid 7, sub d van de planvoorschriften van het geldende bestem-
mingsplan ‘Vorden West en Zuid 1992’

Het bouwplan ligt van 17 augustus t/m 30 augustus 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. 

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 2b, voor de nieuwbouw van een schuur en overkapping, het betreft

een vrijstelling van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Hengelo Dorp 1995’

Het ontwerpbesluit ligt van 17 augustus t/m 27 september 2006 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. 

Voor alle voorgenomen vrijstellingen geldt:
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een af-
spraak maken met een van de medewerkers van genoemde afdeling, tel. (0575) 75 02 50. 

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

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 9 augustus 2006:
• Bronckhorst, Hanzeloop, 2 september 2006, vanaf 14.30 uur
• Halle, perceel gelegen nabij Heurneweg 5, verloting, 25 augustus 2006, stichting Heidefeest
• Halle, Pluimersdijk 18, besloten feest, 26 augustus 2006, van 19.00 tot 01.00 uur van de daarop-

volgende dag, ontheffing geluid en tijdelijke gebruiksvergunning
• Hengelo Gld., perceel nabij Gompertsdijk 11, buurtfeest inclusief vogelschieten, 26 augustus

2006, van 11.00 tot 01.00 uur van de daaropvolgende dag, ontheffing geluid van 11.00 tot 
17.00 uur en van 20.30 tot 01.00 uur van de daaropvolgende dag

• Hengelo Gld., sporthal Hengelo, loterij, 17 september 2006, gymnastiekvereniging Achilles
• Hummelo en Keppel, gebied voormalig gemeente, verloting, 14 t/m 18 oktober 2006, zwemver-

eniging DWL, Hoog-Keppel
• Keijenborg, Sarinkkamp 44-62, buurtfeest, 1 september 2006, van 18.00 tot 01.00 uur van de

daaropvolgende dag
• Vorden, Dorpsstraat, brocante markt, 26 augustus 2006, van 10.00 tot 16.00 uur, ontheffing

geluid van 10.00 tot 16.00 uur, Vordense Ondernemers Vereniging
• Vorden, Dorpsstraat, ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet, 26 augustus 2006, van 10.00 tot

16.00 uur
• Vorden, Hertog Karel van Gelreweg, buurtfeest met barbecue, 2 september 2006, van 19.00 tot

24.00 uur

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 9 augustus 2006:
• Hengelo Gld., Aaltenseweg 14, vergroten carport
• Vorden, Mulderskamp 6, vergroten dakkapel
• Zelhem, Nijverheidsweg 9a, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 9 augustus 2006:
• Hengelo Gld., Hogenkampweg 16, verbouwen/vergroten van een ligboxenstal, verleend met

toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht
Reconstructieplan Achterhoek en Liemers 

• Rha, Rhabergseweg 3, bouwen woning

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 9 augustus 2006:
• Hengelo Gld., Gompertsdijk 11, veranderen/vernieuwen voorgevel van een kantine/woning. Het

betreft een bouwvergunning voor het gewijzigd uitvoeren van een bouwplan waarvoor al een

bouwvergunning is afgegeven
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 1, veranderen van een winkel/woning. Het betreft een bouw-

vergunning voor het gewijzigd uitvoeren van een bouwplan waarvoor al een bouwvergunning is
afgegeven

Kapvergunningen
Verzonden op 7 augustus 2006:
• Halle, Halseweg 54-11, vellen van 2 beuken, geen herplantplicht
• Halle, Bielemansdijk 9, 13 coniferen, 26 sparren en 3 meidoorns, geen herplantplicht
• Keijenborg, speelplaats Koldeweiweg, vellen van 1 appelboom, noodkap, herplantplicht
Verzonden op 11 augustus 2006:
• Vorden, hoek Schuttestraat/Zelledijk, vellen van 1 Acacia. Noodkap. Herplantplicht

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, de stichting Heidefeest houdt op 25, 26 en 27 augustus 2006 het Heidefeest. Hiervoor

wordt de Heurneweg op 25 augustus van 13.00 tot 01.00 uur van de daarop volgende dag, 26 au-
gustus van 13.00 tot 01.00 uur van de daarop volgende dag en 27 augustus 2006 van 10.00 tot
16.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Hengelo Gld., bewoners van Sarinkkamp 44-62 houden op 1 september 2006 een buurtfeest.
Hiervoor wordt het hofje Sarinkkamp 44-62 op die dag van 18.00 tot 01.00 uur van de volgende
dag, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Hengelo Gld., buurtvereniging ‘De Dunsborg’, houdt op 26 augustus 2006 een buurtfeest.
Hiervoor wordt de Bremweg op die dag van 10.00 tot 01.00 uur de volgende dag afgesloten voor
alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer 

• Hengelo Gld., Hamove houdt van 25 t/m 27 augustus 2006 een veteranenrally. Hiervoor wordt
de Veldermansweg op 26 augustus van 09.00 tot 24.00 uur en 27 augustus van 09.00 tot 19.00
uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Ook geldt een parkeerverbod
aan beide zijden van de weg op de Varsselseweg tussen de Antinkweg en de Vierblokkenweg
van 25 augustus 19.00 uur, tot 27 augustus 2006 19.00 uur

• Hengelo Gld., de Hengelose Ondernemers Vereniging houdt op 27 augustus 2006 een braderie.
Hiervoor worden de Spalstraat, de Kerkstraat en de Raadhuisstraat, tussen de Spalstraat en
de Schoolstraat, op die dag van 07.00 tot 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzonde-
ring van bestemmingsverkeer

• Hummelo, Ponyclub Hessenruiters houdt op 26 en 27 augustus 2006 een concours hippique
aan de Sliekstraat. Hiervoor geldt een stopverbod, wordt een maximumsnelheid van 50 km per
uur ingesteld en geldt een inhaalverbod op de Sliekstraat, tussen de Rozegaarderweg en de
Hessenweg op 26 augustus van 08.00 tot 17.00 uur en op 27 augustus 2006 van 08.00 tot 17.00
uur. De maatregelen gelden voor beide zijden van de weg

• Hummelo, Stichting Volksfeest Hummelo houdt op 12 en 13 september 2006 een volksfeest.
Hiervoor worden afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer:
Torenallee, vanaf de Broekstraat tot de Zutphenseweg; de Zutphenseweg vanaf de Torenallee
tot de Dorpsstraat; de Dorpsstraat vanaf de Zutphenseweg tot aan de rotonde Zelhemseweg;
de Keppelseweg vanaf de Zelhemseweg tot de Dorpsstraat. Uitgezonderd wordt het fietspad
gelegen naast de Torenallee en de Zutphenseweg. De maatregelen gelden op12 september van
12.00 tot 19.00 uur en op 13 september 2006 van 08.00 tot 19.00 uur. Voor het doorgaande ver-
keer wordt een omleidingsroute ingesteld:
- komende vanaf Doetinchem vanaf de rotonde Zelhemseweg via de Zelhemseweg,

Broekstraat naar de Torenallee
- komende vanaf Laag-Keppel vanaf de splitsing Keppelseweg/Zelhemseweg via de

Zelhemseweg, Broekstraat naar de Torenallee
- komende vanuit Toldijk vanaf de splitsing Torenallee/Broekstraat via de Broekstraat naar de

Zelhemseweg
• Steenderen, op 20 augustus 2006 is er een snuffelmarkt/braderie op het Burgemeester

Buddinghplein. Hiervoor op die dag van 11.00 tot 17.00 uur het Burgemeester Buddinghplein
en een gedeelte vanaf de Dorpsstraat (huisnr.41 tot de splitsing van de J.F. Oltmansstraat) af-
gesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Ook geldt op dit tijdstip
een éénzijdig parkeerverbod, langs de oneven zijden v.d. Burg. Smitsstraat en de noordzijde
van de J.F. Oltmansstraat  tussen de nrs. 8 en de Kerkhofweg en de Kerkhofzijde van de
Kerkhofweg en de even zijde van de Dorpsstraat tussen de Landlustweg en de wegafsluiting

• Vierakker, op 2 en 3 september 2006 is het Boerengolf kampioenschap. Hiervoor geldt op die
dagen een parkeerverbod op de Koekoekstraat tot aan Boshuisweg 8 en 5

• Vorden, de Hervormde gemeente Vorden houdt op 3 september 2006 haar startzondag, met
activiteiten in en rond de kerk. Hiervoor wordt de Kerkstraat van bibliotheek tot nr. 5 en van
Dorpsstraat tot nr. 5, op 3 september 2006 van 08.00 tot 14.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
behalve bestemmingsverkeer

• Vorden, buurtvereniging Hertog Karel houdt op 2 september 2006 een buurtfeest op de locatie
Hertog Karel van Gelreweg. Hiervoor wordt de Hertog Karel van Gelreweg nr. 25 t/m 39 op 2 en
3 september 2006 afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Vorden, de Vordense Ondernemers Vereniging houdt op 26 augustus 2006 een brocante markt.
Hiervoor wordt de Dorpsstraat tussen de Ruurloseweg en de Raadhuisstraat op die dag van
09.00 tot 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, op 2 september 2006 houden bewoners van Oldenoord een buurtfeest. Hiervoor wordt
de Oldenoord tussen de huisnrs. 1 t/m 9 op die dag van 10.00 uur, tot 12.00 uur van de daarop-
volgende dag, afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer

Verkeersbesluit
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling ligt vanaf 16 augustus t/m 27 septem-
ber 2006 ter inzage het verkeersbesluit voor twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen
• Hengelo Gld., ter hoogte van de hoofdingang van de Steintjesweide. Deze plaatsen zijn al gere-

aliseerd, maar in overleg met bewoners van de Steintjesweide anders uitgevoerd dan in het
oorspronkelijke besluit stond. Daarom is nu een nieuw besluit genomen.

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het
besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Openbare orde en veiligheid (APV/bijzondere wetgeving) Bouwen en milieu (bouwvergunningen),
Openbare werken (kapvergunningen) en Ruimtelijke en economische ontwikkeling (tijdelijke ver-
keersmaatregelen en verkeersbesluit). 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 bezwaar-
schrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. 
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 



Openbare bekendmakingen - vervolg

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

Wegwerkzaamheden
Vanaf week 34 worden grasstenen gelegd langs de volgende wegen:
• Olburgen, aan de Olburgse weg vanaf de Rhabergseweg tot aan het kombord
• Vorden, aan de Vordenseweg tussen de Zutphen-Emmerikseweg en de Beukenlaan
De wegen worden niet afgesloten maar het verkeer kan enig hinder ondervinden. De werkzaam-
heden duren ongeveer 2 weken. 

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2003 Bruinderinkweg 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2003 Bruinderinkweg’ en de daarop betrekking
hebbende stukken liggen van 17 augustus t/m 27 september 2006 tijdens openingstijden voor
een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwik-
keling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van een bouwperceel voor een bestaand niet-agra-
risch bedrijf, zijnde een boomkwekerij, aan de Bruinderinkweg in Hengelo Gld.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-

mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad.

Wet milieubeheer
Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt tijdens de openingstijden geduren-
de zes weken na verzending ter inzage, de verklaring tot acceptatie van een melding op grond 
van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van: 
• Halle, Bielemansdijk 44, voor de verandering bij de varkenshouderij. Het betreft een nieuw 

te realiseren ruimte voor opslag, berging, het bijplaatsen van een voederinstallatie en het
wijzigen van het stalsysteem, waardoor het mestoppervlak wordt verkleind 

Deze verklaring is op 10 augustus 2006 verzonden.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of 
de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of
grotere nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daar-
aan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. Ook leiden de veranderingen 
niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven geen aanleiding 
tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van b en w van Bronckhorst. De termijn van zes weken begint de dag na de verzending
van dit besluit. Bezwaarschriften worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor be-
zwaarschriften van de gemeente Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om
een voorlopige voorziening worden verzocht. Gelijk met het indienen van een bezwaarschrift kunt
u bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage verzoeken om een voorlopige voorziening.

Tijdens deze open dag zullen verschil-
lende demonstraties worden gegeven
en is het hele bedrijf opengesteld om
een kijkje te nemen. Gelnteresseerden
kunnen zich tijdens deze dag inschrij-
ven voor een gratis proefles om het
paardrijden eens echt te ervaren. 

PROGRAMMA OPEN DAG ZONDAG
20 AUGUSTUS
Aanvang; Carrouseldemonstratie door
Carrouselvereniging Lichtenvoorde;
Ponyrijden; Demonstratie Centered
Riding; Voltigeshow door voltigever-
eniging Lichtenvoorde; Ponyrijden; Es-
tafetterace; Dressuurdemonstratie;
Ponyrijden; Demonstratie Mennen;
Demonstratie springen; Ponyrijden.

Paardensportcentrum Lichtenvoorde
is aangesloten bij de FNRS (Federatie
Nederlandse Ruitersportcentra), een
brancheorganisatie voor alle ruiter-
sportcentra in Nederland. De kwali-
teitstoetsing van de FNRS heeft daar-
bij een 4-sterren waardering opgele-

verd en bovendien het veiligheidscer-
tificaat, dat garant staat voor optima-
le kwaliteit en veiligheid voor zowel
ruiter, paard als publiek.

Het centrum ligt in een prachtig bui-
tengebied, waardoor er uitstekende
mogelijkheden zijn voor buitenritten.
Naast de mogelijkheid om van één
van de drie overdekte rijbanen ge-
bruik te maken, hebben ruiters ook de
beschikking over een springweide en
een verlichte buitenbak. Bij Paarden-
sportcentrum Lichtenvoorde kunnen
paardrijlessen worden gevolgd voor
groot en klein, op ieder gewenst ni-
veau. Dit altijd onder begeleiding van
gediplomeerde instructie. Er zijn rij-
lessen op recreatief en prestatiege-
richt niveau. Alle ruiters komen in het
bezit van het FNRS ruiterpaspoort het-
geen gebruikt kan worden voor het
behalen van het ruiterbewijs en voor
de FNRS wedstrijden, zoals het diplo-
ma rijden en de zitcompetitie. Daar-
naast kan men  ermee profiteren van
diverse acties en aanbiedingen op rui-
tersportgebied en is men via het rui-
terpaspoort verzekerd voor ongeval-
len. Daarnaast is Paardensportcen-
trum Lichtenvoorde altijd aan de weg
aan het timmeren, zo worden er jaar-
lijks tal van Hippische evenementen
georganiseerd zoals, keuringen, rij-
paardenveilingen, nationale en inter-
nationale wedstrijden en concerten!
Meer informatie leest u in de adver-
tentie elders in deze krant.

Zondag 20 augustus

Open Dag paardensportcentrum
Lichtenvoorde
Op zondagmiddag 20 augustus kan
iedereen die daar interesse in heeft
een kijkje komen nemen bij Paar-
densportcentrum Lichtenvoorde.
Het Paardensportcentrum opent
deze dag haar deuren  en biedt de-
genen die gelnteresseerd zijn zo
een uitgelezen kans om eens ken-
nis te maken met de ruitersport,
onze fantastische accommodatie,
het personeel en de paarden.

Zaterdag 19 augustus worden de finalewedstrijden
van het gemeentelijk schoolvoetbaltoernooi ge-
speeld op de velden van V.V. Vorden. De wedstrijden
worden gespeeld voorafgaand aan het grote inter-
nationale jeugdvoetbaltoernooi, het Wim Kuijper-
toernooi.

Om 9.00 uur begint de finale van de meisjes. Deze wed-
strijd zal gaan tussen de teams van basisschool De Leer
uit Hengelo en de Jan Ligthartschool uit Zelhem. 

Aansluitend, zo rond 9.30 uur zal de finale van de jon-
gens plaatsvinden. Deze wedstrijd gaat tussen de teams
van De Vordering uit Vorden en de Dorpsschool Halle. 

Na afloop van de jongensfinale vindt de prijsuitreiking
plaats, welke zal worden gedaan door burgemeester Aal-
derink van de gemeente Bronckhorst. Tevens verricht
burgemeester Aalderink de opening van het Wim Kuij-
pertoernooi. 

De winnaars van de wedstrijden mogen zich een jaar
lang schoolvoetbalkampioen van de gemeente Bronck-
horst noemen. De organisatie van de finale van het
schoolvoetbal is in handen van vertegenwoordigers van
V.V. Vorden en de Gelderse Sport Federatie.

Finale schoolvoetbal 
gemeente
Bronckhorst

Demonstratie Ponyclub Hengelo 
Op woensdag 23 augustus houdt de ponyclub Hengelo
een demonstratie. Deze demonstratie wordt gehouden
op hun eigen terrein aan de Banninkstraat 24-26 te
Hengelo Gld. De ponyclub verzorgt het progamma zelf.
Aanvang: 19.00 uur. Er is voldoende parkeergelegenheid
en voor een comsumptie kan men terecht in de kantine.

De Hanzeloop voert de atleten en
trimlopers door het mooie Achter-
hoekse landschap tussen Warnsveld
en Vorden. Voor veel lopers is het snel-
le parcours een extra reden om deel te
nemen, want hier kunnen scherpe
persoonlijke records worden gelopen.
Op beide afstanden zijn zowel bij de
dames als heren geldprijzen te win-

nen door de snelste finishers. Ook
voor een parcoursrecord ligt er een
aantrekkelijk bedrag te wachten. Er
zijn verfrissingsposten onderweg en
alle deelnemers ontvangen gratis
sportdrank en een mooie herinnering.

INSCHRIJVING
Deelnemers kunnen zich op zaterdag
2 sept. inschrijven in sporthal De Kei
aan de Schepersdreef te Warnsveld. 

Voorinschrijving: www.hanzesport.nl
is mogelijk tot 25 augustus a.s. Voor
meer informatie kan men kijken op
www.hanzesport.nl of bel Wilma Schut
(0575) 51 52 54.

Hanzeloop: halve marathon
en 10 km
Op zaterdag 2 september klinkt
om 14.30 uur het startschot voor de
Hanzeloop. Vele honderden hard-
lopers uit het hele land starten dan
bij winkelcentrum Dreiumme
voor een halve marathon (21 km)
en een 10-kilometer prestatieloop.

Het homeopathisch ziekenhuis in
Bristol publiceerde onlangs de cijfers
van alle 6.544 patiënten met chroni-
sche ziekten die in de afgelopen zes
jaar de polikliniek bezochten. De
meest voorkomende diagnoses waren
eczeem, astma, migraine, prikkelbare
darmsyndroom, overgangsklachten,
depressieve klachten en chronisch ver-
moeidheidssyndroom. D
e meeste patiënten hadden al een hele
geschiedenis van specialistische be-
handelingen achter de rug, voordat ze
homeopathische hulp zochten. Bij de-
ze groep chronisch ziekten is verbete-
ring van de kwaliteit van leven vaak

het hoogst haalbare behandeldoel. Bij
70% van de patiënten werden positie-
ve veranderingen gerapporteerd, 50%
van hen beschreef hun toestand als
'beter' of 'veel beter'. Dit kon zowel een
vooruitgang in de algemene gezond-
heidstoestand en het welbevinden
zijn, als een vermindering van fre-
quentie of zwaarte van acute aanval-
len of verergeringen.

In de Duits-Zwitserse studie werd ge-
durende twee jaar het ziekteverloop
gemeten bij 3.981 patiënten die voor
het eerst een aanvullende homeopat-
hische behandeling zochten. 103 art-
sen die zich gespecialiseerd hadden in
homeopathie namen deel aan het on-
derzoek. Het onderzoeksteam van de
Charité Universiteit in Berlijn onder-
zocht allereerst welke patiënten om
homeopathische behandeling vroe-
gen. 97% van hen had een chronische
ziekte die bij de volwassenen gemid-
deld al 8 jaar duurde, bij de kinderen
3 jaar. De meest voorkomende diagno-
ses in dit onderzoek waren hooi-
koorts(mannen), hoofdpijn (vrouwen)

en eczeem (kinderen). Voorafgaand
aan de homeopathische behandeling
onderging 95% van hen reeds een con-
ventionele behandeling. Bij al deze pa-
tiënten werden de veranderingen in
de kwaliteit van leven gemeten, gedu-
rende de tijd dat ze tevens een homeo-
pathische behandeling kregen. Een
duidelijke verbetering van de levens-
kwaliteit werd gevonden bij volwasse-
nen en jongere patiënten, niet bij ado-
lescenten. Opvallend was de verbete-
ring bij chronisch zieken met ernstige
klachten. Het gemiddelde gebruik van
reguliere medicijnen verminderde in
de totale groep van 45.0% naar 26,8%.

Deze gegevens bevestigen de ervarin-
gen van veel chronisch zieken in Ne-
derland. Voor patienten biedt dit een
perspektieve op de kwaliteit van le-
ven. zorgverzekeraars en de patienten
biedt dit een interessante optie om
kosten te besparen op geneesmiddel-
gebruik. 

Jutta Pfeiffer arts in de homeopathsi-
che geneeskunde (0575) 57 31 03.

Homeopathie verhoogt levenskwaliteit 
chronisch zieken
Homeopathie geeft een belangrij-
ke verbetering van de levenskwali-
teit van chronisch zieken. Een re-
cent groot Brits onderzoek en een
uitgebreide Duits-Zwitserse studie
tonen dit aan. Bij duizenden chro-
nisch zieken werden gedurende
twee tot zes jaar veranderingen in
kwaliteit van leven, welbevinden
en de ernst van het ziekteverloop
gevolgd.

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

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

OPRUIMING BIJ GOOSSENS

ATOMICA

Vrije tijdskleding van de merken:

Bjornson, Kjelvik, Life Line, Bram’s Paris

Totale zomercollectie 35% korting

Spijkerbroeken Bram’s Paris per stuk € 23,95

Nu 2 stuks € 39,95

Bij aankoop van 2 spijkerbroeken Bram’s Paris 

15% korting
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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

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen
zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle
levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 464000
of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

Verf

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Bi i

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do 

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)

(0575) 46 40 00

HET IS NU DE TIJD VOOR:
UW BUITENSCHILDERWERK

Gezocht:

2 VRACHTWAGENWASSERS

De Hoop Mengvoeders B.V. is een middelgroot mengvoederbedrijf
in Zelhem. We maken hoogwaardige mengvoeders voor pluimvee
en varkens. Wij verzorgen voor een gedeelte zelf het transport
naar onze klanten. Wij zoeken op korte termijn 2 vracht-
wagenswassers die elke zaterdag onze auto’s willen
wassen. 

Wil je op zaterdag als vrachtwagenwasser bij De Hoop aan de
slag? Bel dan voor meer informatie met Walter Boeijink,
Hoofd Logistiek, telefoon 0314 649222. Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

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

OPRUIMING BIJ GOOSSENS

ATOMICA

Nog ruime keuze in tuinmeubelen:

Aluminium, kunststof, hout, rotan kunststof etc.

Ook nog voldoende keuze in tuinmeubelkussens:

Nu kortingen oplopend tot 50%
Kom kijken bij:

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in

antieke en klassieke

herstoffering

Netwerkweg 8, 7251 KV Vorden, Tel. (0575) 55 07 89 

Fax (0575) 55 53 24, Mobiel (06) 53 676 881, 

E-mail deeik@chello.nl

Hoveniersbedrijf De Eik

TUINONTWERP • 

TUINAANLEG ••  

TUINONDERHOUD ••• 

VIJVERAANLEG •••• 

BESTRATING ••••• 

SIERBESTRATING •••••• 

HERBESTRATING ••••••• 

Hondenschool Konsequent
Start weer met cursussen.
Interesse? Kom 2 sept. om 

15.00 uur naar Toldijk
(hoek Hoogstraat - Beekstraat)

Telnr: 0575-462698

Of kijk op:
www.konsequent.nl

Complete verzorging van:

bruiloften,
bedrijfsfeesten

en evenementen

in een prachtige feesttent

met of zonder verwarming.

Vraag vrijblijvend inlichtingen!

Tel. 0575-441315

of 06 20279717

Fax 0575-441950

Het kacheltje
Vincent Spiegelenberg

Verkoop van Pellet-,
Hout-, Gas-  

en Speksteenkachels
op afspraak 06-17 23 61 00

Vorden

www.hetkacheltje.nl

Tevens snoeispecialist voor uw

tuin, bomen en fruitbomen

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!

Weekblad Contact blijft betaalbaar voor de
kleine adverteerder.

Daarom komen wij met verschillende edities in de 
gemeente Bronckhorst.



‘De filosofie achter het organise-
ren van het internationale Wim
Kuijper jeugdvoetbaltoernooi voor
D pupillen, is in feite om ieder jaar
weer een stapje vooruit te maken.
Telkens een nieuwe impuls aan het
toernooi geven. Zo zijn we erin ge-
slaagd om dit jaar een team uit Ja-
pan te presenteren. Dit is een selec-
tieteam samengesteld uit spelers
die uit verschillende provincies
van Japan afkomstig zijn. Wij heb-
ben deze ploeg via Jan Pruin, een
Japans voetbalkenner bij uitstek
en oud- trainer van onder meer
NEC, kunnen contracteren. (Pruin
is voor diverse clubs contactper-
soon voor wat betreft het voetbal
in het Verre Oosten, red.) Een der-
gelijke ploeg afkomstig uit een an-
der contingent, heeft ten opzichte
van Europa ook een andere voet-
balcultuur. Wij zijn natuurlijk zelf
ook reuze benieuwd, hoe de Japan-
nertjes het er in Vorden zullen af-
brengen’, zo zegt Gerard Greven,
voorzitter van de toernooicommis-
sie.

Gerard Greven is eigenlijk pas sinds
kort alleen voorzitter. De afgelopen
vijf jaren werd deze functie namelijk
door twee man ingevuld te weten Ge-
rard Greven en William v.d. Veen.
Laatstgenoemde heeft zijn werkzaam-
heden een paar maanden geleden
neergelegd. Greven hierover: ‘ Jammer
natuurlijk, William had een flinke in-
breng, we wisten precies wat wij aan
elkaar hadden. In de nieuwe structuur
betekent het dat een aantal werk-
zaamheden wat meer over de andere
bestuursleden verdeeld worden en dat
functioneert prima’, zo zegt hij. Zo
houdt bestuurslid Ernst te Velthuis
zich bezig met het werven van spon-
sors en adverteerders.
Ernst: ‘Wij prijzen ons als toernooi-
commissie gelukkig dat veel bedrijven
en particulieren ons willen sponso-
ren. Wij kunnen daarbij op ongeveer
95 procent vaste sponsors rekenen dat
wil zeggen mensen die ons al jaren
achtereen steunen’. Gerard Greven:
‘Sponsoring is een gevoel wat men bij
een bepaald evenement, in dit geval
dus het Kuijpertoernooi, heeft. Wij
koesteren onze sponsors, zij doen wat
voor ons, wij doen ook veel terug’, zo
zegt hij. Om een internationaal jeugd-
voetbaltoernooi te kunnen bekosti-
gen, is een ruim budget nodig. Gerard
Greven: ‘ Toch is het niet zo dat wij de
clubs betalen. De deelnemende clubs
betalen zelf de reis naar Vorden. De
overnachting en de verzorging tijdens
het toernooi is voor rekening van de
organisatie’.
Het Wim Kuijpertoernooi wordt voor
het 16e achtereenvolgende jaar gehou-
den. Tijdens de afgelopen 15 edities
was Feijenoord alle jaren van de partij;
Ajax 14 keer en PSV 12 keer. Greven:

‘Dat betekent dat onze topclubs maar
al te graag naar het sterk bezette toer-
nooi in Vorden komen. Zoals gezegd,
wij blijven streven naar kwaliteit. Ploe-
gen die daaraan niet voldoen zullen
dus moeten afhaken. In dat verband is
het wellicht grappig om te vertellen dat
toen Ajax een keertje zesde werd, de lei-
ding van de Amsterdammers gelijk
vroeg of ze het volgende jaar toch wel
weer terug mochten komen! Ook in het
buitenland en dan met name Engeland
wordt het Wim Kuijpertoernooi door
de topclubs met argusogen gevolgd.
Toen wij twee jaar geleden Liverpool
benaderden gaf men daar zelf aan lie-
ver een jaartje te willen overslaan.
Men achtte het toen in dat jaar aanwe-
zige talent niet goed genoeg om bij-
voorbeeld Ajax, Feijenoord of PSV vol-
doende tegenstand te kunnen bieden.
Om diezelfde reden heeft ook ooit
Manchester United afgezegd. Gezien
de ‘toestanden’ met de Belgische club
Lierser SK, dat de afgelopen jaren
breed in de pers is uitgemeten, zou
een vraagteken gezet kunnen worden
bij de deelname van de jeugd van Lier-
se aan het toernooi in Vorden.. Niets is
minder waar! Gerard Greven: ‘Lierser
SK staat bekend om haar perfecte
jeugdopleiding. 
Daarover kan Ajax meepraten. De Am-
sterdammers hebben tot op heden
nog nooit van deze jonge Belgen kun-
nen winnen. Lierse SK was tot dusver
driemaal in Vorden van de partij. Het
eerste jaar werd het team derde, in
2004 werd het winnaar en in 2005
werd in de finale met 2-1 van het altijd
sterke Bayer 04 Leverkusen verloren. Ik
wil daarmee aangeven dat kwaliteit
hoog in het vaandel blijft staan. Ook
nieuw aan het voetbalfirmament in
Vorden, het team van Genclerbirligi
uit de Turkse hoofdstad Ankara. Het
eerste team van deze club (behorend
bij de top vijf in Turkije) gaf onlangs
nog op het Vorden terrein voetbal- les
aan de Superboeren van De Graaf-
schap uit Doetinchem. Ook de jeugd
van Genclerbirligi behoort tot de top
van Turkije. 
Tijdens het toernooi, behalve 4 Neder-
landse scheidsrechters, ook twee bui-
tenlandse arbiters. Speciaal aange-
trokken vanwege de inbreng van de
vijf buitenlandse ploegen. Behalve de
reeds genoemde ploegen neemt ook
Vorden met een team deel. Het deelne-
mersveld wordt gecompleteerd door
de jeugdcombinatie van FC Twente/
Heracles. Gezien hun sterke optreden
in 2005, kunnen met name de Neder-
landse topclubs de borst nu al natma-
ken tegen de Tukkers! Een aantal ja-
ren geleden was één van Nederlands
meest besproken voetballers van dit
moment, ene Klaas Jan Huntelaar, als
spits van het KNVB selectieteam ook
in Vorden van de partij. Boze tongen
beweren dat Klaas Jan toen de basis
heeft gelegd voor zijn kwaliteiten als

Organisatie: Kwaliteit waarborgen!

Zaterdag 19 en zondag 20 augustus 
Internationaal Wim Kuijper Jeugdvoetbaltoernooi

(Goossens /ML Sport) deel aan een marathon in Wardbol (Duitsland). Deze marathon was voor
de meeste rijders compleet nieuw want alleen in 2004 werd er eerder een marathon in deze
plaats gehouden en in tegenstelling tot 2004 moest er nu niet 1 ronde maar 2 ronden van 49 km
gereden worden. 

Veel rijders dachten dat het
een makkie zou worden, maar
het bleek voor velen toch
zwaarder te zijn dan het hoog-
teprofiel op voorhand zou ver-
moeden. Door afwezigheid
van Ramses Bekkenk was het
zeker dat deze wedstrijd een
andere winnaar zou krijgen
dan de 3 voorgaande wedstrij-
den voor de RWP-Cup. Een
aantal mountainbikers rook
kansen om te winnen, maar

uiteindelijk was het Jan
Weevers die de overwinning
pakte. Met een tijd van 4 uur, 1
minuut  en 42 seconden was
hij veel te sterk voor rest.
Wilbert Bull reed een sterke
eerste ronde, maar kreeg in de
tweede ronde erg veel last van
kramp in beide benen. Hij wist
toch nog als 18e te eindigen bij
de Master 2 in dit Internatio-
nale gezelschap. In het tussen-
klassement van de RWP cup

staan de beide rijders er nog
goed voor. Jan Weevers staat
op de 2e plaats en Wilbert Bull
staat 3e, maar dit zegt nog
weinig over de einduitslag om
de RWP-Cup, omdat daarbij
alleen de drie beste resultaten
meetellen en een aantal sterke
rijders kiest z’n wedstrijden zo
uit, dat zelfs in de laatste wed-
strijd het klassement nog hele-
maal op de kop kan.

Mountainbike Marathon
Jan Weevers winnaar in Wardbol (Duitsland) 

Zondag 6 augustus namen de regionale mountainbikers Jan Weevers (Giant) en Wilbert Bull

topscorer die hij nu anno 2006 demon-
streert! De afgelopen weken zijn een
aantal vrijwilligers van de voetbalver-
eniging Vorden, dagelijks druk in de
weer geweest met het telkens verplaat-
sen van de sproei installatie op de vel-
den. Werkzaamheden die er toe heb-
ben geleid dat de binnen- en buiten-
landse clubs komend weekend op

goed bespeelbare velden hun voetbal-
kunsten kunnen demonstreren. Het
toernooi begint zaterdagmorgen om
11.00 uur met de wedstrijden Ajax-
Bayer 04 Leverkusen en Feijenoord-FC
Twente/Heracles. ‘Voor de liefhebbers
al op voorhand om je vingers er bij af
te likken’, aldus de ‘kenners’ Gerard
Greven en Ernst te Velthuis!

Zaterdag 2 september en zondag 3
september wordt er op het terrein
van camping ’t Boshuis aan de Bos-
huisweg 8 in Vierakker het boeren-
golfkampioenschap van Bronck-
horst gehouden. 

Nabij de camping is een baan met 10
holes (officiële wedstrijdbaan). De
wedstrijden worden gespeeld met een
massieve klomp de zogenaamde
‘club’. De teams moeten een bal (hand-
balformaat) in zo min mogelijk beur-
ten over het circuit slaan. Het circuit
heeft een lengte van 2,1 kilometer.
Deelname is mogelijk voor verenigin-
gen, families, straten, vriendenclubs
e.d. Attentie: per straat of familie is
slechts één team toegestaan. Elk team
bestaat uit vijf spelers, waarvan mini-
maal één dame. Men kan zich tot 20
augustus inschrijven bij Paul Rietman

tel. (0575) 44 13 02 (www.tBoshuis.nl).
Het inschrijfgeld bedraagt 6 euro per
ploeg. Het ligt in de bedoeling dat er
zaterdagmorgen 2 september om
10.00 uur wordt gestart. Er zullen tel-
kens twee teams tegen elkaar in het
strijdperk treden. 

De organisatie hoopt op een maxima-
le deelname van 40 ploegen. Is dat
aantal niet haalbaar en zouden zich
bijvoorbeeld 20 tot 25 teams opgeven
dan vervalt de zondag en wordt het
kampioenschap alleen op zaterdag 2
september gehouden. Intussen heeft
zich al een team aangemeld te weten
het team van de gemeente Bronck-
horst. Het schijnt een sterk team te
zijn want de aanvoerder is niemand
minder dan burgemeester Henk Aal-
derink, die bovendien het kampioen-
schap om 10.00 uur zal openen!

Boerengolftoernooi om 
kampioenschap van Bronckhorst
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Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
F (0575) 44 10 35

E bierkaai@hetnet.nl
I www.debierkaai.nl

PARTYRUIMTE
-van 20 tot 100 personen-

THEMABUFFETTEN

-van stampot tot tapas-

VOLOP LIVE MUZIEK
-van trekzak tot stratocaster-

BIERTUIN
MET TERRAS

-30 soorten bieren-

BILJARD+DARTS

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat
zij de beschikking hebben vastgesteld op de aanvraag om
vergunning van Regio Achterhoek.

Het gaat hier om een aanvraag om vergunning ingevolge
de Wet milieubeheer voor het veranderen van de
voormalige stortplaats “De Langenberg” te Zelhem. 
De verandering betreft het gebruik van het noordelijk
deel van de voormalige stortplaats voor het uitoefenen
van motortrialsportactiviteiten en aanverwante
activiteiten. Daarnaast kunnen sportactiviteiten plaats-
vinden met mountainbikes, loop- dan wel
survivaltrainingen, motortoeractiviteiten en fiets-trail-
activiteiten. Tevens wordt de inrichting uitgebreid met
het naastgelegen ZAMC-terrein dat reeds vergund en in
gebruik is als trailbaan voor motoren. De inrichting is
gelegen aan de Kattekolkweg 1 te Zelhem.

De beschikking houdt in dat de gevraagde vergunning
wordt verleend onder voorschriften en beperkingen. 
De definitieve beschikking is ten opzichte van de
ontwerpbeschikking gewijzigd.

Inzage
De beschikking en de stukken die daarbij horen 
liggen ter inzage van 17 augustus tot en met 
27 september 2006 bij:
- de gemeente Bronckhorst, Banninkstraat 24a te

Hengelo, maandag tot en met donderdag van 8.30 tot
15.00 uur, op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, alsmede
na telefonische afspraak, tel. (0575) 75 02 50.

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

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

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag
waarop het besluit op de voorgeschreven wijze 
bekend is gemaakt hiertegen beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
(Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

Degene die beroep instelt kan aan de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen, indien - gelet op de betrokken
belangen - onverwijlde spoed dat vereist. Als gedurende
de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is
verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op
dat verzoek is beslist.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten
minste te bevatten:
a de naam en het adres van de indiener;
b de dagtekening;
c een omschrijving van het besluit waartegen het

bezwaar is gericht en het registratienummer van 
het besluit;

d de gronden van het beroep.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor 
het behandelen van een verzoek om een voorlopige
voorziening wordt griffierecht geheven. 
Over de hoogte en de wijze van betaling van het
griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad 
van State, tel. (070) 426 44 26.

Arnhem, 27 juli 2006
nr. MPM5034

Wet milieubeheer/Algemene wet bestuursrecht Regio
Achterhoek De Langenberg Zelhem

KENNISGEVING

p ro v i n c i e
GELDERLAND

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

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

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

OPRUIMING BIJ GOOSSENS

ATOMICA

Nu diverse showmodelleN

Picknicktafels -35%

Beelden -25%

OP = OP
Kom kijken bij:

Bleekwal 10, 7131 DB  Lichtenvoorde
Postbus 38, 7130 AA Lichtenvoorde
Tel. (0544) 371323
Fax (0544) 371899
E-mail: info@weevers-elna.nl
Internet: www.weevers-elna.nl

Wie Wil bij Weevers Werken?

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een full-time:

Medewerker weekbladen m/v
In deze functie bent u een belangrijke spil in het bedrijf. U onderhoudt
contacten met adverteerders en sluit contracten af, zorgt voor voort-
gang in de advertentiestroom, controleert advertentieproeven en be-
waakt deadline’s.
Zorgt voor de afwikkeling van een uitgave tot en met de facturering.
U werkt samen met redaktiemedewerkers en correspondenten en zult
ook bij speciale uitgaven worden ingezet voor extra acquisitie.
Tevens beantwoordt u de telefoon, staat klanten te woord voor druk-
werk en advertenties en leert zo de relaties kennen van Weevers Elna.

Wij zoeken iemand die past in een gemoedelijke sfeer, zelfstandig kan
werken met een klantvriendelijke instelling, houdt van openheid en
durft verantwoording te dragen. Het heeft de voorkeur dat u in het be-
zit bent van rijbewijs.

Wekt deze advertentie uw interesse?
Stuur uw sollicitatie en CV t.a.v. de heer H.J. Oonk.
Wij zijn voor uw sollicitatie ook bereikbaar via e-mail:
info@weevers-elna.nl

Grafisch Bedrijf Weevers Elna is een kleine grafische onderneming 
en uitgever van weekblad Elna met een filiaal in Groenlo, uitgever van de
Groenlose Gids. De hoofdvestiging is Drukkerij Weevers in Vorden. 
Daarnaast is er een communicatiebureau in Zutphen, een IT-bedrijf in Vorden
en twee verkoopkantoren in Ruurlo en Zelhem.

Levering van:

- Ophoogzand

- Tuinaarde

- Mengkorrelmix 0-6

- Gebroken puin

- Grind

- (Sier-) klinkers

- Bestratingsmateriaal

Tevens kunnen wij u voor 

al uw landschapswerken  

van dienst zijn:

- Poelen graven

- Hout versnipperen

- Laanbomen snoeien

- Maaiwerkzaamheden

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

Vraag naar onze
vele mogelijkheden

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

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

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

Weevers druk

Bleekstraat 1, 
7255 XZ Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 
Felix Takkenkamp, 

Telefoon 06-48 794 212

mevr. van Veldhuizen-
Onstenk

Telefoon (0575) 45 23 98
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Duidelijk werd gemaakt hoe groot de
invloed van de Afrikaanse muziek is
geweest op de muzikale ontwikkelin-
gen in het westen. De reis begon bij de
gospels en spirituals die door zangeres
Angela Brown en de Carmenian Gos-
pels Singers superieur werden ver-
tolkt. Uit deze religieuze muziek kwa-
men de verschillende grote bluesstij-
len voort. Die werden gespeeld door
de Greyhound Blues Band en The
Road Dawgz Blues Band. De tocht ein-
digde bij de jazz, vertolkt door het
Beets Brother Combo, en de heden-
daagse soul en funk die werden ge-

speeld door de tribute coverband Hot
Leggs met een uitgebreid repertoire
van Tina Turner. Om in de sfeer te ko-
men stond het Euphonia Novelty Or-
chestra in het voorprogramma.

Elk jaar komen veel muziekliefheb-
bers uit het hele land naar Ruurlo om
te genieten van dit muzikale evene-
ment. In de loop van de jaren is onder
andere zigeuner-, klezmer- en Ierse
muziek gebracht. Vorig jaar koos de
KunstKring Ruurlo voor muziek uit de
Balkan. Bij de diverse podia werd er dit
jaar flink gedanst. De combinatie van

het verlichte kasteel en de gloed van
de fakkels en vuurkorven in het park
gaf het geheel een sprookjesachtige
sfeer. Voor het brandend houden van
de fakkels en vuurkorven waren Bas
Bernauer en Frans Pietersen verant-
woordelijk. Gekscherend wordt dit
tweetal binnen de organisatie wel
‘chef fakkel’ en ‘chef vuurkorf’ ge-
noemd. Zoals vele tientallen bezoe-
kers hadden Margreet en Barthold
Arendsen Raedt uit Barchem zich ook
op grasveld in de kasteeltuin neerge-
vleid. Onder het genot van de muziek
hadden Margreet en Barthold een fles
wijn aangebroken. Een oude pallet
fungeerde als tafel waarop allerlei lek-
kernij was uitgestald. “We hebben het
ons gemakkelijk gemaakt”, zo ver-

klaarde Margreet die enkele vrienden
uit Aalten naar het concert had mee-
gebracht. “Wat een verrassende entou-
rage en muziekprogramma. Prachtig,
hier geniet ik volop van’, zo verklaarde
de Aaltense Leidy Wiggers. 

PERFECTE ORGANISATIE
De organisatoren hadden vooraf met
spanning naar de elfde editie van het
concert uitgekeken. Niet in het minst
naar de te verwachten weersomstan-
digheden. Want die zijn sterk bepa-
lend voor de publieke belangstelling.
De organisatie werkt voor het concert
jaarlijkse met een budget van 30.000
euro. En dan heb je toch wel wat be-
zoekers nodig om de exploitatie slui-
tend te krijgen. “En dan is het best
spannend hoe de weersomstandighe-
den zullen zijn. Achteraf hebben we
ontzettend veel geluk gehad,” zo ver-
klaarde voorzitter Henk ter Horst van
de KunstKring Ruurlo donderdag-
nacht na afloop van het concert. “We
hebben het droog gehouden. De
weersomstandigheden waren van-
avond zelfs perfect. Toch heeft het
weer invloed gehad op de publieke be-
langstelling. Niet in het minst doordat
het elders in het land en in het oosten

op sommige plaatsen in het begin van
de avond regende. Dat heeft ons pu-
bliek gekost. Met 1350 bezoekers mo-
gen we niet ontevreden zijn. Maar ik
had graag enkele honderden bezoe-
kers meer gezien.” Waar Ter Horst wel
uitermate tevreden over was was het
verloop van het concert. “Alle aan-
vangstijden en de logistiek rond het
concert klopte als een bus.” Met bijna
nog meer spanning kijkt Ter Horst en
KunstKring Ruurlo momenteel uit
naar de ontwikkeling en de toekomst
van het kasteel. “Want kunnen we in
de toekomst als organisatie ook ge-
bruik blijven maken van de kasteel-
tuin. De insteek van gemeente Berkel-
land is altijd geweest: de tuin moet
zijn openbare karakter behouden.
Daarom gaan we er van uit dat we in
de toekomst voor het concert gewoon
gebruik kunnen blijven maken van de
tuin.” 

KunstKring Ruurlo vormde voor de
Stichting Kasteel Ruurlo, die na een
lange politieke discussie niet voor de
aankoop van het kasteel in aanmer-
king kwam, een van de partijen die
voor de culturele invulling van het
kasteel zou gaan zorgen.

Het was vorige week donderdagavond in de kasteeltuin van Kasteel Huize
Ruurlo genieten geblazen tijdens de elfde editie van het Kasteeltuincon-
cert. Het concert werd een zeer afwisselende en gevarieerde reis op de drie
podia en in de Orangerie door de tijd van gospel tot pop.

Ook de mooie (akoestische) ruimte in
de Antoniuskerk helpt daar aan mee.
In de rooms-katholieke kerk werd van-
ouds gregoriaans gezongen, eenstem-
mige zang die aldus werd genoemd
omdat zij door paus Gregoris de Grote
(590-604) definitief geregeld werd. Gre-
goriaans is dus muziek van eeuwen.
Wij blijven nu wat dichter bij huis. Op
zondag 20 augustus a.s. komt José van
der Staak ’s middags in de Antonius-
kerk zingen.

WIE IS JOSÉ VAN DER STAAK?
Zij is als gastvrouw verbonden aan het
Heiligenbeeldenmuseum, maar daar-
naast is zij ook beroepshalve bezig met
zang en muziek, haar grote passie.
Haar muzikale optreden wordt vooral
gevraagd bij gelegenheid van huwe-
lijksvieringen en uitvaarten.
Op 15 augustus viert de RK kerk tradi-
tioneel het feest van ‘Maria ten hemel-
opneming’. In het door haar te zingen
repertoire op 20 augustus zal zeker
het 'Ave Maria' niet ontbreken.
Als u nog niet in het heiligenbeelden-
museum geweeest bent, dan is dit een
mooie gelegenheid eens kennis te ma-
ken met de serene rust die honderden
heiligenbeelden daar uitstralen. U
bent van harte welkom!

Zanguitvoering in het
Heiligenbeeldenmuseum 
op de Kranenburg te Vorden
Kerken en zingen ofwel kerkzang
kunnen niet buiten elkaar. Zingen
is als het ware een uitvergroting
van je gevoelens zoals die tot uit-
drukking komen tijdens een huwe-
lijk- of uitvaartdienst.

Ilse DeLange behoeft nauwelijks intro-
ductie. De Almelose zangeres bracht
afgelopen voorjaar de cd 'The Great Es-
cape' uit, die al de gouden status be-
reikte op basis van bestellingen van
platenwinkels. Dat album staat nu al
zeven weken op de eerste plaats in de
Album Top 100. Ook de gelijknamige
single bestormde de hitlijsten tot in de
hoogste regionen.

Het concert in Lochem is op dit mo-
ment het enige aangekondigde optre-
den in eigen land dat op de agenda
van Ilse DeLange staat. Na Parkpop en
andere grootschalige festivals biedt
het Windstreken Festival liefhebbers
de kans om de zangeres in een min of
meer intieme omgeving te horen en te
zien. In het Openluchttheater van Lo-
chem zit iedereen 'vooraan'.

Focus - met Thijs van Leer en Pierre
van der Linden uit de oerbezetting
van de band - is begonnen aan een
tweede jeugd. De comeback speelde
zich tot nu toe vooral af in het buiten-
land. Het concert tijdens het Wind-
streken Festival wordt veruit de groot-
ste in eigen land sinds de heroprich-
ting van de groep. In de jaren '70

maakte Focus in Europa en Amerika
furore met progressieve popmuziek
van hoge kwaliteit. Hits als 'Hocus Po-
cus', 'Sylvia' en 'House of the King' de-
den het echter ook goed bij het grote
publiek. Focus speelde begin jaren '70
al eens in het openluchttheater van
Lochem, dat destijds landelijk bekend
werd door het oudste jaarlijks terugke-
rende popfestival van Nederland.

Datzelfde geldt voor gitarist Ted Oberg
van de band Grand Slam! Oberg speel-
de in 1970 in het theater met zijn
band Livin' Blues. Nu, 36 jaar later, is
hij onderweg met onder meer zange-
res Simone Roerade (o.a. Candy Dul-
fer's Funky Stuff) en toetsenist Rob Ge-
boers (Flavium en Brainbox). Het re-
pertoire van Livin' Blues speelt Oberg
niet meer, maar een zeer swingende
vorm van rhythm 'n blues met soul-in-
vloeden.

Nieuw tijdens het Windstreken Festi-
val is het fenomeen 'Local Heroes'. Van-
af nu zal een locale of regionale band
het festival openen. De uit Lochem af-
komstige band Gibberish bijt wat dat
betreft het spits af. Drie jonge helden
met onmiskenbare kwaliteiten en een

nogal maf maar strak uitgevoerd re-
pertoire, waarin de muziekstijlen over
elkaar heen buitelen. Een aangename
verrassing op de vroege middag is ver-
zekerd. Wie op tijd komt maakt kans
op een door Gibberish te vergeven prij-
zenpakket. De band hangt de grootste
rebus allertijden aan het podiumdak. 

De voorverkoop voor het festival kent
twee kanalen.  De VVV aan de Trams-
traat in Lochem verkoopt ze voor de lo-
kale en regionale liefhebbers. De lan-
delijke verkoop loopt via TicketBoX. 

Dat zijn ruim duizend verkooppunten
van de Staatsloterij. Naast veel tabaks-
zaken - ook in kleinere plaatsen - gaat
het daarbij onder meer om alle filia-
len van Free Record Shop en Primera. 
Via de website www.ticketbox.nl kun-
nen kaarten worden besteld. Die wor-
den - tegen betaling - per port toege-
stuurd. 

Alle verkoopadressen zijn eveneens te
vinden op de website van TicketBox.
Kinderen tot en met twaalf jaar (onder
begeleiding van een volwassene) beta-
len half geld. Kinderkaarten zijn ech-
ter alleen verkrijgbaar bij de VVV in Lo-
chem en dus niet via TicketBox. 

Alle informatie over het Windstreken
Festival is te vinden op www.open-
luchttheaterlochem.nl

Ilse de Lange en Focus
op Windstreken Festival Lochem
Ilse DeLange, Focus, Grand Slam! en Gibberish. Dat is de klinkende line-up
van het vierde Windstreken Festival dat op zondag 27 augustus wordt
gehouden in het openluchttheater van Lochem. Het intieme festival in
het 'groenste amfitheater van Nederland' kan 2000 bezoekers herbergen.

26 augustus Dorpsstraat te Vorden

Brocantemarkt
Tijdens de brocantemarkt pre-
senteren ca. 30 geselecteerde
standhouders hun handgemaak-
te en ambachtelijke producten,
brocante, porselein, antiek, meu-

belen en delicatessen. Ook zijn
er enkele demonstraties en to-
nen diverse ambachtslieden hun
vakmanschap van 10.00 uur tot
16.00 uur. 

Zeer gevarieerd en afwisselend Kasteeltuinconcert



Voor het eerst zal in de serie Toonbeeld concerten in Drempt een strijk-
kwartet optreden. 

Augustusconcert met Meander Strijkkwartet

Improvisatie en viooltalent in
Zelhem

GET REAL Grand finale
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Op vrijdag 18 augustus is er vanaf 15.30 uur een bijzonder concert in de Lambertikerk te Zelhem. Gijs van
Schoonhoven, stadsorganist van Enschede, speelt dan improvisaties, waarbij kinderen het thema mogen kie-
zen. Verder werken zijn dochter Emma (13) (zie foto) en zoon Frans (14) mee aan het concert. Beiden spelen viool
en zitten reeds bij Jaap van Zweden in de Talentenklas van het ArtEZ Conservatorium te Enschede.

Multimedia Theater Get Real heeft net voor de zomervakantie haar
tweede tour afgerond. Tijdens de eerste tour zijn een aantal dorpen
bezocht in de regio Achterhoek. Tijdens de tweede tour zijn met name
steden bezocht rondom de Achterhoek. Het gaat hierbij om Aal-ten,
Dinxperlo, Zutphen, Apeldoorn, Arnhem en Enschede. Tevens hebben
alle leerlingen van het Ulenhof College in Doetinchem de voorstelling
gezien als paaswijding. Tijdens de eerste tour zijn er 3200 bezoekers
geweest en tijdens de tweede tour 5400. Wie de voorstelling nog wil zien,
krijgt nu de laatste kans op zondag 27 augustus om 19.00 uur op De Bet-
teld. Die bewuste avond is de grote slotfinale. Er worden TV opnames
gemaakt voor een programma op Family 7 en de hele voorstelling is te
volgen middels videostreaming. Ga t.z.t. naar www.betteld.nl  

Op zondag 20 augustus zullen ’s mid-
dags in de middeleeuwse kerk van
Drempt drie musici uit het Gelders
Orkest, aangevuld met de
Internationaal opererende Hermine
van Praagh, een uitvoering geven van
zowel klassieke werken van buiten-
landse componisten als Gassmann en
Mozart, als werken van Nederlandse
bodem.

Het Meander Kwartet werd in 1985
opgericht door Peter van Praagh,
afgestudeerd aan het conservatori-
um van Zwolle, waar hij het doce-
rend én uitvoerend musicus examen
behaalde. Sinds 1992 is Peter als alt-
violist verbonden aan het Gelders
Orkest. Ook staat hij te boek als
grondlegger van het in deze streek
bekende Parnassus Ensemble o.l.v.
Klaas Stok uit Zutphen. Hij or-gani-
seert de diverse instrumentale en
vocale concerten van dit ensemble.

Zijn vrouw, Hermine van Praagh stu-
deerde aan het Koninklijk
Conservatorium van Den Haag bij
John Harding. Zij behaalde de extra
aantekening ‘kamermuziek’ en geeft
recitals in binnen- en buitenland.
Vanaf de oprichting is zij lid van het
Meander Kwartet en speelt op haar

in 1930 door Simonazzi Amadeo
gebouwde barokviool mee bij diver-
se kamerorkesten. Hermine is do-
cente aan de muziekschool te
Veenendaal.
Saskia Bos is het derde lid van het
strijkkwartet en is ook afkomstig
van het Zwols Conservatorium.
Daarna volgde zij masterclasses bij
o.a. Henk Rubingh, Willem Brons,
Danielle Dechenne en Smuel
Rhodes. Haar gedreven spel bracht
haar bij gerenommeerde orkesten
als de Amsterdam Mozart Players,
het Nederlands Bach Ensemble en
de Amsterdams Bachsolisten. Ze
speelt vast in het Combattimento
Consort Anmsterdam, in het
Gelders Orkest en is concertmeester
van het Parnassus Ensemble.
Agaath Kooistra tenslotte, de celliste
van het Meander Kwartet kende
zowel een opleiding in Zwolle aan
het conservatorium als in Parijs bij
de Israëlische cellist Shmuel Magen.
Sinds 1992 is ze verbonden aan het
Gelders Orkest. Zij be-speelt een
cello, gebouwd door Jaap Boilink in
1993 van de stichting Nationaal
Muziekinstrumenten Fonds.
Tezamen heeft het Maender Kwartet
in het recente verleden een serie
concerten gegeven rond het eeuw-

feest van de componist Willem
Pijper. Deze serie werd gesubsidi-
eerd door de Provincie Gelderland.
Het kwartet treedt veelvuldig op bij
de Mozartkring.
In Drempt brengen de musici een
afwisselend en aantrekkelijk pro-
gramma, waarin uiteraard Mozart
niet ontbreekt. Van hem wordt het
Strijkkwartet in Es KV 428 vertolkt.
Daarnaast is Florian Leopold
Gassmann vertegenwoordigd met
zijn Quartetto in e. 
Twee Nederlandse werken heeft het
Meanderkwartet ‘in de aanbieding’:
Van Jan Brandts Buijs de
Romantische Serenade opus 25 en
van Hendrik Nadriessen zijn
Strijkkwartet ‘L’Indifferent’. Muziek
die zelden of nooit in de Dremptse
kerk klonk.

De toegang voor dit concert
bedraagt € 12,-- inclusief consump-
tie en kinderen t/m 12 jaar betalen
€ 5,--. Het concert op 20 augustus
begint om 15.30 uur, maar de kerk is
vanaf 15.00 uur open. Plaatskaarten
zijn tevoren te bestellen via toon-
beelddrempt@planet.nl , maar ook
verkrijgbaar aan de kerkzaal. Er is
ruim voldoende parkeergelegenheid
achter de kerk.

worden van harte uitgenodigd voor
het afsluitingsfeest. Er zal o.a. een
barbecue worden georganiseerd.
Ook hier is iedereen van harte wel-
kom. Er is informatie op de website
te vinden en ook opgave loopt via de
website. 
Vervolg Get Real
Het initiatief van Get Real lag bij

Gerrit v/d Kamp en Gerhard
Hobelman. Gerrit heeft het verlan-
gen om met Voicemail jeugddien-
sten in te vullen in een straal van 100
km rond Doetinchem. Jeugddienst
commissies kunnen bellen: 0314-
622355. Gerhard gaat met de organi-
satie “Come Together” een dergelijke
tour organiseren door Duitsland.

Wil je dit eigentijdse stuk multime-
dia theater bijwonen, kom dan zon-
dag 27 augustus naar De Betteld in
Zelhem. Het programma begint om
19.00 uur, de entree is gratis.
Voor extra informatie bel Gerhard
Hobelman, tel. 0314-627200 of bekijk
de website: www.getreal.nu

Inhoud van het theater
Het thema van dit avondje multime-
dia theater is: “Get Real”, oftewel,
“Wordt Echt”. Vaak worden we
geleefd door onze omgeving en zijn
we wie anderen willen dat we zijn.
Breek eens helemaal uit de sleur en
kijk eens dieper onderhuids wat
daar allemaal schuil gaat. Tijdens
het programma  zal Gerhard
Hobelman met het publiek delen
wat het volgens hem betekent om te
leven in relatie met God. Get Real
wil letterlijk laten zien, horen, rui-
ken en voelen dat we geen toevallig
ongelukje zijn in het heelal. De
Bijbel leert dat we “bedoeld zijn” en
dat we hier zijn vanwege Gods lief-
de. Leven met die onvoorwaardelijke
Liefde geeft richting aan het leven.
Onverdraagzaamheid maakt veel
stuk in ons leven en in de samenle-
ving. Als er Iemand echt was en ver-
gevend dan was het Jezus. Het is
meer dan de moeite waard om daar
even over na te denken. Get Real
daagt jou daar toe uit.

Medewerking vier top acts
Vier regionale top acts zorgen voor
de invulling van het GET REAL pro-
gramma. Te beginnen met het
jeugdkoor Voicemail, ze staan
garant voor lekkere up-temponum-
mers.
Vervolgens geeft  streetdance groep
B* Ready acte de presence. Door
middel van drama speelt de groep
Choices een aantal thema’s schitte-
rend uit. Praise & Worshipband
Seven neemt een deel van de muzi-
kale invulling voor haar rekening en
zorgt voor een spetterende Praise tij-
dens de afterparty. Het hele pro-
gramma is omgeven door een sterk
staaltje moderne techniek. Gerben
Grooten uit Winterswijk heeft deze
productie op creatieve wijze bege-
leid en ondersteund. Hij heeft onder
andere gewerkt bij de Van de Ende
producties in het Circustheater in
Scheveningen.
Afsluitingsfeest met BBQ
Alle mensen die hebben meege-
werkt of “vaste bezoeker” waren,

De jonge musici voeren muziek uit
van Mozart en De Bériot. Het concert
is gratis toegankelijk en duurt een
(ruim) half uurtje. Er is een collecte

bij de uitgang om de onkosten te
bestrijden.
Ook 25 augustus is er nog een con-
cert: Wilbert Berendsen speelt dan

werken van Maurice Duruflé. 
Voor meer informatie: 
www.lambertikerk.nl/orgel
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Bronckhorstdag in 
Achterhoekse Wandel4daagse

Donderdag 17 augustus (de 3e dag van de Achterhoekse wandelvierdaagse)
doet dit wandelevenement Zelhem aan. Tussen ongeveer 11.30 en 15.00
uur zullen circa 2000 wandelaars door de kern van Zelhem wandelen. De
plaatselijke horeca speelt hier natuurlijk op in met gezellige terrasjes, spe-
ciale energierijke gerechten en energiedrankjes.

Betteld diensten op 
‘live video streaming’

Voor degene die niet in de gele-
genheid is om te komen, bestaat
dus nu de mogelijkheid om
thuis met behulp van de compu-
ter toch de dienst ‘bij te wonen’.
Voorlopig is dit helemaal gratis.

Het is in augustus elke zondag
en de dienst duurt officieel van
19.00 tot 20.15 uur. Iedereen is
van harte welkom, zowel via
cyberspace als in real life. 
Ook bij een aantal andere activi-

teiten op de camping bent u van
harte welkom. 
Het gedetailleerde programma
vindt u op de website 
www.betteld.nl 

De Betteld gaat de diensten die op zondagavond vanaf 19.00 uur plaatsvinden registreren via de
zogenaamde ‘videostreaming’. Met vier professionele camera’s worden ze geregistreerd met als
doel ze te kunnen uitzenden op de nieuwe zender Family7. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid
om de diensten op DVD te kunnen aanbieden en ze ‘live’ te laten bekijken via de website middels
videostreaming. De uitzendingen zijn vanaf september te bekijken via het pluskanaal van uw
kabelexploitant. 

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

ZZOOMMEERRAACCTTIIEESS
**AAPPKK  €€  1199,,== (benzine-auto’s)

**AAPPKK  €€  3388,,== (diesel-auto’s)

Airco service

1155%%  KKOORRTTIINNGG  OOPP  
UUIITTLLAATTEENN  EENN  

GGRRAATTIISS  MMOONNTTAAGGEE
Autosnelservice Lucri

Gildenweg 13 - Zelhem

Tel. 0314620871

(achter het pand van autowascentrum 

De Hoge Voort)

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur

Gildenweg 11 in Zelhem, 
Telefoon 0314-620471

Wij beschikken over een supermoderne 
wasstraat en over 4 eigen wasboxen 

(selfservice) Uw auto wordt weer als nieuw!!!!!

KWALITEIT, SERVICE EN SNELHEID 
IS ONS MOTTO.

Ook voor het cleanen van uw auto
kunt u bij ons terecht!!

U kunt ook voordelig tanken bij Tankstation 
De Hoge Voort, gelegen naast 

de wasstraat.

Tevens beschikken wij over een aparte 
wasplaats voor motoren, caravans en

(kleine) trucks

Voor meer informatie over de prijzen en 
de diverse acties belt u 0314-620471.

T A N K S T A T I O N

CCoonnttaacctt  BBrroonncckkhhoorrsstt  ZZuuiidd........
NNéétt  ddaatt  bbeeeettjjee  mmeeeerr!!

KKoomm  
eeeennss  
kkiijjkkeenn
nnaaaarr  
oonnzzee
nniieeuuwwee
ccoolllleeccttiiee!!
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Nordic Walking is meer en meer een
hot item waar veel publiciteit aan
wordt gegeven. Daardoor ontstaat bij
veel mensen het idee : Dat lijkt me wel
leuk, kopen een paar stokken en gaan
zo op hun manier "met stokken lo-
pen". Dat heeft echter geen enkele zin
en heeft totaal NIETS met  Nordic Wal-
king te maken ! De effecten zijn abso-
luut nul of zelfs negatief. Het is beslist
noodzakelijk om een cursus te volgen
alvorens te beginnen aan Nordic Wal-
king. Indien u besluit een cursus te
gaan doen, zorg dan dat u zeker weet
dat de instructeur een gekwalificeer-
de en gecertificeerde instructeur is, bij
voorkeur van NFIB of ÖNV.
Henk Bruggink was al gecertificeerd
instructeur Nordic Walking van het
NFIB (Nordic Fitness Institute Bene-
lux.) en nu dus ook Master Trainer
ÖNV. Deze instanties staan garant
voor een hoog niveau van hun instruc-
teurs, zodat de cursisten ook een hoge
kwaliteit van de cursus kunnen ver-
wachten. De speciale techniek waar-
mee de instructeurs van het NFIB als-
ook van de ÖNV werken onderscheidt
zich duidelijk van andere cursussen
en lessen Nordic Walking.
Onze speciale trainingsmethodiek AL-
FA 247 in 7 stappen is de oorspronke-
lijke uit Finland afkomstige techniek
voor Nordic Walking, die in Duitsland,
Oostenrijk, Italië, België en nu ook in
Nederland wordt toegepast. 
Daarmee zijn we weer terug bij de oor-
sprong van het Nordic Walking en on-
derscheiden we ons duidelijk van al-
lerlei "verwaterde" z.g. Nordic Walking
technieken. Deze "verwaterde" tech-
nieken ontstaan op dezelfde manier

als het doorvertellen van een verhaal
in een groep mensen. Aan het eind
van de kring is van de originele tekst
niets meer over. Dat is ook gebeurd
met de Nordic Walking opleiding. Dus
moet je weer naar de basis terug !
Daarom zijn we naar Oostenrijk ge-
gaan waar de authentieke uit Finland
afkomstige methoden worden onder-
wezen. Op onze vraag waarom Henk
Bruggink de opleiding tot Master Trai-
ner heeft gevolgd, antwoordt hij : "Als
Master Trainer ben ik bevoegd om in
Nederland zelf instructeurs op te lei-
den. Dat vergroot aanzienlijk de mo-
gelijkheden in Nederland om de oor-
spronkelijke ALFA 247 Nordic Walking
techniek aan te kunnen bieden via
door mij opgeleide instructeurs. Bo-
vendien zie ik het als mijn verant-
woordelijkheid om de mensen deze
bewegingstechniek op de juiste ma-
nier te leren, zodat ze echt resultaten
krijgen...

Ook Jerna Bruggink heeft in Oosten-
rijk bij het ÖNV een opleiding gevolgd
en het Certificaat voor Basic Instruc-
tor gehaald en is  daarmee officieel be-

voegd om zelfstandig Nordic Walking
cursussen te geven. Zij assisteerde
Henk al een tijd, maar zij gaf er toch
de voorkeur aan om de officiële oplei-
ding bij het ÖNV te doen. Hierdoor
heeft Nordic Fitness Center VITALNO-
WA (d.w.z. VITaliteit door NOrdic WAl-
king) in Hengelo (G) als  opleidingsin-
stituut Nordic Walking de beschik-
king over een aantal  Basic In-
structors, ook elders in Nederland.

WAAROM HELEMAAL NAAR
OOSTENRIJK VOOR DEZE OPLEI-
DING?
In Oostenrijk zit je dicht bij de bron en
men heeft heel veel ervaring met spe-
ciale Nordic Walking cursussen als
aanvulling op fysiotherapeutische be-
handelingen o.a. :
* Cursus "Rückenfitt". Dat zijn specia-

le Nordic Walking cursussen voor
mensen met allerlei rugklachten.

* Cursus "Herzfitt". Speciaal voor
mensen met hart- en vaatproble-
men, mensen met overgewicht, dia-
betis en andere gezondheidsrisico's

* Een bedrijf in Oostenrijk laat hun
personeel gratis een Nordic Walking
cursus doen en de eerste onder-
zoeksresultaten laten zien dat een
VERMINDERING van het ZIEKTE-
VERZUIM verwacht mag worden
van ca 25% ! 

Wij kunnen dezelfde programma's
aanbieden aan bedrijven, instellingen
en natuurlijk aan individuele men-
sen.

Waarom is meer bewegen zo belang-
rijk en waarom nu juist Nordic Wal-
king?
We bewegen nauwelijks meer, denk
maar eens aan de afstandsbediening,
machines voor alles, de uren dat men-
sen (en kinderen!) achter de computer
zitten enz. enz.
80% van alle Europeanen beweegt
minder dan 1000 meter per dag
75% van alle Europeanen heeft ten-
minste 1x in hun leven te maken met
rug- en gewrichtsklachten.

Meer bewegen is dus belangrijk, dus
let's go Nordic Walking ! !

WAT MAAKT NORDIC WALKING
NU ZO BIJZONDER?
Een aantal belangrijke voordelen
(maar er zijn er veel meer...) : 
* 40 tot 50 % effectiever dan wande-

len. Er is geen andere sport die zo ef-
fectief is: je gebruikt namelijk  90 %
van je spieren. (alleen als je de goede
techniek beheerst!)

* De gewrichten van heup, knie en en-
kel worden zo'n 30% ontlast.

* De spieren die bij de ademhaling
worden gebruikt worden aanzien-
lijk versterkt waardoor de zuurstof-
voorziening voor het gehele li-
chaam verbetert.

* Nordic Walking traint 4 van de 5
aspekten van de fysieke conditie:
uithouding, kracht, flexibiliteit en
coordinatie.

* Vermindert spanning in nek en
schouders door de speciale bewe-
gingstechniek waardoor de spieren
zich weer kunnen ontspannen en
soepel worden. 

* Vertraagt het verouderingsproces.
* Versterkt het immuunsysteem enz.

enz.
Met Nordic Walking zijn echt geweldi-
ge gezondheidsverbeteringen te berei-
ken, maar alleen als men een goede
cursus volgt, waarin de juiste techniek
wordt geleerd ! !

WAAROM IS EEN CURSUS
NORDIC WALKING NODIG ?
De enige cursus waar de juiste tech-
niek wordt aangeleerd is de methode
ALFA 247 in 7 stappen en 
in onze cursus Nordic Walking leer je
gegarandeerd de goede beweging en
alleen als je de goede beweging leert,
heb je ook echt profijt van Nordic Wal-
king. Je ziet heel veel mensen met
stokken lopen die kennelijk geen cur-
sus hebben gevolgd(90% helaas), al-
thans geen goede, en Jerna vindt dat
deze mensen niet aan Nordic Walking
doen maar... hun stokken uitlaten.

Veel mensen denken "ik koop al vast
een paar stokken en loop er gewoon
mee weg".
Ik vraag me af of die mensen toen ze
wilden gaan zwemmen ook gewoon in
het water zijn gesprongen….. of heb-
ben ze les gehad? Het is absoluut
noodzakelijk dat je les neemt als je

wilt gaan Nordic Walking. Leer de juis-
te techniek bij een erkende ÖNV Nor-
dic Walking instructeur. 

WAAROM KUNNEN MENSEN DAN
NIET ALVAST STOKKEN KOPEN?
Omdat ze niet weten waarop ze moe-
ten letten en omdat meestal te lange
stokken worden aangeraden. Als je
daarmee loopt, ben je tenminste zeker
dat je pijnklachten krijgt, als je ze nog
niet had. Dat kan natuurlijk nooit de
bedoeling zijn en ik noem dit omdat
Nordic Walking daardoor onterecht
de schuld zou kunnen krijgen van het
ontstaan van klachten. Op onze cur-
sussen krijgt u goede stokken (poles)
in bruikleen tijdens de cursus en in de
cursus krijgt u advies over de aanschaf
van goede stokken. De poles verkopen
wij beslist niet, want wij vinden dat de
vakhandel deze moet verkopen en wij
les moeten geven !
Koop dus nooit vooraf stokken !

TOTAAL CONCEPT
Jerna heeft al diverse jaren haar voe-
dingadviesbureau Vital Care en geeft
advies/helpt mensen op het gebied
van voeding, vitaliteit, gewichtspro-
blemen en gezondheid. Omdat Henk
zelf een geweldige resultaat heeft er-
varen met Nordic Walking i.v.m. zijn
rugklachten (geheel verdwenen) is hij
met Vitalnowa gestart. 
Vanaf nu kunnen zij daarin nog beter
samenwerken en de mensen helpen
om hun gezondheid te verbeteren en
vooral meer levenskwaliteit te verkrij-
gen door: 
- Een aangepast, op maat gesneden

voedingsprogramma.
- Persoonlijke begeleiding, coaching

en hulp
- Afslanken door én Nordic Walking

én genoemd voedingsprogramma
waardoor je nog meer en sneller re-
sultaat krijgt

In de praktijk is ons de laatste tijd ge-
bleken dat deze gecombineerde aan-
pak veel effectiever is dan één van bei-
de.

INFORMATIE :
Nordic Walking Voedingsadviesburo
Vitalnowa Vitalcare

Leliestraat 18, Hengelo
Tel 0575 - 46 36 03 Tel 0575 - 46 32 05
www.vitalnowa.nl www.vitalcare.nl

(Advertorial)

Master trainer Nordic walking
HENK BRUGGINK uit Hengelo (G) is
begin juli geslaagd voor de  oplei-
ding tot MASTER TRAINER Nordic
Walking bij het ÖNV (Österreichi-
scher Nordic Fitness Verband) in
Oostenrijk. Het behalen van dit
Cerficaat rechtvaardigt zeker extra
aandacht in onze krant en wij heb-
ben hem gevraagd om daarover
wat meer te vertellen.

Henk Bruggink.

Jerna Bruggink.

Ras-artiest en entertainer Bob Color
zal buiten bij Café Heezen op deze dag
zijn "So-low-show" brengen. Elke be-
zoeker kan een verzoeknummer uit
een uitgebreide lijst zoeken en deze af-

geven bij Bob Color. Uit alle verzoekjes
zal hij dan diverse nummers halen,
die hij op zijn eigen aanstekelijke ma-
nier ten gehore zal brengen.
Bob Color zal rond 13.00 uur beginnen
met zijn show. Entree vrij.

Voor boekingen van kramen op deze
braderie: Resi Organisatiebureau (06)
22 33 94 01.

Bob-Color-So-Low-Show

Op braderie bij Heezen
Zondag 20 augustus wordt bij Cafe
Heezen in Steenderen de grote
jaarlijkse braderie gehouden. Aan-
vang 11.00 uur.

Afgelopen week werd er in het kader
van ‘Fietsen de boer op’ vanuit Ruurlo
een fietstocht door de omgeving ge-
maakt, waarbij onderweg allerlei

agrarische bedrijven werden bezocht.
Zo kwamen de circa 900 fietsers ook
een kijkje nemen bij de bloemenboer-
derij van de familie Groot Roessink

aan de Vordenseweg 84 in Vorden. Be-
halve het bezichtigen van het bedrijf
konden de bezoekers ook genieten
van een stukje muziek.

Fietstocht

Bezoek bij fam. Groot Roessink



*GRATIS VOORRUIT REPAREREN
EN RUIT INSPECTEREN VANAF WA+
Een sterretje zit er zo in. Vroeger knal-
den de ruiten er in zijn geheel uit. De
huidige gelaagde ruiten doen dat wel-
iswaar niet, maar scheuren veelal in
een later stadium alsnog door, ook
nog na één of twee jaar! Dat betekent
uiteindelijk toch weer een tijdrovende
ruitvervanging en het betalen door
verzekerde van een eigen risico van
normaal € 136,-. Echter, bij een WA-
Plus, WA-Extra, Casco of All-Risk verze-
kering is harsreparatie van de ster vrij-
wel altijd zonder kosten. Sterreparatie
is daarom veel aantrekkelijker dan
vervanging! Verzekeraars hebben dan
ook voorkeur voor harsreparatie bo-
ven vervanging. 

DOORSCHEURKANS STERRETJES
MINSTENS 50%: GA VEILIG OP
VAKANTIE!
Op gelijmde voorruiten staan enorme
spanningen, mede door intense zon-
nestraling veroorzaakt. De stijfheid en
daarmee de sterkte van de carrosserie
wordt voor 40% bepaald door een goe-
de, verlijmde voorruit. Een zwakkere
voorruit betekent dus een zwakkere
auto. Breuken in het glas verzwakken
de voorruit. Door hitte (zon!) of kou (af-
koeling door plotselinge regenbuien)
ontstaan er extra spanningen in het
glas. Ook het dichtgooien van een

deur (luchtdruk) veroorzaakt extra
spanning. Door al die spanningen is
de kans op doorscheuren van een
barstje of ster ruim 50%, zo blijkt uit
technisch onderzoek! De ruit op va-
kantie laten vervangen is lastig en de
afwikkeling met verzekeraars (buiten-
land!) is ingewikkelder! Tijdige repara-
tie van een ster is daarom zeer aan te
raden. Bent u voor ruitschade verze-
kerd en wordt u doorverwezen naar
een ruitschadespecialist, dan kunt u
bij Automark terecht. Automark werkt
voor iedereen die voor ruitschade ver-
zekerd is en stuurt de rekening recht-
streeks naar de verzekeraar. Voor de
klant zijn er geen kosten of moeite ver-
bonden aan ruitreparatie. De klant be-
taalt geen eigen risico en heeft geen
no-claim verlies (bij Centraal Beheer
particulier geldt een afwijkende rege-
ling). Automark gebruikt voor repara-
tie de meest moderne harsinjectie-me-
thode en geeft op alle reparaties le-
venslange garantie! Bij ruitreparatie
moet de laatste groene kaart worden
meegebracht voor de juiste verzeke-
ringsgegevens.

GOEDKOOP KENTEKEN GRAVEREN
Graveren van het kenteken met NL in
alle ruiten kost tegenwoordig slechts
€ 15,- per auto, inclusief twee waar-
schuwingsstickers. Voor € 5,- extra
wordt een speciale reflectielaag over

de gravures aangebracht, waardoor de
gravures bij regen en 's avonds goed
zichtbaar blijven. Graveren helpt te-
gen diefstal: wil een dief een gestolen
auto verkopen, dan moet hij alle rui-
ten met het oorspronkelijke kenteken-
nummer vervangen! 

GRATIS VOORRUITINSPECTIE OP
DE PARKEERPLAATS VAN WC
'DREIUMME'
Deze week komt de Mobiele Service
van Automark in Warnsveld voor een
actie Ruit Repareren / Kenteken Grave-
ren. Op verzoek van de klant wordt de
voorruit ter plekke gratis geïnspec-
teerd en krijgt men een deskundig en
vrijblijvend advies m.b.t. eventuele be-
schadigingen. Men hoeft niet van te
voren een afspraak te maken: voor
Voorruitinspectie of Ruitreparatie
meldt men zich direct bij de repara-
teur. Reparatie van de voorruit is voor
WA-Plus, WA-Extra, Casco en All-Risk
verzekerden geheel zonder kosten.
Voor de juiste verzekeringsgegevens
moet bij reparatie wel de laatste groe-
ne kaart worden meegenomen. Klaar
terwijl u wacht/winkelt!
Donderdag 17 augustus kunt u terecht
van 09.00 tot 17.30 uur op de parkeer-
plaats van WC 'Dreiumme'. 
Bij regen kunt u rustig in de auto blij-
ven zitten. Let op de gele tent van Au-
tomark.

GRATIS* RUIT REPAREREN

Het concept van Topspace.nl is eigen-
lijk heel simpel. Topspace.nl heeft in
Breda centrale opslag van verhuurarti-
kelen en administreert reserveringen.
Geplande reserveringen worden aan
de deelnemende samenwerkingsver-
banden uitgeleverd. Daar wordt dan
zorg gedragen voor een deskundige
montage. Onlangs werd het samen-
werkingsverband met Biker's Point ge-
vormd. Door het onderbrengen van
deze activiteiten bij Biker's Point, kan
een lage prijs gewaarborgd blijven. Bij
Biker's Point staat de koffie klaar, ter-
wijl de gehuurde spullen worden ge-
monteerd. De keuze voor Biker's Point
in Warnsveld als vestiging is geen toe-
val. De service die Biker's Point ver-
leent is van hoog niveau. Daarnaast
werkt Biker's Point met kwaliteitspro-
ducten, scherpe prijzen en een zeer
klantvriendelijke instelling. Daar-
naast is er bij Biker's Point een show-
room ingericht, waar de klant een
goed beeld krijgt van het verkoop as-

sortiment en kan rekenen op een des-
kundig koopadvies. Het assortiment
van Topspace.nl bestaat uit skiboxen,
bagageboxen, allesdragers, fietsendra-
gers en sneeuwkettingen. Als één van
de eersten in Nederland zijn wij al in
1995 begonnen met de verhuur van al-
lesdragers. Dit bleek duidelijk een gat
in de markt. Ook naderhand zijn wij
steeds vooruit blijven kijken. Zo be-
staan er aantrekkelijke kortingsrege-
lingen voor huurders en wordt het as-
sortiment steeds aangepast aan de
wensen van de klant. Momenteel zijn
bijvoorbeeld portable DVD-spelers
nieuw in het assortiment opgenomen.
Een portable DVD-speler is een uit-
komst voor de kinderen (en dus voor
de ouders!), als zij een lange rit op de
achterbank moeten doorbrengen. 
Kijk voor meer informatie op www.bi-
kerspoint.nl

Biker's Point gaat samenwerking aan met Topspace.nl
Topspace.nl verhuurt en verkoopt al sinds 1994 skiboxen en aanverwante
artikelen. Door hoge service, uitstekende kwaliteit en een scherpe prijs-
stelling is het aantal klanten dusdanig gegroeid dat uitbreiding door heel
Nederland is gepland. Momenteel is Topspace.nl te vinden in 15 plaatsen
in Nederland.

Marco Regelink op de motor naast de nieu-
we verhuurboxen

Oranjefeestavond Seniorensoos Wich-
mond/Vierakker: 24 augustus a.s. in
Sint Ludgerusgebouw in Vierakker.
Het "Veluws Boerinnencabaret" zal in
het dialect door middel van liedjes,
sketches en typetjes alledaagse ge-
beurtenissen aanhalen die iedereen
zal herkennen. Er zal dus veel gela-
chen worden, dus kom allemaal en

maak de buikspieren los. Om 19.00
uur is de zaal open, er zal weer een
kleine bijdrage gevraagd worden en
natuurlijk is er de welbekende grote
verloting met prachtige prijzen. Dus,
alle 60+'ers, neem uw buren en vrien-
den mee en kom allemaal op donder-
dag 24 augustus naar Vierakker. Tot
dan!

Oranjefeestavond

In het voorprogramma trad de rock-
band Empire Circle op, winnaar van
de grote prijs van Vorden. Ook enkele
deelnemers van het Vordens songfesti-

val maakten hun opwachting. Om on-
geveer 23.00 uur betrad Kas Bendjen
het podium, waarna het feest pas echt
begon.

Babybiggenmealbal

Vrijdagavond vond in de wei van boer Wesselink voor de 12e maal het
babybiggenmealbal plaats.



Aan kwaliteit heeft de Kastelenrit
trouwens niet ingeboet, want de circa
65 aanspanningen die zondagmorgen
vanaf de weide bij kasteel Vorden ver-
trokken, zagen er prachtig uit. Het au-
thentieke gerij, deed menig toeschou-
wer (en dat waren er mede door het

prachtige weer, enkele duizenden)
denken aan romantische tijden van
weleer. Bijvoorbeeld de Friese beugels-
jees met de bemanning in oud Friese
klederdracht van K.Kreule en M. Za-
gers uit Punthorst. De Beaufort Phac-
ton getrokken door 4 Haflingers van
H. Olthuis uit Nijverdal, een geelzwar-
te koets en ook de dames en heren in
het geel en zwart, een zeer fleurige
combinatie.

Ook zeer bijzonder de Cocking Car
van A.M. Jansen uit Wijdewormer, ge-
trokken door 4 Friezen. En over Frie-
zen gesproken. Een merkwaardig inci-
dent van de uit Friesland (Oudemir-
dum) afkomstige combinatie van Jan
van Dorp met drie Friese paarden voor

de Char á Bancs. Direct na de start
schrokken de paarden en begonnen te
steigeren. Wat bleek één van de rie-
men was gebroken waardoor het hout-
werk van de koets naar beneden
schoot. De bemanning bleek over de
nodige vakkennis te beschikken. Niet
alleen werden de riemen vervangen,
maar bovenal veel aandacht voor de
geschrokken paarden. Even vasthou-
den, even een aai over de paardenbol,

een paar meter rustig met de dieren
rondlopen en de klus was geklaard. De
bemanning stapte weer in de koets en
zie het Friese gezelschap vervolgde
rustig haar weg.

De organiserende vereniging ‘In de
Reep’n‘ verscheen met zes combina-
ties aan de start. Eveneens prachtig
uitgedost met bovenal blinkend ‘gerij’.
Zoals bijvoorbeeld de aanspanning
van Hotel Bakker, met Gerard en José
Smeenk op de bok en als bemanning
Toos Pardijs, Jan en Gerda Lindenschot

en Alie en Johan Pardijs. Men had dit
keer gekozen voor een Fourgon, ge-
trokken door twee KWPN paarden. 

‘Als het vandaag gaat regenen, zitten
wij gebakken’, zo sprak Johan Pardijs,
daarmee waarschijnlijk doelend op
2005 toen het bij de start van de kaste-
lenrit enorm regende. Gelukkig bleef

het deze zondag zowel voor de deelne-
mers als het publiek droog en was het
bovenal genieten geblazen. Ook aan
de aanspanningen van J.Harmsen
(Duitse jachtwagen) en M. Engel (Char
á Bancs), beiden uit Vorden en J. Wijn-
bergen (Duitse tentwagen) en H.J. Heu-
velink (jachtwagen) beiden afkomstig
uit Warnsveld was veel aandacht ge-
schonken. Als eerste aanspanning
kwam tijdens de kastelenrit de aan-
spanning van voorzitter Martin Ple-
vier (Omnibus) uit Vorden voorbij. In
de ochtendrit waren de kastelen

Kieftskamp, Onstein, De Wiersse, Wil-
denborch, den Bramel en huize Enze-
rink in de route opgenomen. 

In de middagroute de kastelen Hack-
fort, Suideras en Vorden. Onder het
motto ‘opgeruimd staat netjes’ waren
de keurig in het pak gestoken Wim
Zweverink en Wim Sloetjes in de weer

om rondom de paden bij kasteel Vor-
den de uitwerpselen van de paarden te
verwijderen! In de kasteelweide werd
zowel zondagmorgen als zondagmid-
dag een showprogramma gehouden
waaraan werd mede gewerkt door de
‘Gypsy Horses’, ‘Valkerij Schaap’ en de
LR en PC ‘De Graafschap’.

P.S. De vertrek en aankomsttijden vermeldt
in weekblad Contact waren juist, zoals op-
gegeven door het bestuur van 'In de Reep'n'.
Dus niet zoals gesuggereerd werd dat
Contact de tijden niet juist vermeld had.

Kastelenrit met prachtig authentiek
gerij een lust voor het oog

De Vordense aanspanning ‘In de Reep’n' organiseert al jarenlang, de in ge-
heel Nederland bekende Kastelenrit. En dat al dertig jaar op de tweede
zondag in augustus. Voor de organisatie des te zuur dat juist op deze zon-
dag (13 augustus) ook een tocht in de omgeving van Maastricht werd ge-
houden. ‘Dat is nog nooit eerder gebeurd, daardoor zijn er dit jaar bij ons
minder deelnemers. Met name hebben aanspanningen uit Brabant en
Limburg, die altijd in Vorden van de partij waren, dit keer voor Maastricht
gekozen. Dat betekent dat men zeker een dertigtal aanspanningen van
ons heeft afgesnoept’, zo sprak een teleurgestelde Gerrit van Zeeburg, vi-
ce-voorzitter van ‘In de Reep’n‘.

Fourgon van Hotel Bakker

Wim Zweverink en Wim Sloetjes

Gemeente Beker voor Jan
van Dorp uit Oudemirdum
Na afloop van de Kastelenrit reik-
te burgemeester Henk Aalderink
op de kasteelweide aan de combi-
natie van Jan van Dorp uit Oude-
mirdum de ‘Gemeente Beker’ uit.
Een prijs die door de gemeente
Bronckhorst beschikbaar was ge-
steld en toegekend werd aan het
schoonste geheel van de dag.

DE UITSLAGEN BIJ DE KLASSE-
MENTSRUBRIEKEN WAREN:
Rubriek 1 (Traditioneel Gerij): Ge-
deelde eerste plaats W. Nieuwburg
uit Eefde (Dos á Dos) en L.C.P. Meij-
land uit Limmen (Wiccerey Ladies

Phaeton); 3 H.P. Prins uit Delfzijl
(Tram Omnibus).

Rubriek II (Nieuw gerij naar authen-
tiek voorbeeld): 1 B.A. Roller uit Zieu-
went (Victoria); 2 K.Kreule/M. Zagers
uit Punthorst (Friese beugelsjees) 3
A. Hoogervorst uit Oegstgeest (Gig)

De prijs die de organiserende vereni-
ging ‘In de Reep’n‘ beschikbaar stel-
de voor het mooiste geheel, geselec-
teerd uit de leden van de eigen ver-
eniging, werd gewonnen door de
aanspanning van Hotel Bakker uit
Vorden (Fourgon).



www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

33/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 17 t/m zaterdag 19 augustus 2006

Shoarmavlees

3.98
kilo

Kilo
ELDERS 7.49

PLUS
Shoarma-
broodjes
Pak 2x 4 stuks

0.85

PLUS
Aardbeienvlaai
Geschikt voor 10-12 personen
NORMAAL 9.99

7.99

Amstel
Pils
Krat 24 flesjes à 30 cl.
ELDERS 8.79

7.49

* Alcohol verkopen wij alleen 
aan personen vanaf 16 jaar.

4.00
2 bakken

Daily Chef
Macaroni of 
spaghetti bolognese
2 bakken à 450 gram naar keuze
ELDERS 5.38

1.89
2 zakken

McCain
Rösti, Smiles, 
Pom Duchesse of frites
Diverse soorten
2 zakken à 450-750 gram
ELDERS 2.16-4.10

Witlof
Zak 500 gram

0.69

PLUS
Sinaas-
appelsap
Pak 1 liter
NORMAAL 0.65

0.49

Met gratis placemat-zegel

SPAAR DE EREDIVISIE CLUBPLACEMATS

NU GRATIS BIJ PLUS HUISMERK.

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

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

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

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

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

Winkel Hengelo Gld
Korenbloemstraat 17
7255 XL Hengelo Gld
T (0575) 46 38 57
E info@vvvhengelogld.nl

Winkel Vorden
Kerkstraat 1b
7251 BC Vorden
T (0575) 55 32 22
E info@vvvvorden.nl 

Winkel Zelhem
Stationsplein 10
7021 CN Zelhem
T (0314) 62 38 11
E info@vvvzelhem.nl

w w w . v v v b r o n c k h o r s t . n l

Inwoners van Bronckhorst
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Tegen inlevering van deze bon € 7.50 p.p. 

(i.p.v. € 12.50 p.p.)

• Alleen ingevulde bonnen worden geaccepteerd

• Legitimatie verplicht

• Bon geldig voor 2 kaarten

• Andere kortingen n.v.t.

Verkrijgbaar bij de 

VVV winkels in Bronckhorst

Naam:

Adres:

Plaats: 


