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Er zijn inmiddels een aantal plannen
uitgewerkt die er toe moeten leiden
de benodigde middelen te vergaren.
Uit een vraaggesprek met Wim Enze-
rink en Herman Vrielink bleek over-
duidelijk dat beide heren ervan over-
tuigd zijn dat de actie zal slagen. ‘Wij
hebben er al veel tijd ingestoken, het is
een goed doordacht plan en breed van
opzet’, zo zegt Herman Vrielink. De
noodzakelijke uitbreiding van de ac-
commodatie met drie kleedkamers
heeft alles te maken met de grote toe-
loop van jeugdleden in de afgelopen

jaren. Herman Vrielink: ’De vereni-
ging heeft in totaal 430 leden waarvan
circa 60 niet spelende leden. Er zijn
175 pupillen en ongeveer 100 junio-
ren. Alle jeugdteams spelen op de za-
terdag.

Dat wil zeggen dat er in de competitie
elf tot vijftien wedstrijden worden ge-
speeld. Een kleine rekensom leert dat
Vorden daardoor op de zaterdagse
wedstrijddagen enkele kleedkamers
tekort komt. Daar komt nog bij dat het
percentage kinderen dat gaat voetbal-

len jaarlijks nog steeds toeneemt. Niet
alleen bij ons, maar in geheel Neder-
land. Op zich een verheugend ver-
schijnsel’, zo zegt de oud-voorzitter
van Vorden. De financiële commissie
gaat er vanuit dat de leden gemiddeld
drie tot vier loten zullen verkopen,
waardoor men hoopt dat de 1500 lo-
ten ad 50 euro per stuk verkocht zul-
len worden. Het dorp en de buitenwij-
ken worden in een aantal werkgebie-
den ingedeeld met een coördinator
per werkgebied. Deze coördinator be-
waakt de verkoop in zijn werkgebied
en maakt ook de afspraken voor een
huis-aan-huisactie.

De vraag rijst, is de prijs van een lot (50
euro) niet aan de hoge kant? Wim En-
zerink daarover: ‘Ik denk het niet. Bij
een dergelijke actie werkt bijvoor-
beeld een lotenverkoop van één of
twee euro per stuk niet. Kijk naar de
grote landelijke loterijacties, de men-
sen doen mee in de hoop een grote
prijs te winnen. Wij hebben bij ons tij-
dens twee feestelijke trekkingen te we-

ten op vrijdag 13 februari en vrijdag 13
maart, beide keren een auto als hoofd-
prijs en dat is natuurlijk zeer aantrek-
kelijk’, zo zegt hij. En zo vult Herman
Vrielink aan: ‘Uitgaande van deze
twee hoofdprijzen zijn er verder nog
een aantal andere prachtige prijzen te
winnen zoals bijvoorbeeld laptops,
tv‘s, fietsen, waardebonnen, reizen,
e.d. derhalve grote win kansen. Daar-
door is de verkoopprijs per lot best ac-
ceptabel. Trouwens men hoeft deze 50
euro niet in één keer te betalen, het
kan ook in vier maandelijkse termij-
nen van 12,50 euro.

De voetbalvereniging Vorden heeft
een goede naam, veel mensen hebben
mede gezien onze grote jeugdafde-
ling, een binding met de club. Ouders
van de voetballertjes, opa’s en oma’s
vinden het leuk dat hun kinderen c.q.
kleinkinderen bij Vorden spelen. En
dat moet toch ook een stimulans zijn
om een lot te kopen’, zo zegt hij. Wim
Enzerink: ‘Wij zijn blij dat we inmid-
dels een vijftal hoofdsponsors hebben
kunnen aantrekken. (Drukkerij Wee-
vers, Autobedrijf Groot Jebbink, Euro-
planit, De Herberg en Super de Boer).
Alle sponsors worden nadrukkelijk bij
de acties betrokken. Ook is er voor hen
de mogelijkheid om zelf op de acties
in te spelen. Zie het als een soort wis-
selwerking c.q. samenwerking’, zo legt
hij uit. Wanneer alles naar wens ver-
loopt is de verwachting dat de uitbrei-
ding en de renovatie met ingang van
het voetbalseizoen 2009/2010 gereali-
seerd is.

Auto's te winnen bij grote actie voetbalclub 'Vorden'

Vereniging heeft dringend behoefte
aan uitbreiding accommodatie !

De voetbalvereniging Vorden staat in de startblokken om middels een
groots opgezette verlotingactie uitbreiding van de accommodatie aan de
Oude Zutphenseweg te realiseren. Het doel van deze actie is om gelden te
genereren voor de bouw van drie nieuwe kleedkamers, bestuurskamer en
renovatie van de bestaande kleedkamers en van onder meer de douche-
ruimtes. De totale kosten zijn in eerste aanleg begroot op 125.000 tot
150.000 euro. Een definitieve beraming kan nog niet worden gemaakt,
omdat de plannen nog niet bestekgereed zijn. Het bestuur van de voetbal-
vereniging heeft naast een bouwcommissie, een financiële commissie in-
gesteld die inmiddels druk met de voorbereiding bezig is. In deze com-
missie hebben Herman Vrielink, Robin Koster, Wim Enzerink, Eddy Hid-
dink en Ab Velhorst junior zitting.

Herman Vrielink en Wim Enzerink: actie moet lukken!

Er werd in totaal 7660 gram vis gevan-

gen. De eerste prijs met 2780 gram vis
ging naar Jan Besselink; 2 Rob Gol-
stein 2160 gram; 3 Rik Velhorst 1360
gram. De volgende wedstrijd wordt ge-
houden op zaterdag 13 september in
de IJssel.

De Snoekbaars
Hengelaarsvereniging De Snoek-
baars hield zaterdag een viswed-
strijd in de Oude IJssel bij Does-
burg.

Deelnemers van "Minder stress door
aandacht" zijn enthousiast over het
aanbod. Minder gehaast zijn, meer ge-
nieten van dagelijkse dingen, milder
zijn naar zichzelf en minder last heb-
ben van negatieve gedachten. Dat is
wat deelnemers aangeven geleerd te
hebben van de training.
In de training 'Minder stress door aan-
dacht' leren we u bewust en met aan-
dacht toelaten wat er nu op dit mo-
ment is. Deze houding wordt ook wel
mindfulness genoemd. In de training
doen we aandachtsoefeningen die u
in uw dagelijkse leven kunt toepassen
en bespreken we deze oefeningen met
elkaar. Bijvoorbeeld iets met aandacht

eten, ergens met aandacht naar kijken
of luisteren, bewust je eigen ademha-
ling of je eigen lichaam ervaren. Elke
bijeenkomst heeft een thema, zoals de
ademhaling, omgaan met gedachten,
niet oordelen of acceptatie. Bij aan-
dachttraining zijn we niet gericht op
het resultaat, maar op het proces van
oefenen. Veranderingen in uw hou-
ding komen vanzelf, als u de oefenin-
gen toepast in uw dagelijks leven.
Spreekt deze training u aan en bent u
bereid dagelijks aandachtsoefeningen
te doen? Bel voor meer informatie of
meldt u aan bij het secretariaat van
het team Preventie: (055) 3686480 of
preventie-apeldoorn@ggnet.nl

Training "Minder stress door aandacht"
Niet morgen, niet gisteren, maar
aandacht voor vandaag, voor dit
moment. GGNet Preventie start in
Zutphen met de preventieve trai-
ning "Minder stress door aan-
dacht". In deze training van 12 bij-
eenkomsten leert u meer in dit mo-
ment te leven en uw zorgelijke ge-
dachten minder serieus te nemen.
De training is geschikt voor men-
sen die anders willen omgaan met
stress, angst en/of somberheid. In
augustus en september krijgen
gelnteresseerden een kennisma-
kingsgesprek met de begeleiders.
De cursus wordt gegeven op don-
derdagmiddag.

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

Schoolboeken bestellen?
Bruna Vorden bellen!
Tel. (0575) 55 31 00

Riblappen
hele kilo  € 5.49

Heerlijke spare-ribs
€ 2.50

Trostomaten
500 gram  € 0.45
Appel-Citroenvlaai

€ 7.99
Alleen bij

Plus Eland Hengelo (Gld.)
T: 0575-463777 • F: 0575-461766
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Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 117255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

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

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-
ren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be-
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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KOOPZOND11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10%kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . (0575) 46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.

De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.
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KOOPZO DAG.00–17.00 uur26 november26 no ember

SCHOENMODE HERMA S .S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10% kortingop onze GEHELE coectie SCHOENE  en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . 0575  46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst

Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 novExtrakoopavon denwo do22 23 novKoop-zondag26 novDeze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien m aakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%KORTING20%KORTINGOP GEHELECOLLECTIESPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84Profiteer S OLDE R E PrijzenBLAZ ER S NU € 75,-- 2 OOR€ 125,--T'S H RTS U € 20,-- 2 OOR€ 35,--BRO E E U € 49,-- 2 OOR€ 75,--PULLO ERS U € 35.-- 2 OOR€ 50.--LANGELER MODE ER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235

HE GELO GLD.

W

www.auto-palace .nlPlakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00liënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46
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E I N D E L I J K !CHEVROLETEPICAMM

De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad ContactWeekblad Contact ook opInternetNaast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode KruisDe dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

Dagmenu’s
27 augustus t/m 2 september 2008 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 27 augustus
Bospaddenstoelensoep / Boeuf stroganoff met aard-
appelkroketten en rauwkostsalade.
Donderdag 28 augustus
Spies de Rotonde met kruidenboter, aardappelen en
groente / Yoghurtfriss met slagroom. 
Vrijdag 29 augustus
Minestronesoep / Zalmfilet met dille saus, rijst en
groente.
Zaterdag 30 augustus (alleen afhalen)
Hollandse biefstuk met pepersaus, aardappelen
en rauwkostsalade / IJs met slagroom.
Maandag 1 september
Pompoensoep / Karbonade de Rotonde met aardap-
pelen en rauwkostsalade.
Dinsdag 2 september
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / IJs
met slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 31 augustus 10.00 uur ds. J. Kool, Doopdienst.
19.00 uur Gezamenlijke zangdienst ’Vorden zingt” in de
Herv. Kerk.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 31 augustus 10.00 uur ds. P.W. Dekker, Velp. 19.00
uur Gezamenlijke zangdienst “Vorden zingt” in de Herv.
Kerk. 

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 31 augustus 10.00 uur de heer L.D. Horjus, Didam.

R.K. kerk Vorden
Zondag 31 augustus 10.00 uur Woord- en communievie-
ring, Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 30 augustus 17.00 uur Geen viering
Zondag 31 augustus 10.00 uur Woord- en communievie-
ring, dameskoor.

Tandarts
30/31 augustus D. Stolk, Ruurlo tel. (0573) 45 24 00
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen voor spoedge-
vallen.

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

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de 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 huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’
bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen
bij de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd
in het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance Tel. 112.

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30
uur, vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma
t/m do: 18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie
kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73
38 (dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo

Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde/Hengelo (Gld.)/Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: 
April t/m September: maandag t/m vrijdag: 9.30 - 17.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 15.00 uur.
Oktober t/m Maart: maandag t/m vrijdag: 10.00 - 16.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 14.00 uur.

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

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

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en 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. Marion Polman
Uitvaartbegeleiding Voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50,  E-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; 
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten;
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur; 
donderdag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur; 
zaterdag 10.00-12.30 uur.

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

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

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

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

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

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

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steunpunt
mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maandag,
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur.
Bezoekadres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

MEE Oost-Gelderland 
Ondersteuning bij leven met een beperking 
Tel. 0314 34 42 24, info@mee-og.nl, www.mee-og.nl 

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�HHerbalife de perfecte
brandstof voor uw lichaam!
Nieske Pohlmann 06-
54326669.

�Leer (beter) bridgen. Be-
ginnerscursus start 17 sep-
tember, opfriscursus start 18
september. Nicolette, Amber
& Harry Garsen, gediplo-
meerde bridgedocenten.
Aanmelden: 06-49237762.

�Parttime/fulltime werk:
www.baanvanuithuis.nl

�Afslanken, aankomen en
niet meer moe? Naar Jerna
Bruggink toe. Gratis li-
chaams/voedingsanalyse.
0575 - 46 32 05.

�Nordic Walking? 0575 - 46
36 03 www.vitalnowa.nl

In september en oktober
beginnen div. teken- en

schilderlessen weer.

Kijk op
www.tekenpraktijkhetkleineveld.nl

of bel naar Rian Drok
Tel. 0575-542937

�Gevraagd: Hulp in de huis-
houding voor 3 a 4 uur per
week. Loolaan 48, Ruurlo.
Tel.0573-454007

�Te huur: Bovenwoning (3
slaapkamers) met garage en
besloten tuin in Ruurlo. Huur-
prijs € 775,=. Inl. 0573-
454027 / 06-47906105.

�Spelen met Geometrie.
Een unieke workshop voor
kinderen van 8-15 jr! Treed in
de voetsporen van Da Vinci
op zat. 30 aug. in Laren voor
slechts 10 euro. Opgave/info
via Astrid Jansen, 555987 of
www.tekenen-leren.nl

�Gemeub. & gestoff.
WOONBOERDERIJ TE
HUUR in buitengeb. Vorden,
max. 12 mnd, 850 Euro/mnd
excl., tel. 0625358189

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

Hurry-up naar de bakker
voor een lekker hapje

Vlaai v/d week

Bosvruchtenvlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,75

Weekend-aanbiedingen

Zoete Pizza € 4,25
met appel en rabarber

Deense krakeling € 1,00
met vers fruit

�Te koop: kleine balen hooi,
oogst 2008. Tel. 0575 - 55 33
45

�Zangles in Vorden in het
nieuwe seizoen? Kijk op
www.esthervanderheijden.nl

�Attentie: De Stichting Vei-
lingcommissie Vorden stopt
met ingang van nu met de
meubelverkoop aan de
Schuttestraat 20 in Linde. De
meubelverkoop in het HAVO-
gebouw (Burgemeester Gal-
leestraat 69) is voortaan elke
zaterdag van 9-12 uur, en op
werkdagen na telefonische
afspraak met Dhr. Harmsen
(0575551486).

�Puppycursus voor pups va.
8 wkn. in kleine groepjes met
veel persoonlijke aandacht.
Vervolgcursussen. Behen-
digheidsbaan. Hulp bij pro-
bleemgedrag.
www.karinwentink.nl  0314
625183 / 06 25103312.

�Bridgen leren? Gediplo-
meerd bridgedocente geeft
vanaf september/oktober
weer bridgelessen voor be-
ginners en gevorderden. Op
maandag 15 september is er
om 19.30 uur te Lochem een
gratis proefles voor begin-
nende bridgers. Informatie:
Thea de Leeuw 0573-453568
of Els Kroot 0573-256288.

�Op maandag 1 september
2008 begint hondenschool "
Klein Weetink " uit Velswijk
weer met de nieuwe trainin-
gen. Ook fly-ball en behen-
digheidsbaan op recreatieve
basis . Inl. en/of opgave L.
Mullink 0314-622361 of A.
Peters 0314-641436.
www.kleinweetink.nl

�J…van 'Jan plezier' zo'n
nostalgisch gevoel als je in
de luchtballon van Paul Kok
uit Bronkhorst meevaart. Op
300m hoogte de wereld on-
der je door. Bel 0651584145
of www.ballonteamgelder-
land.nl Oud NL kampioen
ballonvaren met 2500+ scha-
devrije vaarten!

�Gevraagd: Oud ijzer/meta-
len/electrische apparaten.
Bel of mail: 0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur

� In onze do.mo.-gespreks-
groep is weer ruimte. We pra-
ten over wat ons bezig houdt.
We maken daarbij gebruik
van enkele inzichten. Info:
Pieter Vegter 06-18698087
of ( 0575)  451799.

�Cursusprogramma Kunst-
Kring Ruurlo: schilderen (ook
voor kinderen), tekenen,
boetseren, borduren, patch-
work, speksteen, presentatie,
koken etc. etc. Kijk op
www.kunstkringruurlo.nl of
vraag het aan: 0573-453090
of 454740.

�gevraagd; hulp in de huis-
houding, 1 middag per 2 we-
ken. tel. 0575-462828
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Op 31 maart en 1 april wordt

voor de veertiende keer Reurei

gehouden. Ditmaal in het za-

lencentrum Prinsen aan de Ei-

bergseweg 13 in Haarlo.

Meer dan 45 ei-kunstenaars uit Bel-

gië, Duitsland en Nederland laten

er hun mooiste ei-werken zien. Zij

laten er zien dat er van een ‘ge-

woon’ ei een prachtig kunstwerk

geschapen kan worden. De enor-

me variatie aan technieken maakt

Reurei extra interessant.

Wim Bluemers vertelt op beide da-

gen iets over de Achterhoekse

paasgebruiken en de folklore rond

de paasdagen. Speciaal voor Reurei

heeft hij verschillende soorten

palmpaasstokken gemaakt. Reurei

is op beide dagen geopend van

10.00 tot 17.00 uur

Ei in de
kijker

De schilderachtige en sfeervolle

hanzestad Zutphen haalt op zon-

dag 15 april alles uit de kast. De

binnenstad bruist dan van een

voorjaarsachtig leven. Zutphen

toont op deze jaarlijkse zondag in

de zondagse jas voor de 22ste keer

wat ze waard is.

Dat is heel wat. De cultuur valt nauwe-

lijks door één mens op te snuiven. In

haar lange historie heeft Zutphen heel

wat moois opgebouwd en bewaard.

Het mooie gerechtsgebouw bijvoor-

beeld is op deze dag geopend en voor

belangstellenden worden rondleidin-

gen door het gerechtscomplex ver-

zorgd.

Diverse ateliers kunnen bezocht wor-

den en kerken en andere historische

gebouwen ontvangen ook op deze

zondag van het nationale museum-

weekend graag bezoek. Zelfs het Ba-

derorgel van de Walburgiskerk ont-

vangt graag gastspelers en in de Librije

staan oude handschriften en boeken

te pronk. In de Sint Jan en in de hal

van het stadhuis is koormuziek en het

Folkloristisch Dansensemble zet vol-

gens traditie de beste beentjes voor op

de Houtmarkt. Natuurlijk zijn de win-

kels open, tot en met de grote woon-

boulevard van Eijerkamp toe.

Het is op 15 april een heel bijzonderde

dag in Zutphen. Er worden op deze

dag eveneens stadsrondleidingen ver-

zorgd om de diverse historische en

moderne sferen en de mixtures daar-

van te proeven. De luisterboten varen

op deze dag en de paardentram en

koetsen bieden op deze zondag een

leuk alternatief voor de benenwagen.

Zutphen in de zondagse jas

Hanzestad haalt bijna alles uit de kast

Al in de verre oudheid werden op

de Achterhoekse heuveltoppen

en –topjes aan het eind van de

winter grote vuren gestookt om

de demonen te verjagen. Vuur is

al eeuwenlang het symbool voor

reiniging en vruchtbaarheid.

Het Paasvuur is niet alleen het verja-

gen van de boze geesten, het mar-

keert eveneens het ontwaken van de

natuur. De as werd in vroeger dagen

zelfs over het land gestrooid om de

akkers nog vruchtbaarder te maken.

De traditie van paasvuren wordt in

de Achterhoek in ere gehouden. Op

vele plaatsen worden er met Pasen

grote vuren ontstoken en zijn daar-

omheen allerlei gezelligheidsverho-

gende activiteiten.

Een heel bekend Achterhoeks paas-

vuur is dat van IJzerlo, dat op Eerste

Paasdag in een weiland aan de weg

van Aalten naar Dinxperlo rond half

acht ’s avonds wordt ontstoken. In

de loop van de jaren heeft dit paas-

vuur grote bekendheid gekregen

vanwege de sfeer en de grootte van

het vuur. Al maanden geleden zijn

de voorbereidingen gestart en is met

de aanleg van dit fikkie gestart. Al-

lerlei brandbaar tuinafval, resten

hout en dergelijke zijn naar het vuur

gebracht en worden deskundig tot

een grote hoop gerangschikt.

In de buurt van de ‘paasbult’ staat

een grote tent, waarin het in de loop

van de avond steeds gezelliger

wordt. Het paasvuurprogramma be-

gint eigenlijk al om 18.00 uur met

een heel gevarieerd programma van

Kindertheater Warboel. Wanneer dit

theater speelt heb je geen kind meer

aan de kids. 

Tegen zevenen brengt de Liemerse

band Mid-Live gezellige akoestische

muziek en na 21.00 uur gaat het or-

kest Kaliber voor nog meer paas-

stemming zorgen. Kaliber heeft een

heel uitgebreid repertoire, is bekend

van bruiloften, partijen en kermis-

sen en weet altijd de juiste snaar te

treffen voor een fijn feestje.

Er is voldoende parkeergelegenheid

in de nabijheid van het paasvuur.

Kinderen onder de twaalf lentes wor-

den alleen onder begeleiding toege-

laten. Omdat de rooklucht nou een-

maal bij een paasvuur hoort, wordt

er geadviseerd om niet op z’n paas-

best te komen.

Paasvuren kleuren de

hemel

Het alom bekende festival PaasPop

in Zieuwent krijgt dit jaar een

nieuwe dimensie. Het drie dagen

durende festival is uitgebreid met

een klassieke avond, die dit bijzon-

dere Zieuwentse paasfestival nog

unieker maakt.

PaasPop Zieuwent is na vele jaren een

begrip geworden bij de muziekliefheb-

ber. Goede muziek en een fijne dosis

sfeer zijn de pijlers waarop dit drie-

daagse festival steunt. Paaspop wordt

gehouden in grote verwarmde tenten.

Op drie podia spelen van zaterdag-

avond 7 april tot en met maandag 9

april tal van bands. Op zaterdag en

zondag begint PaasPop om 20.00 uur,

op maandag Tweede Paasdag om

12.00 uur.

Het festival is dit jaar uitgebreid in de

diepte. Behalve pop is er nu ook een

klassieke avond. PaasPop heeft vanaf

het begin – en dat is veel meer dan een

decennium geleden – gestreefd naar

een zo breed mogelijk programma.

Acht jaar geleden hebben Cilia Stortel-

der, voorzitter van PaasPop Zieuwent,

en dirigent Emile Engel al gesproken

over een klassiek onderdeel in Paas-

Pop. Dit jaar is het voor het eerst dat er

een popfestival een combinatie van

klassieke en popmuziek brengt. Dank

zij de mooie en akoestisch zeer ge-

schikte Werenfriduskerk van Zieu-

went kan daar het nieuwe onderdeel

van PaasPop worden gesitueerd.

Op Goede Vrijdag (6 april) wordt er

vanaf 20.00 uur in de Werenfridus-

kerk de Johannes Passion van Bach uit-

gevoerd onder leiding van Emile En-

gel. Zes buitenlandse solisten, het En-

schedese koor Ex Arte en het orkest Il

Concerto Barrocco.

Het is zelfs mogelijk om het arrange-

ment Passione te boeken. Dit betekent

voorafgaand aan de uitvoering van de

Johannes Passion om 17.00 uur in her-

berg ’t Witte Paard een welkomst-

drankje en een diner.

Tijdens dit diner wordt er door diri-

gent Engel tekst en uitleg geven over

de Johannes Passion. In het arrange-

ment zijn gereserveerde plaatsen in de

kerk, diner en programmaboekje in-

begrepen. Na afloop van het concert is

’t Witte Paard (gelegen pal naast de

kerk) theatercafé en dan voor iedereen

toegankelijk.

Ilse Delange is één van de grote attrac-

ties die op de ‘tentenpodia’ van Paas-

Pop optreden. Verder komen speciaal

voor PaasPop naar Zieuwent: Luv, BZB,

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

le Pietje en de Bimbo’s, Opgezwolle,

The Bloody Honkies, Postman en vele

anderen.

PaasPop duikt in klassieke diepte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stone Valley

Lievelde ontvangt Claire Lynch

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

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

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

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

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

staan. Een wereld zonder ijzer en

ijzeren elementen is nauwelijks

denkbaar. Zelfs de Achterhoek

heeft een belangrijk deel van zijn

welvaart te danken aan ‘oer’.

Langs de Oude IJssel werd veel

ijzerhoudende grond (oer) gevon-

den. Geen wonder dat er in de Ou-

de IJsselstreek van Doesburg tot

en met Ulft talrijke ijzerindus-

trieën zijn ontstaan.

Bekende namen als Atag, Etna en Pel-

grim zijn in respectievelijk Ulft en

Gaanderen opgebloeid. De geboorte-

grond van de DRU-kachels was even-

eens in Ulft en talrijke putdeksel die

in wegen liggen zijn vervaardigd

door Lovink in Terborg. De grote rol

van ijzeroer is in de Achterhoek wel-

iswaar uitgespeeld, maar ijzer heeft

wel een zeer herkenbaar stempel op

de regio langs de Oude IJssel gedrukt.

Deze zomer staan maar liefst negen

culturele evenementen in de Achter-

hoek in het teken van ijzer. ‘IJzer-

sterk’ is het motto waaronder deze

Achterhoekse evenementen zich pre-

senteren. IJzer is het bindend ele-

ment in deze manifestaties, waarin

overheden, toeristische organisaties

en evenementenorganisatoren nauw

samenwerken.

Deze bijzondere gebeurtenissen met

ijzer als verbindende factor zijn het

straattheaterfestival Buitengewoon

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

trale wandeling ’n Drom 8/26 in Sin-

deren (7 juli), de culinaire Gran Parti-

ta op Huis Bergh te ’s-Heerenberg (14

juli), IJzerfonie: performance door

kunstenaar, dichters en smeden in

Bredevoort (21 juli), de vijf weeken-

den van de Achterhoek Spektakel-

toer, die gedurende de maanden juli

en augustus Eibergen, Ulft, Winters-

wijk, Zelhem en Lochem aandoet, het

Kasteeltuinconcert in Ruurlo (2 au-

gustus) en het Smeedwerk Locatie-

theater SCHAFTtijd in Ulft (23, 24 en

25 augustus).

Verder horen de fietsroute en exposi-

tie Oerkracht (tot en met 27 septem-

ber) en de Beelden aan de Oude IJssel

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

ze rij van ‘ijzersterke’ Achterhoekse

zomerevenementen. 

Info: www.cultuurachterhoek.nl

FIETSEN LANGS OERKRACHT

Het meest noordelijke deel van Ulft

wordt in de volksmond nog steeds

Oer genoemd naar het ijzeroer dat

daar in de grond verborgen zat. Hier

stonden ook de bekende fabrieken

van de DRU, in de vorige eeuw een be-

langrijke werkverschaffer voor de he-

le streek.

In één van de oude fabriekshallen

van de DRU komt het Nederlands

IJzermuseum. Er is daar momenteel

een grensoverschrijdende expositie,

omdat ook Anholt en Isselburg aan

de Duitse kant van de grens een be-

langrijk deel van hun welvaart te

danken hebben

aan het ijzer.

‘IJzer in de regio’ is

het thema van deze 

expositie. De stichting Nederlands

IJzermuseum en het Internationaler

Fachverband Gestaltender Schmiede

organiseren gezamenlijk tot eind sep-

tember de heel bijzondere kunstma-

nifestatie Oerkracht. Een groot aan-

tal metaalkunstenaars en siersme-

den uit Europa heeft kunstwerken

uit ijzer en staal gemaakt. Meer dan

honderd creaties worden in het ge-

bied tussen Ulft en Isselburg op speci-

aal geselecteerde locaties geplaatst.

Deze locaties liggen allemaal langs

een 25 kilometer lange fietsroute, die

van Ulft via Terborg en het Duitse Is-

selburg weer naar Ulft gaat.

De grotere kunstwerken staan langs

deze mooie fiets- of eventueel wan-

delroute. De kleinere creaties zijn in

de fabriekshal van de voormalige

DRU in Ulft en in het Augustahospi-

tal in Isselburg-Anholt tentoonge-

steld.

Er is een catalogus met alle informa-

tie over de kunstenaars en hun geëx-

poseerde kunstwerken beschikbaar.

Deze catalogus is net als de fietsroute

te koop bij VVV Ulft, bij het IJzermu-

seum en bij de Verkehrsverein in An-

holt-Isselburg.

BEELDEN AAN DE OUDE IJSSEL 

De vierde editie van de kunstroute

Beelden aan de Oude IJssel staat dit

jaar (van 16 juni tot en met 26 augus-

tus) tevens in het teken van IJzer.

De beelden staan langs het ‘ei’ van

Doetinchem: dit is rond de oude bin-

nenstad, waar vroeger de stadswallen

lagen. Dit jaar is het kunstproject gro-

ter dan de vorige drie keren. Naast de

zeventien buitenbeelden staan er nu

ook beelden in de Catharinakerk (op

dinsdag en zaterdag geopend van

10.00 tot 16.00 uur en op donderdag

van 13.00 tot 16.00 uur) en in de meu-

belzaak Voorhuis Design, die aan de

route ligt. De kunstwerken van Beel-

den aan de Oude IJssel zijn gemaakt

door professioneel werkende kunste-

naars uit Nederland en Duitsland.

Verder zijn er twee beelden gemaakt

door leerlingen van ROC Graafschap

College onder begeleiding van ijzer-

kunstenaar Cees Pronk.

Bij de VVV in Doetinchem en kunst-

centrum Het Web kan gratis een

informatie- en routeboekje worden

afgehaald.

IJzersterk:

Niet minder dan negen evenementen

met ‘ijzer’ als uitgangspunt
Sint Maarten is de beschermheilige

van hanzestad Doesburg. Maarten

leefde in de vierde eeuw in Frankrijk.

Al tijdens zijn leven deden verhalen de

ronde over Maartens wonderdaden.

Zo’n verhaal is bijvoorbeeld dat van de

hongerige menigte, die door Maarten

op wonderbaarlijke wijze werd gevoed

met soep, brood en vruchten van het

veld.

Dit verhaal inspireerde de Stichting

Manifestaties Martinikerk in Does-

burg om opnieuw boeren, burgers en

buitenlui gastvrij te onthalen op een

feestmaal: de Sint Maartensmaaltijd.

De eerste maaltijd was in 1982, de

eerstvolgende is op 16 juni tussen

11.00 en 16.00 uur in de Grote of Mar-

tinikerk, die hoog boven Doesburg uit-

torent.

Sint Maarten heet zijn gasten zelf wel-

kom. Voor iedere gast die in de kerk

aanschuift is er een kop geurige veld-

soep, brood en een schijf meloen. Om

de maaltijd op te vrolijken zijn er de

hele dag in en buiten de kerk optre-

dens van muziek- en dansgroepen.

Verder is er buiten de kerk een grote

verzamel- en curiosamarkt.

Sint Maarten 

nodigt uit op de soep

De Borculose Taptoe is al lang een

goede traditie. Een publiekstrekker en

daarnaast een hoogstaand muzikaal

en cultureel evenement, waarvan op

23 juni voor de achtste keer gesmuld

kan worden.

In Borculo zijn in dit laatste volledige

juni-weekeinde tal van activiteiten. De

taptoe is daarvan één van de grote

hoogtepunten. De taptoe begint om

19.00 uur op het parkeerterrein van

Friesland Foods Domo aan de Needse-

weg. Er is speciaal voor de avonduren

gekozen omdat er dan alle aandacht

kan zijn voor dit muziekevenement,

maar ook omdat dit gebeuren van

show en muziek dan beter tot zijn

recht komt.

Show en goede muziek zijn de stevige

pijlers waarop de Taptoe Borculo staat.

Het niveau van de deelnemende korp-

sen staat op een hoog peil. Bij de sa-

menstelling van het programma is te-

vens rekening gehouden met de wen-

sen van het publiek. Op veler verzoek

is bijvoorbeeld het Wielrijderskorps

Crescendo uit Opende weer gecontrac-

teerd. Lopend en op de fiets voert dit

korps een amusante en knappe show

op zonder daarbij het muzikale ele-

ment ook maar enigszins te verwaar-

lozen.

Het Wielrijderskorps Crescendo treedt

veel op in Nederland, maar ook in het

buitenland is Crescendo populair.

Andere interessante taptoe-items ko-

men van de drum- en showfanfare Red

& Black uit Giesbeek, drum- en show-

fanfare Mr. H.M. van der Zandt uit

Velp, de showband en het jachthoorn-

korps De Bazuin uit Leerdam, het

drumkorps Djembée uit Berkelland

en als klap op de vuurpijl nog het Ber-

kelland Orkest. Dit is een groot orkest,

dat is samengesteld uit alle muziek-

korpsen uit de gemeente Berkelland,

waarvan Borculo deel uit maakt. Van-

wege het optreden van dit enorme ‘ge-

meente-orkest’ moet het taptoeterrein

waarschijnlijk vergroot worden.

De organisatie zal dit graag doen,

want hiermee wordt duidelijk, dat

Berkelland een zeer muzikale ge-

meente is en dat is toch wel het mooi-

ste wat je de mensen kunt laten zien

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

wens ook deze achtste Taptoe Borculo

belooft weer veel spectaculairs en

moois.

Spetterende muzikale show

Achtste Taptoe Borculo

belooft volop hoogtepunten

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN 
IN DE 

ACHTERHOEK
VAKANTIEKRANT?

avk@weevers.nl

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

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

Beelden aan de Oude IJssel

Zaterdag 30 juni t/m vrijdag 13 juli 2007
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Zoals elke zomer valt er ook dit
jaar in Gelderland op cultureel ge-
bied weer van alles te beleven. Degratis gids van Gelderland Cul-

tuurland geeft een overzicht vanculturele evenementen die tussen30 juni en 2 september 2007 in deprovincie plaatsvinden. Het pro-
gramma-aanbod varieert van beel-
dende kunstfietsroutes en specta-
culair locatietheater tot verrassen-
de concerten op bijzondere loca-
ties en openluchtfilmvoorstellin-
gen. Ook in de Achterhoek komt
het publiek ruimschoots aan z’ntrekken. 

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

aan waar de musea, kastelen entuinen zich bevinden. De gids is
verkrijgbaar bij VVV’s, verblijfsac-
commodaties, bibliotheken en ge-
meentehuizen. Bovendien is degids te bestellen via www.gelder-

landcultuurland.nl en bij het Gel-
ders Overijssels Bureau voor Toeris-
me (GOBT) in Deventer, tel. 0570-
680700

Gelderland Cultuurland

Een zomer volcultuur

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

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

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

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

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

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

Cultuur onderhet motto
IJzersterk

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

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

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

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

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

IJzersterke formule vol Achterhoekse sfeerAchterhoek Spektakel Toer

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

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

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

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

Oer-Kracht inbeeld en op
pedaal

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

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

Gran Partita in Huis Bergh

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

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

Fietsvierdaagse Aalten

Zie de informatie verderop in deze uitgave

Zaterdag 14 t/m vrijdag 27 juli 2007
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De tuin rond buitenplaats De Wiersse

(tussen Vorden en Ruurlo) wordt wel

de mooiste tuin van Nederland ge-

noemd. Steeds weer nieuwe ontdek-

kingen, groeiende en bloeiende plan-

ten en mooie doorkijkjes maken de

tuin steeds weer nieuw en anders.

De Wiersse is al sinds 1678 familiebe-

zit. De tuin, die een oppervlakte heeft

van 16 ha, wordt enkele malen per

jaar voor belangstellenden openge-

steld. Op 22 juli kan de tuin van De

Wiersse weer worden bekeken. Ver-

rassend zijn de zichtassen, die de

tuin met het Achterhoekse land-

schap verbinden. Mooi de lanen, die

leiden naar een fontein of een stand-

beeld.

Groen is momenteel waarschijnlijk

de hoofdkleur. Bijvoorbeeld varens en

hosta’s vormen contrasten in de Lage

tuin, waarin ouderwetse floxen toch

nog een gevarieerd kleurenelementje

brengen.

In de moestuin worden groenten af-

gewisseld met snijbloemen en klein-

fruit. En voor liefhebbers van een

strakke vormgeving zijn de rozenpar-

terre en de taxusheggen een beleve-

nis. Historici en romantici zullen

vooral genieten van de rust en uitstra-

ling van vroeger eeuwen.

De mooiste tuin van Nederland open

De Wiersse

De hele maand juli is er van alles

aan de gang op de pannenkoe-

kenboerderij Erve Brooks in Gel-

selaar. Er zijn demonstraties en

activiteiten, die voor het hele ge-

zin interessant zijn. Op 14 juli is

er een demonstratie in het be-

schilderen van wekpotjes en leis-

tenen. Marian van Delft laat zien

hoe het allemaal moet en hoe de

leukste en mooiste resultaten be-

reikt kunnen worden.

Touwdraaien komt op zaterdag 21

juli aan bod en op 25 juli worden er

sieraden gemaakt. Deze demonstra-

ties zijn van 10.00 tot 16.00 uur.

In de maanden juli en augustus is er

in het oude bakhuisje broodbakken.

Kinderen mogen dan zelf hun

broodje bakken. Verder is er op Erve

Brooks gedurende het hele jaar op

de woensdag van 10.00 uur een weef-

demonstratie in de museumboerde-

rij Erve Brooks Niehof. Iedere maan-

dagmiddag wordt er bij de museum-

boerderij uitleg gegeven over de geo-

logische collectie.

Maar dat is lang niet alles. Bij Erve

Brooks kan het Avonturenpad wor-

den gelopen. Dit is een wandelpad

met onderweg spelletjes en hinder-

nissen. Leuk voor een wandeling

met de hele familie.

Op Erve Brooks is wat te

beleven

Berend van Hackfort leefde om-

streeks het jaar 1500 in kasteel Vor-

den en in kasteel Hackfort, even

buiten Vorden. Een leuke jongen,

die in zijn tijd spannende avontu-

ren beleefde. Dank zij de boeken

van Martine Letterie is Berend van

Hackfort anno 21ste eeuw opnieuw

in de belangstelling gekomen.

In Vorden bestaat er nu drie jaar een

kinderfietsroute, die de sporen van Be-

rend van Hackfort volgt. En verder is

er op 14 juli voor de derde keer de Be-

renddag op de kasteelweide van kas-

teel Vorden, achttien stappen buiten

het centrum van het dorp Vorden in

de richting van Ruurlo.

De sfeer van het jaar 1500 herleeft tij-

dens deze Berenddag. Van 10.00 tot

18.00 uur zijn er rond kasteel Vorden

van allerlei historische zaken te bele-

ven, die vooral voor de jeugd heel inte-

ressant zijn. De ridders vechten hun

gevecht, de troubadours zingen er

hun hoogste middeleeuwse lied en er

is een heuse verhalenverteller, die de

spanning er flink in houdt.

Er is eveneens een valkenier, die zorgt

voor een roofvogelshow, er zijn

zwaardvechters en er worden middel-

eeuwse spelletjes gedaan. Ieder kan

zijn of haar eigen familiewapen schil-

deren, kleien of viltmaken.

Op de kinderfietsroute in de sporen

van Berend zijn er ter gelegenheid van

Berenddag ook allerlei extra activitei-

ten. Wapens beschilderen, middel-

eeuwse muziek maken en de molen

van Hackfort bekijken zijn enkele leu-

ke aanleidingen om van de fiets te

stappen.

Een dagje naar de

middeleeuwen Derde Berenddag

Vanaf 14 juli zijn zes weekenden lang

kunstschilders op diverse locaties in

de Achterhoek actief bezig. Dit in het

kader van de kunstschildermanifesta-

tie Kleurenpalet, dat deze zomer voor

de zevende maal in de Achterhoek

plaatsvindt.

Kleurenpalet heeft inmiddels in de

wereld van de amateurkunstschilders

een gevestigde naam. Honderden

kunstschilders trekken iedere zomer

naar de Achterhoek om er typisch

Achterhoekse dingen op papier of

doek vast te leggen. De opdracht is na-

melijk Achterhoeks cultureel erfgoed

vast te leggen. En dan valt er veel inte-

ressants te schilderen. Historische ge-

bouwen, mooie landschappen, karak-

teristieke korenvelden, kabelende

beekjes en niet te vergeten het ‘be-

roemde’ Achterhoekse coulisseland-

schap.

Het leger kunstschilders strijkt op 21

juli neer in Ruurlo, 28 juli: Lochem, 4

augustus Bronkhorst, 11 augustus

buurtschap Linde bij Vorden en 19 au-

gustus in Bredevoort. 

De finale van dit schilderevenement is

op 26 augustus. Op die dag zijn de

winnende schilderstukken in de histo-

rische Burgerzaal van het gemeente-

huis in Zutphen te bezichtigen.

De organisatie is in handen van de

stichting ‘Lionsclubs voor behoud van

cultureel erfgoed’, een gezamenlijk

initiatief van de Lionclubs in de Ach-

terhoek.

Kleurenpalet

Kunstschilders actief in Achterhoek

Op 14 juli a.s. rijdt de BEB voor het

eerst door Bronckhorst.  De Bronck-

horster Evenementen Bus vervoert

dan kinderen naar en van de Berend-

dag in Vorden. Kinderen kunnen op-

stappen bij de volgende 10 campings: 

Dorado Beach Olburgen

Ijsselstrand Doesburg

Het Zwarte Schaar Doesburg

De Graafschap Hummelo

De Goldberg Vorden

De Reehorst
Vorden

Kleine Steege Wichmond

Kom es An
Hengelo Gld.

Wolferswoud Zelhem

Camping WarnsveldWarnsveld

Ook kinderen die niet op een cam-

ping staan kunnen gratis mee met de

bus, wanneer zij zich van tevoren

aanmelden.

De BEB rijdt deze zomer vier keer.

Naast de Berenddag wordt het ver-

voer verzorgd naar de Smoks Hanne

Middag op 25 juli, de Koen Kampioen

Dag op 1 augustus en de Expeditie

Bronckhorst Dag op 8 augustus 2007.

Voor meer informatie over de BEB en

de kinderactiviteiten kunt u terecht

bij de VVV Bronckhorst, tel. (0575) 55

32 22, www.vvvbronckhorst.nl.

Met de Bronckhorster Evenementen Bus naar

de Berenddag en Smoks Hanne middag

Zaterdag 28 juli t/m vrijdag 10 augustus 2007
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Het concert van KunstKring Ruur-
lo in de kasteeltuin van Huize
Ruurlo is bij muziek- en kunstken-
ners een begrip. Maar het pro-
gramma van het kasteeltuincon-
cert laat ook mensen met minder
kennis van kunstzaken niet onbe-
roerd. Hoge waardering dan ook
alom voor dit bijzondere jaarlijkse
concert in een altijd heel aparte en
leuke ambiance.

Op donderdag 2 augustus vindt het
kasteeltuinconcert voor de twaalfde
keer plaats. Het thema is dit jaar het

Caribisch gebied met veel zang en
dans op zonnige ritmen. Vorig jaar
was het thema Blues & Zo. Dit jaar dus
weer iets totaal anders en dat maakt
het kasteeltuinconcert iedere keer
weer zo verrassend. Het Caribisch ge-
bied bestaat uit diverse eilanden, die
ieder hun eigen muzikale ontwikke-
ling hebben doorgemaakt. Vanwege
koloniale invloeden van onder meer
Spanje, Engeland, Frankrijk, de Ver-
enigde Staten en Nederland en de rit-
men van de Afrikaanse slaven is er in
dit gebied een heel gevarieerd muzi-
kaal palet ontstaan.

Veel van deze muziekstijlen uit de Ca-
ralben zijn internationaal ‘doorgebro-
ken’ en hebben invloed op de muziek
van grote artiesten uit de hele wereld.
Denk bijvoorbeeld aan de salsa en de
timba, die vanuit de Spaanse Antillen
(met Cuba als grootste eiland) over de
aarde zijn uitgezwermd.De steelband New Roots & Steels

brengt op 2 augustus vanaf een uur of
vijf ’s middags al de sfeer op het Ruur-
lose Dorpsplein. Eenmaal ‘opge-
warmd’ wordt het muziekfeest in de
vroege avond voortgezet in de kasteel-
tuin. Nieuw zijn dit jaar de workshops
Salsa, die door een dansleraar in twee
sessies gegeven worden. De eerste
vindt plaats om 19.00 uur in de Oran-
gerie. Deze in oude stijl herbouwde
Orangerie wordt dit jaar helemaal bij
het festival betrokken. In het park
rond kasteel Huize Ruurlo zijn twee
buitenpodia opgebouwd. De meest op-
windende muziek van heel enthousi-
aste en inspirerende muzikanten
wordt vanaf deze podia de tuin ‘inge-
speeld’. De combinatie van de opzwe-
pende ritmen van de Caralben met
het verlichte kasteel en de warme
gloed van de fakkels en vuurkorven
zorgen voor een ongeëvenaard festi-
val.

Vrolijke ritmen bij statig kasteel

Muzikaal Caribisch feest in grootse tuin

Bij terrasweer zijn er op 29 juli en5 augustus vanaf 11.00 uur Zomer-
zon Brunchconcerten op ’t Zand inboekenstad Bredevoort. De ambi-

ance van deze plek krijgt een toe-
gevoegde waarde door de muziek.Op 29 juli spelen Benjamin Garciaen Jean-Yves Braun. Twee Duitsemusici, die naast jazz-klassiekers

ook eigen werk brengen. De bei-
den staan weliswaar aan het beginvan hun carrière, maar hebben in-

middels al weel een ruime interna-
tionale ervaring opgebouwd.Op 5 augustus verzorgt Henry Wel-

link uit het Achterhoekse Zeddamhet Zomerzon Brunchconcert. Hij
schrijft zijn werken zelf. Wellink’s
teksten zijn voornamelijk in het
Achterhoeks dialect. Zelf zegt hij,
dat zijn muziek invloeden heeft
van blues, folk en country.

Zomerzon Brunchconcerten

Oer is de kracht geworden van de
Oude IJsselstreek. Dank zij het
ijzeroer, dat aan de oevers van deze
romantische rivier is gevonden,
werd de streek welvarend en werd
Ulft groot.
Ulft is dan ook tot 28 september het
centrum van de ijzermanifestatie Oer-
kracht, waarin niet alleen een eerbe-
toon wordt gebracht aan het materi-
aal, dat niet weg te denken is uit ons
leven. Er wordt tevens in vele leuke en
interessante facetten getoond wat er
allemaal met ijzer mogelijk is. Het
ijzer is zelfs voor kunstenaars een ma-
teriaal, waarmee ze indrukwekkende
creatieve uitingen kunnen doen.Ter gelegenheid van deze manifestatie

Oerkracht hebben kunstenaars uit Ne-
derland en Duitsland, want de Oude
IJssel stroomt ook nog in het Duitse
grensgebied van Anholt en omgeving,
zo’n 300 kunstwerken uit ijzer naar
dit mooie oostelijkste deel van de Ach-

terhoek en een stukje Duitsland rond
Anholt/Isselburg gebracht.Ruim 150 kunstwerken staan opge-

steld langs een mooie fietsroute, waar-
aan tevens een puzzelroute voor kin-
deren gekoppeld is. Een fietsroute
voor het hele gezin. De fietstocht is nu
al een eclatant succes.Voor de jeugd heeft de Ulftse stichting

Edu-Art (educatief met kunst) een puz-
zelelement aan de fietsroute toege-
voegd onder het motto Nagel en Moer
fietsen krachtig en stoer. De puzzel-
route bevat een aantal vragen. Door
deze in te vullen en na de tocht in te
leveren kan ook nog een prijs gewon-
nen worden.
Behalve deze fietstocht kent Oer-
kracht ook een bijzonder interessant
binnengebeuren. Er is namelijk ook
een binnententoonstelling met 120
kleinere ijzeren kunstvoorwerpen. De-
ze juweeltjes en pareltjes staan prach-
tig opgesteld in een voormalige fa-

briekshal van de DRU, een fabriek, die
gevestigd was aan de boorden van de
Oude IJssel in Ulft. Bovenop het ijzer-
oer oftewel het ijzererts. De DRU heeft
vooral bekendheid gekregen door de
haarden, kachels en braadpannen.
Door bouwwerkzaamheden is de toe-
gang tot deze bijzondere tentoonstel-
ling Oerkracht misschien wat moeilijk
te vinden: tussen de huisnummers 2
en 4 aan de Frank Daamenstraat in
Ulft ligt een speciaal toegangspad.
Naast de expositie Oerkracht met
kunstwerken is er ook een expositie
over ijzer in de regio. Oerkracht is ie-
dere dag van 10.00 tot 18.00 uur ge-
opend. De toegang is gratis en hier
zijn tevens de fietsroute, de puzzelrou-
te en een catalogus verkrijgbaar.

Oerkracht van binnen en buiten

Fiets(puzzel)tocht en expositiezeggen alles over ijzer

Begonnen in een weilandje aan de
Hummelose Broekstraat is de
Zwarte Cross na tien jaar uitge-
groeid tot een internationaal eve-
nement met muziek, dans en an-
der groot plezier op een immens
terrein in Lichtenvoorde. Op 27, 28
en 29 juli vindt de elfde Zwarte
Cross in Lichtenvoorde plaats.

De Cross is een mengeling van sportief
gemotoriseerd plezier en muziek. Een
totale kermis dus eigenlijk, waaraan
jong en oud veel plezier beleven. Jo-
vink & de Voederbietels, een bekende
Achterhoekse band, die na deze Zwar-
te Cross ter ziele gaat, stond aan de
wieg van dit evenement. Dit jaar spe-
len de Voederbietels nog eenmaal een
muzikale hoofdrol op de Zwarte Cross.
Andere muzikale toppers zijn dit jaar
Status Quo (vrijdagavond), Within
Temptation, Direct, Ilse de Lange en
niet te vergeten Boh Foi Toch, de
meest populaire Achterhoekse band

van dit moment. Boh Foi Toch brengt
op de zondagmorgen die typisch rus-
tieke Achterhoekse sfeer op de Zwarte
Cross. Terwijl iedereen nog ligt of
staat bij te komen van de reeds voor-
bije twee Zwarte dagen, menigeen mij-
mert over de zondagochtenduren met
Duys, zal het Boh Foi Toch gelukken
een eigen onvergetelijke Achterhoekse
zondagmorgensfeer te creëren.

Daarna moet het heerlijk zijn om je
met een warm Achterhoeks gevoel on-
der te dompelen in de ijsbar-op-wie-
len. Deze Moving Ice Bar is een pri-
meur voor de Zwarte Cross. De Ice Bar
is ingericht in een truck van ruim
twintig metyer met een vriestrailer. In
de truck is ruim vijf ton bevroren wa-
ter verwerkt. De gemiddelde tempera-
tuur is er 5 graden onder nul. Tafels,
bar en zitjes zijn allemaal van ijs. Het
enige, dat niet bevroren is zijn de Jä-
germeister, de Go Fast-mix, de barkee-
pers en de meeste bezoekers.

Zwarte CrossKermis, muziek en sensationeel sportief vermaak.Drie dagen lang alle remmen los op de Zwarte Cross

Zaterdag 11 t/m vrijdag 24 augustus 2007
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Neede heeft iets met jam. Niet zo

verwonderlijk, want in 1903 richt-

te de tuinbouwmaatschappij Gel-

derland er een jamfabriek op. Bin-

nen de kortste tijd werden de

jams uit Neede nationaal bekend.

De Needse jams kregen zelfs inter-

nationale bekendheid. Jams uit

Neede werden naar tal van landen

geëxporteerd.

In deze succesjaren werkten er bijna

tweehonderd mensen in de jamfa-

briek.

Uiteindelijk echter ging de jamfa-

briek aan haar eigen succes ten on-

der. Neede bleek voor het vervoer

naar de Nederlandse detailhande-

laars en de export niet centraal ge-

noeg te liggen. De hoge transportkos-

ten nekten de jamindustrie in Neede.

In 1931 werd de productie gestaakt

en werden recepten en klantenbe-

standen aan andere fabrieken ver-

kocht en geraakte de Needse jam ver-

weven in de stilte van de historie. Tot-

dat aan het eind van de jaren tachtig

van de vorige eeuw mensen in Neede

op het idee kwamen om de zoete her-

inneringen aan de Needse jam levend

te houden. In 1990 werd de jam-

markt voor de eerste keer georgani-

seerd en dat werd meteen een succes.

Op 22 augustus wordt er weer een

jammarkt gehouden. Met 90 deelne-

mers noemt de organisatie deze ze-

ventiende jammarkt “lekker vol”. De

120 kramen maken ook van deze

markt een echte zoete inval, waar

veel te proeven valt en veel wetens-

waardigheden over jam kunnen wor-

den verkregen. Jam staat weliswaar

in het middelpunt, maar er zijn daar-

naast tal van andere attracties op de-

ze jammarkt. Eén van de hoogtepun-

ten is ook dit jaar de verkiezing van

de Jamkoningin.

Jammarkt feest voor smulpapen en

andere genieters DIT JAAR 'LEKKER VOL'

Het bloemencorso is voor velen

misschien de hoofdzaak, maar op

23, 24 en 25 augustus zijn er nog

veel meer hoogtepunten tijdens

het Volksfeest Winterswijk, dat dit

jaar 119 jaar jong is geworden.

Het grote bloemencorso trekt op vrij-

dag 24 augustus vanaf 9.30 uur door

het dorp; op zaterdag 25 augustus

wordt de rondgang op dezelfde tijd

herhaald. Daarna zijn de wagens van

13.00 tot 22.00 uur en op zondag 26

augustus van 10.00 tot 22.00 uur op

het terrein van de Tricot aan de Groen-

loseweg te bezichtigen. Op de avond

van 24 augustus is er in schouwburg

De Storm een groot Corsofeest. Tijdens

dit feest speelt Doesn’t Matter.

Muziek speelt tijdens het Volksfeest

een grote rol. Het feest begint op 23

augustus ook met muziek: het Groot

Muzikaal B(r)ouwfeest in de feestzaal

van De Storm. Hier laten zich naast de

koninklijke Winterswijkse muziekver-

eniging Excelsior ook Musikgesell-

schaft Hattendorf uit Oostenrijk ho-

ren. Beide muziekverenigingen bou-

wen samen met het publiek een groot

feest.

Opvallend in het programma is naast

de diverse volksspelen ook de Après

Dahlia Feestavond op 25 augustus. Ver-

der is er in diverse etablissementen

volop (dans)muziek en dan is er na-

tuurlijk ook drie dagen lang kermis.

Volksfeest Winterswijk mengelmoes van

evenementen
BLOEMENCORSO EN NOG VEEL MEER

Countryliving op zijn best. Het le-

ven op het platteland dat is ver-

beeld in allerlei producten: van

geitenkaas tot leren fauteuils en

van countrycars tot Achterhoekse

kniepertjes. Het is allemaal te

ontdekken tijdens de Castlefair,

die van 22 tot en met 26 augustus

rond kasteel Vorden te Vorden

wordt gehouden.

Natuurlijk zijn er de ‘castlefairklas-

siekers’ als demonstraties met val-

ken, uilen, schapen en jachthonden.

Daarnaast heeft ‘Vorden’ ook altijd

veel exclusiefs te bieden.

Dit jaar draait op de Castlefair bij-

voorbeeld het een en ander om de

Horse Power. Deze uitdrukking

wordt ingevuld door Spaanse paar-

den, het Noorse fjordenras, Belgische

trekpaarden en niet te vergeten de

Tinkers, de zo bijzonder karakteris-

tieke Ierse zigeunerpaarden. Daarte-

genover staan de tractoren, motoren,

classic cars en de echte country cars.

Voor bezoekers is het zlelfs mogelijk

mee te rijden in een fourwheeldrive

over een spectaculair parcours, dat

bij de fair is aangelegd. Als schrille te-

genstelling doet de hoefsmid zijn

werk. Er is zelfs een krachtmeting

met de ambachtelijke smid mogelijk.

Speciale aandacht dit jaar ook voor

de kleinste kinderen, die graag bui-

ten spelen. Zij kunnen bijvoorbeeld

knuffelen en spelen met allerlei die-

ren in de kinderboerderij. De Castle-

fair van Vorden is dit jaar meer dan

ooit een buitenevenement voor jong

en oud. Iedereen die het pure buiten-

leven wil ervaren kan op de Castle-

fair volop genieten.

Vanzelfsprekend zijn er de nieuwste

indoor- en outdoorproducten en is er

volop countrychic en countrycasual:

dagelijks zijn er zelfs modeshows. En

de honger kan gestild worden met

ambachtelijk bereide broodjes, echte

sapjes en warm eten, dat is gekookt

op houtgestookte Engelse fornuizen.

Alles natuurlijk gegarneerd met de

eerlijke smaak van biologische

streekproducten als mosterd en ho-

ning. Daarnaast zijn er volop andere

Achterhoekse specialiteiten te vin-

den, waaronder pittige kazen, been-

ham en... kniepertjes.

Castlefair met countryfood

en lifestyle   

LEUK EN LANDELIJK BUITENEVENEMENT VOOR HELE GEZIN

De toegangsprijs bedraagt € 12,50 p.p. (tot 12 jaar gratis). Als u deze kortings-

bon inlevert bij de kassa komt u in aanmerking voor korting van € 2,50 p.p. 

Max 2 personen per bon, niet in combinatie met andere acties.

In Doesburg en wijde omgeving is

bijna niemand die nimmer met

fotograaf Roel Fokken te maken

heeft gehad. Al in zijn prille jeugd

was Fokken fotograaf in Does-

burg en was hij tevens toonaange-

vend ‘kieker’ voor plaatselijke en

regionale bladen en bruiloften.

Nu Roel Fokken inmiddels Abraham

heeft gezien, heeft hij zijn fotografi-

sche vleugels eveneens uitgeslagen.

Vooral de geschiedenis van de foto-

grafie interesseert deze Doesburgse

fotograaf. Hij heeft in de loop van de

vele jaren een grote collectie fotogra-

fische voorwerpen verzameld, die in

het unieke Fotograficamuseum te

bezichtigen zijn. Dit Fotograficamu-

seum is gevestigd in het historische

pand Huis Optenoord.

Geen wonder, dat bij grote histori-

sche televisie- en filmproducties heel

vaak een beroep op Roel Fokken

wordt gedaan en er voorwerpen uit

zijn enorme collectie worden ge-

bruikt. Fokken heeft zelfs wel eens

een rol als fotograaf gespeeld, waar-

bij hij dan zijn eigen historische ca-

mera’s om de nek had hangen of in

de antieke tas had zitten. Hij mag

zich behalve fotograaf en conserva-

tor dan ook televisie- en filmacteur

noemen.

Van Roel Fokken is ook het idee om

een grote markt met fotograficaspul-

len te organiseren. Fokken werd hier-

toe gelnspireerd door de markt in

het Franse Bièvres. Deze openlucht-

markt vindt op zondag 19 augustus

voor de dertiende maal in Doesburg

plaats. De markt trekt jaarlijks vele

honderden bezoekers uit binnen- en

buitenland. Zelfs Japanners bezoe-

ken deze markt. Voor de liefhebbers

zijn er dan ook vaak heel bijzondere

dingen te vinden. Daarnaast is de

sfeer op de zondag van de Fotografi-

camarkt heel bijzonder. Een aantal

straten in het Doesburgse centrum

staat vol kramen met de meest bij-

zondere spullen en apparaten op het

gebied van de fotografie.

Hanzestad Doesburg, ingeklemd tus-

sen de Oude IJssel en de IJssel, bezit

een historische en prachtig gerestau-

reerde binnenstad. Daar is het altijd

heel gezellig toeven, zeker op de zon-

dag van de Fotograficamarkt.

Zoek je lens in Doesburg

Fotograficamarkt heeft internationale belangstelling

Zaterdag 25 augustus t/m vrijdag 14 september 2007
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In het kader van de Warnsveldse
feestweek is er op 31 augustus en 1
september de Gondelvaart Warns-
veld op de schilderachtige Berkel,
die op beide avonden nog sprookjes-
achtiger zal zijn dan op “normale
dagen”. De Warnsveldse Gondel-
vaart is een traditie, die stamt uit de
jaren twintig van de vorige eeuw.
Aan deze traditie is in de loop van de
decennia nauwelijks iets gewijzigd
en dat maakt deze gondelvaart zo
heel bijzonder. Zelfs de wijze van het
verlichten van de acht gondels is
niet veranderd. Vele duizenden vet-
potjes geven de contouren van de
gondels aan en bepalen de sfeer van
het schouwspel op de Berkel. Er
komt dus geen kunstlicht aan te pas

en hierdoor is de Gondelvaart
Warnsveld uniek in Nederland. De
gondelvaart begint om 21.15 uur; in
afwachting van de duisternis zingt
vanaf 20.00 uur het popkoor Back
Corner. Daarnaast maken de Berkel-
schippers hun opwachting. Zij bren-
gen vanaf het water zeemansliede-
ren ten gehore.

Gondelvaart Warnsveld geheel volgens traditieAuthentieke lichtbronnenbrengen sfeer op Berkel

Aalten viert Volksfeest van 13 tot en
met 15 september. Op alle dagen is
er veel leuks te beleven in Aalten,
maar tijdens het Volksfeest is Aalten

extra aantrekkelijk. Wat bijvoor-
beeld te denken van de lampionop-
tocht en het vuurwerk op de ope-
ningsavond (13 september).De veertiende september staat in het

teken van de authentieke en ietwat
folkloristische onderdelen als de
kinderspelen, het koningschieten en
andere volksspelen. Op 15 septem-
ber om 10.00 uur start de allegori-
sche optocht, waarin ook bloemen-
wagens en diverse muziekgezel-
schappen meetrekken. Op de Markt
is daarna een vendelhulde en gaat
het Volksfeest en een gezellige ker-
mis naar een hoogtepunt.

Optocht in aantocht

Het 127ste Volksfeest van Beltrum be-
gint op 2 september om 14.30 met het
befaamde bloemencorso. Twaalf wa-
gens met honderdduizenden kleurige
dahlia’s trekken door het dorp, dat
dan al in feeststemming begint te ra-
ken vanwege het volksfeest.Het corso is een enorm bloemenfeest

met als grote attractie dat de wagens
vanaf 18.00 uur in het corsopark aan
de Avesterweg van dichtbij bekeken
kunnen worden. De corsowagens
staan daar een paar uurtjes te pronk.
Alle details zijn dan goed te bestude-
ren. Er kan dan eveneens in alle rust
nogmaals genoten worden van deze
bloemrijke kunstwerken.

Dahliacorso van Beltrum

De gondelvaart van Bredevoort
wordt dit jaar een totaalshow vol
met romantiek, show en muziek.
Licht en donker, water en techniek
zijn elementen, die de gondelvaart
op de middeleeuwse gracht gestal-
te geven. De Bredevoortse gondel-
vaart legt de nadruk op sfeer en
show. Een combinatie, die al 38 jaar
tot successen en overweldigende
belangstelling hebben geleid.

Op 31 augustus, 1 september en 7 en 8
september wordt de 39ste gondelvaart
van Bredevoort gehouden. Een heel
evenement, waarvoor ieder jaar weer
nieuwe attracties worden bedacht.
Want de gondelvaart moet voor de
meest trouwe bezoekers ook verras-
send en attractief blijven.Ieder jaar wat nieuws. Sinds 1968 –

toen vond de eerste gondelvaart plaats
– is dat het devies van de organisato-
ren. Dank zij de creativiteiten, vin-
dingrijkheid en het enthousiasme van
de Bredevoortse bevolking heeft de
gondelvaart zo'n lange geschiedenis
kunnen opbouwen. En de ideeën zijn
nog lang niet uitgeput.In de loop van de gondelvaartjaren

zijn er heel wat ontwikkelingen ge-
weest. In de eerste jaren waren het de
waxinelichtjes, die de gondels en de
gondelvaart groots en mooi maakten.
Na de waxinelichtjes kwamen de fiets-
lampjes op de gondels. Samen met
brandende fakkels werd hiermee het
beeld bepaald. Daarna werden de cli-
plights (kleine lichtpunten in combi-
natie met plexiglas) op de Bredevoort-

se stadsgracht gelntroduceerd. Maar
de creativiteit wordt niet alleen in de
techniek gestopt. Ook de onderwer-
pen, de uitbeelding en het samenspel
van licht en muziek zijn verrassend.
Dit jaar ligt nog meer dan in andere
jaren de nadruk op een totaalshow. De
Gondelvaart 2007 wordt een feest voor
oog en oor. Maar liefst dertien gondels
zullen daarvoor zorgen. Elke gondel
heeft echter zijn geheel eigen karak-
ter.

De gondelvaart van Bredevoort wordt
altijd omlijst door een bijzonder pro-
gramma. Dit jaar wordt op alle vier
gondelvaartavonden om 20.00 uur de
show geopend met optredens van
countryzangeres Sandra Vanreys (uit

Aalten) met streetdance van de Lich-
tenvoordse formatie B-Dazzled.Na dit optreden op het drijvende po-

dium begint de gondelvaart; wanneer
de laatste gondel uit het zicht is ver-
dwenen, begint het grote vuurwerk.
En daarna is er Aftergondelvaart op de
Markt. De tuinen in het stadje zijn dan
verlicht. Het is zelfs mogelijk om met
het gondelvaarttreintje langs de ver-
lichte tuinen te rijden.

Een spel van licht, muziek en romantiekBredevoortse gondelvaart vol sfeer en show

Miljoen dahlia's worden er ver-
werkt voor het bloemencorso van
Lichtenvoorde. Op zondagmiddag
9 september trekt het corso voor de
78ste keer door het dorp, dat in
heel Nederland bekend is gewor-
den door dat corso. Ook uit het bui-
tenland groeit de belangstelling
voor de grootse bloemencreaties,
die in Lichtenvoorde worden neer-
gezet.

Vorig jaar werd hardop gefluisterd,
dat het corso van Lichtenvoorde het
grootste van de wereld is. Of dat zo is
wordt bevestigd noch ontkend. Wel is
zeker, dat jaarlijks tienduizenden
mensen van het corso genieten. Er
worden dan ook speciale verkeers-
maatregelen genomen. In sommige
gevallen zal het eenvoudiger zijn om
per openbaar vervoer naar het corso te

gaan.
Dit jaar trekken er 21 grote wagens en
tientallen kleine kleurrijke bloemen-
scheppingen door Lichtenvoorde. In
de dagen en nachten voor dit corso
hebben de inwoners miljoenen dah-
lia's in vele tientallen kleuren op de
wagenskeletten vastgemaakt waar-
door de creatie vorm en inhoud kreeg.
Al vroeg in het voorjaar doet de Lich-
tenvoordse corsocommissie 'inkopen'
bij tal van dahliakwekers in Neder-

land en Duitsland om van een vol-
doende aantal bloemen verzekerd te
zijn. Vanuit alle hoeken van Neder-
land en Duitsland worden de dahlia's
in de eerste week van september naar
Lichtenvoorde vervoerd, waar ze dan
zo kort mogelijk voor de tweede zon-
dag van september – de jaarlijkse cor-
sodag – verwerkt worden. Iedere inwo-
ner van Lichtenvoorde is op de een of
andere manier wel bij dit corso betrok-
ken.
Dit boeiende en bloeiende spektakel
wordt omlijst door een interessant
voor- en naprogramma. Dat houdt in,
dat het in Lichtenvoorde op 9 septem-
ber de gehele dag corsodag is. Er is op
deze dag van alles te beleven in Lich-
tenvoorde met het corso dan als hoog-
tepunt. Het corso wordt begeleid door
tal van muziekkorpsen en showorkes-
ten.

Miljoenen dahlia's in tientallen kleuren
Corso Lichtenvoorde internationaal bekend bloemenfeest

Zaterdag 15 september t/m woensdag 31 oktober 2007
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Na 27 jaar is het Wild Eten in de

Achterhoek van een lokaal tot een

nationaal en internationaal begrip

geworden. Uit heel Nederland,

maar ook vanuit Duitsland en Bel-

gië komen mensen, die houden

van gezelligheid en lekker eten, in

de periode van medio oktober tot

eind december naar de Achterhoek

om in één van de 27 deelnemende

restaurants in de Achterhoek te ge-

nieten van regionale Achterhoekse

specialiteiten. 

Wild staat daarbij in het tongstrelen-

de middelpunt.

De Achterhoek is het hele jaar ‘open’

voor bezoekers, alleen de gasten zul-

len in de gastvrije Achterhoek tijdens

alle vier jaargetijden weer een anders

getinte vakantiestreek vinden. De

kleurrijke herfst, de flarden mist tus-

sen de bossen en over de weilanden en

onbegroeide akkers vormen samen

met de diepgekleurde bomen een

herfstschouwspel van topformaat.

Met laarzen of stevige schoenen aan is

een flinke wandeling dan onvergete-

lijk. De fietsen staan trouwens in het

najaar niet op slot en ook op een twee-

wieler is het dan heerlijk genieten van

de rijke en afwisselende natuur en de

frisse lucht.

Activiteiten in de tintelende Achter-

hoekse openlucht maken dorstig en

hongerig. Dan is het goed toeven in

één van de 27 Achterhoekse wildres-

taurants, waar de rijkdom van de na-

tuur in een andere dimensie te vinden

is. In de restaurants, die deelnemen

aan Wild Eten in de Achterhoek, staat

wild in het najaar prominent op de

kaart. Iedere kok stelt zijn eigen menu

samen en gebruikt daarbij heel veel

creativiteit om de wildgerechten zo

creatief mogelijk te serveren. Wat bij-

voorbeeld te denken van een duiven-

bouillon met gebakken duivenborst

en gesmolten eendenlever? Of een

huisgemaakte wildpaté met haasfilet

en een compote van rode uien? Een

met trompettes noires gevulde filet

van fazant met romige zuurkool is

evenmin te versmaden. Maar ook de

meer traditionele hazenpeper en fa-

zant met zuurkool staan op diverse

menukaarten. Culinair genieten staat

altijd voorop.

Alle deelnemende restaurants schen-

ken bij hun menu wel allemaal dezelf-

de wildwijn. Dit jaar hebben koks en

restaurateurs na uitvoerige wijnproe-

verijen als wildwijn 2007 de Viña

Alempué Carmenère Reserva aange-

wezen. Een Chileense wijn uit een

wijngaard, waarvan een Nederlander

eigenaar is.

Een gepassioneerde Nederlander werd

in 1986 verliefd op een bepaalde

streek in Chili, waar hij in 1999 met

een andere Nederlander de winery

Viña Alempué begon. Er werd een

nieuwe winery gebouwd, die met de

modernste apparatuur werd uitge-

rust. De carmenère is de unieke druif,

waarvan de intens fruitige en donkere

wijn is gemaakt. In smaak en geur zit-

ten vleugen van donker fruit en spece-

rijen als kruidnagel en zwarte peper.

De Franse eikenhouten vaten waarin

de wijn is ‘opgevoed’ geven de Alem-

pué Carmenère Reserva een elegante

smaak van vanille. De balans tussen

de rijpe tannines, zuren en eikenhout

maakt deze wijn tot een uitstekend be-

geleider van wildgerechten.

Veel hotels hebben al dan niet in sa-

menwerking met de wildrestaurants

één- of meerdaagse arrangementen. Er

is bijvoorbeeld een zesgangendiner

met overnachting, ontbijtbuffet en

herfstwandeltocht of koetsentocht

met verrassingen mogelijk. Maar ook

een dagarrangement met huifkar-

tocht, boswandeling en wildgourmet

behoort tot de mogelijkheden. En wat

te denken van een culinair verwenar-

rangement? Er zijn zelfs bijzondere

wijnarrangementen om iedere wild-

soort optimaal tot zijn recht te laten

komen.

Alle informatie over Wild Eten in de

Achterhoek staat in de gratis wildbro-

chure, die bij de grotere VVV’s en bij

het Achterhoeks Bureau van Toeris-

me, Postbus 4106, 7200 BC Zutphen te

krijgen zijn. Meer informatie ook op

www.vvvachterhoek.nl en www.wilde-

tenindeachterhoek.nl.

Verwennerij in herfst en winter

Het Gelderse Hengelo is al vele

eeuwen een waar paardendorp.

De paardenmarkten van Hengelo

waren in heel Europa bekend. 

Totdat de mechanische paarden-

krachten op de agrarische en andere

bedrijven hun intrede deden. Toen

verloren de markten van Hengelo

langzaam maar zeker aan uitstraling.

In de jaren vijfitg en zestig van de vo-

rige eeuw weerden er uiteindelijk

nog maar enkele paardenmarkten

per jaar gehandhaafd.

Toch is Hengelo een paardendorp ge-

bleven. Toen de markten dreigden te

verdwijnen wist de marktvereniging

belangrijke paardenkeuringen in

Hengelo te krijgen. Ook de afgelopen

zomer vonden diverse keuringen op

het terrein De Hietmaat plaats. Een

ander aspect is de samengestelde

menwedstrijd, die de vereniging van

het aangespannen paard “In Stap en

Draf” jaarlijks organiseert. Op 13 en

14 oktober worden er weer menwed-

strijden op De Hietmaat gehouden.

Deze wedstrijden bestaan uit drie on-

derdelen: dressuur, vaardigheid en

marathon. Er hebben zich al meer

dan negentig aanspanningen inge-

schreven en volgens de organisatoren

zal dat aantal nog wat stijgen. Onder

de aanspanningen zijn enkel- en

tweespannen, tandems en vierspan-

nen. Op 14 oktober om 8.00 uur be-

gint de marathon; de laatste deelne-

mer voor deze wedstrijd zal om onge-

veer 16.00 uur de finish bereiken. Op

het terrein zijn diverse stands en op

een afgescheiden veld kan de jeugd

zich vermaken met onder meer rare

fietsen en skelters.

Menwedstrijd 

in paardendorp

Het historische stadshart van Zutphen

staat op zondag 7 oktober in het teken

van de Nationale Bokbierdag. Vrijwel

alle grote en kleine brouwerijen uit

Nederland presenteren hun Bokbier

2007 aan het grote publiek. Dit jaar

wordt het evenement voor de elfde

maal gehouden. 

Verdeeld over de markten in hartje

binnenstad staan drie podia, waarop

diverse artiesten optreden. De traditio-

nele optocht met oude bierkarren en

historische voertuigen telt meer deel-

nemers dan ooit tevoren. Onder de

deelnemers zijn ook dit jaar veel koet-

sen en bierkarren, die veelal worden

voortgetrokken door prachtig opge-

tuigde paarden.

De Bokbiermarkt wordt om 13.30 uur

officieel geopend. Vanaf dat moment

kunnen de liefhebbers het nieuwe

donkere gerstenat proeven. In totaal

worden er twintig verschillende soor-

ten bokbieren getapt, waaronder be-

kende merken als Grolsch, Heineken,

Bavaria en Amstel, maar ook minder

bekende soorten als Bokbier uit de

Zutphense Hanze-Stadsbrouwerij. 

De optocht vertrekt om 14.00 uur van-

af bedrijventerrein De Mars. In de bon-

te stoet, die zich door de Hanzestad

slingert, zijn veel historische voertui-

gen te zien. De oude bierkarren van on-

Nationale Bokbierdag: 

Puur genieten voor jong en oud

der andere Grolsch, Bavaria, Heineken

en Brand zijn een lust voor het oog. In

de optocht lopen diverse twee-, vier- en

zesspannen mee. Muziekkorpsen uit

de regio maken het plaatje compleet.

De Bokbiermarkt wordt gehouden van

13.30 tot 19.00 uur op de Zaadmarkt,

Houtmarkt en Groenmarkt in Zut-

phen. De toegang is gratis. Voor meer

informatie: www.bokbierdag.nl

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

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,
Gerrit Wissink

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome, Tel: 06 - 20 97 83 08

www. j onau i t vaa r t z o r g . n l

JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

Sarah Gosens
0575-511238
Rembrandtstraat 18
7204 BX Zutphenongeacht uw verzekering

Op 29 augustus a.s. gaat

Henk
na 40 jaar chauffeur te zijn geweest, met de VUT.

Wilt u hem daarmee feliciteren, dan bent u van
harte welkom op zaterdag 6 september a.s. van
14.00 uur tot 16.00 uur op onze receptie in zaal
„Boldiek” aan de Boldijk 6 te Halle.

Henk en Willy Nijenhuis

Berkenlaan 64
7255 XE  Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 76

Jouw leven moesten wij loslaten.
In ons leven houden wij jou altijd vast.

Na een moedige ongelijke strijd, vol wilskracht, is
op 77-jarige leeftijd, van ons heengegaan mijn lieve
man, onze unieke vader en opa

Andries Gerard Duin
‘Dries’

echtgenoot van Hedy Bakx

Hedy Duin-Bakx
Suzette en Ruud 

Chantal
Daphne

Urby 
Ratna en Allard

Bo
Sam
Mees

23 augustus 2008

Hertog Karel van Gelreweg 33
7251 XK Vorden

Er is donderdag 28 augustus van 12.45 tot 13.15
uur gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
in het uitvaartcentrum van Monuta, Het Jebbink 4a
te Vorden.

De uitvaartdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal
aansluitend om 13.30 uur worden gehouden in de
Christus Koningkerk, Het Jebbink 6 te Vorden,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het R.K.
Kerkhof te Kranenburg.

Na de begrafenis kunt u de familie eveneens per-
soonlijk condoleren in eerder genoemd uitvaart-
centrum van Monuta.

Zuiderburen voor
niks op visite

Ons Vleeswarenkoopje is deze week wel heel erg aan-
trekkelijk. Bij aankoop van 150 gram fricandeau uit eigen
keuken krijgt u 100 gram Vlaamse likkepot gratis. Lekker
op een hard broodje of, speciaal voor de visite, op toast
bij de borrel.
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21, fax (0575) 55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

Cordon bleu’s 
3 stuks € 5.50

SPECIAL

Berliner bol
per stuk € 1.50

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebr. fricandeau
GRATIS 100 gram Vlaamse likkepot

KOOKIDEE

Spiesen
diverse soorten elke 4e GRATIS

MAALTIJDIDEE

Witlofschotel
500 gram € 4.98

"EL ENCUENTRO"

• cursussen spaans, les in
kleine groepen of privé.

• start nieuwe reguliere cur-
sussen: half september

• gratis proefles: 3/8 sep-
tember

Ook: 
• Nederlands voor

Spaanstaligen
• (beëdigde) vertalingen:

Spaans-Nederlands en
Nederlands-Spaans

Vordensebinnenweg 19
7231 BB Warnsveld
www.el-encuentro.nl
emilia@el-encuentro.nl
Tel. 0575-571946

Wij betuigen familie, vrienden en kennissen onze
oprechte dank voor het medeleven en de belang-
stelling ondervonden tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve moeder, oma en omi

Jeanne Elisabeth 
Both-van der Feijst

Mede namens verdere familie:
M.C. Godtschalk-Both

Vorden, augustus 2008

Als het lichaam niet meer wil
en het leven is een lijden,
dan mag je God dankbaar zijn
dat Hij je komt bevrijden.

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze
lieve zwager en oom

Jan Willem Rietman

op de leeftijd van 74 jaar.

Dine Groot Roessink-Willems
Henk Groot Roessink †

Henni Willems-Kornegoor
Henk Willems †

Gerrit Vliem

Neven en nichten

Vorden, 17 augustus 2008

Verslagen zijn wij door het plotselinge overlijden
van onze goede vriend

Henk Hulstijn

We wensen Jopie, de kinderen en Gerrit Jan veel
sterkte de komende tijd.

Tonnie en Dinie
Ferdy en Erica
Bennie en Dinie
Hemmie en Marietje
Jan en Joke
Henny
Paul en Reinie
Berend en Tiny
Frits en Marja

Linde, 24 augustus 2008

Zó trots zijn wij op hen samen,

Jan en Martijn
zijn hun namen!

Gerrit Jan Martijn Jeroen
16 augustus 2008 16 augustus 2008

17.27 uur 17.46 uur
3215 gram, 51 cm 3300 gram, 51 cm

Jan en Evelien Legtenberg
Vera en Sofie
Nieuwstad 47

7251 AE  Vorden

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het plotselinge overlijden van ons gewaar-
deerde lid

Henk Hulstijn

We zullen zijn inzet en betrokkenheid voor het
Volksfeest Linde missen.
Wij wensen zijn familie alle sterkte toe bij het dragen
van dit grote verlies.

Namens Vereniging Volksfeest Linde
De Kindercommissie
Het bestuur en de leden

Linde, 24 augustus 2008

Bedroefd om de grote leegte die hij achterlaat, maar
dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve
man, onze zorgzame vader, trotse opa en zwager

Hendrikus Johannes Hulstijn
Henk

echtgenoot van Johanna Weenk

* 2 februari 1945 † 24 augustus 2008

Jopie Hulstijn-Weenk

Erik

Herbert en Ingrid
Lianne

G.J. Weenk

‘t Geurken

Geurkenweg 1, 7251 MN Vorden

De uitvaartdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal
worden gehouden op donderdag 28 augustus om
14.00 uur in de Ned. Hervormde Kerk te Vorden.
Aansluitend begeleiden we hem naar zijn laatste
rustplaats op de Algemene Begraafplaats aan de
Kerkhoflaan te Vorden.

Condoleren na de begrafenis in De Herberg, Dorps-
straat 10 te Vorden.



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

‘Over alle dagen gerekend zijn er ruim
30.000 bezoekers geweest’, zo sprak
een verheugde Wim van Eendenburg’,
namens de organisatie.Van heinde en
ver waren ze naar de weide bij kasteel
Vorden gekomen om maar iets te proe-
ven van het typische sfeertje tijdens
deze openlucht beurs. Het was al weer
de dertiende keer dat deze Fair in Vor-
den werd gehouden en gezien de be-
langstelling zal het evenement ook in
2009 weer op de agenda prijken. 

Op het terrein vele bezienswaardighe-
den zoals bijvoorbeeld auto’ s op hoge
stellages, stands met kleding, antiek,
meubels, sauna’s, etcetera, etcetera.
Kortom kijken, bewonderen en wat de
standhouders betreft ‘kopen maar’.
En dat gebeurde ook, op grote schaal! 

Het was niet alleen commercie wat de
klok sloeg, de bezoekers konden ook
van tal van demonstraties genieten,
zoals shows met paarden, met afge-
trainde honden, demonstraties met
countrydieren. Roofvogels die vlak
over de hoofden van het publiek
scheerden, het was er allemaal. Op de
catwalk bij het kasteel werd de laatste
mode geshowd. 
Ook liefhebbers van tuinen, bloemen,
planten e.d. kwamen volop aan hun
trekken. De dames van de afdeling
Vorden van de NBvP (plattelandsvrou-
wen) hadden het ook goed naar de zin. 

Er werden alle dagen aan de lopende
band kniepertjes en wafels gebakken
waardoor de verenigingskas flink kon
worden gespekt. Temidden van de
paarden werd er op deze laatste ope-
ningsdag ook de publieksprijs van de
etalagewedstrijd uitgereikt. 

Brigitte Lichtenberg kreeg uit handen
van VOV voorzitter Marcel Leferink
een jaarabonnement op het blad
‘Landleven’ alsmede een fraai boeket
bloemen.

Castle Fair eindigt met tienduizend bezoekers op zondag!

Het is me toch wat dat Hollandse
weertje. Waren er tijdens de ope-
ningsdag van de Castle Fair (woens-
dag jongstleden) slechts een hand-
jevol toeschouwers, zondagmiddag
was dat wel even anders en zag het
op deze sluitingsdag ‘zwart’ van de
mensen. In totaal circa tien dui-
zend bezoekers. Ook op het par-
keerterrein kon bijna geen auto
meer bij.

Marcel Leferink overhandigt Brigitte Lichtenberg de prijs.

Veel belangstelling. Ook pony's ontbraken niet.

Stro vlechten. Plattelandsvrouwen bakken kniepertjes.



WEEKBLAD

Nu ook op internet!

www.contact.nl

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

T  06 55916250
E info@marionpolman.nl
W www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

m i j  k u n t  u  b e l l e n  v o o r
e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t t

Ruurloseweg 13, Groenlo. Tel. 0544-464555* 
Kijk voor 100 occasions op: www.autoarink.nl

Pro Cee’d 
Challenge 

vanaf 
16.995,-

GRATIS LPG-G3 INSTALLATIE
op deze voorraadauto’s

Carens 2.0 CVVT Executive , zilver m., clima, LM velgen, roofrails nieuw
Sportage 2.0 CVVT Executive , blauw m., clima, LM velgen, cruise nieuw
Sportage 2.7 V6 X-pression Autom., zwart m., clima, LM velgen, cruise, vol leer nieuw
Magentis 2.0 CVVTi X-ecutive , blauw m. , clima, cruise, groot scherm Navi 2006
Magentis 2.7 V6 X-clusive Automaat , grijs m., clima, LM velgen, cruise, vol leer 2007

KIA
Picanto 1.0 Light , nu 8.950,- nieuw
Picanto 1.0 LXE , Navi 2005
Picanto 1.1 X-ecutive , LM velgen 2007
Rio 1.3 Visto Navi Airco 5-drs 2004
Rio 1.5 LS Navi Airco 5-drs 2004
Rio 1.4 Festival Airco , LM velgen 2008
Cee’d SW 1.6 Business , Navi 2007
Carens 2.0 VGT diesel EX, roetfilter 2006
Carens 2.0 CVVTi X-ecutive 7-zits 2006
Sportage 2.0 CVVTi Comfort , Airco 2005
Sportage 2.0 CVVTi X-ception , Leer 2007
Sorento 2.4i Adventure, RVS sidebars 2003
Sorento 2.5 CRDi VGT diesel Adventure 2006

DIVERSEN
Hyundai Matrix 1.6 GLS Silver Edition 2003
Subaru Impreza 2.0 Plus GL AWD 2001 
Subaru Forester 2.0 S-Turbo AWD 170pk 2001
Toyota Yaris 1.0 VVTi Sport 3-drs 2001
Toyota Yaris 1.3 VVTi Sol 3-drs 2001
Toyota Corolla 1.3i 16v SW Terra 2000
Toyota Corolla 1.3 Liftback 5-drs, LM velgen 2001
Daewoo Matiz 0.8 SE 5-drs, 44.000 km 2000
Suzuki Alto 1.1 GLS 5-drs, 25.000 km 2003
Daihatsu Gran Move 1.6 CX Airco 2000
Renault Scenic 1.6 Aida 1999
Renault Clio 1.2 Authentique 5-drs 2002
Mercedes E200 Elegance Automaat 1998

OCCASIONS

Dorpsstraat 103, 7136 LJ Zieuwent
Tel. (0544) 351 319 - Fax (0544) 351 794 - www.auto-voorhuis.nl

Kijk ook op:  www.auto-voorhuis.nl

SPECIALE ACTIE:

Daihatsu Terios 1.5 2WD Exped. Aut. 2007 grijs met. 21.750,--

Daihatsu Terios 1.5 2WD Explore 2007 rood 20.500,--

Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Van 2008 zilver met. 17.500,--

Daihatsu Materia 1.3 Funk 2008 grijs met. 16.950,--

Daihatsu Materia 1.3 Rythm + airco 2008 zilver met. 15.950,--

Daihatsu Materia 1.3 Funk 2007 rood met. 15.950,--

Daihatsu Sirion2 1.3 Prestige + airco 2005 champagne met. 10.450,--

Daihatsu Sirion2 1.3 Comfort 2005 zilver met. 9.950,--

Mitsubishi Colt 1.3 Aut. 2004 zilver met. 9.950,--

Toyota Aygo 1.0 VVT-I 5-drs Plus 2006 rood 8.450,--

Daihatsu Move 1.0 2003 zilver met. 7.450,--

Daihatsu YRV 1.3 XTI 2001 rood 6.250,--

Opel Corsa 1.2 Comfort 2001 zwart 6.250,--

Daihatsu Gran Move 1.6i CS 1999 groen met. 4.950,--

Daihatsu Cuore 1.0 XTI Aut. 2000 groen met. 4.950,--

Daihatsu Cuore 1.0 RTI + Airco 2000 rood 4.950,--

Daihatsu Cuore 1.0 XTI 1999 rood 4.250,--

Opel Corsa 1.4 16V 5-drs Aut. 1997 groen met. 2.750,--

Renault Twingo 1.2 Easytronic 1995 rood met. 2.250,--

PBB
Bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14

7021 BK  Zelhem
tel./fax 0314 - 625159

zoekt enkele

BEZORG(ST)ERS

voor de dinsdag in het verspreidings-

gebied van deze krant. Speciaal voor

Linde.

Reacties bij voorkeur schriftelijk.

Met spoed gezocht…

Pedagogisch medewerkers

Kinderopvang Avonturijn groeit en is nog steeds niet uitgegroeid!

Hierdoor hebben de pedagogisch medewerkers uit de invalpool

vaste uren gekregen op de groep en daarom zijn wij op zoek naar

1, 2, 3 zelfs 4 pedagogisch medewerkers als aanvulling op ons

team!!

Voor meer informatie kijk op www.avonturijn-ruurlo.nl of schrijf

een brief voor 8 september 2008 naar Kinderopvang Avonturijn,

Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo.

Per 1 september nemen wij de stomerij service van
Good Clean over van DA Drogisterij Ten Kate.

De service en kwaliteit die u gewend bent van DA Ten
Kate zullen wij op dezelfde voet voortzetten.

Vanaf deze datum kunt u uw kleding laten stomen bij
Etos Barendsen.

Zutphenseweg 3
7251 DG  Vorden
Tel. (0575) 55 40 82

Demonstratie
op vrijdag 19 september a.s.

U kunt zich aanmelden voor een GRATIS make-up 

door onze                            visagiste.

Natuurlijk bij:Stomerij Service

Bij elke behandeling in onze schoonheidssalon Double
Beauty geven wij in de maanden september en oktober

een leuke attentie cadeau! Laat u zelf verwennen met een pro-

fessionele behandeling in onze schoonheidssalon. Voor reser-

veringen kunt u bellen met Kim. Telefoon (0575) 57 28 95.

Zutphenseweg 3, 7251 DG  Vorden. Tel. (0575) 57 28 95

Cadeau-tip: een waardebon van Double Beauty

Etos Barendsen. Wij pakken het leuk voor u in!

Nieuwe oogst aardappelen

Frieslander 10 kg 3,95
Delcorf appelen 
Hollands 2 kg 2,49
Hollandse 
bospeen per bos 0,99

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 30 augustus. 

Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850



Iedereen krijgt een 'menu-lijst' (met
300 liedjes) en een stapeltje bestelfor-
mulieren. Hierdoor kan het publiek
de keuzes maken. Van rustige, minder
bekende ballads naar wilde feestnum-
mers. Zeker 30 nummers zijn recente
hits (Outkast, Maroon 5, Joss Stone,
Paulo Nutini, Jack Johnson, Pink, Amy
Winehouse, Bob Sinclar, Fatboy Slim
en Black Eyed Peas).  Maar het meren-
deel van de songs is 70 en 80-er
jaren.Veel soul en funk, wat disco, de
Blues Brothers, wat Ska (Madness, Spe-
cials, Desmond Dekker) en 80-er jaren
New-wave (Blondie, Ian Dury, Talking
Heads). Maar ook  Greenday, Nickelhe-
ad en Red Hot Chilly Peppers komen

voorbij … maar ook Jump-jive en Rock-
a-billy kan. Te veel om op te noemen.
En het hangt allemaal af van de plek,
het tijdstip, de sfeer, de stemming van
het publiek… en de grillen van Bob.
Met afstandsbediening in de hand
gaat ie net zo makkelijk op stap met
Nancy Sinatra of Fatboy Slim.

Wat recente geschiedenis: Na 16 jaar
toeren en 6 CD's viel de 7-mans band
in oktober 2002 uit elkaar. Meer dan
2000 optredens: o.a. North Sea Jazz
(2x), Paradiso (8x), Melkweg (12x), Be-
vrijdingsfestivals (Amsterdam 6x Zwol-
le,Haarlem,Arnhem,Maastricht,Leeu-
warden), Monteux Jazz (4x).. and mo-

re. Bijvoorbeeld tijdens het Terschel-
linger-Oerol: in 1 week festival sta op 8
verschillende plekken. En meerdere
keren op het Vordense Beach-Party Fes-
tival. Aanleiding voor de split van de
band was de verhuizing van zanger
Bob naar Thailand. Sinds 5 jaar werkt
hij daar in de winter 6 maanden op de
eilanden.

OVER TECHNIEK:
Bob neemt het grootste deel van de be-
nodigde techniek mee(een zanginstal-
latie voor max 200 man, een mini-
mengpaneel, een draadloze micro-
foon, enkele mp3-spelers). Daarnaast
is er in bars en restaurants meestal
ook nog voldoende geluidsinstallatie
aanwezig. Hierop kan de installatie
ook nog aansluiten. Setlengte: vaak 3
x 45 minuten, of andere combinaties
tot maximaal 140 minuten. Iedereen
in het publiek krijgt een lijst met 300
titels, enkele 'bestelformulieren' en
een pen.

Voortaan elke laatste zondagmiddag van de maand:

Live muziek in "de Slof" in Vorden

Zondagmiddag 31 augustus 16.30 uur: Bob Color!

Wat?Hij kan zeer verschillende sferen crëeren. Rustige ballads, blues en
jazz. Of een funky dansfeest. Of een stampend rockend zweet-cafe. In de
afgelopen 5 jaar deed hij zijn Human Jukebox minstens 150 keer p. jaar.
Veel feesten,  muziek-cafe's, maar ook zo'n 15 festival-presentatie's per
jaar. Ervaring genoeg!

WAT IS GEOMETRIE?
Iedere fysieke verschijning van elke le-
vensvorm lijkt en blijkt georganiseerd
via geometrische patronen. Geome-
trie is de taal van het licht, geluid,
vorm en ruimte en ligt aan de basis
van onze schepping. Grote weten-
schappers, kunstenaars, architecten
en spirituele leiders uit de oudheid
pasten hun kennis over de geometrie
al toe in hun werk. Wereldberoemd
werk hebben ze daarmee achtergela-
ten. Denk bijvoorbeeld aan de Pirami-
des in Egypte.

WIE, WAAR EN WANNEER?
Volwassenen waren al heel enthou-
siast over deze fascinerende work-
shop. Maar nu mogen ook kinderen
dit gaan ervaren! De workshop wordt
gegeven op zaterdag 30 augustus van
10:30 tot ± 16:00 uur door Carla Feijen,
een kunstenares die zelf ook houdt
van spelen en onderzoeken. Het vindt
plaats in het atelier en de tuin van
Bauk Zwaan in Laren Gld. Zij is teken-
docent en -therapeut. Vervoer kan zo
nodig geregeld worden vanuit Vorden.

Normaal gesproken kost een work-
shop 75 euro, maar ter introductie
mag ieder kind meedoen voor slechts
10 euro inclusief lunch en drinken ge-
durende de dag!  Meer informatie is te
vinden via http://www.tekenen-
leren.nl/GEOMETRIE.html of neem
voor opgave telefonisch contact op
met Astrid Jansen, tel. 0575-555987 /
06-44201495.

unieke geometrie-workshop voor kinderen

Spelenderwijs in de voetsporen treden van
Da Vinci

Spelen met Geometrie is een leuke workshop voor kinderen vanaf 8 jaar
die van spelen en onderzoeken houden. In de vorm van een speels onder-
zoek zal duidelijk worden welke rol getallen spelen bij het ervaren van
ruimte en wat de kracht is van verhoudingen. Hiervoor maken we gebruik
van geometrisch speelgoed. We creëren daarvan vormen met stokjes en
balletjes en dopen die in zeepsop. Zo ontstaan verrassende zeepbellen!
Ook gaan we in het groot bouwen met bamboestokken. Aan het eind van
de dag zullen de kinderen een bijzondere ervaring rijker zijn.

Om precies twaalf uur s’nachts staat
Johannes van Kempen voor de deur,
die als chauffeur de camper zal bestu-
ren, waarmee het tweetal in de loop
van zaterdagmiddag in Ascona (Italië)
zal arriveren. Vervolgens 20 uur op de
boot van Italië naar Griekenland. Daar
aan land en nog eens 6,5 uur in de
camper naar Serres, waar vanaf 1 sep-
tember tot en met 6 september de in-
ternationale motorzesdaagse zal wor-
den gehouden. Alvorens deze zesdaag-
se van start gaat, wel voldoende tijd
om het parcours te verkennen en te
rusten. Onderwijl Johannes van Kem-
pen direct na de zesdaagse weer naar
Nederland terug vliegt, vertrekt Erwin
vanuit Griekenland naar Italië om te
trainen. In het weekend van 27/28 sep-
tember zijn in Piediluco wedstrijden
die meetellen voor het wereldkampi-
oenschap enduro en daar gaat hij zich
vervolgens op voorbereiden. 

Erwin: ‘Zo rond 1 oktober ben ik weer
in Vorden terug. Dan wat rust nemen
en mij prepareren voor het EK dat in
Vorden, Hengelo en Zelhem zal wor-
den gehouden. Maar eerst de Zesdaag-
se in Griekenland. Het Nederlands
Trophy team kent dezelfde samenstel-
ling als vorig jaar toen wij in Chili 4e
werden. (Het team bestaat uit: Hans
Vogels uit Best, Ralph Hubers uit Mid-
delaar, Mark Wassink uit Lochem,
Alex v.d. Broek uit Zundert, Amel Ad-
vocaat uit Noordeloos en Erwin Plek-
kenpol). Erwin: ‘Een sterk team, wij
gaan voor een podiumplek’. Individu-
eel gaat de Vordenaar voor goud. Dat
betekent dat je dan binnen tien pro-

cent van de tijd van de winnaar moet
finishen.

Het wordt voor Erwin Plekkenpol de
zevende Zesdaagse op rij. In Polen,
Nieuw Zeeland en Chili pakte hij de
gouden medaille! Erwin: ‘Het par-
cours in Serres heeft een harde onder-
grond met veel steenslag, kortom erg
zwaar. We moeten elke dag (vijf dagen)
280 kilometer rijden inclusief dage-
lijks tien crossproeven. Op de zesde
dag is er nog een slotcross van 20 kilo-
meter lang, we kunnen dus flink aan
de bak. Een plek bij de eerste tien zou
mooi zijn, maar als ik reëel ben moet
ik tevreden zijn met een plek bij de
eerste vijftien. Het deelnemersveld is
ontzettend sterk’, zo zegt de Vorde-
naar. 

Erwin Plekkenpol leeft en woont als
coureur van het HM-Zanardo Team al
bijna een half jaar in het Italiaanse
bergdorpje Bobbio in de buurt van de
stad Piacensa. ‘Wij hebben hier ontzet-
tend veel mogelijkheden om voor de
enduro te trainen. Dat doe ik veelal sa-
men met Stephan Merriman uit Aus-
tralië, een sympathieke vent waarmee
ik het goed kan vinden. Ook train ik
regelmatig met ploeggenoot Alessan-
dro Boturi. We trekken vanuit Piacen-
sa met ons team de Finnen Mika Aho-
la en Jan Mattila en de Italianen Oscar
Balleti, Fabio Mossini en Alessandro
Boturii naar de wedstrijden in Italië
zelf en naar andere landen. Weer te-
rug in Bobbio, trainen, om 22.30 uur
naar bed, slapen, om 7.30 uur ontbijt
en weer trainen. Wel op tijd de rust
pakken. S’avonds zelf koken, veelal
pasta’ s en natuurlijk elke dag even
bellen of mailen met Annemiek!

Het leven in Italië bevalt mij prima.
Communiceren in het Italiaans gaat
ook vrij aardig, wanneer het tenmin-
ste ‘motortaal’ betreft. De wedstrijden
die we in Europa voor de WK rijden
zijn zwaar maar over het algemeen
wel goed te doen. In de klasse waarin
ik uitkom (E3) is de concurrentie
moordend. Heel veel goede coureurs,
veelal een startveld van tussen de 25
en 30 man. Ik sta momenteel in mijn
klasse op de 16e plek. Ons team doet
het heel goed, in de E 1 klasse staat Mi-
ka Ahola zelfs bovenaan. Ik merk dat
ik nog steeds progressie boek. Volgend
jaar hoop ik op een eindklassering tus-
sen de 10e en de 15e plek. Vanwege
ons uitgebreide wedstrijdprogramma
hebben we enkele wedstrijden voor de
EK moeten laten schieten. In Portugal
heb ik wel gereden, daar werd ik eer-
ste’, zo zegt Erwin met een tevreden
gezicht.

Erwin Plekkenpol gaat in
Griekenland voor goud!

Het leven van profcoureur (enduro-
rijder) Erwin Plekkenpol is allesbe-
halve saai te noemen. Na een maan-
denlang verblijf in Italië en nog
maar net terug in Vorden, of er
staat al weer een dagje trainen in
België op het programma. Weer te-
rug, snel naar de garage om te sleu-
telen en nog eens sleutelen aan
zijn Honda. Terwijl vriendin Anne-
miek en de moeder van Erwin
druk bezig zijn met het maken van
corsages voor een bruiloft, komt
Erwin weer thuis. Even een praatje
met de pers maken, wederom de
garage in. De andere dag (afgelo-
pen vrijdag) geen motor, geen mo-
torpak maar een lekker ‘zittend’
kostuum want Erwin is die dag ge-
tuige bij het huwelijk van zijn
broer Mark. (‘Nee hoor geen motor-
sportfanaat, Mark voetbalt in het
eerste van Ruurlo’), zo legt Erwin
uit. Terwijl op diezelfde vrijdag-
avond het bruidspaar de laatste
dans nog moet inzetten, is Erwin al
weer thuis.

Nog steeds groeit het aantal kankerpa-
tiënten per jaar. Daarom is ook uw
steun hard nodig. Meer wetenschappe-
lijk onderzoek maakt het mogelijk om
patiënten beter te diagnosticeren, be-
handelingen op maat te bieden en een
betere nazorg voor deze groter wor-
dende groep patiënten te bieden.

In de bijna zestig jaar dat KWF Kanker-
bestrijding zich inzet voor de financie-

ring van wetenschappelijk onderzoek
en de voorlichting, en patiëntenon-
dersteuning is veel bereikt. Kanker is
niet altijd meer het doodvonnis. De
overlevingskansen zijn gestegen tot
meer dan 50%. Maar, de strijd is nog
niet gestreden. KWF Kankerbestrij-
ding roept u op om ook dit jaar weer
gul te geven voor een betere kwaliteit
van leven voor het nog groeiend aan-
tal patiënten in de toekomst.

De collectant van KWF Kankerbestrij-
ding komt in de week van maandag 1
t/ m 6 september in Vorden weer bij u
aan de deur.

Elke collectant kan zich legitimeren.
KWF Kankerbestrijding is te herken-
nen aan het rood-wit-blauwe logo met
de krab en aan het Keurmerk van het
Centraal Bureau Fondsenwerving.
Wie de collectant mist, kan een gift
overmaken op giro 26000.

Grootste collecte ooit blijft
nodig
KWF start collecteweek op 1 september

Op maandag 1 september gaat de
grootste collecte van Nederland
weer van start. Met maar liefst
120.000 vrijwilligers heeft KWF
Kankerbestrijding het grootste
aantal vrijwilligers op de been wat
resulteert in de hoogste collecte
opbrengst. Al zestig jaar is collecte-
ren heel succesvol. Met de totale
opbrengst kunnen zeventien we-
tenschappelijke onderzoeken ge-
durende vier jaar gefinancierd



Bloeiende borders, grote gazons, vele
oude bomen, beelden en unieke door-
kijkjes naar het Achterhoekse land-
schap, zorgen er voor dat de tuinen
van de Wildenborch met recht tot één
van de mooiste tuinen (in Engelse stijl)

van Nederland behoren. In de tuinen
treft het publiek onder andere een
unieke libanonceder die in de 18e
eeuw is geplant door de bekende dich-
ter A.C.W. Staring, die zoals wellicht
bekend vele jaren op het kasteel de
Wildenborch heeft gewoond. Honden
zijn niet toegestaan. In het koetshuis
is koffie en thee verkrijgbaar. Daar is
ook een kleine expositie van kasteel de
Wildenborch en haar bewoners vanaf
de middeleeuwen tot heden.

Open tuinendag Buitenplaats
kasteel de Wildenborch

Zondag 31 augustus zullen de
schitterende tuinen van kasteel de
Wildenborch, voor de laatste keer
dit jaar, voor het publiek worden
opengesteld.

Er zijn deze avond twee pauzes met in
de eerste de grote verloting en in de
tweede kan men dan de prijzen afha-
len, ook dit jaar gaan we voor: elk lot
een prijs!
We hebben dit jaar het LSK, het in de

regio beroemde Lochems Smartlap-
pen Koor, een groot koor met ca. 50 le-
den waarvan er op onze feestavond
zo'n 30 zullen optreden. Ze verzorgen
een hele avond en zij zullen 3 keer
voor ons optreden met een heel geva-
rieerd programma aan bekende, mis-
schien ook wat onbekendere liedjes,
maar in elk geval wordt het een gewel-
dig gezellige avond, meezingen kan
en mag natuurlijk ook.

Seniorensoos
Vierakker/Wichmond

De Oranjefeestavond is op donder-
dag 28 augustus a.s., de zaal is open
om 19.00 uur, het programma be-
gint om 19.30 uur.

De service en kwaliteit die men van
DA Ten Kate gewend is zal Etos Barend-
sen op dezelfde voet voortzetten. Het
betreft hier een één- dag service, dat
wil zeggen ‘vandaag brengen en mor-
gen weer ophalen’. Binnenkort zijn
ook loten van de Staatsloterij bij Etos
Barendsen verkrijgbaar.

Etos Barendsen neemt
stomerij service over
Zoals bekend gaat de vestiging van
DA drogisterij Ten Kate met ingang
van 1 september aanstaande slui-
ten. Met ingang van diezelfde da-
tum zal Etos Barendsen de stome-
rij service van Good Clean van Ten
Kate overnemen.

Wedvlucht vanaf Lommel over een af-
stand van circa 120 kilometer. Uitsla-
gen: H.A. Eykelkamp 1, 2, 3, 4, 11, 16,

17; C. Bruinsma 5, 14; Marc Tiemessen
6, 7, 8, 10; Comb. A en A Winkels 9, 12,
13, 15, 19, 20; W.J.S. Verbeek 18.

P.V. Vorden

GalerieBibliotheekVorden 5 septem-
ber t/m 16 november
Kunstweekend Vorden 6 en 7 septem-
ber
31 augustus t/m 12 oktober  Beeldend
kunstenaar Edith Snoek in galerie Ag-
nes Raben, Nieuwstad.

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

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

gave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

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

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

AUGUSTUS
26 Avondrondleiding Pinetum de Bel-

ten
27 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
28 PCOB koffieochtend bij hotel Bakker
28 Klootschietgroep de Vordense Pan
30 ANBO/PCOB rijbewijskeuring 70+

in de Wehme, info 55 20 03
September
3 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
3 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

4 Klootschietgroep de Vordense Pan
4 Bejaardenkring

10 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

10 L.V.G. Linde 55 jarig bestaan Verras-
singsavond

11 Klootschietgroep de Vordense Pan
17 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
17 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
18 Bejaardenkring
18 Klootschietgroep de Vordense Pan
24 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege 
25 Klootschietgroep de Vordense Pan

KUNST AGENDA VORDEN
Modevormgeving en beeldende kunst

Rijver. en ponyclub de Graafschap

Het afgelopen weekend was er weds-
rijd in Hummelo waar Anke Woerts
een 3de prijs behaalde met Spetter
met een punten totaal van 196 in de
klasse B dressuur paarden. Ook Dian-
ne smallegoor reed met haar fjord in
de prijzen bij de paarden. Zij behaalde
een 3de en een 4de prijs met 199 en
184 in de L2. Karin Groot Jebbink be-
haalde met Voila B een 1e  en een 2e
prijs met beide keren 195 punten in de
klasse L1 paarden. Sebastian Hamer
behaalde met Sunshine of Toys in de
L2 bij de pony's een 3e prijs met 193
punten.

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

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.

WESPEN NEST!!!
Bel Dijkerman Dierplaagbestrijdingen

Regio Bronckhorst

0573 - 22 14 30
06 - 33 814 997

Ook voor rat - muis - houtworm -
steenmarter - vliegen - enz.

ZONNEPIT
BROOD

NU 

€ 1.95

SUIKER-
BROOD

NU 

€ 1.45

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig t/m 2 september.

KERSEN
BAVAROISE-

VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Voor onze bloemen- en planten-
groothandel te Vorden

zoeken wij

ENTHOUSIASTE MENSEN DIE ONS
WILLEN HELPEN BIJ HET

VERPAKKEN VAN BLOEMEN
parttime/fulltime

Aanmelden alleen schriftelijk.

Vorden BV
Groothandel in bloemen en planten

Handelsweg 6
7251 JG  Vorden

DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN
� Gevelstenen � Dakpannen � Wand- en vloertegels

� Dakramen en accessoires � Sierbestrating 

� Diverse andere bouwmaterialen

Bedrijventerrein De Revelhorst:Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen

Telefoon (0575) 526 532, Fax (0575) 529 306, www.koordeman.nl

Gezocht: TSO-overblijfkrachten
De Tussen Schoolse Opvang (TSO) op de St. Willibrordusschool draait met

vaste TSO-overblijfkrachten die hiervoor een onkostenvergoeding voor

ontvangen. In het nieuwe schooljaar hebben we nog open plekken voor

vaste TSO-overblijfkrachten. Vaste krachten betekent meer rust, duidelijk-

heid in structuur en veiligheid. Iets wat we de kinderen graag willen bieden!

Bent u die vader/moeder/opa/oma/buurvouw enz……… die het leuk vindt

één of twee keer per week te helpen bij de TSO, meldt u zich dan aan.

Wat kunnen wij u bieden:
• U ontvangt een onkostenvergoeding* van € 8,= per keer (* per jaar kunt u

€ 1500,=  belastingvrij aan vrijwilligersbijdrage ontvangen);

• Uw eigen kinderen mogen op de dag dat u TSO-overblijfkracht bent kos-

teloos overblijven;

• U wordt een cursus Kinder-EHBO en de basiscursus TSO aangeboden.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u zich wenden tot Sabine Lubbers

(TSO-coördinator) email: tso@avonturijn-ruurlo.nl of telefoon (0573) 458130

of bezoek onze website: www.avonturijn-ruurlo.nl voor nadere informatie.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28
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We’j nog van too?

Wat is: A. Gich.
B. Klerazie.
C. Plaatse.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

De rijders die voor de HAMOVE vereni-
ging uitkomen hadden wisselend suc-
ces.

Raymond Schouten reed zich in de su-
persport klasse naar een eerste plaats
in de trainingen gevolgd door Swen
Ahnendorp en de uit Belgie afkomsti-
ge Vincent Lonbois. Fabian. Heusink-
veld (zie foto) reed zich naar een tien-
de positie en was daar uitermate tevre-
den mee. Jurjen Uitterdijk en Kevin
Leuven uitkomend op een Hartelman
getunde Yamaha reden zich respectie-
velijk naar een zesde en dertiende
plek op de grid. Mile Pajic kon zijn
draai niet vinden en eindigde tijdens
de trainingen op een teleurstellende
achtendertigste plaats. Bob Withag,
die er in de ochtend training van de
superbikes nog hard afviel, reed zich
naar een zesde positie voor de race op
zondag. Arie Vos was in deze klasse ie-
dereen te snel af en reed zich 2,5 se-
conde los van de Noor Tage Solberg.
De Belgische rijder Sepp Vermonden
pakte de derde plek tijdens de trainin-
gen.

De races voor het ONK begonnen op
zondag ruim een uur later dan was
voorzien. Het programma begon met
een race in de supersport klasse. Men
zette de coureurs niet op de goede
plaats voor de start waardoor een aan-
tal machines te warm werd en zo-
doende de start werd vertraagd. Na de
herstart vielen vier coureurs in een
van de eerste bochten. Een paar boch-
ten verder viel MRTT-Hugen rijder Fa-
bian Heusinkveld hard van zijn Yama-
ha. De motor vatte vlam en Heusink-

veld blesseerde zich aan zijn rug en
lijkt daarmee uitgeschakeld te zijn
voor de rest van het seizoen. Na nog-
maals een rode vlag situatie werd de
race herstart over acht ronden.Lon-
bois pakte de leiding in de wedstrijd
gevolgd door Ahnendorp. Schouten
die niet zo'n goede start had gemaakt
kwam steeds verder naar voren. Een
paar ronden voor het einde passeerde
hij zowel Ahnendorp als Lonbois en
won hij de race. Ahnendorp die derde
werd was zeer tevreden met het resul-
taat. Uitterdijk en v.Leuven werden
zesde en negende, terwijl Pajic slechts
negentiende werd.

De tweede race in de supersport had
dezelfde uitslag als de eerste wat be-
treft het podium. Ahnendorp liet we-
ten dat zijn Yamaha uitstekend reed
en dat zijn concurrenten sterker wa-
ren dan hij mede omdat deze normaal
gezien in de Superstock 1000 klasse rij-
den, dit is op EK niveau. Torleif Hartel-
man was tevreden met de resultaten
van v.Leuven en Uitterdijk die in deze
race zevende en achtste werden. Mile
Pajic kwam in deze race niet in de uit-
slag voor.

Arie Vos wist de eerste race in de su-
perbike klasse te winnen voor Joan Vei-
jer en Sepp Vermonden. HAMOVE rij-
der Bob Withag haalde na een machti-
ge start de finish niet nadat hij door
Ronald Ter Braake was geraakt. Daar-
na ging het blok kapot net toen hij
met z'n opmars bezig was om naar vo-
ren te komen. In de eerste ronde van
de tweede race voor de superbikes
ging het meteen alweer mis omdat

Veijer en Solberg onderuit gingen over
een oliespoor. De race werd niet meer
herstart omdat de tijd verstreken was.
De kampioenen in deze klassen zullen
pas bekend worden tijdens de laatste
race van het seizoen. De Race off
Champions zal worden gehouden op
13 en 14 september op het TT circuit
van Assen. Joey Den Besten won afgelo-
pen zondag tijdens de KNMV cup races
te Assen de wedstrijd in de 125-cc juni-
or-cup. Hij had maar liefst een voor-
sprong van 17 seconden op de tweede
man en 23 op de derde.

Ahnendorp blij met tweede plaatsen
in Spa Francorchamps

In het weekend van 16 en 17 augustus werd er op het circuit van Spa Fran-
corchamps in Belgie races gereden om het open Nederlands kampioen-
schap. Niet alle klassen kwamen aan de start maar wel de twee belangrijk-
ste voor het kampioenschap: de Dutch Supersport en Dutch Superbikes.
Daarnaast kwamen ook de zijspannen en de supermono's aan de start. Op
zondag waren er in elke klasse twee races. Tevens was er op zaterdag een
acht uren race die voornamelijk bezet was met Belgische deelnemers.

U krijgt op deze cursus informatie
over gezond afslanken, stimulans, tips
en ideeën van een goed opgeleide cur-
susleidster. De eetwijzer van EGA Ne-
derland geeft dagelijks gezonde voe-
ding zonder honger. Calorieën en pun-
ten tellen komt er niet aan te pas maar
en uitgebalanceerd programma zorgt
voor succes. Al 27 jaar zorgt deze ma-
nier van eten voor gewichtverminde-
ring bij velen. Wat ook niet onbelang-
rijk is: vele mensen voelen zich beter
dan ooit. meer energie dan voorheen.
Ook mensen met te hoge bloeddruk,
te hoog cholesterol, suikerziekte, mi-
graine, enz. hebben baat bij het EGA
programma. 
Zonder honger en met de heerlijkste
maaltijden raakt u uw overtollige ki-

lo's kwijt. Geen calorieën of punten
tellen maar gewoon gezond en verant-
woord eten. 

De EGA eetwijze staat in het boekje de
EGA eetwijzer deze krijgt u bij in-
schrijving., heeft al 27 jaar velen men-
sen gelukkig gemaakt met het beha-
len van hun streefgewicht. De sleutel
tot succes. Gezond en verantwoord af-
slanken zonder honger te hoeven heb-
ben! Wie droomt daar niet van. De eet-
wijze van EGA Nederland help u daar-
bij. Met deze eetwijze kunt u op een
verantwoorde manier uw kilo's kwijt
raken zonder honger te hoeven heb-
ben. U eet drie gevulde maaltijden en
aan tussendoortjes is ook gedacht.U
hoeft geen calorieën of punten te tel-
len. Het enige wat u hoeft te doen is
genoeg en verantwoord te eten! Bent u
nieuwsgierig geworden, sluit u dan
aan bij een van onze cursussen. Kijk
voor cursusplaatsen op www.egane-
derland.nl  U zult verbaast staan van
het resultaat van deze manier van af-
slanken.Zonder honger, met het gezin
mee eten en geen liflafjes. EGA is de
sleutel tot een blijvend succes!

EGA-Wichmond: Wilt u meer infor-
matie, of u laten inschrijven kunt u
bellen met Paula Sanders 0575-441801

Weg met de vakantiekilo's
Heb je ook vaak last van overtollige
vakantiekilo's? De nazomer is hét
moment om daar iets aan te doen.
Wilt u gezond en verantwoord af-
slanken in groepsverband? Dan
zijn de cursussen van EGA Neder-
land vast iets voor u. Door heel Ne-
derland worden deze cursussen ge-
geven. In de regio Bronckhorst
kunt u o.a. de EGA cursus volgen op
maandag en dinsdag in Wich-
mond voor de tijden zie www.ega-
wichmond.nl

De deelnemers kwamen uit Neder-
land en Duitsland om een dag te schil-
deren in het pittoreske Bronkhorst. Zij
zochten elk een eigen plekje op, waar
ze gelnspireerd aan het werk gingen.
Tot drie uur in de middag hadden ze
de tijd hun werken af te ronden. Daar-
na werden deze opgehangen op de
deel in Herberg de Gouden Leeuw. Het
publiek kon daar de schilderijen bekij-
ken, maar ook de jury ging aan de slag
met het verdelen van de punten.
En hoewel zij de werken moeilijk te be-
oordelen vonden, werden ze het snel

eens. Gekeken werd naar stijl, kleurge-
bruik en originaliteit. Vooral het uit
de standaard kleuren stappen werd ge-
waardeerd, zoals de complementaire
kleuren van de winnaar in de koper
categorie. De sepia kleuren in het
bronzen palet werden geassocieerd
met het oude Bronkhorst, als een ou-
de foto. De expressie van de zilverpalet
winnares en de vrolijke kleuren en
Franse uitstraling in het goud werden
eveneens beloond. Tenslotte werd de
publieksprijs bekendgemaakt. De heer
Kaanen mocht onder toezicht van ju-

ryvoorzitter de heer Jonker, de prijs-
winnaars feliciteren en hun prijzen
overhandigen. Dagpresident me-
vrouw Tetteroo sloot de dag af.

De prijswinnaars dingen mee naar de
hoofdprijs, een reis naar Kopenhagen.
Alle winnende schilderijen hangen in
de Burgerzaal aan de Lange Hofstraat
in Zutphen op zondag 31 augustus
2008. Deze expositie is geopend van
13.00 tot 16.00 uur en de prijsuitrei-
king begint om 14.15 uur. Die dag is
ook de kunstmarkt aan de IJsselkade.

Informatie over de prijswinnaars en
hun winnende werken, is binnenkort
te vinden op de site www.kleurenpa-
let.nl.

Kleurenpalet van de Achterhoek

Dagje schilderen in zonnig Bronkhorst

Zaterdag 23 augustus jl. werd de manifestatiedag van het Kleurenpalet
van de Achterhoek in Bronkhorst gehouden, georganiseerd door de Lion-
sclub. Het was een zonovergoten schilderdag en er konden 27 schilderijen
worden beoordeeld door een jury van drie dames. Het publiek koos haar
eigen winnaar.

Alle winnaars op de ‘Wall of Fame’, (v.l.n.r.) goud, zilver, brons en koper. Op de schildersezel staat de publiekswinnaar.

Deze jonge violist is 17 jaar en leer-
ling van Katarina Taruchaladze, Ve-
ra Beths en Kees Koelmans. Hij heeft
onder meer meegedaan aan het
prestigieuze Prinses Christina Con-
cours en samen gespeeld met het

Orkest van het Oosten. Koen Stapert
hoopt verder te studeren aan het
Amsterdamse Sweelinck Conserva-
torium. Organist Henk Noordam
speelt donderdag werken van
Böhm, Haydn en Walther. Samen
spelen zij muziek van Telemann,
Bach en Tsjaikowsky. 
Het concert begint om 15.30 uur. De
toegang is gratis, wel wordt er na af-
loop ter bestrijding van de kosten,
een collecte gehouden.

Bijzonder toeristenconcert
in dorpskerk Vorden
Donderdag 28 augustus geeft de
organist Henk Noordam uit
Twello samen met het vioolta-
lent Koen Stapert in de hervorm-
de dorpskerk een orgelconcert.
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RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

Laat u verwennen bij de Gravin

in ons sfeervolle restaurant of op het terras

3 GANGEN MENU € 27,50

HOOFDGERECHTEN van € 14,50

Ook uw adres voor feesten, partijen en vergaderingen.

Gelegen tegenover het station.

B E Z E T

Tuurlijk schat, 
ik vind het 

ook heel mooi, 
maar twaalf 

keer per dag?

www.ryans.nl

Rijksweg 85, tel. 0314 383302

Vanaf half september starten wij weer met een nieuwe danscursus

STIJLDANSEN  
voor TIENERS & PAREN

in de plaatsen:
Steenderen, Almen en Hengelo 

Inschrijving- en informatieavonden:

Telefonische inschrijving op werkdagen van 18.00 en 20.00 uur
op tel. nr. 0575-572462. Inschrijfgeld € 5,00 p.p.

Steenderen
Zondag 31 augustus

en 7 september
van 19.30 tot 20.30 uur

in zaal
“De Seven Steenen”

Almen
Woensdag 3 en
10 september

van 19.30 tot 20.30 uur
in zaal

“De Nieuwe Aanleg”

Hengelo Gld.
Vrijdag 5 en
12 september

van 19.30 tot 20.30 uur
in zaal

“Wolbrink”

Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo (Gld.)   T 0575- 46 52 58    

F 0575 - 46 01 81 E info@gotinkinstallatie.nl I www.gotinkinstallatie.nl

Functie omschrijving
Als monteur installeer je zelfstandig of in 
samenwerking, elektrotechnische installaties,
centrale verwarming, gas, waterinstallaties en
complete badkamers.

Wij vragen
• Enige jaren ervaring in een soortgelijke functie
• MBO werk- en denkniveau
• Servicegerichtheid 
• Een praktische, klantgerichte en 

collegiale instelling
• Inzet en goede contactuele vaardigheden 

Wij bieden
Een afwisselende baan met een prettige en 
directe werksfeer bij een gezonde en groeiende
onderneming. Naast goede arbeidsvoorwaarden
zijn er volop mogelijkheden voor studie en
eigen ontwikkeling.

Heb je interesse?
Stuur dan je sollicitatie voorzien van een 
CV naar Gotink Installatie
t.a.v. dhr. H. Gotink
Molenenk 6 

7255 AX Hengelo

Gotink Installatie is gevestigd in Hengelo (Gld) en beschikt over een eigen sanitair 
showroom. Als totaalinstallateur zijn wij actief in de gehele Achterhoek.
Vanwege toename van onze werkzaamheden zijn per direct op zoek naar

ELEKTROMONTEURS
LOODGIETERS / C.V MONTEURS

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 

E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Soms heeft een woning alleen een goede schilderbeurt nodig 

om in topconditie te blijven. Een andere keer moet er ook 

bouw kundig het een en ander gebeuren. Geen probleem:

we hebben alle vakmensen in huis om uw woning precies 

het onderhoud te geven dat nodig is. Alles onder één dak.

Met glasheldere afspraken. Daar worden u én uw woning beter van.

WE BRENGEN UW WONING
WEER HELEMAAL IN TOPCONDITIE 

Sigarenhandel
Wijnenburg

Voorbeeldadres 123
4567 AB  Voorbeeldstad

Hier won iemand

€ 10.000,-

Everwennink Totaal Gemak

Leeuwerikstraat 4

7261 GA Ruurlo

Kwaliteit & Service

MOOIE BUXUSVORMEN
Zaterdag 30 augustus

10% KORTING op alle planten

Openingstijden: ma. t/m vrij. 13.00 tot 17.00 uur, zat. de gehele dag.

Varsselseweg 20 Tel.: 06-53362300 heesterhof@planet.nl
Hengelo Gld. Tel.: 0575-462892 www.deheesterhof.nl

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

Vordenseweg 1, 7223 LM Baak

Zeer gunstig gelegen boerderij nabij Baakse
bossen. De boerderij bevat nog vele originele
kenmerken en is een Gemeentelijk Monument.
Er staan op het erf meerdere bijgebouwen.

Bouwjaar: 1817, oppervlakte: 97.30 are, inh. ca.
850 m3.

Kijkdagen 3 en 6 september a.s. van 14.00 tot
16.00 uur.

Inschrijfformulieren met de bijbehorende voor-
waarden op de kijkdagen en via Streek
Makelaars te verkrijgen.

Voor verdere informatie: Hans Boschloo, tel.:
06-30543954 en www.streekmakelaars.nl
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Desondanks is het gelukt en volgen
hieronder de eerste tien plaatsen:
De titel "Mooiste étalage van Vorden"
voor 2008 gaat naar  Siemerink Opti-
cien.

Op de 2e plaats is geëindigd Fashion
Corner, 3e plaats Welkoop Vorden, 4e
plaats Woninginrichting Lammers, 5e
plaats Autobedrijf A. Klein Brinke B.V.,
op een gedeelde 6e plaats Sfeer van Jo-
sephine, De Vordense Tuin en Super

De Boer, 7e plaats Mitra, 8e plaats
Weulen Kranenbarg & Zn. B.V., 9e
plaats Visser Mode en op de 10e plaats
VVV Vorden.
Het bestuur van de VOV dankt haar le-
den voor de deelname en feliciteert
haar lid Siemerink Opticien met de ti-
tel "Mooiste étalage van Vorden" en
haar leden Fashion Corner en Wel-
koop Vorden met de 2e resp. 3e prijs. 
De publieksprijs omtrent de etalage-
wedstrijd is gewonnen door Brigitte
Lichtenberg uit Vorden.

Uitslag étalagewedstrijd in landelijke sferen i.s.m. de Castle Fair

Op zaterdag 16 augustus jl. heeft de driekoppige jury, bestaande uit Mar-
cel Leferink, voorzitter VOV, Wim van Eendenburg, organisator Castle Fair
en Willy Kip, etaleur, zich gekweten van haar taak het jureren van de
"Mooiste étalage van Vorden".  Het was geen gemakkelijke taak om uit 32
deelnemende Vordense ondernemers, die zich op een geweldige manier
hebben ingezet deze titel te veroveren, de winnaar te kiezen.

1e prijs Siemerink opticien

2e prijs Fashion Corner

3e prijs Welkoop Vorden

Deze wandeling voert u vanaf de
windmolen De Hoop via de Hackfort-
sche windmolen naar de Hackfortsche
watermolen en weer terug naar Vor-
den. 
Met déze molens kunt u kennis ma-
ken met drie belangrijke molentypes
die we in Nederland kennen. De riet-
gedekte molen De Hoop met een stel-
ling en stenen ondertoren, De Hack-
fortsche windmolen met een massieve
stenen romp en de watermolen van
Hackfort met een onderslagrad. On-
derweg kunt u deze molens bezoeken
en bekijken en u erover verwonderen
hoe prachtig de enorme krachten
door een ingenieus raderwerk worden
omgevormd tot het draaien van de
tonnenzware molensteen.

In de routebeschrijving kunt u lezen
hoe wind én water in Vorden werden
benut. Waarbij de Baakse Beek een
grote rol speelde met watermolens bij
Kasteel Vorden en bij kasteel Hackfort.
Maar tevens kunt u tijdens deze wan-
deling lezen en ervaren hoe in een ver
verleden wind en water (en ijs) het
landschap hebben gevormd. En hoe
wij óók in de Achterhoek de loop van
het water naar onze hand moesten
zetten om droge voeten te houden. In
de voorafgaande week kunt u tot za-
terdag 13 september 16.00 uur de rou-
tebeschrijving ophalen bij het V.V.V. in
Vorden.

De molens zijn open tussen 10.00 en
17.00 uur. De lengte van de wandeling
is 6 k.m. U wordt verzocht om uw au-
to niet op het parkeerterrein van de
Dierenspeciaalzaak te parkeren.

Van Molen tot Molen
"Van Molen tot Molen" heet de wan-
deling die op 13 september, Monu-
mentendag", voor u is uitgezet.

HOE RICHT IK MIJN HUIS IN?
Na het succes van vorig jaar wordt
de cursus  "Hoe richt ik mijn huis in
?" herhaald. U leert veel over meu-
belstijlen, het gebruik van de ruim-
te, materialen, kleur, licht, kunst en
decoratie. Deze cursus start op dins-
dagavond 7 oktober a.s.

BEROEMDE ONTWERPERS.
Altijd meer willen weten over Bau-

haus, Rietveld, Gispen e.a.? Er wordt
gebruikgemaakt van veel beeldma-
teriaal van o.a. het Rietveld-Schrö-
derhuis en museumwoning Huis
Sonneveld. U maakt kennis met een
aantal "grote meesters". Deze cursus
start op donderdagavond 9 oktober
a.s. Meer informatie kunt u vinden
op de site www.gewoonkunst.nl.
Ook kunt u bellen naar 0575 -
553223.

Cursussen geWOONKUNST
Na de vakantie weer zin om een nieuwe cursus te  beginnen? Op 7 en
9 oktober start Lenie Suter in Atelier geWOONKUNST in Vorden weer
een tweetal interieur-cursussen van elk 7 avonden.

Postduivenvereniging Steeds sneller
Hengelo-GLD
Zaterdag 23 augustus werden de dui-
ven gelost in Lommel (112 km ) Dit was
de tweede natourvlucht. De duiven
werden gelost om 13.15 uur met een
kalme zuidwesten wind. Er waren 226
duiven in concours, waarvan de eerste
duif aankwam  bij A. Kamperman om
14.29 uur. Snelheid eerste duif ruim
90 km. per uur.

UITSLAG: 
1. A. Kamperman
2. G. Kempers 
3. R. Koers
4. A. Luesink
5. G. Hendriks

UITSLAG JEUGD: 
1. Kelly Bergervoet
2. Thom Borneman
3. Ellen van Melis

D u i v e n s p o r t

Het damesteam is afgelopen seizoen
gepromoveerd naar de derde klasse.
Door langdurige blessures en studie
verschijnen er echter minder dames
aan de start van aankomend sei-
zoen. Hierdoor zijn wij dringend op
zoek naar handbaldames om ons

team te komen versterken. Het da-
mesteam heeft naast leden uit Hen-
gelo ook leden uit Halle, Zutphen en
Warnsveld. De training wordt ver-
zorgd door handbalgoeroe Ton van
Huffelen uit Zelhem en is op de don-
derdagavond in sporthal De Kamp
in Hengelo. De eerste training is op
donderdag 4 september. Rond de
klok van negen start de training. 

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Marion Mijnen
(06-46282263) of stuur een mail naar
svquintus@raketnet.nl. 
Voor meer informatie over onze ver-
eniging verwijzen wij u naar onze
website www.svquintus.nl

SV Quintus zoekt met
spoed handbaldames
Handbalvereniging SV Quintus is
een actieve vereniging in Henge-
lo Gld. De vereniging heeft onge-
veer 45 enthousiaste leden en
speelt competitie met een da-
mesteam, een herenteam, A-
jeugd (15-17 jaar) en B-jeugd (11-14
jaar). SV Quintus is de enige
handbalvereniging binnen de
gemeente Bronckhorst.

Voor de komende cursus, bestaande
uit 3 bijeenkomsten, zijn nog enkele
plaatsen vrij.  

Deze start op dinsdag 9 september
2008. Babymassage helpt  bij de verde-
re ontwikkeling van alle organen, ver-
betering van lymfesysteem, hechting
en binding tussen ouders en baby wor-
den versterkt. Het is altijd weer feest
om te zien dat de baby's er heerlijk van

genieten. Na de massage is er een mo-
gelijkheid dat de baby in bad gaan. Dit
kan een extra dimensie geven voor
ontspanning. Tevens geeft Marlies
Aartsen kort uitleg over hersenwer-
king en de yogaoefeningen voor ba-
by's. Het heeft effect op de ontwikke-
ling en het coördinatie- en concentra-
tievermogen van de baby. Werkende
als Lichaamsgerichte kinder- en jeugd-
therapeute, geeft ze hierbij tips waar-
om het belangrijk is dat baby's bv. le-
ren kruipen.

Op zaterdag en zondag 6 en 7 septem-
ber 2008 zijn er weer Open Huisdagen
in de Massagepraktijk van Marlies
Aartsen, aan Het Hoge 3 te Vorden. Ie-
dereen is welkom voor informatie be-
treffende de werkwijze en de verschil-
lende massagevormen die gegeven
worden in de praktijk. Meer informa-
tie en opgave voor komende cursus
kan via www.marliesaartsen.nl Of
neem contact op met Marlies Aartsen
tel. 0575-556217.

Babymassage gezond voor
ouders en baby
Door het jaar heen start Marlies
Aartsen van Massagepraktijk voor
kinderen en volwassenen uit Vor-
den, regelmatig met kleine groep-
jes ouders die babymassage willen
leren. Tegenwoordig werkt Marlies
Aartsen op aanvraag en dat functi-
oneert zeer goed. Baby's worden
immers ook in mei en juni gebo-
ren. Wachten tot er een cursus be-
gint in het najaar kan dan te lang
duren. Daarom werd er ook deze
zomervakantie gestart met een
cursus.

De cursus wordt gegeven bij voldoen-
de deelname, minimaal 12 personen.
Informatie over de kosten en opgeven
kan bij secretaris Mien Vorsselman, te-
lefoon (0314) 623348, email: mvanper-
nis@upcmail.nl. Of bij bestuurslid
Theo Schut, telefoon (0575) 451822,
email theo.schut@planet.nl.
Iedereen die mensen kent die willen
leren bridgen, mogen op deze cursus
worden geattendeerd!

Bridgen is leuk en leerzaam,
maar bridgen moet je wel leren!

Beginnerscursus
bridgen

In het komend najaar wordt door
Bridgeclub Bronkhorst op de don-
derdagavond een beginnerscursus
bridgen gegeven. Docent Inge Pel-
lenberg zal in Zaal Den Bremer in
Toldijk de cursus begeleiden.
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PROGRAMMA WOENSDAG 10
SEPTEMBER
De Achterhoekse vertellersavond op
woensdag 10 september in zaal Den
Bremer te Toldijk vormt een voor-
proefje van het programma.
Ook de taal is een soort spoor uit het
verleden. Op deze avond zullen daar-
om verhalen en gedichten in dialect
worden voorgedragen door schrij-
vers/vertellers van de "Dialectkring
Achterhook en Liemers" en door
"Vrienden van de streektaal veur Lo-
chem en umgeving". Ook het Staring
Instituut verleent haar medewerking.
Muzikaal wordt het programma aan-
gevuld door harmonicaspelers van De
Harmonicanen uit Zelhem. De presen-
tatie is in handen van Arie Ribbers,
streektaalconsulent en bekend van Ra-
dio Gelderland.
De avond is voor iedereen gratis toe-
gankelijk (maar vol = vol).

PROGRAMMA ZATERDAG 13 SEP-
TEMBER:
Spokentocht - Vanouds is de Achter-
hoek een gebied vol sagen en legen-
den. In de donkere wintermaanden
vertelden de inwoners elkaar bij het
knappende haardvuur 'verhalen van
vrogger'. Spannende, romantische,
ontroerende, soms met de keiharde
werkelijkheid van die tijd. Niet zelden
kwamen in die verhalen ook spoken,
weerlichtjes en witte wieven aan bod.
In deze tijd zijn ook die vertelsels spo-
ren en relicten uit het verleden. In de
omgeving van Vorden zijn diverse
plekken te vinden waar zich volgens
overlevering bijzondere, spannende
en mysterieuze zaken hebben afge-
speeld. 
In dat kader vindt er een speciale Spo-
kentocht per fiets plaats langs deze
'mystieke locaties' rond Vorden. Onder
begeleiding van een gids, een soort
hoofdspook, zullen deze verhalen on-
derweg uitgebreid aan bod komen en
wellicht ontmoeten wij nog enige van
deze 'vremde signaturen'. Het vertrek
is om 19.00 uur per fiets vanaf het
VVV-kantoor te Vorden. Bij voldoende
belangstelling vertrekt er een tweede
groep om 19.30 uur.

Tentoonstelling 150 jaar Halle  - in de
Grote Kerk te Halle, gratis toeganke-
lijk.

Op 27 juni 1858 werd de Grote Kerk in
Halle in gebruik genomen en dat was
tevens het startsein voor het ontstaan
van het dorp Halle, dat in de daarop-
volgende jaren ontstond tussen de in
1848 gebouwde molen van Coops en
de Grote Kerk. Nu dus 150 jaar gele-
den! Dit jubileum wordt onder het
motto: Halle, van en voor elkaar, kerk
en dorp 150 jaar, gevierd met een
reeks van festiviteiten verspreid over
het hele jaar. Onderdeel is onder meer
een expositie waar met foto's en tekst
een beeld geschetst wordt van vooral
het laatste deel van deze 150 jaren.
Maar ook gaat de expositie over de
eeuwen daarvoor. Halle viert nu het
150-jarig bestaan van het dorp maar is
veel ouder. Maar dan in de vorm van
het flank-esdorp langs de huidige Plui-
mersdijk, dat al bijna 1000 jaar gele-
den wordt genoemd in oude docu-
menten.  Halle ligt op de Halse rug,
een voor Nederland unieke zandrug
want nergens in ons land is een zoda-
nig langgerekte, smalle en hoge rug te
vinden. De Halse rug was eeuwenlang
de enige mogelijkheid om door het la-
ge en moerasrijke midden van de Ach-
terhoek te komen. Het gevolg was dat
hier een zeer belangrijke handelsrou-
te ontstond die vervolgens weer leidde
tot een landweer met tolpost en waar-
schijnlijk zelfs een fort. De expositie is
onder meer tijdens de Open Monu-
mentendagen (gratis) te bezichtigen
in de Grote Kerk aan de Dorpsstraat. In
de kerk is te koop over de geschiedenis
van Halle.

PROGRAMMA ZATERDAG 13 EN
ZONDAG 14 SEPTEMBER:
Gezien het ruime aanbod zijn de ove-
rige activiteiten dit jaar verspreid over
twee dagen: zaterdag 13 én zondag 14
september, telkens van 11.00 tot 17.00
uur. U hoeft dus niets te missen!

IN HET SPOOR VAN DE TWEEDE
WERELDOORLOG
Een fiets- of autotocht (40 km) vanaf
het Achterhoeks Museum '40-'45 in
Hengelo. Het is een bijzondere route
geworden langs tal van bekende en
minder bekende locaties/sporen uit de
Tweede Wereldoorlog. We noemen
o.a. de synagoge in Hengelo; in de om-
geving van 't Zelle de plaats van de
moord op minister Folkert Posthuma
(1943); aan de Stellingweg een plan
voor een V1-baan; neergestorte bom-
menwerper te Varssel; aan de Voortse-
weg een onderduiklocatie op het erf
van een boerderij;  resten van radar- en
luchtzoekinstallaties en manschap-
pen schuilplaats bij een boerderij aan
de Hoogstraat/Beekstraat; landhuis 't
Kervel met schuilplaats voor 15 joden
en in het laatste oorlogsjaar in ge-
bruik als noodziekenhuis, etc. De rou-
te wordt onderweg gedocumenteerd
met tekstpanelen en foto's.

HET ACHTERHOEKS MUSEUM
1940-1945 TE HENGELO
Beide dagen geopend en de toegang is
gratis. Een unieke gelegenheid om dit
weekend, in het kader van Open Mo-
numentendag, kennis te nemen van
wat er zich in de Tweede Wereldoor-
log allemaal in onze regio heeft afge-
speeld. De bijzondere en met veel zorg
opgebouwd diorama's vertellen het
verhaal van de Tweede Wereldoorlog
in de Achterhoek. Opkomst en op-
bouw Derde Rijk onder Adolf Hitler.
Documenten, fotomateriaal en andere
artefacten met betrekking tot de
NSDAP en de Hitler Jugend. Verder
aandacht voor de annexatie van Oos-
tenrijk en Tsjecho-Slowakije. Kortom,
veel sporen uit het verleden worden
op een levensechte manier zichtbaar
gemaakt.

MUSEUMBOERDERIJ SMEDE-
KINCK ZELHEM
Ook Museumboerderij Smedekinck,
gevestigd in een prachtig gerestaureer-
de historische boerderij te Zelhem is
beide dagen gratis toegankelijk.  Sme-
dekinck werd al in 1341 genoemd als
leengoed van het, door Ludger, ge-
stichte klooster in Werden (Duitsland).
De permanente expositie geeft u een
inzicht in de ontstaansgeschiedenis
en leefwijze van de Zelhemmers door
de eeuwen heen. Verder zijn er doorlo-
pend wissel- en thema-exposities. Alle
tentoonstellingsruimtes zijn op de be-
gane grond en rolstoelvriendelijk. De
deale, waar o.a. koffie, thee en fris ver-
krijgbaar zijn, biedt plaats aan onge-
veer 80 personen. De collectie bestaat
onder andere uit: de erfgoedkamer
van de voormalige gemeente Zelhem,
met daarin een presentatie van een
aantal goederen uit het voormalige
Zelhemse gemeentehuis voor de her-
indeling van 2004. Een stijlkamer met
een compleet ingerichte ouderwetse
boerenwoonkeuken. Met daarin een
bedstede, kersenhouten kabinet met
linnenuitzet, klaptafel met knopstoe-
len, schouw met borden, haardplaat,
enz. Kleding uit vervlogen tijden; kle-
derdrachten, knipmutsen, kantklos-
sen, spinnen, letterdoeken en zie hoe
het vlas bewerkt werd. De oude bako-
ven en een waterput zijn gerestau-
reerd. Een ouderwetse keuken met for-
nuis, pomp en daarbij emaillen potten
en pannen. Oude werktuigen; ploegen
en andere, soms heel grote landbouw-
werktuigen. Gereedschappen voor
landbouw, timmeren, bakken, smede-
rijen en kuiperijen. Het traject van de
vervaardiging van midwinterhoorns.
Er is een expositie over het leven en
werken van Ludger, die o.a. ruim 1200
jaar geleden de Zelhemse kerk stichtte
en eigenaar was van deze boerderij.
Kloostermoppen, medailles, munten,
zegels, brochures, boeken, schilderij-
en, kaarsen, e.d., met m.m.v. de Lud-
gerkring Oost-Gelderland. Er is een

keuze uit de Culturele Atlas Zelhem
en een expositie over het ontstaan van
de Boerenleenbank in Zelhem. Bo-
demvondsten van diverse opgravingen
in en rondom Zelhem: eeuwenoude
urnen uit grafvelden, delen van een
houten waterput en andere waarde-
volle stukken. Het erfgoedmuseum
Smedekinck vindt u aan de Pluimers-
dijk 5 te Zelhem.

EXPOSITIE: UITVAART VROEGER
EN NU
In het kader van het 'Jaar van het Reli-
gieus Erfgoed' en passend in het the-
ma Sporen van Open Monumenten-
dag 2008, organiseert museum 'Sme-
dekinck' in Zelhem tot en met 30 okto-
ber 2008 de tentoonstelling 'Uitvaart
vroeger en nu'. Er worden relikwieën
getoond, die door diverse godsdien-
sten worden gebruikt, alsook oude en
nieuwe kisten en urnen. Daarnaast de-
monstraties b.v. door een steenhou-
wer. Tevens is medewerking toegezegd
door de 'Liturgische Bloemschikgroep'
uit Zelhem. Tijdens de Open Monu-
mentendagen zal deze groep door hen
gemaakte bloemstukken tonen en
daarbij uitleg geven over deze speciale
manier van bloemschikken. Uiteraard
is ook deze expositie dit weekend gra-
tis toegankelijk. Aanvullend aan de ex-
positie: Lambertikerk en Ludgerkerkje
(alleen op zaterdag) In en rondom de
Lambertikerk van Zelhem zijn veel
sporen zichtbaar. Te denken valt aan
de stichting van het eerste kerkje ruim
1200 jaar geleden. De opgravingen in
1946 die de geschiedenis van het kerk-
gebouw weerspiegelen. De ijzeroer-
brokken, grafzerkfragmenten, de graf-
kelder onder het koor, het steentje van
het calvariekruis en nog veel meer (al-
leen op zaterdag van 11.00 uur tot
17.00 uur). In 2001 herdacht Zelhem
het 1200-jarig van de plaats, geheten
Salehem. Ter gelegenheid daarvan is
een replica gebouwd van het door Lud-
ger gestichte kapelletje. Achter de bi-
bliotheek, naast de Lambertikerk staat
het Ludgerkerkje in het parkje. Deze
activiteiten voor Open Monumenten-
dag 2008 wil een spoor zijn in en rond
de Lambertikerk van Zelhem. Die spo-
ren gaan tot ruim 12 eeuwen terug als
begin 800 missionaris Ludger van Ka-
rel de Grote opdracht krijgt het Evan-
gelie in ons gebied te brengen.

FIETSEXCURSIE LANGS SPOREN
VAN ZES LANSCHAPSTYPEN
Tijdens beide Open Monumentenda-
gen vertrekken om 11.00 uur en 13.30
uur fietstochten onder leiding van
gidsen van het IVN voor een rit van on-
geveer 30 km langs zes bijzondere
landschapstypen in en rond Zelhem.
De start is bij Museum Smedekinck
aan de Pluimersdijk. Middels een bij-
zonder aantrekkelijke route maken
we kennis met een beekbegeleidend
landschap, het kleinschalige kampen-

landschap, de enken of essen, zandver-
stuivingen, veengebieden en een ge-
bied van dekzandruggen. Onderweg
valt er natuurlijk te genieten van de
fraaie natuur met voor een deel nog
fraai in bloei staande planten. Het ge-
bied is natuurlijk een fantastisch voor-
beeld van het Achterhoekse coulisse-
landschap, veel afwisseling met prach-
tige, veelal Saksische, boerderijen.
Voor degenen voor wie de fietsafstand
een bezwaar is, is de route ook als au-
toroute beschikbaar.

EEN URNENVELD IN
STEENDEREN 1000-en jaren oude
graven blootgelegd.....
Expositie in de Martinuskerk te Baak,
expositie over de recente opgravingen
in Steenderen. In de Martinuskerk van
Baak zal een overzichtstentoonstelling
worden ingericht van de opgravingen
in 2007 in het kader van de uitbrei-
ding van de Aviko te Steenderen. Aan
de hand van kaarten, tekeningen en
foto's krijgt men een prachtig beeld
van de omvang van deze nederzetting.
Ook zal een deel van de vondsten
(deels gerestaureerd) uit de IJzertijd
(ongeveer 600 jaar voor Christus) en de
Middeleeuwen worden getoond. Ook
de onlangs gepresenteerde archeologi-
sche verwachtingskaart voor de gehe-
le gemeente Bronckhorst zal in groot
formaat worden gepresenteerd. Uiter-
aard gratis toegankelijk.

WANDELING ROND HET KLEINSTE
STADJE BRONKHORST
Iedereen kent Bronkhorst. Iedereen
geniet van de sfeer van dit prachtig ge-
restaureerde, wellicht kleinste stadje
van ons land. Een parel binnen onze
gemeente. De gemoedelijkheid komt
iedereen tegemoet. Maar Bronkhorst
is nóg mooier! Om u dit te laten zien is
er een speciale wandeling uitgezet
'aan de buitenkant' van het stadje. We
wandelen langs plekjes waar men nor-
maal niet komt en waar men een to-
taal ander gezicht heeft op Bronk-
horst en de omgeving. Bijzonder inte-
ressant zijn o.a. de kasteelheuvel van
de eertijds machtige burcht Bronk-
horst, het stoomgemaalcomplex en
het Joodse kerkhof. Een uitgebreide
routebeschrijving is in/bij de kapel van
Bronkhorst gratis verkrijgbaar. De
wandeling is ongeveer 5 kilometer
lang en goed schoeisel wordt van har-
te aanbevolen.

Open Monumentendag 2008
wordt in de gemeente Bronck-
horst georganiseerd door de
Stichting Open Monumenten-
dag Bronckhorst. 

Voor vragen of inlichtingen
kunt u terecht bij Rinus Rabe-
ling, telefoon 0313-472968.

Open monumentendag in de gemeente Bronckhorst
Tijdens de Open Monumentendag
2008 (zaterdag 13 en zondag 14 sep-
tember a.s.) zal alles draaien om
het thema SPOREN.  Een thema
met veel aanknopingspunten, dat
gedurende dit tweede weekend van
september op velerlei manieren
een invulling krijgt. Alle activitei-
ten zijn gratis en zijn mede moge-
lijk gemaakt door de Gemeente
Bronckhorst, Aviko BV, Steenderen
en Liemers Bijenhof Grond en We-
gen BV, Duiven.

OPEN GALERIES EN ATELIERS
Op zaterdag zijn elf galeries en ate-
liers in Vorden geopend, op zondag
komen daar bij dezelfde tijden nog
een galerie en een museum bij. VVV-
Vorden is ook open tijdens het kunst-
weekend. Het informatieblad KZV
geeft korte informatie over alle deel-
nemers en een plattegrond toont u
waar alle locaties te vinden zijn. Die
locaties zijn ook herkenbaar aan de
KZV-vlag. Veelal zijn de beeldend
kunstenaars/vormgevers aanwezig

om met het publiek in gesprek te
gaan. Dit keer zijn de informatiebla-
den in kleur uitgevoerd dankzij fi-
nanciële steun van Cultuurfonds
Vorden (dit voorjaar opge-richt) en
drukkerij Weevers. De bladen zijn
vooraf verkrijgbaar bij Bibliotheek
Vorden en VVV-Vorden. Ze zijn tevens
te downloaden via www.kunstzon-
dagvorden.nl 

EEN TIPJE VAN DE SLUIER
U treft een diversiteit aan kunstvor-
men en kunstdisciplines aan tijdens
dit kunstweekend zoals fotografie,
viltobjecten en objecten in organi-
sche materiaal, monumentale beel-
den en klein plastiek, abstracte en
zeer realistische schilderijen in olie-
verf of sluiertechniek, animatiepop-
pen en -films en 3D design. In Gale-
rieBibliotheekVorden exposeert de
in Vorden geboren en getogen mode-
vormgever Antoine Peters samen
met conceptueel beeldend kunste-
naar Helene Gandolfi. De tentoon-
stelling 'A Smell of Fashion' wordt
vrijdag 5 september om 20:00 uur ge-
opend. Op zaterdag 6 september

vindt om 11:30 uur in galerie Agnes
Raben de opening plaats van de ten-
toonstelling van ontwerpster Maar-
tje Halink: 'Shoe Design'.

IN DE SCHIJNWERPER
Het licht schijnt dit keer op Galerij
Amare aan de Komvonderlaan 6 in
Vorden. Het idee van deze galerij
werd geboren op het moment dat
Jan Willem Drijver en Josée van der
Staak het oude boerderijtje aan de
beek gingen bewonen. Fiet van den
Bergh - de overleden eerste echtgeno-
te van Jan Willem - tekende, schilder-
de en werkte met keramiek, graag en
veel. Zij was een amateur in hart en
nieren. Hun huis werd te klein voor
alle spullen en JW zei altijd: in het
volgende huis komt een echte expo-
sitieruimte. Helaas heeft Fiet dat zelf
niet meer mogen meemaken, maar
de eerste expositie in galerij Amare
was wel met werk van haar. De naam
'Amare' is afgeleid van de oorspron-
kelijke betekenis van het woord
'amateur': liefhebber. JW en Josée
proberen met deze naam uit te dra-
gen dat de galerij werk toont van de

met hart en ziel werkende kunste-
naar, die zich met recht amateur
durft te noemen. 

Dit weekend kunt u kennis maken
met de schilderijen van Erie Beinte-
ma - van Noorden en de beelden van
Sjef Plaum. 
Erie kreeg voor en na haar opleiding
als creatief therapeut beeldend in
Amersfoort van verschillende kun-
stenaars les in uiteenlopende tech-
nieken: onder anderen van Jos Ro-
vers (docent Kunstacademie Amster-
dam), Jan Velthuis en Ben Vernim-
men. De laatste jaren schildert zij
met een kunstenaarsgroep in Zwolle
op een abstraherende manier met
nadrukkelijk gebruik van lichteffec-
ten. De natuur, mensen en hun om-
geving inspireren haar: 'De beelden
en kleuren ontstaan meestal tijdens
het schilderen, waarbij ik probeer
een stemming of gevoel vast te leg-
gen.' Zij werkt vaak met acryl maar
ook met aquarelverf, het laatste
meestal op de wadden. 
Sjef Plaum is werkzaam geweest als

tropenarts in diverse landen. Na zijn

terugkeer in Nederland is hij in As-
sen via Lucas Klein en Wieger Fren-
ken in aanraking gekomen met het
beeldhouwen. Zijn belangrijkste le-
raar en inspirator is de bekende Cata-
laanse beeldhouwer Josef Castell ge-
weest. Als vriend des huizes heeft
Sjef regelmatig langere tijd doorge-
bracht in Castell's huis en atelier in
de buurt van St Paul de Fenouilledes,
om vertrouwd te raken met de vele
uiteenlopende beeldhouwtechnie-
ken, maar zeker ook om de rijke cul-
tuur van deze prachtige streek aan
de voet van de Pyreneeën te ontdek-
ken. Sjef streeft in zijn werk naar een
zo strak mogelijk lijnenspel waaraan
Castell's idee van de zuivere lijn ten
grondslag ligt. Hij heeft een voor-
keur voor gebogen lijnen die geac-
centueerd worden door delen van
het beeld ongepolijst te laten. Hij
werkt in serpentijn en albast maar
het meest in arduin (Belgisch hard-
steen). 

KunstZondagVorden wordt viermaal
per jaar gehouden; dit jaar is dat nog
op zondag 14 december.

Voor één keer KunstWeekendVorden
Om een zo groot mogelijk pu-
bliek van alle leeftijden de gele-
genheid te bieden, kennis te ma-
ken met het begrip 'KunstZon-
dagVorden', heeft de organisatie
besloten voor één keer een kunst-
weekend te organiseren. Op zater-
dag 6 en zondag 7 september zijn
de galeries en ateliers in Vorden
geopend. Het publiek zal op me-
nige plek weer verrast worden
door het gevarieerde kunstaan-
bod. VVV-Vorden fungeert als cen-
traal punt, samen met GalerieBi-
bliotheek-Vorden.
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Niets zo prettig als in de 
zomer lekker van het water 
genieten. Als je er even bij 
stil staat, is dat eigenlijk 
best wel bijzonder. Water 
moet voor mensen gezond 
en aantrekkelijk genoeg zijn 
om in te zwemmen, op te 
varen of aan te wonen en 
te werken. En water moet 
ook voor dieren en planten 
schoon zijn. Dat voor elkaar 
krijgen, is geen eenvoudige 
opdracht, zeker omdat we 
nu ook nog eens te maken 
krijgen met de klimaat-
verandering. Natuurlijk doen 
we ons best om afvalwater 
te zuiveren, maar op veel 
plaatsen zitten nog veel 
meststoffen in het water. 
In combinatie met steeds 

hogere temperaturen 
vergroot dat de kans op 
blauwalg en andere 
waterproblemen. 

Daarom worden er allerlei 
maatregelen genomen om 
de waterkwaliteit te 
verbeteren. Dat doen we 
in eigen land, maar er zijn 
ook Europese afspraken 
gemaakt. Veel water komt 
tenslotte via onze buur-
landen naar ons toe, dus 
zijn we deels afhankelijk 
van maatregelen die daar 
worden genomen. Zelf kun 
je ook een bijdrage leveren 
door bijvoorbeeld geen 
vervuilende stoffen (zoals 
verfresten) door de 
gootsteen te spoelen.

Gezond water voor iedereen,

hoe doen we dat toch?

Doe mee met de unieke waterrace:
7 september in Rotterdam
Over een bijdrage gesproken. Tijdens de Wereldhaven-
dagen in Rotterdam organiseren we op 7 september een
spectaculaire waterrace waar jij aan mee kunt doen. Test je
kennis over water en race mee, want het beste team wint 
een fantastische wildwaterdag. Kijk voor meer informatie 
op www.nederlandleeftmetwater.nl.

Duik daar maar eens in.

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

GRATIS 2E BIOSCOOPKAARTJE BIJ ELKE € 20,00

DUJARDIN VIEUX
100 cl

van 12.49
nu 9.99

FRIESCHE VLAG
MILK & FRUIT
diverse varianten

nu 1+1 1+1 GG RRAATTIISS
AH
SPERZIEBONEN
500 gram

nu 0.49

AH FILET AMERICAIN 
diverse varianten

per 100 gram nu  0.99

AH
RUNDERTARTAAR
diverse varianten

o.a. voordeelverpakking

à 6 stuks nu 5.49

PAGE
TOILETPAPIER
pak 32 rollen

van 11.40
nu  7.99

HAK GROENTEN-
CONSERVEN
diverse varianten 3 potten à 370 ml

2+1 G2+1 G RRAATT IISS



Arjan Mombarg: ‘Het weer in Fries-
land kon alle kanten op, toch leek het
er vlak voor de start op dat het droog
zou blijven, blauwe lucht maar wel
veel wind. Dus koos ik voor ‘bandjes’
voor droog weer. Karlo Timmerman,
net als ik nog volop in de race voor de
eindzege gokte op nat weer, dus ande-
re bandjes om de wieltjes.Dat pakte
goed voor hem uit, een tweede plaats
in het dagklassement en winnaar van
het eindklassement’. De Vordenaar
werd zaterdag 9e en eindigde hij in
het eindklassement op een fraaie
tweede plaats. Gerekend over de vier
verreden marathons (in totaal onge-
veer 325 kilometer) een achterstand
op de winnaar van slechts 15 secon-
den!

De vooruitzichten leken zaterdag voor
Arjan Mombarg goed. De Nefit-ploeg
(4 man sterk) had de tactiek op Arjan
afgestemd, hij was de kopman. Sjoerd
Huisman voor de aanvang: ‘Arjan
Mombarg rijdt het gehele seizoen voor
mij. Hij staat er in het tussenklasse-
ment goed voor. Vandaag wil ik voor
‘Mompie’ rijden’, zo sprak hij vastbera-
den. Good-old Erik Hulzebosch die de-
ze marathon in Hallum al diverse ke-
ren heeft gewonnen, had de skeelers
ook uit de kast gehaald om op deze
slotdag zijn maatje uit Vorden te hel-
pen. Hetzelfde gold ook voor de Frans-
man Cedric Michaud, die het Nefit-
kwartet completeerde. Arjan: ‘Natuur-
lijk prachtig al die steun. Afgelopen
dinsdag heb ik nog met Erik getraind
en dat ging prima We voelden ons
hartstikke goed toen we zaterdagmid-
dag aan de start verschenen. Erik had
vandaag nog wat voor mij kunnen be-
tekenen.

Maar helaas, Erik kwam al vroeg in de
wedstrijd met nog tien andere rijders
ten val, waardoor hij geblesseerd de
strijd moest staken. De marathon ging
over drie ronden van 30 kilometer en
weer terug in Hallum nog zes rondjes
met een lengte van 1600 meter. Ik zat
hartstikke goed in de wedstrijd. Veel
op kop gereden en bij het ingaan van
de tweede ronde zelfs alleen aan de
leiding. Dus nog maar eens flink gas
gegeven. Op gegeven moment sloeg
het noodlot toe, gigantische regen- en
hagelbuien met als gevolg diverse val-
partijen. En daar rij je dan met de
‘droog weer’ bandjes’! Sjoerd Huisman

had toen al met het oog op het aan-
staande wereldkampioenschap het
strijdtoneel verlaten. Het werd te glad,
te gevaarlijk en hij wilde begrijpelijk
geen risico lopen. We hadden daar-
over van te voren ook duidelijke af-
spraken gemaakt. Cedric Michaud kon
zich in die fase al glibberend ook nau-
welijks staande houden. Dus stond ik
er met nog 40 kilometer te rijden al-
leen voor. Zonder ploegmaats verder
terwijl een aantal ploegen nog over
drie man beschikten!

Inmiddels was er een kopgroep van
vijftien man, waartoe ik ook behoor-
de. In het zicht van de finish en door
het tempo slonk deze kopgroep. Ik heb
nog een paar keer getracht om te ont-

snappen, doch dat lukte niet’, aldus
Arjan Mombarg. Behalve hij, waren
onder meer ook Karlo Timmerman,
Arjan Smit, Arend-Jan Heideman, Wil-
lem Hut, Hermen van der Wal, Roy
Boeve, Christijn Groeneveld in deze
kopgroep vertegenwoordigd. Plotse-
ling ontsnapte Arjan Smit. Niemand
maakte aanstalten hem terug te pak-
ken, waarna ‘Smitje’ nog een tandje
bijzette om vervolgens solo te finis-
hen. De man uit Nijeveen was dolge-
lukkig. ‘Ik heb in mijn lange carrière
veel belangrijke zeges behaald. Deze
oer- oude klassieker, de enige over een
afstand van 100 kilometer, is niet zo-
maar een marathon, maar een slijta-
geslag. Blij dat ik hem op mijn ere-lijst
kan bijschrijven’, aldus Arjan Smit.

Mede door zijn juiste bandkeuze werd
Karlo Timmerman tweede, maar wel
winnaar van de Holland Inline Cup.
Voor Arjan Mombarg dus een fraaie
tweede plaats in het eindklassement.
Arjan: ‘Ik kon op het laatst niet meer
mee sprinten. Ik kreeg 200 meter voor
de finish gigantisch kramp. Uiteinde-
lijk toch dik tevreden. Jammer van de
keuze voor ‘nat-weer’ bandjes. Natuur-
lijk heeft het invloed gehad, maar of
ik anders de achterstand op Karlo
goed gemaakt zou hebben, durf ik
niet te zeggen. Karlo Timmerman
reed vandaag sowieso erg sterk’. Toen
de Vordenaar op het podium stond en
de bloemen in ontvangst mocht ne-
men overheerste bij hem toch het ge-
voel van ‘goed gedaan Mompie’! Ger-
win Smit uit Staphorst eindigde in het
eindklassement op de derde plaats.

Holland Inline Cup (Skeelermarathons)

Fraaie tweede plaats eindklasse-
ment voor Arjan Mombarg!

Iedere sportman kent wel een moment in zijn carrière dat hij moet gok-
ken. Bijvoorbeeld een keeper tijdens een voetbalwedstrijd. Gokt hij bij een
penalty op de goede hoek dan stopt hij de bal. Een motorcoureur/ auto-
coureur kan bij wisselvallig weer gokken op banden geschikt voor of
droog of nat weer. In de skeelersport idem dito. Zaterdag vond in de kop
van Friesland in de omgeving van Hallum, Bartlehiem (ook wel ‘de hel van
het Noorden’ genoemd) de alles beslissende skeelermarathon (100 kilome-
ter ) om de fel begeerde Holland Inline Cup plaats. Deze cup komt in het
bezit van de skeeleraar die over de vier marathons (Steenwijk, Wolvega,
Lisse, Hallum) het beste resultaat boekt. Vordenaar Arjan Mombarg bezet-
te na drie marathons de vijfde plek met 20 seconden achterstand op Gary
Hekman, op dat moment de leider in het algemeen klassement.

Fraaie tweede plek.

Het wandelen onder het lover van de
bomen was niet alleen goed voor geest
en lichaam, maar had nog een andere
betekenis. Zo bleef de huid (voor zover
die niet door een kledingstuk was be-
dekt) zeg maar het gezicht, ‘melk-
blank’. Een gebruind gelaat kon toch
immers niet, want bruin werd geasso-
cieerd met de arbeidersklasse. Bruin
betekende dat je bij zon en wind of
welke weerssituatie dan ook je dage-
lijks brood moest verdienen en dat
deed de adel en zeer zeker de kasteel-
dames toch niet! Tot voor kort was het
‘bruin worden en zijn’ helemaal ‘in’.
Thans is het ‘blank-zijn’ weer actueel.
Medici adviseren de mensen om toch
vooral niet te lang in de zon te verblij-
ven. Immers dan ligt huidkanker op
de loer. Dus zijn we eigenlijk weer te-
rug bij de wandelende dames van kas-
teel Hackfort met hun blanke teint. 

Joost Bakker, beheerder bij ‘Natuur-
monumenten’ kan smakelijk vertellen
over deze lanen uit ver vervlogen tij-
den. En wat zo grappig is, hij vertelt
zijn verhaal op de plek waar eeuwen
geleden deze wandel laan was gesitu-

eerd, een paar honderd meter verwij-
derd van kasteel Hackfort. Daar leggen
de mannen van de agrarische natuur-
vereniging ‘t Onderholt’ (die door Na-
tuurmonumenten zijn ingehuurd) on-
der leiding van Wilfried Berendsen
thans de laatste hand aan een gedeel-
te van het Berendpad dat op 14 sep-
tember officieel zal worden geopend.
Joost Bakker: ‘Het oude pad van vroe-
ger wordt ‘ontdaan’ van struiken,
brandnetels e.d. Bomen worden ge-
snoeid. Op een strook van circa twee
meter breed wordt de humuslaag (tot
op het zand) weggehaald. Dan wordt
er leemzand aangebracht en zo ont-
staat er een prachtig wandelpad’, zo
zegt de beheerder bij Natuurmonu-
menten.

Het gedeelte van het door Bakker ge-
schetste pad heeft een lengte van pak-
weg 1500 meter. De totale Berendpad
route (vice versa vanaf het NS station
tot aan het kasteel Hackfort) is onge-
veer 8,5 kilometer en wordt geheel
met pijlen aangegeven. ‘Dit Berend-
pad is een fantastische toevoeging aan
de diverse wandelroutes die Vorden

rijk is. Een prachtige wandeling voor
de zondagmiddag !, zo zegt Joost Bak-
ker. Voor de liefhebbers van flora en
fauna is het in het Hackfortse deel van
het Berendpad genieten geblazen. IJs-
vogels, de grote gele kwikstaart, gan-
zen, eenden, de grote bonte specht,
groene specht, bosuilen, steenuilen,
ze zijn duidelijk aanwezig. ‘Wil men
echt genieten, dan adviseer ik om
straks heel stilletjes over dit pad te
wandelen. Er verblijven hier op het
landgoed Hackfort ongeveer 80 herten
en reeën. Dus moeten de wandelaars
niet vreemd opkijken wanneer deze
dieren in eens uit de bossen opdui-
ken’, zo zegt Joost Bakker.

De Hackfortsebeek stroomt langs een
deel van het Berendpad. Joost Bakker:
‘Momenteel is de waterstand aan de
lage kant, waardoor de molen bij het
kasteel ook vrijwel niet maalt. Het is in
feite ook een regenbeek, dus veel re-
gen, des te voller de beek. Er zijn plan-
nen in ontwikkeling waardoor de
Baaksebeek in de toekomst meer wa-
ter zal bevatten, dus dan ook meer
karpers, voorn en baars’, zo zegt Bak-
ker. De aanleg van het Berendpad is
het gevolg van het project ‘Vorden, Sa-
men, Sterker’, een initiatief van Na-
tuurmonumenten met als doel om
met lokale partners (in dit geval dus
de VOV en de Stichting Berend van
Hackfort) dit pad te realiseren. Voorzit-
ter Marcel Leferink is zeer blij op het-
geen mede door de Vordense VOV tot
stand is gekomen. ‘Verheugd over de
wijze waarop iedereen heeft meege-
werkt. We mogen er best trots op zijn
dat door een gezamenlijke inspan-
ning deze prachtige historische ver-
binding (Berendpad) tussen kasteel
Hackfort en het dorp Vorden in ere is
hersteld’, zo sprak hij.

Nog een paar 'loodjes' en het Berendpad is aangelegd!

Uitermate geschikt voor: 'Een prachtige
zondagmiddag wandeling'

Het moet zo ongeveer drie eeuwen zijn geleden dat de dames , wonend in
kasteel Hackfort (noem ze gemakshalve maar de nazaten van de beroem-
de Berend van Hackfort), het bordes afstapten om te genieten van een
wandeling door bos en natuur. Gearmd en gezellig keuvelend liepen ze
door het bos langs de Hackfortsebeek (Baaksebeek) richting de menange-
rie. Daar nestelden de dames zich in de fraaie tuinen met planten en bloe-
men in veelal prachtige kleuren. En bovendien genieten van de vele vogels
in hun kooien en de werkelijk schitterende waterpartijen die in de tuinen
waren aangelegd. Daar werden uiteraard ook de laatste nieuwtjes uitge-
wisseld, dames onder elkaar nietwaar ! In dit verband is het eigenlijk
oneerbiedig om over een wandelpad te spreken.. Het was een laan met
aan weerszijden statige eikenbomen, die precies pasten bij de ‘statige’ kas-
teeldames. Anno 2008 staan deze eiken nog steeds in volle glorie op het
landgoed Hackfort te prijken!

V.l.n.r.: Marcel Leferink, Joost Bakker en Hans Pardijs.

De opening van het 8,5 kilometer lan-
ge pad vindt plaats in combinatie met
het Hackfort Festival dat op die dag bij
kasteel Hackfort zal worden gehou-
den. Marcel Leferink, voorzitter van de
VOV, zal om 11.45 een kort welkomst-
woord spreken, waarna aansluitend
het woord zal worden gevoerd door

Teo Wams, directeur terreinbeheerder
van Natuurmonumenten en door
Hans Bakker, regionaal directeur van
het MKB. Beide heren krijgen vervol-
gens de eerste exemplaren van de fol-
der Berendpad overhandigd. Om 12.15
uur zullen aan de tien winnaars van
de actie Berendpad, de prijzen worden

uitgereikt. De prijzen zijn gevallen op
de lotnummers: 3588 (weekend of
midweek in Landal Greenparks, spon-
sor van Natuurmonumenten), num-
mer 1105 (herten bur’len voor vier tot
vijf personen), nummer 2665 (mand
met streekproducten ter waarde van
150 euro). Verder op de nummers
2056, 1334, 3935, 2670, 3025, 2479 en
1045 (mand met streekproducten
t.w.v. 15 euro). De organisatie doet een
beroep op de winnaars om zich alvast
telefonisch te melden bij Natuurmo-
numenten 0575-555560. De officiële
opening van het Berendpad (12.45
uur) geschiedt middels het onthullen
van een bord en het los maken van de
rolmeter. De jachthoornblazers van
Vivat uit Lochem zullen deze opening
al ‘blazend’ extra gestalte geven.

Opening Berendpad op zondag 14 september
Zondag 14 september zal het Berendpad officieel worden geopend. Dit
pad staat symbool voor een unieke samenwerking (onder het motto ‘Vor-
den, Samen, Sterker‘) tussen de Vordense Ondernemers Vereniging (VOV),
de Stichting Berend van Hackfort, Natuurmonumenten, de gemeente
Bronckhorst, de VVV en niet op de laatste plaats de inwoners van Vorden
zelf. Een pad tussen het dorp Vorden en kasteel Hackfort. Om het geld
voor de aanlegkosten (rond 25.000 euro) bij elkaar te krijgen werd onlangs
een grote sponsoractie opgezet. Deze actie hield in dat Natuurmonumen-
ten via de winkeliers aan de inwoners van Vorden ‘meters grond’ ging ver-
kopen. Dit in de vorm van ansichtkaarten (tevens ‘eigendomsbewijs’) voor
de prijs van 5 euro per stuk.



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

Adres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)

tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)

fax (0575) 75 05 99

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 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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De gemeenten Bronckhorst, Berkel-
land, Lochem en Zutphen gaan de
onverharde openbare zandwegen in
het buitengebied een nieuwe toe-
komst geven. Dankzij een subsidie
van  ca. € 144.500 van de provincie
Gelderland kunnen de vier gemeen-
ten het beheer en onderhoud
afstemmen op het gebruik door
recreanten en bewoners. Daarbij
komen ook de cultuurhistorische en
landschappelijke waarden van de
zandwegen beter tot hun recht.

De laatste tientallen jaren zijn veel
van de vierhonderd kilometer zand-
wegen, halfverharde wegen, kerken-
paden, schoolpaden en oude
hessenwegen in verval geraakt.
Deze paden en wegen werden tot
voor kort eerder beschouwd als een
kostenpost dan als één van de parels
van De Graafschap. Inmiddels
beseffen de vier gemeenten dat ze
iets moois in handen hebben. Ze wil-
len deze kwaliteit van het landschap
behouden en verder ontwikkelen.
Met de aanwijzing tot nationaal
landschap De Graafschap heeft het
gebied ook financiële middelen tot
haar beschikking gekregen om

projecten te financieren. De vier
gemeenten zetten de schouders
onder het zandwegenproject
'Kroel'n in het zand'. De provincie
Gelderland ondersteunt dit initiatief
met een subsidie, zodat de gemeen-
ten nu aan de slag kunnen met de
uitvoering van het wegenproject.

Inventarisatie zandwegen
Na de zomer wordt in het kader van
'Kroel'n in 't zand' gestart met een
inventarisatie naar de toestand van
de zandwegen. Deze inventarisatie
maakt duidelijk waar de belangrijk-
ste knelpunten in het zandwegennet
zijn. Vervolgens stellen de gemeen-

ten een plan op welke functies de
onverharde wegen kunnen vervul-
len. Te denken valt aan zandwegen
die van belang zijn voor de land-
bouw, wandelaars, fietsers en
ruiters of overig verkeer. Maar ook
voor de natuur, landschap of
cultuurhistorie kunnen de onver-
harde wegen belangrijk zijn. 

Herstel van drie wegen
Komend najaar starten de gmeenten
ook met drie voorbeeldprojecten.
Daarbij wordt geprobeerd om ver-
schillende recreatieve knelpunten
op te lossen. Het gaat daarbij om de
herinrichting van de zandweg
Wiechersweg in de gemeente
Berkelland, de Giezenkampweg in
de gemeente Bronckhorst en het
fietspad Kranegoor ten oosten van
landgoed Verwolde in de gemeente
Lochem. Bij het herstel van de
zandwegen zijn veel partijen en
belanghebbenden betrokken.
Vanzelfsprekend vinden we het
belangrijk om ook bewoners,
tegenwoordige en toekomstige
gebruikers van de zandwegente
betrekken bij het project Kroel'n in
't zand.

Nieuwe toekomst voor zandwegen in De Graafschap

Op 30 augustus a.s. viert de
stichting Mensen Zonder Werk
De Boerderij in Zelhem haar 
25-jarig jubileum met de opening
van het nieuwe computerlokaal.
De stichting is een ontmoetings-
plek voor mensen die behoefte
hebben aan een praatje of één
van de vele cursussen (van
aquarel schilderen tot stoelen
matten) willen volgen. 

In september start de nieuwe
cursus 'Basiskennis computers'. 
Op basis van het minimabeleid
stelde de gemeente een bijdrage
van € 8.000 beschikbaar voor de
aanschaf van de hiervoor
benodigde computers en de
bijbehorende software. 

De stichting Mensen Zonder
Werk is maandag t/m donderdag
van 09.00-16.30 uur open en vrij-
dag tot 12.30 uur. Voor inlichtin-
gen, tel. (0314) 62 32 86. 

Gemeentelijke 
bijdrage voor
stichting Mensen
Zonder Werk

In het subsidiebeleid dat de ge-
meente in 2006 vaststelde, zijn sub-
sidies voor ouderenactiviteiten niet

meegenomen. De reden hiervoor
was dat we werkten aan een nieuw
ouderenbeleid. Inmiddels is dit vast-

gesteld en daarmee is de tijd aange-
broken om de harmonisering van de
subsidies voor ouderenactiviteiten in
gang te zetten. Vanzelfsprekend
willen we hierbij ouderenorgani-
saties betrekken door met hen te
brainstormen over de activiteiten die
plaatsvinden, de subsidiëring van de
activiteiten en professionele
ondersteuning. Op 9 oktober a.s. is
hiervoor een bijeenkomst gepland
waarvoor we de organisaties deze
week per brief uitnodigen. 

2009 overgangsjaar
In het voorjaar van 2009 moet het
proces van harmonisatie afgerond
zijn en worden nieuwe beleidsregels
vastgesteld. 2009 is dan ook een
overgangsjaar naar de nieuwe situ-
atie. Dat betekent dat de subsidies
voor 2009 nog op dezelfde wijze wor-
den verleend. Vanaf 1 januari 2010
moet de nieuwe situatie ingaan. 

Harmonisatie subsidies ouderenbeleid
In oktober discussieavond met ouderenorganisaties 

B en w stemden vorige week in met
de uitvoering van werkzaamheden
aan de begraafplaatsen in
Wichmond, Steenderen en Zelhem
en stelden hiervoor krediet
beschikbaar. De plannen voor de
werkzaamheden komen voort uit
het Beheerplan algemene begraaf-
plaatsen Bronckhorst dat medio
2007 is vastgesteld. De parkeer-
plaats voor de algemene begraaf-
plaats Wichmond willen we recon-
strueren, zodat deze beter voldoet
aan de parkeerbehoefte en beter
onderhouden kan worden (kosten 
€ 30.000,-). Op de begraafplaats in
Zelhem doen we een proef met

sedum als bodembekker tussen de
graven, om sobere grafvelden
groener te maken, tevens levert dit
een besparing in onderhoudskosten
op (kosten € 4.000,-). Op de
begraafplaats in Steenderen voert
de gemeente een inbreiding uit,
omdat de huidige grafvelden binnen
afzienbare tijd vol zijn. Een grasveld
wordt omgevormd en geschikt
gemaakt voor begraven. Ook wordt
een aantal hagen geplant om de
grafrijen af te bakenen (kosten 
€ 3.500,-). De plannen komen
binnenkort voor inspraak ter 
inzage, zodat u uw mening hierover
kunnen geven.

Werkzaamheden aan algemene begraafplaatsen in
Wichmond, Steenderen en Zelhem

De algemene begraafplaats in Steenderen

krijgt een inbreiding.



Openbare bekendmakingen

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

Van 27 mei tot 9 juli jl. heeft de ge-
meente het plan om een aantal
zandwegen af te sluiten voor motor-
voertuigen, met uitzondering van
bestemmingsverkeer, voor inspraak
ter inzage gelegd. Ruim 30 reacties
op de plannen zijn aanleiding ge-
weest enkele wijzigingen door te
voeren. Naast de reacties op de
plannen is door een aantal aanwo-
nenden van andere zandwegen

verzocht ook maatregelen op die
wegen te treffen. Hier gaan we in
2009 mee aan de slag. We nemen 
de maatregelen om bestaande
problemen als stofoverlast, slechte
toestand van de zandweg en overlast
door sluipverkeer tegen te gaan. 

Voor een overzicht van de wegen die
afgesloten worden, zie de publicatie
onder Openbare bekendmakingen.

Verbod voor motorvoertuigen op een
aantal zandwegen
Enkele voornemens gewijzigd na inspraakreacties

Aanwonenden van de Keijenborgse-
weg en Oude Kruisbergseweg in
Velswijk ondervinden overlast van
het verkeer dat deze wegen ge-
bruikt. De verkeersdrukte, gereden
snelheden en hoeveelheid vracht-
verkeer veroorzaken de overlast.
Verkeerstellingen van de gemeente
hebben uitgewezen dat de wegen
drukker zijn dan wenselijk is en de
snelheden te hoog zijn. Om te ko-
men tot goede maatregelen heeft de

gemeente via informatieavonden en
een enquête overlegd met betrok-
ken bewoners. Naar aanleiding van
de uitkomsten willen we nu de vol-
gende maatregelen uitvoeren: 
• opheffen voorrangskruising

Keijenborgseweg, uitgezonderd
het kruispunt Keijenborgseweg en
Oude Kruisbergseweg

• aanpassen vormgeving talud
plateaus

• verwijderen versmallingen en

deze vervangen door een plateau
• verwijderen rechtsafstrook N316

Met deze maatregelen wordt de
snelheid op zowel de kruisings-
vlakken als de wegvakken verlaagd
en wordt het voor het doorgaande
verkeer minder aantrekkelijk de
route te rijden. 

Binnenkort kunt u op de plannen
reageren.

Maatregelen tegen verkeersoverlast Keijenborgseweg en
Oude Kruisbergseweg Velswijk

De gemeente is van plan de bebouw-
de kommen van Bronckhorst te
sluiten voor het parkeren van grote
motorvoertuigen (die langer dan zes
meter (inclusief lading) zijn en/of ho-
ger dan 2,40 meter). Als compensatie
is het de bedoeling in de kernen
Steenderen (deel uitbreiding Steen-
derdiek), Vorden (deel Bedrijvenweg),
Hengelo (Molenenk - bestaand - en
Winkelsweg, tussen Zelhemseweg
en Winkelskamp) en Zelhem (deel
uitbreiding Vinkenkamp en carpool-

plaats Doetinchemseweg/Stikken-
weg) enkele plekken op bedrijventer-
reinen aan te wijzen waar grote
voertuigen wel mogen parkeren. 
Uit de inventarisatie voor het
Gemeentelijk Verkeer en Vervoer
Plan en na overleg met verschillende
betrokken partijen, bleek dat in ver-
schillende kernen overlast ervaren
wordt van grote motorvoertuigen die
in wijken en op bedrijventerreinen
geparkeerd staan. Vooral wanneer de
voertuigen voorzien zijn van koel-

motoren die 's nachts aanslaan. In
Zelhem en Baak is deze problema-
tiek het grootst. De gemeente wil de
overlast tegengaan door enkele vaste
plekken aan te wijzen op bedrijven-
terreinen. Het principe blijft dat
voertuigen op eigen terrein
geparkeerd moeten worden. 
De aangeboden stroken bieden dan
ook slechts een beperkte mogelijk-
heid voor structureel parkeren. 
De plannen komen binnenkort ter
inzage voor inspraak.

Gemeente wil bebouwde kommen sluiten voor parkeren 
van grote voertuigen en beperkte vaste stroken aanwijzen 
in enkele kernen

B en w maken bekend dat zij op ba-
sis van artikel 90 en 46 van de Wet
kinderopvang hebben opgenomen in
het 'Register kinderopvang gemeen-
te Bronckhorst':
• Kindercentrum De Pierson
Registernummer 200807, School-
straat 13, 7255 CD Hengelo (Gld), tel.
(0575) 46 15 28, maximale exploita-
tie: 14 kindplaatsen dagopvang,
opgenomen in register op 23 juli
2008, aanvangstijdstip exploitatie: 
1 september 2008
• BSO Jan Lighthart 
Registernummer 200808, Talma-
straat 1, 7021 AT Zelhem, maximale
exploitatie: 20 kindplaatsen buiten-
schoolse opvang, opgenomen in re-
gister op 28 juli 2008, aanvangstijd-
stip exploitatie: 20 oktober 2008
• BSO basisschool De Leer
Registernummer 200702, Sint
Michelstraat 6, 7255 AP Hengelo
(Gld), tel. (0575) 46 17 15, maximale
exploitatie: 20 kindplaatsen buiten-
schoolse opvang, opgenomen in
register op 26 juni 2007, aanvangs-
tijdstip exploitatie: 20 oktober 2008,
GGD-inspectie op 12 juli 2007
(voorinspectie), bijzonderheden:
wordt opnieuw voorinspectie
uitgevoerd

Op basis van artikel 9, lid 1b van de
regeling kinderopvang zijn verwij-

derd uit het 'Register kinderopvang
gemeente Bronckhorst':
• BSO basisschool Rozengaards-

weide
Registernummer 200701, Rozen-
straat 14, 7255 XT Hengelo (Gld), tel.
(0575) 46 15 10, maximale exploita-
tie: 20 kindplaatsen buitenschoolse
opvang, opgenomen in register op
26 juni 2007, aanvangstijdstip
exploitatie: september 2007, GGD-
inspectie op 12 juli 2007 (vooronder-
zoek), bijzonderheden: niet in
exploitatie gegaan
• BSO Ds. J.L. Piersonschool
Registernummer 200706, School-
straat 13, 7255 CD Hengelo (Gld), tel.

(0575) 46 15 28, maximale exploita-
tie: 20 kindplaatsen buitenschoolse
opvang, opgenomen in register op 
1 juli 2007, aanvangstijdstip exploi-
tatie: september 2007, GGD-inspec-
tie op12 juli 2007 (voorinspectie),
bijzonderheden: niet in exploitatie
gegaan

Het complete register is te downlo-
aden op de website van de gemeente
en ligt ter inzage op de afdeling
Maatschappij en organisatie. 

Voor vragen kunt u contact opnemen
met mevr. R. Lenselink, tel. (0575)
75 04 83.

Meldingen en verwijderingen Register Kinderopvang

De minister van VROM heeft alle ge-
meentes verzocht om zogenaamde
'natte koeltorens' te registreren.
Koeltorens worden op veel plaatsen
gebruikt voor het afvoeren van
overtollige warmte uit productie-
processen en gebouwen (airco/com-
fortkoeling). Grofweg kan een
onderscheid gemaakt worden in
'droge' koeltorensystemen en 'natte'
koeltorensystemen. Bij natte koel-
torens vindt de koeling plaats door
het vernevelen van water. Daardoor
vormen deze installaties een risico
voor het verspreiden van legionella-
bacteriën naar de omgeving. Het is
belangrijk om deze koeltorens te
registreren en te controleren ter

voorkoming van een legionella-
uitbraak.

Uw hulp bij registratie
In Bronckhorst hebben natte koelto-
rens, voor zover bekend, nog nooit
tot gevaar voor de volksgezondheid
geleid. Om een compleet beeld te
krijgen, vraagt de gemeente uw hulp
bij deze registratie. Als u gebruik
maakt van een natte koeltoren, geef
dit dan door voor 15 september 2008.
Dit kan bij de afdeling handhaving via
tel. (0575) 75 03 02. U kunt ook
mailen naar info@bronckhorst.nl.
Meer informatie over legionella kunt
u vinden op de site www.minvrom.nl
onder legionella.

Inventarisatie natte koeltorens

Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur zijn de sirenes te horen
in heel Nederland. Dus ook in de gemeente Bronckhorst. De sirenes geven
dan één luid alarm dat 1 minuut en 26 seconden te horen is. Omdat het om
een test gaat, hoeft u geen actie te ondernemen. Het maandelijkse alarm
heeft tot doel het landelijke waarschuwings- en alarmeringsstelsel te
testen. 

Het is belangrijk dat u als burger bekend bent met het sirenegeluid en
weet wat u moet doen als de sirene gaat in geval van een ramp: 
Ga direct naar binnen, sluit ramen en deuren en zet de radio of TV op
omroep Gelderland'. Via deze omroep wordt u op de hoogte gehouden van
de ramp en ontvangt u zonodig instructies. Op maandag 1 september a.s. 
is de eerstvolgende sirenetest.

Sirenetest

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo (Gld), Nijverheidsweg 6, aanbrengen van permanente gevelreclame en plaatsen recla-

mezuil, Y-sign reclame.
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 20A, aanbrengen van permanente reclame, Feestfabriek AKG
• Hengelo (Gld), Veldermansweg, 10 en 11 oktober, volksfeest met kinder- en volksspelen, vo-

gelschieten, toneel- en feestavonden van 09.00 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning
tent, afsluiten Veldermansweg en instellen omleidingroute via de Venneweg van 10 oktober
09.00 uur t/m 12 oktober 2008 12.00 uur, stichting School- en Volksfeest Varssel Vorden, 

• Vorden, afsluiten gedeelte Burgemeester Galleestraat i.v.m. opening beeld, 30 september

2008 van 17.00 tot 18.30 uur, Rotary Club Vorden-Zutphen
• Vorden, Dorpsstraat 19, aanbrengen permanente reclameborden, Lubron B.V.

Rectificatie: per abuis stond onderstaande verkeersmaatregel vorige week onder
verleende vergunningen, het betreft echter een aanvraag
• Bronckhorst, tijdens de EK-enduro gelden de volgende verkeersmaatregelen:
af te sluiten wegen
• Hengelo (Gld), Veldermansweg, tussen de Varsselseweg en de Rijnweg, van 15 oktober 

12.00 uur tot 19 oktober 2008 19.00 uur
• Vorden, Hamminkweg, tussen de Riethuisweg en de Deldenseweg, Deldenseweg, tussen

huisnr. 13 en de Hilverinkweg, Kostedezijweg en Kapellebultweg, tussen de Lindese Enkweg
en de Kostedezijweg, op 16, 17 en 18 oktober 2008 van 07.00 tot 18.00 uur

• Zelhem, Everhardinkweg, tussen de Varsselsestraat en de Oude Ruurloseweg, Berkendijk,
tussen de Oude Ruurloseweg en de Rijnweg, Gielinkweg, tussen de Aaltenseweg en de
Everhardinkweg (zandweg), en Aaltenseweg, tussen de Priesterinkdijk en de Kuiperstraat, op
16, 17 en 18 oktober 2008 van 07.00 tot 18.00 uur

Aanvragen
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in te stellen parkeer- c.q. stopverbod
• Halle, Wolfersveenweg, tussen de Kuiperstraat en de Bielemansdijk, op 16, 17 en 18 oktober

2008 van 07.00 tot 18.00 uur
• Vorden, Hilverinkweg, tussen de Hengeloseweg en de Hamminkweg, Deldenseweg, tussen

huisnr. 13 en de Lankampweg, Lindeseweg, tussen huisnr. 10 en de Kapellebultweg, Kostede-
weg, tussen de Lindeseweg en de Schutterstraat, en  Kapellebultweg, tussen de Lindeseweg
en de Lindese Enkweg, op 16, 17 en 18 oktober 2008 van 07.00 tot 18.00 uur

ontheffing voor het rijden met motoren op 16, 17, 18 en 19 oktober 2008 
• Zelhem/Hengelo (Gld), Gielinkweg, Everhardinkweg, Vierblokkenweg, Oude Ruurloseweg,

Berkendijk, Venneweg, Jachtweg en de Oude Zelhemseweg 

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

Bouwvergunningen 
• Hengelo (Gld), De Heurne 26, gedeeltelijk veranderen omheining
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 40, vernieuwen bakstenen schuur
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 94, bouwen schuur
• Vorden, Dorpsstraat 22, veranderen winkelpui
• Vorden, Kerkhoflaan ong., plaatsen kunstwerk
• Zehem, Ruurloseweg 30-81, gedeeltelijk vergroten recreatiewoning
• Zelhem, Ruurloseweg 30-95, gedeeltelijk vergroten recreatiewoning

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

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Kranenburg, Eikenlaan 23, voor het realiseren van een woning in een voormalige varkens-

schuur, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'
• Vorden, Wildenborchseweg 19, voor het realiseren van een serre voor bed & breakfast

activiteiten, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Wildenborchseweg 19'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 28 augustus t/m 
8 oktober 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50. 
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de ontwerpbesluiten
naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Voorgenomen vrijstellingen

Vrijstelling artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 14 augustus 2008:
• Zelhem, Ruurloseweg 30A V-74, persoonsgebonden vrijstelling voor het bewonen van een

recreatiewoonverblijf, geldend bestemmingsplan 'Herziening 2-1988 Bestemmingsplan
Buitengebied Zelhem' 

De vrijstelling en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 28 augustus t/m 8 oktober
2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze af-
deling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie
� Ruimtelijke plannen.

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

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 21 augustus 2008:
• Bronckhorst, venten met kalenders, oktober 2008, Dierenbescherming afdeling OverGelder
• Hengelo (Gld), loterij op terrein golfclub 't Zelle, 8 september 2008, Rotaryclub Keppel en

omstreken
• Wichmond, Dorpsstraat 6, innemen standplaats voor verkoop bloemen, 19 en 20 september

2008, Hervormde Gemeente Wichmond

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 18 augustus 2008:
• Hummelo, De Zuylenkamp 19, bouwen houten schuur en overkapping 

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 18 augustus 2008: 
• Halle, Dwarsdijk 2, bouwen ligboxenstal en werktuigenberging annex garage met stal, ver-

leend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening/
vrijstellingsbesluit van 7 februari 2008

• Toldijk, Hoogstraat 10, verbouwen en vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met ontheffing van artikel 2.28 a van het
Bouwbesluit; aantrede trap voldoet niet aan nieuwbouweis, ontheffing tot bestaand niveau
vanwege verbouw bestaande woning

• Zelhem, Groen van Prinstererstraat 46, vernieuwen berging en bouwen carport, verleend met
vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Rimtelijke Ordening

Verzonden op 19 augustus 2008: 
• Halle, Lankerseweg 3, plaatsen tunnelkas
• Steenderen, Nijverheidsweg 6, veranderen van een oude doorrit ter plaatse van de weegbrug

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 19 augustus 2008:
• Vorden, Ambachtsweg 11 en 13, bouwen en gewijzigd uitvoeren bedrijfsgebouw

Sloopvergunningen 
Verzonden op 20 augustus 2008:
• Steenderen, Covikseweg 3A, geheel slopen van een oude werkplaats en een wagenloods, komt

asbesthoudend afval vrij
• Toldijk, Kruisbrinkseweg 16, geheel slopen woonhuis en twee schuren (een dierenverblijf en

een opslagruimte), komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Wildenborchseweg 4, gedeeltelijk slopen schuur/opslag
• Zelhem, Ambachtsweg 2, gedeeltelijk slopen kantoorruimte, komt asbesthoudend afval vrij

Kapvergunningen
Verzonden op 21 augustus 2008:
• Halle, Halle-Nijmanweg 15, vellen van één eik, herplant verplicht: één inlandse eik
• Halle, Dorpsstraat 97, vellen van twee berken, herplant verplicht: twee inlandse eiken, beuken

of berken

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens de motocrosswedstrijden op 13 september 2008 is de Wolfersveenweg, tussen de

Bielemansdijk en de Kuiperstraat, van 08.00 tot 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve
bestemmingsverkeer 

• Hummelo, tijdens de kunst-, antiek- en curiosamarkt van activiteitencommisie Hummelo's
Gemengd Koor, is de Van Heeckerenweg, tussen de Dorpsstraat en de zandweg, op 28 septem-
ber van 08.00 tot 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer en is de
parkeerplaats hoek Van Heeckerenweg/Dorpsstraat van 27 september 19.00 uur tot 28 sep-
tember 2008 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer

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

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.

Verleende vergunningen

• Vorden, door het aanbrengen van een fietspad is de Helderboomsdijk van 1 tot 15 september
2008 of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer

Verkeersbesluit
B en w hebben besloten de volgende wegen af te sluiten voor motorvoertuigen met uitzondering
van bestemmingsverkeer:
• Halle, Neijenkampweg, tussen Nijmansedijk en Stadsedijk
• Halle, Schoolpad, tussen Kerkstraat en Pluimersdijk
• Halle, zandweg (naamloos) tussen Varsseveldseweg en Spiekermanweg 
• Hengelo (Gld), Hagendijk, tussen Sarinkdijk en Blekweg
• Hengelo (Gld), Wassinkweg, tussen Sarinkdijk en Beunksteeg
• Vorden, Bekmansdijk, tussen Kostedeweg en Schuttestraat
• Vorden, Enzerinckweg, tussen Ruurloseweg en Wildenborchseweg
• Vorden, Giezenkampweg, tussen Mosselseweg en Wildenborchseweg
• Zelhem, Hengeloseweg, insteekweg naar huisnr. 60
• Zelhem, Schovenweg, tussen Terborgseweg en Lageweg
• Zelhem, Stadsedijk, tussen Brunsveldweg en Nijmansedijk
• Zelhem/Hengelo (Gld), Wisselinkweg/Boeyinkweg, tussen Kolkstuikweg en Heerinkdijk

B en w hebben besloten de volgende wegen af te sluiten voor motorvoertuigen met uitzondering
van bestemmingsverkeer en met uitzondering van landbouwverkeer:
• Zelhem, Priesterinkdijk, tussen Halseweg en Pluimersdijk
• Vorden, Bergkappeweg, tussen Schuttestraat en Bekmansdijk

B en w hebben besloten de volgende weg af te sluiten voor motoren:
• Hengelo (Gld), 2e Berkendijk, tussen Rijnweg en Roessinkweg

De afsluiting van de wegen gebeurt door verkeersborden en wordt binnenkort uitgevoerd.
Nadere informatie over de afsluiting is ook elders op de gemeentepagina te vinden.

Beroep
Tegen dit besluit kunt u of kan een rechtstreeks belanghebbende binnen zes weken na de dag
van bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen, 
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. 

Het beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving

Verkeer en vervoer
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van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw handte-
kening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het indienen
van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan krijgt u
het griffierecht van de gemeente terug.

Voorlopige voorziening
Het besluit treedt in werking nadat het bekendgemaakt is aan de aanvrager. U kunt van mening
zijn dat dit voor u onaanvaardbare gevolgen heeft en u gaat in beroep. Toch mag bijvoorbeeld
iemand die een vergunning krijgt, direct gebruik maken van dat besluit. Daarom kunt u tegelijk,
maar ook later in de beroepsprocedure, de voorzieningenrechter vragen om de werking van het
besluit uit te stellen of een andere voorlopige voorziening te treffen totdat op uw beroepschrift is
beslist. De voorzieningenrechter besluit in de meeste gevallen na een zitting waar partijen ge-
hoord worden of hij een voorlopige voorziening treft of niet. U schrijft een brief naar de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Als de rechter
u gelijk geeft dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

Voorgenomen ontheffingen 
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van 

Artikel 15 van de Wet op de ruimtelijke ordening 
• Hummelo, Groeneweg 13, bouwen vrijstaande woning met garage, wegens overschrijden

maximaal toegestane hoogte en goothoogte van het bijgebouw, geldend bestemmingsplan
‘Keppelseweg 40, Groeneweg 9-11, Hummelo’

• Vorden, Molenweg 13, vergroten woning, wegens een groter hoofdgebouw dan op bestem-
mingskaart 2A is aangegeven, geldend bestemmingsplan ‘Vorden Centrum en Oost 1994’ 

De ontwerpbesluiten liggen vanaf 28 augustus t/m 8 oktober 2008 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u 
op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met één van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling een gemoti-
veerde zienswijze over de te verlenen ontheffingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswij-
ze kunt u richten aan het college van b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze
kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Voorbereiding bestemmingsplan (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w zijn van plan om een (partiële) herziening van het bestemmingsplan 'Kranenburg 1979'
voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op de functiewijziging van het voormalige klooster
(bejaardenoord) op het perceel Ruurloseweg 99 in Kranenburg tot een complex voor wonen,
zorggerelateerde maatschappelijke doeleinden en ondersteunende functies als horeca en per-
soonlijke dienstverlenening. Voor deze ontwikkeling heeft van 11 oktober t/m 21 november 2007
al een voorontwerpbestemmingsplan voor inspraak ter inzage gelegen.

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat nu geen mogelijkheid tot het indienen
van een reactie. Tezijnertijd wordt de nog te volgen herzieningsprocedure gepubliceerd, komen
stukken ter inzage te liggen en is er gelegenheid tot het indienen van een reactie.

Goedkeuring wijzigingsplan 'Roomstraat 29 in Drempt'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 15 augustus 2008 het wijzigingsplan
'Roomstraat 29 in Drempt' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van het
bouwvlak zoals op de bestemmingsplankaart staat aangegeven voor de bestaande woning aan 
de Roomstraat 29 (oud 27) in Drempt. Het is de bedoeling het bouwvlak zes meter in westelijke
richting te verplaatsen om een uitbreiding/verandering van de woning en/of bijgebouwen
mogelijk te maken. 

Het goedkeuringsbesluit, het wijzigingsplan en het desbetreffende bestemmingsplan liggen van
28 augustus t/m 8 oktober 2008 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het ge-
meentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van
de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het
besluit van Gedeputeerde Staten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Bestemmingsplannen

Definitieve vaststelling Sanctiestrategie Omgeving
B en w hebben de Sanctiestrategie Omgeving definitief vastgesteld. Hierin is de basisaanpak
vastgelegd voor het bestuursrechtelijke en strafrechtelijke optreden bij overtredingen.

Waarom de Sanctiestrategie Omgeving?
Naast het toezicht op bouwen, slopen, milieu, algemene plaatselijke verordening en bestem-
mingsplannen is het van belang een eenduidige en uniforme sanctionering van overtredingen te
garanderen. De Sanctiestrategie voorziet in deze sanctionering.
Willekeur en onduidelijkheid bij handhaaftrajecten worden in belangrijke mate beperkt en voor-
komen. De Sanctiestrategie bevat:
• een op elkaar afgestemde bestuursrechtelijk- en strafrechtelijk optreden tegen overtreding

van de wetgeving
• en passende reactie op geconstateerde overtredingen
• een stringente reactie bij voortduring van overtredingen
• een regeling voor optreden tegen overtredingen door eigen organisatie en andere overheden
• transparantie over te stellen termijnen voor het opheffen van (standaard) overtredingen en

over de zwaarte van sancties daarvoor

De Sanctiestrategie ligt voor een ieder ter inzage, van 27 augustus tot 8 oktober 2008, bij de 
balie van de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor tijdens
openingstijden. Voor meer informatie kunt u bellen met de heer R. van het Reve, afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 03 17.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
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www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

Weevers Net

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

Zojuist gepubliceerd:

www.stalhuizeruurlo.nl

Ontwerp en realisatie internetsites

ALLEEN BIJ RUESINK 
ONZE INKOOP IS ÚW VOORDEEL!
DE COMPACTE BEDRIJFSAUTO DIE GROOTS UITPAKT.

www.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

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

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

Citroën Nemo 1.4 HDI met Pack plus en Radio/CD. Incl. afleverkosten.

Adviesprijs € 11.250 *

Citroën-korting € 1.000
Ruesink-korting € 1.000
Uw prijs € 9.250 
(excl. BTW en BPM)

Lease vanaf € 269 p/mnd.

* Prijzen zijn excl. belastingen, excl. kosten rijklaarmaken en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. Elke 
nieuwe Citroën heeft 2 jaar fabrieksgarantie, 3 jaar Citroën Assistance en 6 jaar garantie tegen corrosie van binnenuit. Financieringen worden verstrekt door Citroën 
Financiering, toetsing en registratie bij het BKR in Tiel. Full Service Operational Lease, max. 20.000 km per jaar, 48 maanden, excl. btw/bpm, excl. vervangend vervoer. 
Zolang de voorraad strekt. Wijzigingen voorbehouden. 

UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

Gevraagd: KAPSTER
Minimaal 2 jaar ervaring.

Interesse?
Neem dan contact op of stuur je c.v. naar:

Salon Xclusief
t.a.v. Maurien Kamperman
Daslook 5, 7242 MC Lochem

info@salonxclusief.nl
Tel. 0573-255662

Feestje? Koop een BOL.COM bon! VVV agentschap Hengelo (Gld.)

VVV winkel Vorden

VVV winkel Zelhem

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

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl



WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op www.contact.nl

Nu ook op internet!

Nog enkele
plaatsen vrij voor

KNIP- EN NAAILES

WORKSHOPS
lingerie maken,

leerverwerking en
sieraden maken.

Info en opgave

M O D E V A K S C H O O L

‘Gerdien’
Telefoon (0573) 46 12 42

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

O.B.S.
Tel. 0575-553283

of
Mob. 06-51106955

Hondenschool 
Konsequent
Start weer met cursussen.

Interesse?
Kom 6 september a.s. 

om 15.00 uur naar Toldijk
(hoek Hoogstraat-Beekstraat)

Tel. nr.: 0575-462698

Of kijk op:
www.konsequent.nl

B o u w e n  a a n  d e  b a s i s

Verhoeve Groep - Hummelo

www.verhoevegroep.com

Asfalteren

Asfalteren: ook een specialiteit van ons!

Vanaf maandag 18 augustus start de

Verhoeve Groep met het asfaltonderhoud 

binnen de gemeente Bronckhorst. 

Een goed moment voor u om een besluit te

nemen om uw erf te verharden. 

Voor een offerte voor uw terreinverharding

kunt u contact opnemen met het hoofd-

kantoor in Hummelo, telefoon 0314-381144.

Ook het adres voor het bestellen van

reparatieasfalt, voor het eigenhandig 

voegen van scheuren e.d.

In september 2008 start ik weer met een cursus Touch for Health 1.
Deze cursus wordt op 6 woensdagochtenden gegeven van 9.00 tot 12.30 uur.

Wat is Touch for Health?
Touch for Health is een methode die spier- en energieversterkend werkt. Zo kun-
nen met behulp van manuele spiertesten, spierzwaktes en energieblokkades wor-
den opgespoord, die met een eenvoudige techniek kunnen worden gecorrigeerd.
Touch for Health is ontwikkeld als zelfhulp methode. Iedereen kan het leren!

Voor meer informatie over mijn praktijk zie www.praktijkdorine.nl

Aanmelden voor de cursus kan telefonisch of via e-mail: tebrake@chello.nl

Praktijk voor natuurgeneeskunde Dorine
de Heurne 49, 7255 CK Hengelo Gld. Tel. 0575-463122

C U R S U S
T O U C H  F O R

H E A L T H  1

Almenseweg 35a • 7251 HN  Vorden • Tel.: 0575 - 55 40 01 
www.oldelettink.nl • info@oldelettink.nl

!
Net buiten het dorp Vorden vindt u
Restaurant ‘t Olde Lettink. Of u nu wilt
genieten van een vers kopje koffie, een
lunch of diner... bij ons voelt u zich thuis!

Puur Genieten Cowboy steak,
mals entrecote 

met kaas, spek & ui.

van 27 t/m 31 augustus 

€19,75 €17,50

GERECHT VAN DE WEEK
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Maria Marijke Vedder (1946, Arnhem)
was altijd al gelnteresseerd in kunst,
maar begon een aantal jaar geleden
met boetseren, pottenbakken, schilde-
ren en houtsnijwerk. Zij startte in
2001 bij Zepplinn in Doornenburg
met beeldhouwen bij docent Marjo
Wilting, die haar de beginselen leerde.
Het was snel duidelijk dat beeldhou-
wen het summum voor haar was.
“Sinds kort heb ik een eigen atelier in
Doetinchem,” vertelt Maria trots over
die fijne plek. Ze maakte er al een aan-
tal beelden. “En kwam het gevoel om

naar buiten te willen treden.” Ze blijft
wel beeldhouwen bij Zepplinn. “Het is
een ideale plek met fijne mensen.
Daar ben ik begonnen, heb ik het ge-
leerd,” legt ze uit. “Met vragen kan ik
bij Marjo terecht”.
De tijd die ze bezig is om een beeld te
maken is mede afhankelijk van de
hardheid van de steen. “Ik vind het
een samenwerking met de natuur,
met moeder aarde,” zegt Maria, die
een steen kiest op gevoel, kijkend naar
vorm of kleur. Soms breekt een steen
in tweeën en moet zij haar creativiteit

gebruiken om een fraaie oplossing te
bedenken.

“Bij het beeldhouwen ontstaan spon-
taan woorden, die ik als titel kan ge-
bruiken,” vervolgt ze. “Soms meteen
als ik bezig ben, bij de eerste slagen.
Soms ook als ik hem net af heb. En als
er helemaal geen titel komt, is het ook
goed. Dat moet dan gewoon zo zijn.”
Meerdere woorden worden samenge-
voegd tot zinnen. “De tekst mag ik
voor mijn gevoel niet verzinnen, een
titel moet heel spontaan komen”.
Bij Zepplinn in Doornenburg was Ma-
ria Vedder deelnemer aan de groeps-
exposities van 2003 t/m 2007. Dit jaar
nam ze voor haar eerste solo-expositie
contact op met galeriehoudster van
Tak&Tak Patty den Boer na het lezen
van een interview. Op de website
www.galerietaktak.nl, gaf Patty aan
open te staan voor exposities van an-
dere kunstenaars. Er kwam een bijzon-
dere samenwerking tot stand in een
voor haar beelden sfeervolle galerie.

De genodigden waren lovend over het
werk van Maria Vedder en de bijbeho-
rende teksten. Positieve reacties wer-
den geschreven in het gastenboek.
“Mooie woorden,” werd er gezegd over
de titels bij haar werk. “Prachtig hé!
Die hebben we zien maken!” over een
beeld.

De Stenen Beelden expositie van Ma-
ria Vedder, met werken als ‘Dualiteit
in balans’ en ‘Ont-wikkelen’, zijn te
zien in Galerie atelier Tak&Tak, Dr. A.
Ariënsstraat 19, 7221 CA Steenderen
t/m 27 september op vrijdag en zater-
dag.

Nieuwe expositie bij Tak&Tak in Steenderen

Maria Vedder toont haar werk

Zondag 24 augustus jl. werd de eerste solo-expositie ‘stenen beelden’ van
Maria Vedder geopend in Galerie atelier Tak&Tak in Steenderen. Genodig-
den waren lovend over de werken van de beeldhouwster, maar ook over de
Galerie.

De beeldhouwster Maria Vedder (l.) in gesprek met haar gasten.

De muzikale begeleiding is in handen
van dhr. W. Kuipers uit Apeldoorn die
het orgel bespeelt en Kees van Dussel-
dorp zit achter de piano. Verder is er

medewerking van trompettist Reik
Heusinkveld die voor een extra feeste-
lijk tintje zal zorgen.
Tussen dit alles door is er een kort me-
ditatief moment over het thema:
„Contact” door dhr. G. Beking uit En-
schede.
Na afloop is er koffiedrinken en kan er
gezellig nagepraat worden in „De
Voorde”. Ook kunnen er nieuwe ver-
zoekliederen aangevraagd worden.
Iedereen is van harte welkom.

Zangdienst „Vorden zingt”
Op zondagavond 31 augustus om
19.00 uur wordt er in de Dorpskerk
van Vorden weer een zangdienst
gehouden onder het motto „Vor-
den zingt”. Er wordt gezonden uit
diverse bundels. De liederen die
aan bod komen zijn op verzoek
aangevraagd.

DRUKWERK VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

POSTERS

full-
colour

ze knallen er uit

ENGELS
voor volwassenen in
de regio’s Liemers en

Achterhoek.

Iedereen is welkom!
Bel mevr. Rots

Tel. (0543) 45 14 76

Recordaantal dahlia’s 
              bloemencorso Beltrumbloemencorso Beltrum

ZOMADI 7,8 & 9 SEPTEMBER:

volksfeest
bloemencorsobloemencorso

beltrum
VANAF 12.00 UUR 
EEN GEZELLIGE 

BRADERIE IN HET 
CENTRUM!

Ruim 1,7 miljoen dahlia’s sieren zondag 7 september de praal wagens 
van het Beltrumse bloemencorso. De Beltrumse  wagenbouwers 
pakken dit jaar nog grootser uit dan anders. Zo komt een cor-
sowagen met een uniek zelfrijdend onderstel voorbij. Eén van 
de deelnemende wagenbouwgroepen waagde het er zelfs op 
om een creatie met een vrije overspanning van maar liefst acht 
meter te bouwen.  

Maar liefst twaalf grote dahliawagens en tientallen kleinere corsowa-
gens trekken op zondag 7 september vanaf 14.30 uur door de Beltrumse 
straten. Met actuele, dubbelzinnige en cryptische onderwerpen zijn de 
 dahliacreaties een ware lust voor het oog. 
Voorafgaand aan het corso, vanaf 12.00 uur, staan het Mariaplein 
naast de kerk en de straten eromheen boordevol standjes, worden 
 ambachtelijke producten geserveerd en zijn verrassende lekkernijen te 
verkrijgen. Ook na het bloemencorso is op het Beltrumse kermisterrein 
aan de Avesterweg van alles te zien en te beleven. De kermisattracties 
bieden vermaak voor jong en oud. Op het kermisterrein zijn zondagmid-
dag en -avond meer dan veertig oldtimer-auto’s te bewonderen van  

Voor-Beltrummer Frans Groot Zevert. In de feesttent is het onder 
het  genot van een drankje en de band  Premium gezelligheid troef. 
Een andere muziek topper  tijdens het  Beltrumse volksfeest is volkszanger 
Jannes die op  maandagavond het  podium betreedt. Ook het optreden 
van de band Old Ni-js op  dinsdagavond belooft een feest van herkenning 
te worden. De band  bestaat uit (oud)leden van de popgroep Normaal. 
Ook tijdens de andere twee  kermisdagen betreden topbands, zoals de 
Beltrumse band Aftershock, Kaliber en Perfect Showband het podium. 
Op  www.bloemencorsobeltrum.nl is meer info te lezen 
over het bloemencorso, de wagenbouwers en het programma van het 
Beltrumse volksfeest. 
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Peters en Gandolfi hebben hun werk
op speelse wijze met elkaar verbonden
om zo de ruimte en de bezoekers let-
terlijk en figuurlijk te verrassen met
hun geur-rijke visie op mode en kunst.
De tentoonstelling wordt in aanwezig-
heid van de ontwerpers geopend op
vrijdag 5 september om 20.00 uur in
GalerieBibliotheekVorden te Vorden.

ANTOINE PETERS
Modeontwerper Antoine Peters ver-
gaarde bekendheid door zijn A SWEA-
TER FOR THE WORLD! project; een 2-
persoons trui met als doel zoveel mo-
gelijk 'verschillende' mensen in zich-
zelf te fotograferen. Het resultaat is
een grote serie foto's met een bonte
verzameling mensen die één wereld
vormt met diverse stijlen, leeftijden,
sexen, normen, waarden, religies en
fantasiën. Inmiddels heeft Peters
reeds diverse zeer succesvolle collec-
ties gepresenteerd tijdens de Amster-
dam International Fashion Week en

genereert ook over de grens naamsbe-
kendheid. Peters is recent nog opge-
merkt door het Amerikaanse I-D, het
Engelse WGSN en het globale A sha-
ded view on fashion.  Peters' werk is
een zoektocht naar zaken die speels,
nalef, maatschappijkritisch, onbe-
vooroordeeld en fantasievol zijn. Seri-
euzere zaken worden op luchtige wij-
ze gebracht, waardoor er een nieuw
onbevooroordeeld perspectief ont-
staat. Een luchtigheid die hij brengt
middels concept, maar ook letterlijk
in de kleding zelf. Hij speelt graag met
uitersten en verhoudingen in materi-
aal, print, silhouette en concept. Door
deze samen te voegen of zelfs samen
te smelten probeert hij een nieuw, fris
en elegant beeld te creëren. Hierbij
vind hij met name de valling en rich-
tingen van het materiaal een bijzon-
der interessant gegeven. De geboren
en getogen Vordenaar studeerde cum
laude af aan de kunstacademie te Arn-
hem als ook de masteropleiding Fa-

Helene Gandolfi en Antoine Peters

A Smell of Fashion

Van 5 september tot 16 november vindt in GalerieBibliotheekVorden de
tentoonstelling 'A Smell of Fashion' plaats, een installatie door modeont-
werper Antoine Peters en beeldend kunstenaar Helene Gandolfi. Antoine
Peters, geboren en getogen in Vorden, staat bekend om zijn speelse, grafi-
sche, kleurrijke collecties en zijn vrije projecten zoals de enorme 2-per-
soons trui 'A sweater for the world!' Helene Gandolfi staat bekend om
haar belbare kinetische objecten. Eén van deze objecten; haar geurmachi-
ne 'Smells like Worldpeace', zal deel uit maken van deze tentoonstelling.

De Hengelo Rally is dit jaar toe aan
haar 43e editie. Het begon in 1965 met
een 20-tal deelnemers en uitgegroeid
tot een evenement met jaarlijks tus-
sen de 175 en 200 deelnemers.
Rijders die aan de start verschijnen ko-
men onder andere uit: Engeland,
Duitsland, Zwitserland, België,
Luxemburg en uiteraard Nederland.
Motorfietsen van de volgende beroem-
de en minder beroemde merken kunt
u aan u voorbij zien trekken: Auto-Fau-
teuil 1905, Triumph ‘free engine’
1913, Husqvarna, Beardmore Precisi-
on, Vindec Special, DKW’s, BMW’s,
Brough Superior’s, Harley-Davidson’s,
Indians, Zündapps, Terrot’s, Peuge-
ot’s, kortom te veel om op te noemen.
Rondom de Hamove molen is zoals ge-
bruikelijk dit unieke rijdende muse-
um met eigen ogen te aanschouwen.

Het evenement begint op vrijdag-
avond met de ontvangst van de diver-
se deelnemers in de Hamove-molen,
Varsselseweg 34 te Varssel. Deze ont-
vangst begint om 20.00 uur en wordt
opgeluisterd met een optreden van
Boerenkapel ‘de Bloasköppe’ uit Hen-

gelo Gld. Om 20.30 uur zal dan een rij-
dersbespreking plaatsvinden, waarbij
de deelnemers over diverse zaken wor-
den ingelicht.

Op zaterdag 30 augustus start om
10.01 uur de eerste deelnemer starten
bij de Hamove-molen, waarna de deel-
nemers voor een rit van bijna 100 kilo-
meter door de Achterhoek zullen trek-
ken. Halverwege de rit is er vanaf 11.30
uur een pauze van 60 minuten in Bre-
devoort bij W.R. Tolkamp Telecom/Ma-
chinehandel. De finish op zaterdag is
vanaf 14.30 uur bij de Hamove- molen,
waar de motoren door het publiek be-
wonderd kunnen worden.

Op zondag 31 augustus vertrekken de
eerste deelnemers vanaf 10.01 uur bij
de Hamove-molen voor opnieuw een
rit van rond de 100 kilometer. Halver-
wege de rit is er vanaf 11.30 uur zestig
minuten pauze bij Dutch Rocket Re-
search Association ( familie Meule-
man) aan de Deventerweg te Laren
Gld.
De finish van de zondagrit is vanaf
13.30 uur in het centrum van Hengelo

Gld., waar dan tevens een Concours
d’Elegance gehouden wordt. Een jury
kiest de meest interessante, mooist ge-
restaureerde of origineelste motor-
fiets uit het deelnemersveld. Het pu-
bliek is dan uiteraard ook van harte
uitgenodigd om dit rijdend museum
nog eens rustig te bekijken. De moto-
ren staan dan in de Kerkstraat in het
centrum van Hengelo Gld. opgesteld. 

Bij het Achterhoeks Museum 1940-
1945 zal op zondag 31 augustus een gi-
gantisch re-eanctment spektakel
plaatsvinden dat Hengelo op haar
grondvesten zal doen schudden name-
lijk ‘De slag om de Achterhoek’. Het is
zeer de moeite waard om dit te gaan
bekijken en in samenwerking met de
Internationale Hengelo Rally kan te-
recht gesproken worden van een
uniek evenement. Dus mis het niet!
Om ongeveer 16.30 uur is de prijsuit-
reiking en afsluiting van de 43e Inter-
nationale Hengelo Rally in de Hamo-
ve-molen. Liefhebbers van oude tech-
niek kunnen dit weekend hun hart
weer ophalen door dit evenement te
bezoeken. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met: Hamove Ral-
lysecretariaat. Robert Kreunen, tel.
0575-463434. e-mail: hengelorally@ha-
move.nl

Rijdend museum tuft door de Achterhoek

Internationale Hengelo Rally met
historische motorfietsen

Van vrijdag 29 tot en met zondag 31 augustus wordt de 43e Internationa-
le Hengelo Rally voor Historische Motorfietsen met bouwjaren tussen
1900 en 1940 verreden.

shion Institute Arnhem. Peters heeft
werkervaring bij Viktor & Rolf en
Avantgarde magazine. Hij initieert en
participeert in projecten zoals het
MOORDMODE project voor de Arn-
hem Biënnale. Tevens is Peters gastdo-
cent op de kunstacademie te Arnhem. 

De tentoonstellingen en lezingen van
GalerieBibliotheekVorden worden sa-
mengesteld door Will(emijn) Colen-
brander (beeldend kunstenaar en advi-
seur/organisator kunst-en cultuur).
Voor meer informatie, projectmana-
ger Will(emijn) Colenbrander: 0575-
552297, benw.colenbrander@chello.nl

Wat: tentoonstelling 'A Smell of Fa-
shion'. Wie: beeldend kunstenaar He-
lene Gandolfi en modeontwerper An-
toine Peters. Datum: 5 september t/m
16 november 2008. Tijd: di. 14.00-20.00
uur, wo.-vr. 14.00 - 17.30 uur, za.10.00-

12.30 uur en op 6 en 7 september tij-
dens KunstWeekend Vorden van 11.00-
17.00 uur. Plaats: GalerieBibliotheek-
Vorden, Dorpsstraat 3, 7251 BA Vor-
den. Toegang: gratis. 
Info: www.bibliotheekwestachter-
hoek.nl / www.antoinepeters.com /
www.helenegandolfi.nl

GalerieBibliotheekVorden is gelniti-
eerd door de Stichting Vrienden van
de Bibliotheek Vorden. De stichting
heeft de intentie met deze tentoon-
stellingen en lezingen een bijdrage te
leveren aan een breed kunst en cul-
tuur aanbod voor Vorden en directe
omgeving. Met deze doelstelling sluit
de stichting naadloos aan bij een van
de algemene doelstellingen van biblio-
theek West Achterhoek, te weten het
versterken van de ontmoetingsfunctie
van de bibliotheek. Kijk ook op:
www.bibliotheekwestachterhoek.nl
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Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

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

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

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

H. Mulder tel. 0575-451486
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06-15338615
7227 DA Toldijk fax 0575-450940

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

...vakkundig gebouwd!
Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.
U wilt een nieuwe woning, maar u heeft 

geen bouwgrond? Informeer dan eens bij ons.

Wij ontwikkelen doorlopend nieuwe projecten 

voor woningen of utiliteitsbouw. Meer informatie

vindt u op onze site: www.bruggink-bv.nl.

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld 
T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl

          Zutphenseweg 31, 7251 DG te Vorden,
          Tel: (0575) 555733, Fax: (0575) 552333,
          E-mail: info@vanzeeburgmakelaardij.nl,
          Website: www.vanzeeburgmakelaardij.nl

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

Sensire zoekt
Alfahulpen

en
Thuishulpen
Reageer via onze website
www.sensire.nl

• Persoonlijke bediening, indien gewenst.
• Wij denken nog met u mee en geven graag advies.
• Propaanvullingen voor uw eigendomsflessen.

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

DE BOUWMARKT MET VELE SPECIALITEITEN

Oost

Asbestsanering

Voor veilige 
asbestsanering

Voor meer 
informatie of 
een 
vrijblijvende 
offerte:

Scheggertdijk 22
Postbus 7, 
7218 ZG Almen

T 0900-9896
E asbest@aboost.nl

Administratiekantoor

DE  WENDING B.V.

Wij zijn een administratiekantoor voor ondernemers uit het midden- en 
kleinbedrijf en agrarische sector. Tot onze dienstverlening behoort
het verzorgen van de financiële administratie, fiscale aangiften en de

Wij zijn op zoek naar een

- ASSISTENT ACCOUNTANCY M/V (40 uur per week)

De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:
- Het verwerken van financiële administraties m.b.v. AccountView
- Samenstellen jaarrekeningen
- Verzorgen fiscale aangiften
- Onderhouden contacten met cliënten

Wij zijn op zoek naar iemand die werkt op MBA niveau en bij voorkeur
ervaring heeft opgedaan bij een administratie- of accountantskantoor.

Uw sollicitatie, voorzien van een uitgebreide C.V., kunt u richten aan
onderstaand adres t.a.v. dhr. A. Zweers of M.A.G.M. Veldkamp, 
of aan a.zweers@dewending.nl

jaarrekening, alsmede advisering op allerlei gebied.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deelname is op eigen risico! 
 
Mede mogelijk gemaakt door; 
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In het atrium werden de vele belang-
stellenden welkom geheten door Kees
Schetters, directeur van Markenheem,
waaronder ook zorgcentrum de Bleij-
ke valt. Schetters legde uit waarom
het zo lang heeft geduurd voordat er
gestart kon worden met de nieuw-
bouw. “Maar nu laten we dit achter
ons en kijken we vooruit”. Volgens
Schetters is er hard gewerkt om te
kunnen gaan bouwen.

Na jarenlange voorbereiding wordt nu
echt begonnen met de bouw van het
nieuwe verzorgingshuis de Bleijke. De
nieuwbouw is een samenwerking tus-
sen drie partijen. Habion is de eigen-
aar van het nieuwe gebouw, Marken-
heem levert de verzorgingshuiszorg
en extramurale zorg en Sensire levert
de verpleeghuiszorg. 
Voor Markenheem worden 42 verzor-
gingsappartementen gebouwd en
voor Sensire worden er 18 verpleeg-
huisplaatsen gerealiseerd. Ook wor-
den er voorzieningen getroffen om

zorg buiten de muren van de Bleijke te
kunnen leveren. Op het terrein staat al
een complex waarin appartementen
voor de verhuur zijn ondergebracht.
Dit complex is nu tijdelijk in gebruik
als onderkomen van de verzorgings-
huisbewoners, maar komt als de
nieuwbouw gereed is, weer vrij in de
vorm van aanleunwoningen. Kortom
als het gebouw gereed is, hoeven inwo-
ners van Hengelo niet meer te verhui-
zen als zij zorg nodig hebben: alles is
in hun eigen woonplaats beschikbaar. 
De verzorgingshuisbewoners wonen
nu al ruim drie en een half jaar in hun
tijdelijke huisvesting in het apparte-
mentencomplex. “Daarom is het goed
dat de bouw nu eindelijk gaat starten,
zodat de bewoners eind volgend jaar
kunnen verhuizen naar hun nieuwe
onderkomen. Daarom vandaag het
feestelijke tintje om de start van deze
nieuwbouw”, zei Schetters, die de aan-
wezigen uitnodigde naar buiten te
gaan waar de ‘houthakkers’ hun werk
zullen doen. 

Het ontwerp is van I.A.A. architecten
uit Almelo. De bouwkundig aanne-
mer is Goldewijk uit Doetinchem, de
elektrotechnisch installateur is Bru-
sche BV uit Almelo en de werktuig-
bouwkundig installateur is W.A. Kem-
kens BV uit Zieuwent. Henk Gersen
van I.A.A. architecten was eveneens
blij dat er met de nieuwbouw kan wor-
den gestart. “Het wordt een mooi ge-
bouw en ik hoop dat de bouw snel ver-
loopt”.

Op de locatie waar de nieuwbouw
komt, werd de officiële start gegeven
door twee bewoners van de Bleijke.
Herman Gotink (90) en Jan Bannink
(82) deden dit door samen een boom
om te zagen. Er was al een begin ge-
maakt met zagen, maar het duo
kwam nog volop aan het zweten om
het karwei te klaren. Na de nodige in-
spanningen en onder luid applaus
moest de boom dan toch het loodje
leggen. Vervolgens werden door de be-
woners ballonnen opgelaten waar
‘wenskaartjes’ aan waren bevestigd. In
het atrium kwam een ieder weer sa-
men voor een hapje en drankje en
werd er geproost op de start van de
nieuwbouw die nu écht is begonnen.

Eind volgend jaar klaar

Nieuwbouw de Bleijke feestelijk gestart

Onder grote belangstelling van de bewoners, familie, vrijwilligers, mede-
werkers, buurtbewoners en genodigden is afgelopen donderdag het offi-
ciële startsein gegeven voor de nieuwbouw van verzorgingshuis de Bleijke
in Hengelo.

De officiële start van nieuwbouw de Bleijke Hengelo werd gedaan door twee bewoners, Herman Gotink (links) en Jan Bannink.

Bewoners laten ballonnen op.

De tocht met een lengte van circa 30
kilometer startte bij camping De Klei-
ne Steege. Bij terugkomst werden de
fietsers opgewacht door de muziekver-
eniging Jubal. Aansluitend opende
voorzitter Erna Roeterdink de feest-
week. De gehele week is er van alles te
doen. 
Donderdag 28 augustus is er voor de
senioren in de gemeenschap een feest-
avond (aanvang 19.30 uur) waaraan
medewerking zal worden verleend
door het Lochems Smartlappenkoor.
Vrijdag 29 augustus wordt om 14.30
uur op het feestterrein begonnen met
kegelen voor dames en heren, gevolgd
door ringsteken en kussengevechten,
waarna er om 16.30 uur wedstrijden
voor schoolverlaters worden gehou-

den. 'S avonds kan er in de feesttent
met medewerking van het dans- en
showorkest Mexx gedanst worden.
Zaterdag 30 augustus staat er onder
meer het vogelschieten en het vogel-
gooien op het programma alsmede
spelletjes voor de jeugd. Zaterdag-
avond vanaf 20.30 uur feest in de tent
met het dans- en showorkest Hike.
De feestweek wordt zondag 31 augus-
tus afgesloten met een kinderoptocht
en een grote optocht. Voorafgaande
aan deze optocht maakt het dweilor-
kest van Jubal een rondgang door
Wichmond. De kinderen stellen zich
daarna om 13.30 uur op voor de op-
tocht, terwijl de grote optocht om
14.00 uur vanaf de Dorpsstraat van
start gaat.

Oranjefeest Vierakker-

Wichmond begon met fietstocht

De feestweek die het Oranjecomité Vierakker-Wichmond deze week orga-
niseert begon zondagmiddag traditioneel met een fietstocht, waaraan de
gehele familie kon meedoen.

Onderweg op de fiets.

Erna Roeterdink (rechts) opent de feestweek.

Afgesproken is dat deze eerste keer De
Nieuwe Hellewei in Steenderen de or-
ganisatie voor haar rekening neemt,
maar het is de bedoeling dat vanaf vol-
gend jaar het toernooi verspreid over
meerdere verenigingen zal plaatsvin-
den.
Omdat De Nieuwe Hellewei over
slechts drie tennisbanen beschikt, is
voor deze eerste editie besloten om zo-
wel bij de enkelspelen (dames en he-
ren) als de dubbels (dames, heren en
mix) in drie categorieën te spelen. Ca-
tegorie 1 is voor de speelsterktes 3, 4
en 5, categorie 2 voor de speelsterktes
6 en 7 en categorie 3 voor de speel-
sterktes 8 en 9. 
Van zaterdag 20 september t/m vrijdag
26 september worden de voorronden
van de enkelspelen gespeeld. Aanslui-
tend worden van zaterdag 27 septem-

ber t/m vrijdag 3 oktober de voorron-
den van de dubbelspelen afgewerkt en
in het weekeinde van 4 en 5 oktober
staan de halve finales en finales van
zowel de enkelspelen als de dubbels
gepland.
Iedereen die lid is van een tennisver-
eniging uit de gemeente Bronckhorst
en 18 jaar of ouder, kan deelnemen
aan deze kampioenschappen. Daar-
naast mogen ook de junioren club-
kampioenen van de verenigingen
deelnemen aan het onderdeel waarin
ze dit jaar clubkampioen zijn gewor-
den. 
Omdat naast het sportieve aspect ook
de gezelligheid heel belangrijk is, wil
de organisatie op vrijdagavond 3 okto-
ber iets spetterends organiseren.
Hopelijk zullen veel tennissters en ten-
nissers uit de gemeente zich inschrij-
ven voor deze eerste Bronckhorster
tenniskampioenschappen waardoor
een goed fundament gelegd kan wor-
den om het volgend jaar in een groter
verband uit te breiden.
Inschrijven kan tot 7 september via
www.toernooiklapper.nl. Hier staan
ook de reglementen vermeld. Voor vra-
gen kan contact worden opgenomen
met Bob Verheul, telefoon (06)
53532332 of Rik Koolhof, telefoon
(0575) 452132. Daarnaast staat alle in-
formatie op de website van De Nieuwe
Hellewei: www.hellewei.nl.

Eerste Bronckhorster
tenniskampioenschappen
Dit jaar zullen van 20 september
t/m 5 oktober voor het eerst de
Bronckhorster tenniskampioen-
schappen worden gehouden. Ten-
nisvereniging De Nieuwe Hellewei
uit Steenderen heeft het initiatief
genomen voor een overleg met alle
tennisverenigingen uit de gemeen-
te om deze Bronckhorster kampi-
oenschappen jaarlijks te laten
plaatsvinden. Vrijwel unaniem is
dit initiatief door iedereen zeer po-
sitief ontvangen.
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Het sportcentrum werkt al lang sa-
men met Topsport Gelderland (voor-
heen Olympisch Steunpunt).
AeroFitt heeft met Medi-Car een eigen
fysiopraktijk in huis. Sporters met
blessures kunnen zich hier laten be-
handelen en de medische training af-
stemmen bij AeroFitt.
De bedoeling is dat de selectie van De
Graafschap gebruik gaat maken van
de trainingsfaciliteiten en de begelei-

ding die sportcentrum AeroFitt te bie-
den heeft. Het revalideren van spelers
wordt in overleg met de medische staf
van de Doetinchemse eredivisionist
bepaald.

“Wij zijn uiteraard blij dat De Graaf-
schap gekozen heeft voor sportcen-
trum AeroFitt”, zegt fitnessmanager
Bart Thüss van het sportcentrum.
“Daaruit spreekt vertrouwen”.
Voor De Graafschap is dit samenwer-
kingsverband een goede oplossing.

Commercieel directeur Henk Bloe-
mers van De Graafschap: “Wij hadden
beperkte mogelijkheden om deze fit-
nessfaciliteiten op stadion De Vijver-
berg aan te bieden. AeroFitt heeft dat
wel. Ze hebben veel ervaring en er is
goede begeleiding”.

Sportcentrum AeroFitt gaat

samenwerken met De Graafschap

Sportcentrum AeroFitt uit Henge-
lo is een samenwerkingsverband
aangegaan met Betaald Voetbal Or-
ganisatie De Graafschap. Sportcen-
trum AeroFitt is al jaren actief op
het gebied van (medisch) fitness
voor jongeren en ouderen maar
ook voor begeleiding van topspor-
ters.

De selectie van De Graafschap werkt zich in het zweet bij sportcentrum AeroFitt.

Van alle klassen was de tussenstand
bij de Jeugd toch wel het spannendst.
Zij zouden zondag 17 augustus hun
laatste toernooi van dit jaar trekken
en het verschil tussen de nummers
één en twee bestond slechts uit twee
punten. Oele I en de Koapman Boys
zouden uit moeten maken wie dit jaar

nu echt de sterkste was in de jeugd-
competitie. Helaas voor Koapman was
het niet hun dag. Betrekkelijk makke-
lijk kon Oele met de eerste plaats gaan
strijken. Bekveld zelf kwam er helaas
ook niet aan te pas in de jeugdklasse
en moest genoegen nemen met een
gedeelde achtste plaats.

Voor alle andere klassen was dit nog
niet het laatste toernooi. Zij moesten
afgelopen zondag in Vorden nog een-
maal aantreden. Op het toernooi van
Bekveld konden de meesten echter al
wel een goede stap zetten richting de
eindoverwinning. Zo wist bijvoorbeeld
Eibergen in de 680 kg-klasse de voor-
sprong zoveel te vergroten dat deze
niet meer in te halen is. Ook deed Ko-
apman in de 720 kg-klasse goede za-
ken in de strijd om het kampioen-
schap door hun vijfde competitietoer-
nooi van dit jaar te winnen.
Voor het publiek waren het waar-
schijnlijk de lokale teams, uitkomend
in het VVV-toernooi, die het interes-
santst waren. Zes teams deden mee
om te zien wie het sterkste was op de
velden van Bekveld. Het team uit Bek-
veld bleek veruit de sterkste en ging
dan ook simpel met de eer strijken.
Toen alle wedstrijden gestreden waren
werden de winnaars uit de jeugdcom-
petitie en het VVV-toernooi gehuldigd.
De gewonnen prijzen werden gevierd
met een biertje. Voor de organiseren-
de touwtrekvereniging Bekveld was
het al met al een zeer geslaagd toer-
nooi. Met mooie sportieve prestaties
en veel gezelligheid. Een mooi festijn
ter ere van het 40-jarig jubileum van
de vereniging.
Enkele weken geleden stond er een ar-
tikel in weekblad Contact over 40 jaar
TTV Bekveld. In dit artikel werd ver-
meld dat de 640 van Bekveld al in 1970
voor het eerst kampioen werd. Dit is
niet juist. Het ging niet om de 640,
maar om de 720kg klasse.

Spannende touwtrekwedstrijden
bij TTV Bekveld

Een mooi terrein, goed weer en enkele spannende tussenstanden in de
competitie. Al vroeg kwam het publiek binnenstromen en de vlaggen van
de sponsoren wapperden aan de masten. Kortom, alle ingrediënten voor
een geslaagd en spannend touwtrektoernooi op zondag 17 augustus bij
TTV Bekveld.

Op de voorgrond het team van Bekveld in actie.

Antoon van Wezel, die optrad als cere-
moniemeester, sprak namens de Brem
(Bredevoortse ondernemers) en ande-
re belangengroepen. Hij roemde de
Bredevoortse gemeenschap, die veer-
tig jaar geleden onder de bevlogen 1e
voorzitter Jan Elferink aan het Gondel-
vaart-avontuur begon. 
Burgemeester Berghoef : "Als je Brede-
voort binnenrijdt, zie je de molen
'Prins van Oranje' draaien met de gro-
te zeildoeken waarop '40 jaar Gondel-
vaart' en 'Bredevoort Schittert' staat.
Het laat zien met welk een allure de
Gondelvaart van start gaat."
De afgelopen 4 decennia heeft er een
enorme technische ontwikkeling
plaatsgevonden, van de eerste vetpot-
jes (die dit jaar alle straten van Brede-
voort zullen doen schitteren) tot de
computergestuurde lichttechnologie
van nu. De geest van samenhorigheid
in de kleine gemeenschap laat Brede-
voort schitteren met de bruisende
Prinsenstraat, kunstenaars, historie
en muziek: mooi en spannend. Na-
mens de gemeente dank aan alle be-
trokkenen.

Namens Bredevoorts Belang feliciteer-
de Erik Grijsen het bestuur en de vele
vrijwilligers met het jubileum en het
verschijnen van boek en dvd. Hij me-
moreerde de wedergeboorte van de
Gondelvaart in 1968 onder aanvoe-
ring van Jan Elferink en de ondersteu-
ning van pastoor Metternich. "Het spel
van licht, kleur en water" is nu "Brede-
voort Schittert" geworden. Erik Grijsen
onderstreepte het belang van samen-

werking met overheid, bedrijfsleven
en alle geledingen van de samenle-
ving. "Bredevoort Schittert door leef-
baarheid en samenwerking" en sprak
de wens uit gezamenlijk het vijftigja-
rig Gondelvaart jubileum in het Kul-
turhus van Bredevoort te mogen bij-
wonen. Muziekvereniging Excelsior
die al 76 jaar nauw betrokken is bij de
Gondelvaart, bracht een muzikale
groet.
Voorzitter Jos Wessels vergeleek de or-
ganisatie van de Gondelvaart met een
ketting, bestaande uit totaal verschil-
lende schakels. Geen schakel kan ge-
mist worden en samen is het één ge-
heel. De felicitaties die het bestuur
mocht ontvangen gaan dan ook naar
de bouwers, bordenzetters, koffie-
schenkers, folderbezorgers, verkeers-
regelaars, techneuten, controle en
werkgroep. Op 15 augustus 1928 werd
de eerste Gondelvaart gehouden. Toen
er in 1932 financiële problemen rezen
nam de Vereniging Bredevoorts Be-
lang de organisatie over. In 1935 wa-
ren "Wilde wind en klaterende regen-
buien" desastreus. In 1968 vond de
herstart plaats. Vanaf het allereerste
begin hebben er tot nu toe 157 gondel-
vaarten plaatsgevonden. De auteurs
Jos Wessels (tekst) en Jos Betting
(beeldmateriaal en dvd) reiken het eer-
ste boek en dvd uit aan medewerkers
van het eerste uur: Ab Hoefman, An-
ton Zuurveen, Henk te Selle, Dick Dib-
bets, Hermien Navis, Hannie de Vries,
Herman Grijsen, Gerrit Venderbosch
(niet aanwezig) en postuum aan Ben-
nie Elschot. Via een groot beeld-
scherm werd van de DVD beelden uit
de film van pastoor Metternich, Guus
Beckers en Leo van der Linden ge-
toond en tot slot de prachtige slide-
show van Jos Betting.

Het boek  "Gondelvaart Bredevoort in
woord en beeld   1968 - 2008" geeft een
prachtig tijdsbeeld en is te koop bij
Theo Taken, De Stadsboekerij en infor-
matiecentrum Boekenstad te Brede-
voort, De Read Shop en  Messing en
Prinsen in Aalten en Boekhandel Kra-
mer in Winterswijk.

Jubilerende Gondelvaart presenteert boek en DVD

Gondelvaart Bredevoort in
woord en beeld 1968 - 2008
Afgelopen zaterdag vierde de Gon-
delvaart haar 40-jarig bestaan. Bur-
gemeester, wethouders, raadsle-
den, sponsoren, bevriende organi-
saties, bouwgroepen en de vele vrij-
willigers feliciteerden het bestuur
tijdens de druk bezochte receptie
in "Ons Huis". Voorzitter Jos Wes-
sels hield een korte toespraak
waarin hij Bennie Elschot her-
dacht, die afgelopen donderdag
overleed, als bouwer van het eerste
uur van "Het Sprookjesgilde".

“Wij hebben een uniek oefenhuis,”
weet Jan Achterkamp over de keuze
voor deze locatie. De producer van de
televisiespot vond het nieuwe vijf ver-
diepingen tellende oefenhuis van Ach-
terkamp Bedrijfsopleidingen in Baak,
wat is ingericht op het veilig oefenen
voor de brandweer, perfect. Er werd
een complete open keuken ingericht,
inclusief gestuukte wanden, een hou-
ten vloer, werkende verlichting en wa-
ter uit de kraan.

Het doel van deze spot is om mensen
bewust te maken voor de gevaren die
in huis kunnen voorkomen, zoals
brand. In het filmpje is te zien hoe een
man tijdens het opruimen een kaars
omstoot, waarbij er brand ontstaat.
Duidelijk wordt dat de brand zeer snel

om zich heen slaat en de man eigen-
lijk niet snel genoeg reageert.

“Mensen denken heel anders over een
brand dan het daadwerkelijk is,” legt
de persvoorlichter van Consument en
Veiligheid desgevraagd uit. “Als er
brand uitbreekt gaan ze spullen zoe-
ken en de brandweer bellen. Daarom
werd een nieuwe site ontwikkeld. Via
www.woonikbrandveilig.nl kunnen
mensen een persoonlijk advies krijgen
om ongevallen in huis te voorkomen.”

Tijdens de opnamen in Baak kwam
een man in de brand te staan. Deze
stunt werd gecoördineerd door twee
Amerikanen, die kennis hebben van
de lichaamsbeschermende gel, ge-
bruikt voor deze toch risicovolle on-

derneming. De Nederlandse stunt-
man werd op rug en hoofd inge-
smeerd met deze gel. Hulp was nabij,
evenals natte handdoeken en CO2
blussers. Verder waren naast de 17
filmcrew medewerkers, ook assisten-
ten van Achterkamp Bedrijfsopleidin-
gen aanwezig.

“Normaal gesproken doe je een shot
heel vaak over. Dit keer kan het niet
omdat we dus alles in de fik gaan zet-
ten,” legt een medewerkster van de
productie uit. “We zijn vanmorgen
gaan repeteren en zo meteen moet het
gewoon in één keer goed gaan!” Het
tellen van de 30 seconden tijdens de
oefening laat de spanning voelen, we-
tende dat elke seconde telt.

Consument en Veiligheid is de op-
drachtgever voor het maken van het
filmpje, wat voorafgaand aan de
brandpreventieweken zal worden uit-
gezonden. Zij werkt hiervoor samen
met de Nederlandse Brandwonden-
stichting, de Brandweer en het Neder-
lands Instituut Fysieke Veiligheid,
NIFV nibra.
Het NIFV nibra werkt onder andere
ook samen met Brandweertrainingen
Nederland B.V, waarvan het hoofdkan-
toor bij Achterkamp in Baak is. Het is
een samenwerkingsverband van ze-
ven brandweertrainingscentra, ver-
spreid over heel Nederland en elk met
hun eigen specifieke specialiteiten. 

De voorbereidingen van een reclame-
filmpje zijn ongeveer twee maanden.
De scripts worden geschreven en de
set wordt bedacht. Op de draaidag zelf
wordt de inrichting van de te filmen
locatie verzorgd en de hele dag ge-
filmd. De vele shots worden dan later
geknipt en gemonteerd tot een uit te
zenden filmpje. Het spotje van Consu-
ment en Veiligheid zal nog worden ge-
monteerd en voorzien van informatie-
ve teksten, met een verwijzing naar de
Brandwondenstichting. Daar zijn on-
der andere brandmelders en blusde-
kens te koop.

Consument en Veiligheid filmt bij Achterkamp in Baak

Landelijke televisiespot over
Brandveiligheid

Slechts 30 seconden tijd voor een filmpje van 30 seconden! Voor die taak
stonden de medewerkers van een productiehuis afgelopen zondag bij het
filmen van een landelijke televisiespot voor de Brandpreventieweken
2008. Mensen bewust maken van het brandgevaar in huis, is de doelstel-
ling van deze spot.

Voor de filmspot voor de Brandpreventieweek wordt ook het in brand staan geoefend.
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Al vroeg waren er veel bezoekers en
dat liep de hele middag door. Het weer
werkte goed mee en af en toe liet de
zon zich zien. De vele gezellige terras-
sen waren dan ook goed bezet. Op
sommige tijdstippen was het vooral in
de Spalstraat geen doorkomen aan.
Voetje voor voetje schuifelde het pu-
bliek langs de kramen. “Het is zó druk,
dat je ook geen geld uit kunt geven”,
zegt een echtpaar die hun buren te-
genkomen. Naast de ruim honderd
kramen was er een vrijmarkt waar
voor een paar eurocent spulletjes wer-

den verkocht. Kinderen vermaakten
zich met diverse kermisattracties zo-
als een treintje, draaimolen en enkele
springkussens. Een grote jumping,
waar enkele kinderen tegelijk om-
hoog werden getrokken door elastie-
ken, was een groot succes. Regelmatig
stond een rij kinderen te wachten voor
ze aan de beurt waren. 

Tussen de kramen door stond een
groep die oude ambachten lieten zien.
De ambachtslieden vertelden met ple-
zier over het honing maken, stoelmat-

ten en het maken van kaarsen. Riet
Neergoort uit Didam vertelt aan be-
langstellenden hoe zij met vlechten
van stro prachtige oogstsymbolen
maakt. “Je kunt ze mooi voor een
raam hangen als decoratie”, zegt de
Didamse die al tien jaar met haar hob-
by bezig is. Hermien Molenveld uit
Lichtenvoorde staat iets verder op en
is bezig met kantklossen. Verschillen-
de kleedjes met allerlei figuren liggen
tentoongesteld. “Je kunt de voorbeel-
den zelf het beste eerst tekenen, maar
je kunt het ook uit boeken halen”,
geeft ze als advies aan een vrouw die
met bewondering de kunstige creaties
bekijkt. Diverse winkeliers probeerden
de aandacht van het publiek te trek-

ken met acties. Bij de Rabobank kon
men een buitenkeuken winnen door
de verkoopwaarde te vermelden op
een formulier. Wie even de drukte wil-
de ontlopen kon diverse winkels in die
de deuren hadden geopend. 

Nieuw dit jaar op de braderie was de
tentoonstelling van oude tractoren en
oude bromfietsen. Voor veel mensen
kwamen weer oude herinneringen
naar boven. Zo’n dertig oude brom-
fietsen van de plaatselijke vereniging
T.O.B. staan keurig in een rij opgesteld.
“Er staan ook enkele bromfietsen bij
van mensen die geen lid zijn”, zegt
voorzitter Willie Wiegerinck van
T.O.B. “Ze hebben mij gebeld of ze er

ook mochten staan”. Zelf heeft de club
25 leden, maar het aantal leden
groeit. “We krijgen steeds meer be-
langstelling en als je een beetje aan de
weg timmert krijg je vanzelf meer le-
den”. Dweilorkest Royal Wind Band
van muziekvereniging Concordia ver-
hoogde de sfeer op de gezellige brade-
rie. Als tegen het eind sommige
kraamhouders hun spullen inpakken
is op het Kerkplein al de muziek te ho-
ren van The Spitfires. Het optreden
van de band bij café De Zwaan brengt
veel sfeer. De stemming zit er goed in. 

Het feest ging nog enkele uren door en
daarmee kwam er een einde aan een
zeer geslaagde braderie.

Braderie Hengelo trekt veel publiek

De Hengelose braderie bracht afgelopen zondag veel volk op de been. En-
kele duizenden mensen slenterden langs de vele kramen die opgesteld
stonden in het centrum.

Het eerstvolgende concert zal op 26
oktober plaats vinden en zal worden
gegeven, samen met het mannenkoor
de Görgelpiepen. En natuurlijk staan
er ook weer een aantal decemberop-
tredens gepland.

We zouden het fantastisch vinden als
er mannen zijn, die net als wij de man-
nenkoorzang een warm hart toedra-
gen en graag willen zingen, op deze
avond komen luisteren, de sfeer proe-
ven, of zich misschien wel aanmelden
als lid. Het is er nu een uitstekend mo-
ment voor. Interesse? Mannen, we
schuiven graag een stoel bij voor u. U
bent van harte uitgenodigd! 

Voor info: Kees de Haan tel. 0575 521
873 en Willem Kraaykamp tel. 0573
400 715.

Hartelijk welkom bij het
Warnsvelds mannenkoor
Aanstaande vrijdagavond, 29 au-
gustus, is het weer zo ver en zit de
vakantie van het Warnsvelds Man-
nenkoor er weer op. Dan starten
we weer met de repetities en wordt
er onder leiding van dirigent
Frank Knikkink weer flink ge-
werkt aan een aantal optredens.

Vanaf 10.00 tot 13.00 bent u welkom.

Men kan kennismaken met wolvilten,
tevens is er een kleine tentoonstelling
van gevilte producten en in atelier ver-
vaardigde stof. 
Info en route www.wolvilten.nl

Open dag  wolvilten
Zaterdag 6 september a.s. is er een
open dag in Atelier de Overkamp,
Veldwijkerweg 1 te Vorden.

Iedereen is zondag van 10.00 tot 17.00

uur van harte welkom om een kijkje te
komen nemen aan de Morsdijk. De
tuin bestaat uit een grote variatie aan
bloemen, planten en struiken en be-
vat twee vijvers. De toegang is gratis
en de familie Schepers heeft de koffie
klaar staan.

Open tuin familie Schepers 't Broek

Familie Schepers aan de Morsdijk 9
in 't Ruurlose Broek stellen zondag
31 augustus voor de tweede maal
dit jaar hun prachtige tuin open
voor publiek.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

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

Weeversdrukkerij

PROGRAMMABOEKJES
ENTREEKAARTEN
RAAMBILJETTEN
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het drukwerk verzorgen wij graag



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

Wat is: A. Gich: 1. Reuma. "Raak 'm neet an, he hef de gich." 
2. "De vliegende gich," vliegende reuma.

B. Klerazie: Kleding. "De klerazie is rechtevoort hups duur." 

C. Plaatse: 1. (Grote) boerderij. "'t Haverkamp, 't Weijenborg, 
't Hommelink, 't Lemeler, 't Wiegers, 't Manschot en 
't Hulshof waren grote plaatsen." 
2.  "Den arm van plaatse hemm," de arm uit de kom hebben.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

De weergoden hebben ook dit jaar de
organisatie niet in de steek gelaten.
Hoewel er later in de week door de re-
gen enige vertraging in het speelsche-
ma dreigde te ontstaan waren op zon-
dag 10 augustus rond de klok van half
vijf alle finales gespeeld. Wat geduren-
de de week opviel was het hoge spelni-
veau en de sportiviteit tussen de deel-
nemers tijdens de partijen.

Na jarenlang geen Ruurlose finale te
hebben gehad was het dit jaar einde-
lijk weer eens zover. Om 13.00 uur gin-
gen Aram Boekestijn en Stijn Kool-
schijn, beiden lid van T.V. Ruurlo, de
baan op voor hun finale in de heren
enkel 6. Aram begon overtuigend aan
de wedstrijd en won de eerste set met
6-3. Stijn besefte dat er iets moest ge-
beuren en vocht zich terug in de wed-
strijd en werd beloond met de winst in
de tweede set met 7-5. Daarna ont-
stond er een bloedstollend gevecht om
de punten. Uiteindelijk ging Stijn met
7-6 met de hoofdprijs aan de haal. 
In de dames enkel 3 stonden Marjo-
lein Kamphuis uit Loo en Nadia Els-
man uit Wichmond tegenover elkaar.
Kamphuis had de finale weten berei-
ken door in de halve finale te winnen
van Vivian ten Dolle uit Winterswijk,
terwijl Elsman zich ontdeed van Maar-
tje de Wit uit Velp. Nadia Elsman kon
vanwege een blessure lange tijd niet
tennissen en dat was te merken. Mar-
jolein Kamphuis won op vrij eenvoudi-
ge wijze met 6-2 6-2 en won daardoor
voor de tweede keer het Ruesink
Open.

In de heren enkel 3 ging de finale tus-
sen Jelmer Maurick uit Dinxperlo en
Michel Bouwmeester. Beide heren wa-
ren met goed en degelijk spel in de fi-
nale terecht gekomen. Voor Bouw-

meester was dit de zesde finale van dit
seizoen in de heren enkel drie. Jelmer
Maurick had nog iets recht te zetten
omdat hij de finale in Zevenaar van
Michel Bouwmeester had verloren.
Het strijdplan van Maurick klopte en
hij won met 6-0 6-3.
Rond de klok van vijf werden door de
voorzitter Jan de Boer de prijzen uitge-
reikt en hij nodigde de spelers uit zich
volgend jaar weer in te schrijven voor
het toernooi.

UITSLAGEN RUESINK OPEN 2008:
HD 7: Maarten Schneider/Andres Mol -
Hans ten Bosch/Wouter ten Bosch 6-2
6-2.
DE 7: Poule 1e  Hanneke Houwers. 2e
Loes de Roode-Pot.
HE 7: Roy Gijgink - Patrick Vreeman 7-
5 6-4.
GD 6: Linda Rosendaal/Arnold Hof -
Carla Brands/Ger Haumersen 6-0 6-2.
DD 6: Loes Kappers/Carla Brands - Nic-
ky Schepers/Joke Meulenveld 7-5 6-2.
HD 6: Jon Emmelkamp/Bert Jan Marc-
hand - Andres Mol/Maarten Schneider
6-4 6-2.
DE6: Poule 1e Wendy Zweerink. 2e
Liesbeth Brinkhorst.
HE 6: Stijn Koolschijn - Aram Boekes-
tijn 3-6 7-5 7-6.
DD5: Poule 1e Charlotte Kelder/Marin-
da Hartman.
HD5: Poule 1e  Sander Scholten/Mauri-
ce Korenblik. 2e Jos Das/Dennis-Jan
Snippe.
DE5: Nikki Schimmel - Carlijn Heijink
6-3 6-4.
HE 5: Nick Jansen - Bert Nijman 6-7 6-1
6-2.
DE4: Sharon Jansen - Anneleen Dijk-
man 3-6 6-4 6-2.
HE 4: Dirk van den Hoven n.a. - Yoran
van den Berg 2-6 3-6.
HD3: Ruud van de Plank/Tom van der

Wiel - Jelmer Maurick/Rik ter Braak 6-
3 6-4.
DE 3: Marjolein Kamphuis - Nadia Els-
man 6-2 6-2.
HE 3: Jelmer Maurick - Michel Bouw-
meester 6-0 6-3.

Ruurlose finale Ruesink Open
tennistoernooi

Het jaarlijkse Ruesink Open tennistoernooi in Ruurlo is weer ten einde.
Gedurende de week van 4 t/m 10 augustus werden er op de Ruurlose ten-
nisbanen 148 wedstrijden in allerlei onderdelen gespeeld. Wat het aantal
partijen betreft was het toernooi iets minder goed bezet dan afgelopen
jaar, maar de sterkte van de deelnemende spelers was van een erg hoog ni-
veau.

Stijn Koolschijn en Aram Boekestijn.

De pauze is een moment om elkaar bij
te praten of om nieuwe liederen te be-
luisteren. Voor het komende seizoen
staan in elk geval enkele bijzondere
kerstliederen op het programma. 

Gospelkoor Inspiration Vorden telt

ruim 35 mannelijke en vrouwelijke le-
den in de leeftijd van 15 tot 65 jaar, af-
komstig uit Vorden en wijde omstre-
ken. Het koor zingt twee- tot zesstem-
mige liederen in verschillende talen
en stijlen. Liederen die gaan over ge-
loof, hoop en liefde en die vaak wor-

den begeleid door orkestbanden. De
repetities worden gehouden op
woensdagavond in basisschool Het Ho-
ge aan Het Hoge 36 in Vorden. Nieuwe
leden, vooral bassen, zijn welkom en
kunnen 1 maand gratis meedoen om
de sfeer en de liederen te proeven. 

Kijk voor meer informatie over Gospel-
koor Inspiration Vorden op www.in-
spirationvorden.nl. of neem contact
op met Jeannette, tel. 0648 388 390.

Repetities Gospelkoor Inspiration
starten op 10 september

Het nieuwe seizoen begint voor Gospelkoor Inspiration Vorden op woens-
dagavond 10 september. Elke week, met uitzondering van de schoolvakan-
ties, worden er op ongedwongen wijze onder leiding van dirigent Piet
Piersma liederen ingestudeerd en wordt er aan de zangkwaliteit gewerkt.

De start is bij de familie Hissink aan
de Memelinkdijk 6a te Hengelo. Da-
mes, Heren, Gemengde team en
Jeugdteams kunnen zich inschrij-
ven tussen 13.00 en 14.00 uur. Bij de
gemengde teams mag maximaal 2
heren zitten. De teams mogen uit
maximaal 4 a 5 personen bestaan. 
Men mag geen lid van een kloot-
schietvereniging zijn en er mag uit-

sluitend met het materiaal van de
Noabers worden gegooid. Wanneer
je alleen bent of niet genoeg men-
sen bij elkaar hebt voor een team
kun je gerust komen, want dan ma-
ken we met anderen wel een team.
Verzamel buurt, familie en vrien-
den en kom op 14 september naar
de Memelinkdijk 6a. Eventueel een
hark meenemen kan wel handig
zijn. 

Na afloop kan er nog nagepraat wor-
den onder het genot van een hapje
en een drankje. Kom met zoveel mo-
gelijk teams zodat het weer een ge-
zellige middag wordt. Voor vragen
kunt u contact op nemen met Wilco
Harmsen tel, 06-53 893 153.

Open klootschiet-
kampioenschap Hengelo
Wie gaat er dit jaar strijken met
de eer en gaat naar huis met de
Gerrit Onstenkbokaal? Op zon-
dag 14 september wordt door
buurtvereniging de Noabers uit
Hengelo het jaarlijks Open
Klootschietkampioenschap van
Hengelo gehouden.

De laatste vrije drive is op de donder-
dagavond 28 augustus 2008 in Zaal
Den Bremer aan de Zutphen-Emme-

rikseweg 37 in Toldijk.
Er wordt gespeeld in twee lijnen en
per lijn zijn prijsjes te winnen.

Inschrijven vanaf 19.00 uur, aanvang
bridge 19.15 uur tot ± 22.30 uur.
Inlichtingen (0314) 623348.

Bridgeclub Bronkhorst
Bridgeclub Bronkhorst organi-
seert een serie zomerbridgeavon-
den.



NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 58 55 85
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

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
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heb ik ondermeer ook het diploma be-

drijfsleidster behaald. Toen Theo liet

merken dat hij graag voor zich zelf

wilde beginnen, stond ik er voor hon-

derd procent achter. Ik zag het direct

zitten, Theo kluste al overal en kende

hier veel mensen en kon gelijk aan de

slag’, zo zegt Gerdien die vanaf het be-

gin de administratie voor het bedrijf

ging verzorgen. Theo: ‘We begonnen

op een gunstig tijdstip, de economie

begon juist wat aan te trekken. Mijn

eerste opdracht was een schilder- en

timmerklus bij de familie de Witte

aan de Boonk. Het was keihard wer-

ken, zes dagen in de week en tien uur

per dag, maar wel met heel veel ple-

zier in mijn werk. Zo werd er geleide-

lijk aan een klantenkring opge-

bouwd’, zo zegt Theo.

Gerdien: ‘Wat ons goed deed (en nog

steeds) de reacties van de klanten, we

kregen een stukje waardering. Rich-

ting klant doet Theo er ook alles aan

om een goede relatie op te bouwen.

Als hij op afspraak een uurtje naar een

klant moet, dan wordt het altijd lan-

ger. Theo heeft altijd een luisterend

oor voor de klant en dat schept een

vertrouwensband’. Theo: ‘Ik voel mij

soms net een maatschappelijk wer-

ker’. Hij voegt eraan toe dat vakman-

schap, betrouwbaarheid en mondre-

clame, belangrijke factoren zijn in het

zaken doen. Acht jaar geleden ston-

den Theo en Gerdien voor een volgen-

de beslissing. Gezien de orderporte-

feuille zou er eigenlijk iemand bij

moeten komen! 

Stokkink be-

Dubbel feest bij Theo en Gerdien Schotsman

Een dubbele mijlpaal, 25 jaar getrouwd en het 12,5-jarig bestaan van hun

bedrijf, dat vieren Theo en Gerdien Schotsman op zaterdag 6 oktober, sa-

hun kinderen Jorrit (21) en Wieteke (19). Op de vraag welke mijl-

ijkste vindt, begint hij hartelijk te lachen. ‘Natuur-

r je weet hoe het gaat, soms gaat de

eval dat deze twee jubi-

( chtgenote

OPEN DAG

zondag 30 september

van 13.00 tot 17.00 uur

dk anenburg.nl

De vereniging Oud Vorden krijgt

woensdag 26 september in zaal

De Herberg bezoek van Jean

Kreunen uit Hengelo. 

Hij zal een lezing houden over het

onderwerp ‘Een kist vol bijzondere

oorlogsverhalen’. Jean Kreunen is

als jochie van 12 jaar gelnteres-

seerd geraakt in de geschiedenis

van de Tweede Wereldoorlog. Hij

zal tijdens de lezing vertellen over

zijn eerste kennismaking met oor-

logsspullen. 

Dit alles heeft in 2006 geresulteerd

in een officieel geregistreerd muse-

um in zijn woonplaats. De lezing

begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 25 september 2007
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mers verzamelden in de

thee al klaar

de speciale schoenen. Annie Reintjes

heette iedereen van harte welkom en

stelde de trainers voor: Sebine Pouwel-

i Verpoorte. 

Deze hadden poles mee van verschil-

lende lengtes en het was een hele toer

om voor iedereen een (ongeveer) goe-

de maat te vinden, maar toch lukte

het. Na een korte inleiding over het

ontstaan van Nordic Walking - de Fin-

se Langlaufers bereidden zich zo voor

op het nieuwe seizoen, en een instruc-

tie over het vasthouden van de poles,

kon de wandeling beginnen.

De trainers hielden hun groep een

aantal keren staande, om de techniek

stukje bij beetje uit te leggen. Het ef-

fect van een goede Nordic Walking-

techniek is dat veel spieren gebruikt

worden. Daardoor wordt de conditie

en het uithoudingsvermogen van het

lichaam verbeterd. Het stevig neerzet-

ten van de poles, ontspannen mee-

draaiende schouders, de rechte rug,

het goed dicht en openzwaaien van de

handen - het zogenaamde ‘koeien mel-

ken’, het afrollen van de voeten, alles

kwam aan bod.

Onderaan de poles zitten rubberen

doppen, die dienen om op een verhar-

de weg grip te houden. Op een onver-

harde laan konden deze doppen eraf

en werd met de stok in de grond ge-

prikt. Zo werd goede grip verkregen.

Op het stuk onverhard pad werden

ook speciale technieken getoond, zo-

als het huppelen en zweefsprongen,

maar die laatste hoefde de clinic deel-

nemers gelukkig nog niet te doen.

Ook spieroefeningen konden met

steun van de poles worden gedaan.

Het gaf een goed inzicht, in hoe deze

wandelsport kon worden verdiept.

Voor het laatste stuk verharde weg

werden de doppen teruggeplaatst en

na ongeveer vier kilometer wandelen

werd de Welkoop weer bereikt. Daar

werd met een cooling down de clinic

afgesloten en een drankje stond klaar

voor alle toch wel vochtbehoevende

wandelaars.

De conclusie na afloop was eenslui-

dend: een geweldige ervaring waarbij

veel werd geleerd over deze sport. Sebi-

ne Pouwelsen en Gerrie Verpoorte

werden dan ook bedankt voor deze

motiverende Nordic Walking clinic. 

Tijdens een clinic kan niet de gehele

techniek zijn aangeleerd en het advies

om met een cursus te beginnen werd

wel gegeven. Dan wordt geen foute

manier van lopen aangeleerd en het

beste resultaat bereikt. Na deze wan-

deling werden wel duidelijke beslissin-

gen genomen, want stokken, sokken,

schoenen en bidonhouders gingen di-

rect over de toonbank. De dames had-

den hun enthousiasme duidelijk aan

de deelnemers doorgegeven!

Nordic Walking clinic bij Welkoop Toldijk

Enorme belangstelling voor deelname

Wel 40 deelnemers kwamen op zaterdag 22 september 2007 naar Welkoop

Toldijk om aan de Nordic Walking clinic deel te nemen. Vanwege de grote

belangstelling werd in twee groepen getraind door erkende trainers van

de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU). De conclusie na afloop

was eensluidend: een geweldige ervaring waarbij veel werd geleerd over

deze sport.

De deelnemers lette
n goed op, wanneer trainer Gerrie Verpoorte de technieken voordeed.

n G

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

Internet: www.contact.nl
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Colofon

Uitgave: Drukkerij van Barneveld bv

Industriestraat 10 - Postbus 96

7590 AB Denekamp

Telefoon (0541) 35 18 69

Fax
(0541) 35 43 45

mail@drukkerijvanbarneveld.nl

www.drukkerijvanbarneveld.nl

Correspondenten:

Zelhem:

Jan Knoef

Brinkweg 22

7021 BW Zelhem

Telefoon (0314) 62 12 66

Fax (0314) 62 21 21

E-mail: jan.knoef@wxs.nl

Drempt, Hummelo en

Hoog en Laag Keppel:

Fred Wolsink

Wisselt 75

7021 EH Zelhem

Telefoon 06-22099960

E-mail: contactdhk@gmail.com

Aanleveren advertenties en

berichten:Vrijdag voor 12.00 uur

Overname van advertenties en

berichten is niet toegestaan

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

Zelhem

Hoog Keppel
Hummelo

Halle

Velswijk

Halle Heide

Laag Keppel

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

Bronckhorst  Zuid

en reden geweest om zich te specialise-

it de gedachte om huidpro-

h idsspecialiste

Schoonheidsinstituut

‘de Keizer’

fi ieel tintje.

Onderhoud zwembad 

afgerond

Het groot onderhoud aan zwembad ‘de Brink’ is

afgerond. Vanaf afgelopen maandag 24 september

draait bijna alles weer zoals het hoort met uitzonde-

ring van het ‘bubbelbad’. Door externe oorzaken kon

het bad nog niet worden geplaatst.

Discozwemmen

Het discozwemmen kan er echter rustig om door-

gaan. Vrijdag 28 september is D.J. Maarten vanaf

19.30 tot 21.30 uur in zwembad ‘de Brink’ met zijn

muzikale spektakelshow. Het discozwemmen is

bedoeld voor iedereen in de basisschoolleeftijd die in

het bezit is van het zwemdiploma.

Stichting Welzijn Ouderen 

Ouderenadviseur Mieke Frencken houdt in de

maand oktober spreekuur op een ander moment

dan normaal (zie informatie weekenddiensten). Het

gaat om het spreekuur in de Zonnekamp, normaal

op de tweede maandag van de maand van 11.00 tot

11.45 uur. In de maand oktober is dit spreekuur op

de eerste maandag van de maand van 11.00 tot 11.45

uur.

Woensdag 26 september 2007
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Beltrum
Medler

Ruurlo

BorculoBarchem

Lochem

Veldhoek

Linde

Wildenborch

de Bruil

het Broek

Lintvelde

Eefsele
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behoorlijk aantal combi-

gekregen.

Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem wil Kapel gaan verkopen

Gemeentecentrum De Sprankel

uitgebreid en vernieuwd

D Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem i.w. wil het centrum uitbreiden en

gespreksgroepen, oftewel klanten

nels. Senioren zijn van harte uitg

digd om deel te nemen aan één va

ier klantenpanels. De panel in Ru

dag 27 september

biblioBibliotheek:
i g

Oost Berlijn, 1984. Glasnost is nog heel

ver weg, de bevolking wordt onder-

drukt door de Oost- Duitse geheime

politie (Stasi). De Stasi wordt alom ge-

zien als een van de meest effectieve in-

lichtingendiensten ter wereld. Het

doel van de Stasi: alles te weten ko-

men. De succesvolle toneelschrijver

Georg Dreyman (Sebastian Koch) en

zijn geliefde, de actrice Christa-Maria

Sieland (Martina Gedeck), zijn sterren

in de DDR. Maar hun acties en vooral

gedachten zijn niet altijd in lijn met

de ideologie van de socialistische heil-

staat. De minister van Cultuur is érg

gelnteresseerd in Christa-Maria en

geeft Stasi-agent Wiesler (Ulrich Mü-

he), alias HGW XX/7, opdracht de twee

af te luisteren. Boven hun apparte-

ment, op zolder, luistert hij dag en

nacht hun leven af. 

Maar hoe meer hij in hun leven wordt

gezogen, des te meer moeite heeft hij

zijn loyaliteit aan de staat te behou-

den. Regisseur van de film is F. Henc-

kel Von Donnersmarck. De film duurt

137 minuten. De voorstelling begint

vrijdagavond om 20.30 uur.

Filmcircuit 

in bibliotheek

‘CINE-breng, filmhuis in de biblio-

theek’. Onder deze naam vertonen

vijf bibliotheken in de Achterhoek

in de wintermaanden maandelijks

hun films. Op vrijdag 28 september

is in Ruurlo de film Das Leben der

Anderen te zien.

edi t ie  warnsve ld

WEEKBLAD VOOR WARNSVELD - LEESTEN - BOGGELAAR - WARKEN EN OMGEVING

Wichmond
Vorden

Zutphen

Warnsveld

Vierakker

Boggelaar
Leesten

Warken

edi t ie  warnsve ld

Colofon

Uitgave: Drukkerij Weevers BV

Nieuwstad 30 - Postbus 22

7250 AA Vorden

Telefoon (0575) 55 10 10

Fax
(0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Rabobank: 3664 02 374

Lid 

Aanleveren advertenties/berichten:

Woensdagavond 20.00 uur

Hans van Geel 

Spiker 33, 7231 JL Warnsveld 

tel. (0575) 52 34 70

Han Groot 

Bieshorstlaan 29, 7231 EE Warnsveld

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

Overname van advertenties en

berichten is niet toegestaan

Internet: www.contact.nl
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Gall & Gall en Boek & Co nemen verrassend initiatief

Grote sponsoractie voor 

sportverenigingen van start

Boeken vol geheimen
sta

Vele honderden inwoners van Leesten

gaven gehoor aan deze uitnodiging,

waardoor het op diverse plaatsen in de

wijk behoorlijk roze en groen kleurde.

Velen maakten er veel werk van om ex-

tra op te vallen en op die wijze moge-

lijk sneller in de prijzen te vallen. Een

logisch gevolg gezien de zeer aantrek-

kelijke prijzen die in het vooruitzicht

waren gesteld.

DEZE PRIJZEN WAREN NAMELIJK:

•1 x 1 jaar lang gratis boodschappen

(52 x € 50.- per week)

•2 x 1/2 jaar lang gratis boodschappen

(26 x € 50.- per week)

•5 x een boodschappenpakket t.w.v.

€ 100.-.

De prijswinnaars, die uit de vele hon-

derden deelnemers waren geselec-

teerd, werden op donderdag 20 sep-

tember via een brief geïnformeerd dat

ze tot deze groep behoorden. Op zater-

dag 22 september om 15.00 uur werd,

Prijsuitreiking Raamposteraktie

Super de Boer

Leesten
Zaterdag 22 september j.l. om 15.00

uur heeft de feestelijke prijsuitrei-

king plaatsgevonden van de Raam-

posteraktie, welke georganiseerd

werd door Super de Boer Leesten.

Vanwege de opening van de nieuwe

supermarkt in Leesten, werden de

inwoners uitgenodigd een A3-

poster voor hun ramen te hangen,

met de tekst: "Vanaf heden doen

wij onze boodschappen bij Super

de Boer Leesten!"

onder het genot van een kopje koffie,

bekendgemaakt wie welke prijs had

gewonnen.

De hoofdprijs was voor de bewoners

van de Goethesingel 52.

De 2 x 1/2 jaar gratis boodschappen

waren voor de bewoners van De Beek-

oever 40 en Waterkant 14.

De 5 boodschappenpakketten t.w.v

€ 100.- werden verdeeld over:

De Varentuin 4, Goethesingel 9

Loverendale 19, De Bosrand 106 

Ien Dalessingel 271.

Donderdag 27 september 2007
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Met één Nederlander en 6 Russen in

de finale was het voor de junior

Jeroen Schreurs uit Hunsel (midden-

Limburg) een onmogelijke opgave ook

nog eens de titel van kampioen Dutch

Open Grolsch Runarchery binnen te

halen. Dit deed hij wel de dag ervoor.

Jeroen werd met zijn 17 jaar wel de

Grolsch Dutch Open kampioen bij de

junioren en zondag mocht hij zich de

nieuwe Nederlands Kampioen noe-

men. De schietmeesters en atleten

van de Russische kernploeg Biatlon en

Runarchery waren afgelopen week-

end oppermachtig. De mate van pro-

fessionaliteit waarmee dit gebeurde,

geeft aan dat deze kernploeg zich heel

serieus voorbereidt op de aankomen-

de winter met alle grote internationa-

le wedstrijden. De runarchery in

Lichtenvoorde bleek voor de Russen

niet meer dan een serieuze, belangrij-

ke training, om de krachten onder

alle omstandigheden te meten, te zijn.

De lage, intense zonnestralen speel-

bij het boogschietonderdeel de

l parten; het ren-

Zomerse variant biatlon heeft

geen gebrek aan zon

Russen overklassen de Nederlanders op Dutch Open

De wedstrijd en de finale

De finale werd spannend doordat de

V sily Cheranev voordat hij de

ing één doel van
de

Hoewel de Russische vrouwen een beter resu
ltaat boekten, was er voor hen geen plaats op

het erepodium. Op de foto de drie Russische winnaars         

LICHTENVOORDE

Watersnipstraat 26

PECIALE PRIJS!
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waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

Bennink Lichtenvoorde

Witlof

1 00

Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 22 7141 AL Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

Er komt steeds meer nadruk te liggen

op het streven oudere mensen zo lang

mogelijk zelfstandig te laten wonen.

En als dat wonen wat moeilijker

wordt dan zijn er tal van organisaties

die de helpende hand bieden om dat

zelfstandig wonen zo aangenaam

mogelijk te maken. Dat is een nieuw

systeem dat steeds meer wordt inge-

voerd en toegepast.

In Groenlo werd vorige week tijdens

een feestelijke bijeenkomst in

d’Orangie het Compleet Wonen Team

officieel geïnstalleerd dat is bedoel

voor de oudere bewoners van

d’Orangie. ’t Bagijn, Nieuwstad,

Lepelstraat, 
Tramstraat 

en

Kerspelstraat. Dat team, dat bestaat

uit (zie foto) Hans Heinen, huismees-

ter van de Woonplaats, en Ilse

Smeenk, wijkverpleegkundige van

Sensire, zal dat doel in de praktijk

gaan uitvoeren.

Er is elke week op donderdag van

11.00 uur – 12.00 uur spreekuur en de

mensen kunnen dan bij het Compleet

Wonen Team met al hun vragen

terecht. Tijdens de feestelijke bijeen-

komst werd nog eens goed de nadruk

gelegd op datgene wat het team voor

kan betekenen.

jk ingezet door
t

Compleet Wonen Team officieel g
eïnstalleerd

Aandacht voor zelfstandig blijven 

wonen ouderen

een bouwaanvraag bij de gemeente

ingediend voor de bouw van een nieu-

we recreatieruimte die als het ware

een wig vormt tussen twee apparte-

mentenblokken in d’ Orangie.

Als alles volgens plan verloopt dan zal

zo rond augustus volgend jaar die

ruimte in gebruik worden genomen.

En die ruimte is van wezenlijk belang,

ke Bults van de woningcor-

ens uiteen.

voorzien van reflectiestrepen.

In het complex aan de Lepelstraat -

Batenburghof - zijn eveneens reflectie-

strepen aangebracht en aan de

Nieuwstad is de oprijlaan naar de

algemene toegang ruimer gemaakt.

Daar zijn ook reflectiestrepen aange-

bracht en is er ook gezorgd voor een

betere verlichting.

De ouderen van d’Orangie, ‘t Bagijn,

Nieuwstad, Lepelstraat, Tramstraat en

Kerspelstraat kunnen hun wensen nu

k kenbaar maken.

lijke bijeen-



Vandyck Royal, Vossen
en Linolux

Effen en gestreepte baddoeken
in vele kleurstellingen.

60/110 van 9,95 p/st. nu2 voor12,00
70/140 van 14,95 p/st. nu 9,95
washand van 2,25 p/st. nu 1,80

HOESLAKENS KUSSENS
Cinderella 100% katoenen

hoeslakens
in vele kleuren

80/200 van 13,95 voor 10,95

90/200 van 14,95 voor 11,95

90/220 van 15,95 voor 12,95

140/200 van 21,50 voor 14,95

160/200 van 22,95 voor 17,95

180/200 van 27,95 voor 19,95

180/220 van 29,50 voor 22,95

slopen 60/70 2 stuks nu 9,90

Cinderella lakens
100% katoen

160/260 van 16,95 voor 12,95

200/260 van 24,95 voor 19,95

240/260 van 27,95 voor 21,95

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/200 van 14,95 voor 9,95

90/210-220 van 16,95 voor 11,95

140-160/200 van 19,95 voor 15,95

180/200 van 23,95 voor 19,95

Waterbed XL van 29,95 voor 24,95

Satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

80/200 van 23,95 voor 19,95

80/200 van 24,95 voor 21,95

140/200 van 34,95 voor 28,95

160/200 van 39,95 voor 32,95

180/200 van 42,95 voor 35,95

slopen 60/70 p/st. nu 12,50

Perkal hoeslakens
van egyptische gekamde katoen

80/200 van 31,95 voor 17,95

80/210-220 van 34,95 voor 19,95

90/200 van 34,95 voor 19,95

90/210-220 van 38,95 voor 22,95

140/200 van 44,95 voor 26,95

160/200 van 49,95 voor 29,95

180/200 van 54,95 voor 32,95

180/210-220 van 58,95 voor 34,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 pers. van 29,95 voor 19,95

2 pers. van 42,95 voor 27,95

litsjum. van 48,95 voor 34,95

onderslopen 60/70 nu 2 voor 12,95

Synthetisch hoofdkussen gevuld
met hollevezel en voorzien van rits,
100% katoenen tijk.

van 22,50 nu 14,95

Synthetisch kussen gevuld met luxo-
rel en een katoenen tijk, anti-aller-
gisch, goed wasbaar en bij te vullen.
van 32,95

nu 22,95 p/st. 2 voor 39,-

Stevig eendenveren kussen
1400 gr. met 100% katoenen tijk.

van 39,95 nu 29,95

15% dons Boxkussen koel, stevig
met opstaande rand.

van 69,95 nu 49,95

Cool Touch kussen anti-allergisch,
tijk met natuurzijde.

van 37,95 nu 2 voor 49,95

Traagschuim neksteunkussen met
wasbare hoes met nekrol.

van 99,- nu 69,-

3 kamer kussen Comfort de luxe
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits.
van 79,95

nu 54,95 p/st. 2 voor 99,-

PARTIJ BADJASSEN
Vanaf 19.95

Kinder badjassen vanaf 14,95

Zomer badjassen vanaf 29,95

ZOMER
opruiming

Saunadoeken
2 meter lang in diverse kleuren

Van 24,95 Nu 14,95

Vandijck badmat
(Lussenmat) 100%katoen.

60/60 Bidetmat van 16,95 nu 12,95
55/55 Toiletmat van 14,95 nu 9,95
55/95 Badmat van 22,50 nu 14,95
70/140 Badmat van 39,95 nu 29,95

Prestige badgoed
in vele kleuren zowel gestreept als effen

Washand van 2,95 nu 2 voor 4,00
Gastendoek van 4,95 nu 2 voor 6,00
Handdoek van 10,95 nu 2 voor 15,00
Badlaken van 15,95 nu 2 voor 25,00

DUIZEND DEKBEDSETS
met kortingen tot 70%

1 persoons van 85,- nu vanaf 19,95
2 persoons van 115,- nu vanaf 29,95
Litsjumeaux van 135,- nu vanaf 29,95

KATOEN
(wasbaar)

1 pers. van 49,95 nu 29,95

1 pers. van 54,95 nu 34,95

2 pers. van 79,95 nu 49,95

litsjum. van 89,95 nu 59,95

litsjum. van 99,95 nu 69,95

ZIJDE (vochtregulerend
en wasbaar)

van 54,95 nu 34,95

van 59,95 nu 39,95

van 89,95 nu 54,95

van 99,95 nu 64,95

van 109,95 nu 69,95

90% DONS

(licht en soepel)

van 115,- nu 59,95

van 129,- nu 69,95

van 169,- nu 99,95

van 199,- nu 109,95

van 225,- nu 119,95

Synthetische dekbedden
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 55,- voor 35,-
1 pers. xl 140/220 van 65,- voor 39,-
2 pers. 200/200 van 85,- voor 49,-
litsjum. 240/200 van 95,- voor 59,-
litsjum. xl 240/220 van 105,- voor 69,-

Partij dekbedden
Sythetische 4-seizoenendekbed
BODY COMFORT met Treviravezel
60º wasbaar.
1 pers. 140/200 van 139,- voor 69,-
1 pers. xl 140/220 van 159,- voor 79,-
2 pers. 200/200 van 199,- voor 99,-
litsjum. 240/200 van 239,- voor 119,-
litsjum. xl 240/220 van 259,- voor 129,-

1 persoons 4-seizoenen 90% dons
140/200 dekbedden van 169,-

nu slechts 99,95

1 persoons 4-seizoenen 90% dons
140/200 van SUPERKWALITEIT
POOLSE DONS van 299,- voor 179,-

1 persoons 90% dons enkel
140/200 van A KLASSE dons
van Yves Delorme van 329,- voor 199,-

BADGOED

DEKBEDSETS

ZOMERDEKBEDDEN

DEKBEDDEN
Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.

1 pers. 140/200 van 79,- voor 45,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 69,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 79,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 89,-

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 79,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 89,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 145,-

Donzen dekbedden
65% eendendons 4-seizoenendekbed.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 99,-
1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 115,-
2 pers. 200/200 van 249,- voor 159,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 179,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 199,-

4-seizoenen donsdekbed, 95% zachte
ganzendons, carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 379,- voor 219,-
1 pers. xl 140/220 van 439,- voor 239,-
2 pers. 200/200 van 559,- voor 349,-
litsjum. 240/200 van 679,- voor 399,-
litsjum. xl 240/220 van 799,- voor 439,-

KEUKEN
Keukensets keukendoek + theedoek

ELIAS, DDDDD + Jorzolino va. 4,95

Halflinnen theedoeken NU 3,95

Linnen glazendoek NU 4,95

Ovenwanten Elias 2 voor 7,95

Pannenlappen Elias 2 voor 3,95

Vaat/werkdoeken 4 voor 5,-
Keukenschorten vanaf 9,95 p.st.

STRANDLAKENS
Keuze uit wel 100 dessins

Strandlakens
vanaf 19,95

Kinder strandlakens
vanaf 9,95

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nlPARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur o
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