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Tijdens een lunchbijeenkomst op het
grasveld bij het zwembad In de Den-
nen (dat werd gehouden in het kader
van de zomertoer Bronckhorst) zei
wethouder André Baars in een toelich-
ting op het plan, dat hij er altijd nog
van uit gaat dat zich ‘eens’ een inves-
teerder zal melden. Of de wethouder
gelijk zal krijgen, zal de toekomst le-
ren want deze investeerder moet na-
melijk een ‘kleine’ 20 miljoen euro op

tafel leggen. In de Achterhoek zou
men daarop zeggen: ‘Dat is beslist
geen kattenpis’!

Het plan ‘Poort tot het Groote Veld’
dat de gemoederen destijds in politiek
Vorden nogal bezig hield, dateert uit
het begin van deze eeuw. Een toeris-
tisch recreatief cluster aan de rand
van het natuurgebied het Grote Veld.
Een gebied dat jaarlijks tienduizen-

den toeristen trekt. Dit cluster zou
moeten komen in het gebied dat
wordt begrensd door de Ruurloseweg,
de Wildenborchseweg, de Enzerink-
weg en de Hamelandweg. 

Het zwembad “In de Dennen’ vormt
een belangrijk onderdeel in deze clus-
ter. Daarnaast een hotel met zalen ac-
commodatie, een ‘buurtschap’ met
winkels en een buitensportcentrum.
Een veelbelovend plan! Of het ooit
wordt uitgevoerd???

Plan Poort tot het Groote Veld

Het plan ‘Poort tot het Groote Veld’ is nog niet in de ijskast verdwenen.

Afgelopen zondag  had jong-gelre Vor-
den/Warnsveld een agrarische wed-
strijddag georganiseerd. Onder een
mooi zomerzonnetje aan de Vierak-
kerse weiden moesten de “boeren” en
“boerinnen” verschillende onderde-
len uitvoeren, zoals gavel gooien, spij-
kerbroek hangen en schijfschieten.
Degene die zich een jaar lang beste
boer en boerin mogen noemen zijn Je-

roen Fransen en Suzan Koop. Wie zich
beste boer mag noemen werd nog een
hele strijd. Jeroen Fransen en Herman
Maalderink hadden evenveel punten
en moesten de strijd beslissen in het
waterbad. Uiteindelijk werd Jeroen
Fransen (rietdekker) “beste boer” van
2006. Na een heerlijke BBQ en een op-
frisser onder de sproeiers ging ieder-
een moe maar voldaan naar huis.

Beste Boer

Bovendien is er een standwerkercon-
cours. Tegen de klok van 21.00 uur zal
de jury de winnaar van dit concours
bekend maken. Clown Henkie en het
straattheater ‘De stille reiziger’ zullen
op deze openingsdag van de zomer-
feesten, eveneens hun opwachting
maken. De Vordense brandweer is
donderdag ook van de partij. Er zijn
niet alleen diverse demonstraties, ook
is er de gelegenheid om zich te laten
voorlichten over preventieve zaken. In
de feesttent bij Hotel Bakker speelt
donderdagavond de band ‘Mellow’,
terwijl in De Herberg ‘De Laaierlich-
ters’zullen optreden.

Vrijdagmorgen 21 juli wordt de Vor-
dense weekmarkt gehouden en is er
s’middags en s’avonds kermis. Buddy
van Zutphen treedt die avond op in De
Herberg. In de feesttent bij Hotel Bak-
ker vindt de ‘Grote prijs van Vorden’
plaats. Dan zullen een zestal bands al-
les uit de kast halen om deze ‘grote
prijs’ in de wacht te slepen. In dezelf-
de feesttent vindt zaterdagavond 22

juli het Vordens Songfestival plaats
waarbij in totaal 15 solisten c.q. groe-
pen hun beste beentje zullen voorzet-
ten. In De Herberg vindt die avond een
Carribean Swing- party plaats.

Zaterdagmiddag 22 juli is er vanaf
14.00 tot 17.00 uur in de Dorpsstraat
een grote kinderbraderie. Voor de kin-
deren een prachtige gelegenheid om
overtollig speelgoed van de hand te
doen en op die manier een extra
zakcentje voor de vakantie te verdie-
nen. Het dweilorkest Pardoes zorgt za-
terdagmiddag voor de muzikale klan-
ken. 

Ook kunnen bezoekers aan de kermis
zomaar clown Flapje en het straat-
theater Don Quischot en Klaar-Over te-
gen het lijf lopen. Op het grasveld voor
de kerk wordt die middag een groot
springkussen geplaatst waar de jeugd
zich kan uitleven. 

In De Herberg begint zaterdagmiddag
om 14.00 uur het dartskampioen-
schap van Vorden. 

Uitgebreide informatie over het drie-
daagse ‘zomerfestijn’ kan men lezen
in de Zomerkrant, die vorige week als
bijlage bij weekblad ‘Contact’ is ver-
schenen.

Vordense Zomerfeesten
Vanaf donderdag 20 juli t/m zater-
dag 22 juli vinden in Vorden de tra-
ditionele zomerfeesten plaats. Be-
halve kermis, wordt er donderdag
20 juli vanaf 15.00 tot 22.00 uur een
grote jaarmarkt gehouden.

Muziek
Dorpskerk
Donderdagmiddag 20 juli a.s.
vindt in de dorpskerk de derde
in een serie van negen orgel-
concerten plaats.

In verband met de braderie en de
kermis begint het concert dit
keer om 14.30 uur. Deze week
speelt Wim Dijkstra uit Amster-
dam op het Lohman orgel een
drietal werken. Van J. Haydn Pra-
eambulum in G, van W.A. Mozart
Andante für eine Walze in eine
kleine Orgel en van C.P.E Bach de
Sonata in d. Wim Dijkstra stu-
deerde orgel en kerkmuziek aan
het Sweelinck Conservatorium in
Amsterdam bij Hans van Nieuw-
koop. In 1994 was hij eerste prijs-
winnaar bij het Nationaal Orgel-
concours in Leiden. Hij studeerde
koordirectie aan het Rotterdams
Conservatorium bij Barend
Schuurman. Wim Dijkstra is als
organist verbonden aan de Grote-
of Sint Nicolaaskerk in Monnic-
kendam. De toegang tot het con-
cert is donderdag gratis. Wel is er
na afloop ter dekking van de on-
kosten een collecte.

Woensdagmiddag 26 juli wordt er on-
der deskundige leiding een fietstocht
langs de Vordense kastelen georgani-
seerd. Een tocht met een lengte van
circa 33 kilometer. De start is om 13.30
uur vanaf de VVV winkel aan de Kerk-
straat. Daar vindt vanaf 13.00 uur ook
de kaartverkoop plaats.

Achtkastelen-
fietstocht

Dinsdagavond 25 juli wordt er vanaf
19.00 uur een rondleiding gehouden
door de naaldbomentuin Pinetum De
Belten. De rondleiding duurt ongeveer
1,5 tot 2 uur. Plaats van samenkomst
ingang landgoed De Belten aan de
Wildenborchseweg 15.

Pinetum



Hervormde kerk Vorden
Zondag 23 juli 10.00 uur ds. Helder uit Winterswijk

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 23 juli 10.00 uur ds. D. Westerneng H.A. en 19.00
uur ds. D. Westerneng

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 juli 10.00 uur Viering

R.K. Kerk Vorden
Zondag 23 juli 10.00 uur Woord/communieviering
Mmv herenkoor

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 22 juli 17.00 uur Eucharistieviering volkszang
Zondag 23 juli 10.00 uur woord- en communieviering, he-
renkoor

Tandarts
22/23 juli G.W. Wolsink, Laren tel 0573- 40 21 24.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

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

� Woonruimte gezocht
door jong stel, graag ged.

van woning of boerderij, tel.

(0573) 45 34 08.

� Te huur: ruime boven-
woning in Keijenborg (0575)

46 27 55.

� Ik zoek nog wat werk in
de huishouding! Dinsdag-

middag, woensdagmiddag,

vrijdagmiddag in Hengelo of

Vorden. Bellen na 16.00 uur:

55 29 86.

� Gestopt met roken? Let op

de weegschaal! Lukt het
niet u gewicht op peil te
houden bel dan snel. Nieske

Pohlmann (06) 54 32 66 69 /

(0314) 64 13 09.

� Cursus NORDIC WAL-
KING waarbij u d.m.v. de

juiste Alpha techniek leert

beter te bewegen, fitter te

worden en conditie op te

bouwen. Informatie: (0575)

46 36 03 www.vitalnowa.nl

� Nog voor de zomer een
paar kilo’s eraf? Ga naar

Jerna Bruggink op eendraf.

Doe dan meteen de uitge-

breide gezondheidtest. Dan

begin je de zomer op z’n

best! Bel voor afspraak en

informatie (0575) 46 32 05.

� Wat zoekt de veiling-
commissie? Meubelen maar

ook huishoudelijk artikelen,

prullaria, gereedschap, kinder-

speelgoed, boeken e.d. Telnr.

551486, 552104 en 551787.

� Gezocht: huishoudelijke
hulp voor 1 dagdeel per week

in dorp Vorden. Reacties na

18.00 uur op (0575) 52 06 76.

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

51 98 46.

� Voor het aanmelden van
verkoopbare en veiling-
waardige goederen bel:

(0575) 55 14 86 / 55 21 04

of 55 17 87.

� Te huur voor vakantie of

tijdelijke bewoning een ge-

meubileerd huis in het bui-

tengebied, 2 km v.h. centrum

Vorden. 0575 - 55 16 02.

� Vermist: Wij missen sinds

zondag 9 juli onze poes Bas.

Bas is egaal bruin, tenger en

draagt (droeg) een rode

halsband met magneet. Als u

hem nog gezien hebt na zon-

dag, wilt u dan kontakt met

ons opnemen? Wij missen

hem erg. De Horsterkamp 3,

tel. 554431.

� Wie wil tijdens de vakantie

ons één tot twee keer per

week helpen in de tuin. Tel.:

0575 - 55 91 20. Na 18.00

uur.

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

voor meer 
WELZIJN

gratis lichaamsanalyse 
en vetmeting

bel voor een afspraak 
naar een welzijnscoach 

Hengelo: Bianca te Veldhuis
0575 - 46 48 82

Ruurlo: Jans Bakering
0573 - 45 30 30

LAST VAN
WESPEN?
Bel voor snel verwijderen

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

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

Het is vakantie!

Vlaai v/d week

Tropische vruchtenvlaai 

6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren broden

€ 4,00

Weekendaanbiedingen

Luikse wafel met kersen 

€ 1,50

Reurls geluk € 2,50
Donker krentenbroodje met noten en kandy

Dagmenu’s
19 juli t/m 25 juli 2006

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

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

eerder in overleg. IEDER VERANDERING IN HET MENU € 1,25 PER MENU! 
Bv. geb. aardappels i.p.v. friet of soep i.p.v. een toetje enz.

Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsalade € 1,50 p.p.
Prijs voor extra soep € 2,25 p.p. Prijs voor extra ijs met slagroom € 1,75 p.p.

Woensdag 19 juli
Minestronesoep / varkenshaassaté de Rotonde met frieten
en zomersalade

Donderdag 20 juli
Boeuf Stroganoff met aardappelkroketten, groente / tiramisu
en slagroom

Vrijdag 21 juli
Runderbouillon met griessnockerln / visspies met dillesaus, aard-
appelen en salade

Zaterdag 22 juli (alleen afhalen)
Italiaanse lasagne met bolognaise en Parmezaanse kaas en
salade / ijs met slagroom

Maandag 24 juli
Tomatensoep / spies Hawaii van kip en ananas, knoflooksaus,
aardappelen en salade

Dinsdag 25 juli 
Wiener schnitzel met huisgemaakte aardappelsalade, groen-
te / 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

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden
Postbus 22, 
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten 
Jubileumkaarten

Keuze uit een 
grote collectie.

FAMILIE 
DRUKWERK

Weeversdrukkerij



GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

Verdrietig om het afscheid, maar dankbaar voor de

liefde en aandacht die wij van haar mochten ont-

vangen, geven wij u kennis van het overlijden van

onze lieve dappere moeder en oma

Garritjen Groot Bramel-Meijerink
sinds 27 maart 1985 weduwe van

Lammert Groot Bramel

* Vorden, 4 juli 1921             † Zutphen, 12 juli 2006

Almen: Ada de Greef-Groot Bramel

Jan de Greef

Anneke en Rick

Nienke en Ramón 

Vorden, Hoetinkhof 3

Correspondentieadres:

Fam. de Greef

Binnenweg 32, 7218 MA  Almen

De dankdienst en de begrafenis heeft op maandag

17 juli te Vorden plaatsgevonden.

Verdrietig zijn wij om het overlijden van onze lieve

vriendin

Garritjen Groot Bramel

We missen haar.

G. Klein Geltink

R. Wissink

De mensen van voorbij,
ze blijven met ons leven.
De mensen van voorbij,
ze zijn met ons verweven.

Graag willen wij u bedanken voor uw belangstelling

en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden

van onze lieve vader en opa

Arie Pasman

Bennie en Alida Pasman

Marcella
Magdalena
Birgit

Anneke en Wim Kolkman

Anouk
Robin

Vorden, juli 2006

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

Marcel te Boome.

Hierbij willen wij iedereen, die op welke wijze dan

ook ons 40-jarig huwelijksfeest tot een onver-

getelijke dag hebben gemaakt, hartelijk bedanken.

Bennie en Mieneke Schieven

Hengelo (Gld.), juli 2006

Vleeswarenkoopje

Corned beef en boter-
hamworst 2x 100 gram € 1.95

Special

Papillotje van kip
100 gram € 1.30

Maaltijd van de week

Macaroni of Spaghetti
500 gram € 2.99

Keurslagerkoopje

Shoarmapakket
+ 5 broodjes en saus

500 gram € 5.50

Weekaanbieding

Jägerschnitzels 3 stuks € 2.98

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl
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Ook wij zijn weer
van de partij op de
braderie in Vorden!
Met een biertje voor
maar  1,= en met de
Oklahoma Joe
Barbecue! Laat u
verrassen met een
lekker stukje vlees 
uit deze hele
bijzonder barbecue!

Tijdens het Vordens feest hebben wij elke
dag een warm en koud buffet

voor € 10,= p.p.

Almenseweg 35a 7251 HN Vorden 0575 - 554001

Geopend van dinsdag t/m zondag van 10 – 22 uur
www.oldelettink.nl

AGENTSCHAPPEN

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

Weevers druk

PRINTWERK
ZEER VOORDELIG,
GOED EN SNEL

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij

Bij veel gelegenheden

die voor u

van grote betekenis zijn,

wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij 

graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een

lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie

kaarten staat ons

ter beschikking om aan

al uw wensen tegemoet

te komen.

Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze

en ons vakmanschap

dan zult u er van

overtuigd raken dat uw

boodschap

bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het

meest aanspreekt.

Wij leven met u mee

van begin tot eind.

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

€



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

Teksten in de trant van ‘Help ons jon-
geren in de Kranenburg aan een wo-
ning’, ‘De jeugd ‘houen’ daarom star-
ters woningen bouwen’. En bijvoor-
beeld ‘ Een dorp dat leeft, dat bouwt
voor jong en oud ‘ en nog een fraaie :
‘Laat Kranenburg niet vergrijzen, help
de starters met lage prijzen’. Namens
de Uitwerkgroep Wonen van Kranen-
burgs Belang bood Joan Huitink bur-
gemeester Aalderink een petitie aan. ‘
Kranenburgs Belang is reeds geruime
tijd bezig om bij het college van
Bronckhorst de aandacht te vestigen
op de noodzaak van het realiseren van
betaalbare starters en seniorenwonin-
gen in de Kranenburg. Top op heden
hebben onze inspanningen niet tot
enig tastbaar resultaat geleid’, aldus
Joan Huitink. In deze petitie worden
de wensen van de Kraneburgers met
betrekking tot de woningbouw nader

toegelicht. Ook kreeg Henk Aalderink
als aandenken aan de bouwlocatie
‘Kerkweide Zuid’ een pot honing aan-
geboden.

Joan Huitink: ‘Wij zullen u als bewo-
ners van de Kranenburg als nijver bij-
envolk blijven bestoken tot het mo-
ment dat er daadwerkelijk betaalbare
starters en seniorenwoningen zullen
zijn gerealiseerd’, zo sprak hij. Burge-
meester Aalderink kon de pot honing
en de ‘bij- bedoeling’ wel waarderen,
maar hoopte wel dat hij bij het volgen
van de fietsroute, op weg naar het
eindpunt van die dag de Veldhoek,
niet door een zwerm bijen zou wor-
den achtervolgd! Henk Aalderink wij-
zend op het kernenbeleid zoals de ge-
meente Bronckhorst dat voert: ‘Wij
zijn volop in gesprek met de belangen-
verenigingen in onze gemeente en we

willen ook met
hen in gesprek
blijven. Wij willen
niet alleen vanuit
Hengelo het be-
leid bepalen, maar
juist in samenspel
met de kernen. 

Wat wel een be-
langrijke rol speelt,
welke speelruim-
te krijgen wij als
gemeente van de

overheid. 
Wij moeten hel-
der aangeven wat
de mogelijkheden
en beperkingen
zijn en bekijken
of wij de wensen
van de Kranen-
burgers in vervul-
ling kunnen laten
gaan. De fiets-
tocht die wij deze
week door alle
kernen van
Bronckhorst ma-
ken, bindt ons om
straks aan de slag
te gaan. Na de vakantie zullen wij zeer
zeker met elkaar van gedachten wisse-
len’, zo zegde Henk Aalderink de Kra-
nenburgers toe. Tweede helft van vo-
rig jaar is uit een onderzoek van Kra-
nenburgs Belang gebleken dat er in
deze kern grote vraag is naar 18 betaal-
bare woningen voor starters en naar
acht senioren woningen. In oktober
2004 heeft de toenmalige gemeente
Vorden in het kader van ‘Ruimte voor
Ruimte’ voor woningbouw locaties in
Wichmond en in de Kranenburg inge-
stemd met het aangaan van overeen-
komsten met de provincie Gelderland
(voorbereidingskrediet van 280.000

euro). De gemeente zou de gronden
voor de woningbouw in de Kranen-
burg verwerven, maar dat is niet ge-
lukt.

Thans zijn twee projectontwikkelaars
in het bezit van die gronden. De ge-
meente gebruikt bij de onderhande-
lingen met de projectontwikkelaar de
voorlopige verkavelingopzet die is op-
gesteld door het stede bouwkundig
bureau Pouderoyen. Volgens de be-
trokken ontwikkelaars is het dan niet
mogelijk een substantieel aantal be-

taalbare starters- woningen c.q. senio-
renwoningen te realiseren.. Op ver-
zoek van Kranenburgs Belang is door
de projectontwikkelaars een alterna-
tieve verkavelingschets opgesteld voor
de bebouwing van Kerkweide Zuid. 

Het gaat daarbij om 37 woningen
waarvan 15 woningen voor starters c.q
Senioren! Het college van B&W wordt
in de petitie dringend verzocht de on-
derhandelingen met de projectont-
wikkelaar op korte termijn op een po-
sitieve wijze af te ronden.

Behoefte aan starters en seniorenwoningen

Kranenburgs Belang bood college Bronckhorst petitie aan

Na dinsdagmorgen eerst bij Wijngoed Kranenburg een wijntje te hebben
geproefd, was de volgende ‘halteplaats’ tijdens de zomer fietstoer van het
college en raadsleden van de gemeente Bronckhorst, een weiland aan de
Hamelandseweg. Niet zomaar een weiland, maar een terrein waar de Kra-
nenburgers graag woningbouw gerealiseerd zien. Woning bouw met
daarbij het accent op woningen voor senioren en starters. Toen burge-
meester Henk Aalderink van zijn fiets stapte (‘een wijntje voel je direct in
de benen’, zo grapte hij) werd hij geconfronteerd met een flink aantal
spandoeken met teksten dat aan duidelijkheid niets te wensen over liet.

Joan Huitink en burgemeester Henk Aalderink

Fietskaravan nadert Kranenburg

12 april 2006. Opgesteld door: Nieuwenhuis Planontwikkeling b.v. en Heijnen b.v.
e.e.a. op dringend verzoek van Uitwerkgroep Wonen van Kranenburgs Belang

CURSUS DIGITALE VAARDIGHEDEN
De cursus Digitale Vaardigheden is
een computercursus die bedoeld is
voor personen van 55 jaar en ouder
die willen weten hoe een computer
werkt, hoe hij te gebruiken is en waar-
voor hij te gebruiken is. Er is geen
voorkennis vereist. De cursus is juist
specifiek afgestemd op mensen die
nog nooit met een computer hebben
gewerkt. In de cursus wordt aandacht
besteed aan: informatie over de ver-
schillende onderdelen van een com-
puter,  leren werken met het toetsen-
bord, de muis etc., tekstverwerken, het
werken met een rekenprogramma,
het werken met een databank pro-
gramma, het werken met een teken-
programma, het werken met een pre-
sentatieprogramma, de werking van
e-mail en internet, informatie over de
geschiedenis van de computer en over
de vele toepassingen van de computer
in de hedendaagse maatschappij.
Cususduur: 20 weken. Startdatum:
vrijdag 1 september 2006. Lesdag/les-
tijd: vrijdagochtend 9.00 uur tot 12.15
uur. Plaats: Graafschapcollege, sector
Educatie en scholing, Julianaplein 2,
Doetinchem. Aantal deelnemers:
maximaal 18, minimaal 14. Voor infor-
matie en aanmelding kunt u (vanaf 22
augustus) terecht bij Graafschapcolle-
ge, Sector Educatie en scholing, tel.
(0314) 35 38 00, Contactpersoon: Anja
Reimert.

CURSUS ENGELS 55+
In de cursus wordt aandacht besteed
aan: spreek- en luistervaardigheid, tek-
sten lezen en schrijven, gewoonten en
gebruiken in Engeland, taalregels.
Startdatum: 31 augustus 2006. Lestijd:
donderdagochtend. Plaats: Sporthal
de Kamp, Sarinkkamp 7, Hengelo
(Gld.).

Voor informatie en aanmelding kunt
u (vanaf 22 augustus) terecht bij Graaf-
schapcollege, Sector Educatie en scho-
ling, tel. 0314 - 35 38 00,  Contactper-
soon: Luuk Wildenbeest.

CURSUS GEHEUGENTRAINING
"Soms heb ik moeite dingen te ont-
houden. Het is toch raar dat ik sommi-
ge dingen goed kan onthouden en an-
dere dingen zo gemakkelijk vergeet".
In november 2006 gaat de cursus Ge-
heugentraining van start. Deze cursus
is bedoeld voor mensen van 55 jaar en
ouder die vergeetachtig zijn (of wor-
den), maar ook voor mensen die
gelnteresseerd zijn in de werking van
het geheugen. De cursus geeft infor-
matie over 'onthouden' en 'vergeten'. 

Daarnaast reikt de cursus u methoden
aan waarmee u onthouden en herin-
neren kunt verbeteren. Via opdrach-
ten en oefeningen leert u hoe u ver-
schillende methoden kunt toepassen.
In de cursus wordt aandacht besteed
aan: hoe werkt het geheugen, vergeet-
achtigheid, namen onthouden, de
weg weten, gesprekken onthouden.
Cursusduur: 10 weken. Startdatum:
week 46 (november 2006). Lesduur: 11/2

uur per keer. Plaats: eventueel op loca-
tie in de gemeente Bronckhorst. Aan-
tal deelnemers: maximaal 18, mini-
maal 14.

Voor informatie en aanmelding kunt
u (vanaf 22 augustus) terecht bij Graaf-
schapcollege, Sector Educatie en scho-
ling, 0314 - 35 38 00, Contactpersoon:
Annemarie Lenting.

Cursussen Graafschapcollege 
schooljaar 2006-2007
In het kader van de Wet Educatie
en Beroepsonderwijs (WEB) biedt
de gemeente voor specifieke doel-
groepen zoals ouderen, werkzoe-
kenden en arbeidsongeschikten
cursussen aan. De gemeente
Bronckhorst verzorgt deze cursus-
sen in samenwerking met het
Graafschapcollege in Doetinchem.
De aanmelding voor deze cursus-
sen geschiedt rechtstreeks bij het
Graafschapcollege. Voor het
schooljaar 2006 - 2007 worden de
volgende cursussen aangeboden.
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Bassist Ard Schouten is degene die op
weg naar het Vordens Songfestival de
muzikale leiding heeft bij Kas Bend-
jen. Zo zorgde hij ervoor dat alle deel-
nemers van tevoren een oefenbandje
mee naar huis kregen en afgelopen
zondag in de studio legde hij af en toe
de muziek stil als er nog wat verbeterd
kon worden. 

Het deelnemersveld voor het Vordens
Songfestival kent één belangrijke wij-
ziging ten opzichte van de voorpubli-
caties. Oud-winnaar Arjan Klein Gel-
tink zou in eerste instantie samen met
Gert Kraayenzang meedoen als Mick
Jagger en David Bowie. "Maar enkele
weken geleden vertelde Gert mij dat
hij op 22 juli helemaal niet kan. Hij is
dan op vakantie in Griekenland. Heb
ik weer. Gelukkig heb ik Stef Wueste-
nenk weten te strikken. Kan het feest-
je toch nog gewoon doorgaan." Op de
vraag of hij zaterdagavond opnieuw
gaat winnen zegt hij: "Daar ben ik he-
lemaal niet mee bezig. We gaan ge-
woon knallen."

MUNTENKRAAM
Het Vordens Songfestival vindt zater-
dagavond plaats in de feesttent op de
parkeerplaats bij Hotel Bakker. Organi-
sator Kas Bendjen verwacht weer vele
duizenden toeschouwers. Afgelopen
jaar waren er zoveel bezoekers dat de
muntjes bij de muntenkraam van Ho-
tel Bakker op een gegeven zelfs op wa-
ren.
Klaas bakker daarover: "Zoveel men-
sen, dat hadden we gewoon niet ge-
dacht. Maar dat gaat ons geen tweede
keer overkomen. We hebben extra
munten besteld, dus dat komt wel
goed." Verder zijn ook de bars en de
tent anders opgesteld dan het afgelo-
pen jaar. Mensen kunnen nu gemak-
kelijker de bar bereiken. We hebben
met die opstelling al proefgedraaid op
Koninginnedag dus we zijn er hele-
maal klaar voor."
Voorafgaand aan het songfestival
vindt vrijdagavond 21 juli in de feest-
tent van Bakker de Grote Prijs van
Vorden plaats, een bandjesfestival
voor bands uit de regio. Het Vordens

Songfestival begint om 20.30 uur en
de Grote Prijs om 20.00 uur. Voor meer
informatie over beide evenementen
zie ook www.kasbendjen.nl

Generale repetitie Vordens Songfestival veelbelovend: 

Genoeg verborgen zangtalent

De eerste generale repetitie zit erop. De deelnemers voor het Vordens
Songfestival zijn er klaar voor. Afgelopen zondag kwamen ze één voor één
langs in de studio van Kas Bendjen. "Ik verbaas me er elke keer weer over
hoeveel zangtalent er in Vorden en omstreken rondloopt", zegt Ard
Schouten.

Muzikaal overleg tijdens de generale repetitie met van links naar rechts Oscar Rondeel (Ronnie Tober), Willem Oldenhave (Willem Duyn)
en bassist Ard Schouten van Kas Bendjen.

De Vordense zangeres Paula Biekart kruipt
zaterdagavond voor één keer in de huid
van Ciska Peters.

Begin 1991 begon ze aquarellessen te
volgen bij Ina Wolters in Lochem. Haar
tekentalent bleek hierbij goed van pas
te komen. Ze ontwikkelde een eigen
stijl door de schets erg gedetailleerd
op te zetten alvorens tot schilderen
over te gaan. Verschillende mensen
raakten gelntrigeerd door haar ma-
nier van werken. In 1993 begon ze dan
ook zelf cursussen te geven waarin ze
de deelnemers wegwijs maakte in de
techniek om de fotografische nauw-
keurigheid en lichtval zo goed moge-
lijk te benaderen.
Hoewel Gerry thans geen cursussen
meer geeft schildert ze nog steeds met
veel plezier.

Tijdens haar dagelijkse wandelingen
met de hond geniet ze volop van de
natuur rond Ruurlo en probeert ze al
dit moois op papier vast te leggen.
Gerry schildert het liefst dieren, land-
schappen en bloemen. Ze werkt ook in
opdracht, bij voorkeur van een scher-
pe foto. Indien u hierover meer infor-
matie wilt, kunt u haar bellen op
tel.nr. (0573) 45 37 37.

Wilt u deze 'prachtjuwelen' van Gerry
eens bewonderen, dan kan dit t/m
30 september a.s. in de Cactus Oase,
Jongermanssteeg 6 te Ruurlo.
Voor meer informatie: telefoon (0573)
45 18 17 of website: www.cactusoase.nl

Prachtjuwelen: 
levensechte aquarellen
Kleurrijke expositie Gerry Lusink in de cactus oase

Van veraf lijkt het een foto, maar dichterbij gekomen zie je dat het toch
echt om een aquarel gaat. Gerry Lusink, geboren en getogen op het Ruur-
lose platteland beschikte al op jonge leeftijd over een zeer bijzonder
tekentalent.

Wouter Muller is geboren in Indonesië
en kwam, zoals zo velen, na de onaf-
hankelijkheid naar Nederland en net
als bij zo vele Indo's bleef het geboorte-
land aan hem trekken. Dit leidde tot
een zeer tweeslachtige situatie: In En-
schede droomde hij steeds weer van
Soerabaya en de Gordel van Smaragd
en toen hij daar dan eindelijk eens
was, liet het Twentse leven hem niet
los. Muller schreef en schrijft prachti-
ge liedjes over deze zoektocht naar
zijn thuis en hij maakte daarvan
mooie CD's. 

Het concert begint om 20.30 uur en
kaarten kunnen worden gereserveerd
bij restaurant "Het Wapen van Bronk-
horst", tel. (0575) 45 12 65.

Zomeravond-
concerten in
Bronkhorst
In de serie zomeravondconcerten
in de kapel van Bronkhorst zal op
zondag, 23 juli, een optreden
plaats vinden van Wouter Muller.

Daartoe wordt op het voorgazon een
grote tent geplaatst, die dan aan velen
plaats kan bieden. De organiserende
Stichting "Elia" welke "Het Kervel" al
vanaf 1985 beheert, heeft contact ge-
legd met tal van sprekers, vanuit de
gehele wereld. Dit zijn achtereenvol-
gens John Davis, Maurice Berry, Kenny
Shelton, Jeff Pippenger, Brad Neeley
(allen uit de USA), Male Bone Laing
(Maleisië), Jesús Moralés, Gerardo Nog-
alés, Norberto Restrepo jr. (Colombia)
en Frits von Tronchin (Nederland).
Er is altijd volop aandacht voor dit
soort geloofsbijeenkomsten. Uitdie-
ping van de Bijbel, een geestelijk reveil
en gewijde zang, mogen bijdragen tot
verkwikking van de geest.
De campagne bezorgt de organisatie
een grote werkdruk, met de voorberei-
ding om sprekers te halen en bezet-
ting van de accommodatie voor over-
nachting te plannen. Ook druk over-
leg voor de vele maaltijden. Naast be-
zetting van het hoofdgebouw zullen
er ook weer veel caravans en tenten
rond de grote tent geplaatst worden.
Voor het kinderprogramma komt er
geen aparte tent. Daarvoor werd een
kelder in het gebouw opgeknapt en
aangepast.

In de week van de campmeeting zal er
ook veel werk zijn voor de vrijwilli-
gers, om te assisteren bij de afwas, de
schoonmaak en opruimwerkzaamhe-
den. Er komen bezoekers uit de hele
wereld, maar vooral uit de omringen-
de landen. Door de vele aanmeldingen
komt de stichting echter slaapplaat-
sen tekort en zoekt naar oplossingen.
Als er dus mensen in de omgeving zijn
die slaapplaatsen beschikbaar heb-
ben, neemt u dan s.v.p. zo snel moge-
lijk contact op met de organisatie.

In 1934, rond de opkomende Nazidrei-
ging was er een bijeenkomst van Me-
thodisten op "Het Kervel," afkomstig
uit de buurt van Frankfurt. Ook in
Duitsland worden door de loop van
het jaar thema bijeenkomsten gehou-
den, waar de stichting Elia helpt bij de
organisatie. Het thema voor de 16e
campmeeting op landgoed "Het Ker-
vel" is: Zie de Bruidegom komt, gaat
uit Hem tegemoet.

Informatie over de campmeeting en
het programma kan men inwinnen
bij de administratie, Kervelseweg 38,
Hengelo (Gld). www.deark.info, tel.
(0575) 46 33 55.

Campmeeting landgoed
"Het Kervel"

In een wereld vol onrust en stress is er op gezette tijden behoefte aan rust
voor lichaam en geest. Een maand lang hield natuurarts Male Bone Laing
ND en zijn echtgenote Briscilla, een serie lezingen over preventie- en een
natuurlijke geneeswijze- van ziekten door een gezonde leefstijl. De thema's
waren zeer interessant en de toehoorders waren blij met het gebodene.
Van 21-30 juli is dit landgoed het domein voor tal van lezingen over: geloof
en evangelieverkondiging, met de 16e internationale campmeeting.

Rond de dertig belangstellenden wa-
ren bijeengekomen: recreatieonderne-
mers, medewerkers van Rijkswater-
staat en het Waterschap en vertegen-
woordigers van de havens in Doesburg
en Doetinchem. Helaas was de burge-
meester van Doesburg, de heer Hans

Overweg verhinderd, want voor water-
recreatie in en aan de rustige zijtak
van de rivier de IJssel is er wel overleg
nodig tussen de beide gemeenten.

Daarnaast waren er ook mensen uit
Olburgen naar de thema-avond geko-
men. 
Vertegenwoordigers van minicamping
’t Hofke en leden van de Stichting
Belang Olburgen/Rha en de Medezeg-
genschapsraad van de Willibrordus-
school. Ook deze mensen kregen gele-
genheid hun zegje te doen.

Raad en college van Bronckhorst op zomertoer langs de kernen

Thema-avond bij Dorado Beach
Op de avond van deze vierde dag
werd door de raads- en collegele-
den op camping Dorado Beach in
Olburgen een thema-avond gehou-
den over Watertoerisme en Recrea-
tie in Bronckhorst.



HOMEOPATHIE 
BIJ ACUTE KLACHTEN

Misvatting
De meeste mensen hebben het beeld
dat homeopathische geneesmiddelen
langzaam werken, dat er een aantal
weken overheen gaan voor er resultaat
verwacht mag worden enzovoort. Wat
bij veel mensen niet bekend is, is hoe
snel en effectief homeopathische ge-
neesmiddelen kunnen werken, zeker
bij acute klachten. U kunt hierbij den-
ken aan bijv. oorontsteking, blaasont-
steking, keelontsteking, gewrichtsont-
steking, longontsteking, voorhoofd-
holte-ontsteking, gebitsontsteking,
acute bronchitis, acute huidklachten,
acute paniekaanvallen, een hersen-
schudding, blinde darmontsteking
maar ook bijv. de acute pijn die gordel-
roos, botbreuken of verstuikingen met
zich meebrengen. 

Snel en doeltreffend
Deze misvatting dat homeopathie in
deze acute gevallen niets kan doen is
des te meer jammer omdat hierdoor
meestal 'automatisch' aan reguliere
medicatie wordt gedacht in geval van
acute klachten. Een homeopathische
aanpak is echter vaak sneller, kent
geen bijwerkingen, en vindt plaats
door het lichaam zélf aan het werk te
zetten. 

Een acute klacht wordt dus niet on-
derdrukt met bijvoorbeeld antibiotica.
Middels een homeopathische aanpak
vormt een acute klacht een mogelijk-
heid om het lichaam te helpen sterker
te worden dan voor de acute klacht.
Niet alleen de klacht wordt dus verhol-
pen, ook wordt het lichaam gestimu-
leerd sterker uit de acute klacht te-
voorschijn te komen, als overwinnaar
van de strijd. Niet de antibiotica heeft

het werk gedaan maar het lichaam
heeft met behulp van een homeopa-
thisch geneesmiddel zijn eigen condi-
tie op een hoger peil gebracht.

Belang van niet onderdrukken
Van zeer groot belang is het ook om
acute klacht te interpreteren binnen
iemand zijn ziektegeschiedenis en
niet 'klakkeloos weg te poetsen'. Voor
de ene persoon kan een acute klacht
een op zichzelf staand iets zijn, los van
zijn of haar voorgeschiedenis. Bijv. een
hersenschudding is dan iets wat de
persoon in kwestie overkomt.

Wanneer echter een patiënt met chro-
nisch reumatische klachten een acute
gewrichtsontsteking krijgt, dan is in-
terpretatie essentieel!! Namelijk, wan-
neer een acute klacht plaatsvindt tij-
dens chronische klachten, is dit een te-
ken dat het lichaam zijn vitaliteit aan
het hervinden is. Voor het ontwikke-
len van acute klachten is namelijk
veel kracht, veel vitaliteit nodig. Be-
schikt het lichaam hier niet over, dan
vervalt het in een slepende staat van
een chronische ziekte, zonder reactie-
kracht om hiervan te herstellen.

Een gemiste kans
Wat nu als het lichaam van een reuma-
tisch iemand de kracht aan het hervin-
den is om zich te ontworstelen aan zijn
chronische staat, hier uiting aan geeft
middels een gewrichtsontsteking, en
er volgen onderdrukkende maatrege-
len zoals ontstekingsremmers? De her-
vonden vitaliteit van het lichaam
wordt dan niet begrepen als positief
signaal. Gevolg is dat deze uiting van
vitaliteit de kop wordt ingedrukt, dus
onderdrukt. Absoluut een gemiste
kans om het lichaam te stimuleren
met dat waar het mee bezig was, na-
melijk om uit de chronische toestand
te geraken. Zo kan het interpreteren
van welke plaats een acute ontsteking
inneemt in iemand zijn ziektegeschie-
denis een cruciale stap zijn op weg
naar een hogere mate van gezond-zijn.

Uit de praktijk:
Het is al na negenen 's avonds als een
vrouw wanhopig van de kiespijn mij
opbelt. Ze heeft 3 dagen geleden een
wortelkanaalbehandeling gehad bij

de tandarts, en plots is er een enorme
pijn op komen zetten. Ze durft niet
naar een andere dienstdoende tand-
arts, dus vraagt ze mij om 'iets' tegen
de pijn voor de nacht. Als ik haar een
half uur later spreek is de pijn nog he-
viger geworden, ze gilt het zelfs een
moment uit van de pijn. 

Op grond van haar pijnbeleving, haar
opgewonden manier van praten en be-
wegen geeft ik haat het middel coffea
C30. Gevolg: binnen 10 seconden(!!)
verandert de toestand van deze vrouw
naar volledig pijnloos en rustig. Ze
slaapt de rest van de nacht goed en de
volgende dag bezoekt ze haar eigen
tandarts die ook de aanwezig geble-
ken 4e zenuw van de kies verwijdert. 

Homeopathie eerst
Zoals u begrijpt uit het bovenstaande
biedt de homeopathie veel mogelijk-
heden om daadkrachtig en snel in te
spelen op diverse acute klachten. Het
vormt zo een goed alternatief voor het
automatisch en 'standaard' onder-
drukken van acute klachten met regu-
liere medicijnen. Wat als er in het ge-
val van acute klachten nou eens auto-
matisch een goed passend homeopa-
thisch voorschrift werd gedaan door
een klassiek homeopaat? Bijv. na een
nauwkeurige observatie door huis-
arts, specialist en homeopaat zodat al-
le kennis en kunde verenigd wordt ten
dienste van de patiënt, van u dus. In
geval van nood wordt er teruggevallen
op reguliere medicijnen. Maar in zeer
veel gevallen zal homeopathie zijn
werk zó goed doen dat u sterker uit de
strijd zult komen met een betere ge-
zondheid dan wanneer de sympto-
men zouden zijn onderdrukt. Toe-
komstmuziek? In Brazilië en India
bijv. hebben veel ziekenhuizen home-
opaten in vaste dienst en werkt men
standaard op bovengenoemde wijze
samen. Het kán dus echt. 

Tot de volgende keer. 
Frans Quirijnen Klassiek Homeopaat,
NVKH geregistreerd - vergoeding door
zorgverzekeraars Gezondheidscen-
trum 'De Gaikhorst', De Gaikhorst 2,
7231 NB  Warnsveld, 
e-mail: quirijnen.jr@wolmail.nl 
Telefoon (0575) 52 64 76.

Beter met Homeopathie
door Frans Quirijnen, klassiek homeopaat te Warnsveld
In deze column vertel ik u over
mijn praktijk voor klassieke home-
opathie. Hiermee wil ik u duidelijk
maken wat klassieke homeopathie
inhoudt en laten zien dat een -
soms onverwacht -breed spectrum
aan klachten homeopathisch be-
handeld kan worden. Dit gebeurt
door het zelfgenezend vermogen
van de mens te stimuleren.

Ieder jaar is er weer veel belangstel-
ling voor deze avonden die in het te-
ken staan van de bekende dichter
A.C.W. Staring (1767 - 1840) en het
landgoed waar hij woonde: Kasteel De
Wildenborch. Staring bracht een
groot deel van zijn leven door op De
Wildenborch. Hij groeide niet alleen
uit tot een dichter van landelijke allu-
re, ook de manier waarop hij het land-
goed exploiteerde, was voor die tijd
zeer bijzonder.

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

zocht. Onder leiding van de tuinlie-
den ontvangen de bezoekers veel in-
formatie over de prachtig aangelegde
tuinen. Een unieke gelegenheid om
kennis te maken met deze bijzondere
tuinen. Bij terugkomst in de Kapel
wordt de deelnemers een kop koffie
met koek aangeboden. Hierna volgt
een optreden van het duo "Marianne
en Hendrik". 
Zij brengen verhalen sketches en lied-
jes met natuurlijk veel aandacht voor
het leven en werk van de dichter Sta-
ring. Na een korte pauze wordt een
prachtige serie dia's vertoond over de
Wildenborch en haar natuurschoon
rijke omgeving.

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

Staringavonden Wildenborch
In de Wildenborch worden ook dit
jaar weer twee Staringavonden ge-
houden; donderdag 27 juli en 3 au-
gustus. De Staringavonden begin-
nen om 19.30 uur in de Wilden-
borchse Kapel aan de Kapelweg 1.
De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Dit gebeurt in Copper Wood een piep-
klein arm dorp. Voor de duidelijkheid:
World Servants is een christelijke orga-
nisatie die sinds 1998 met inzet van
honderden vrijwilligers, projecten uit-
voert in ontwikkelingslanden. In circa
drie weken tijd bouwen groepen jon-
geren en volwassenen samen met de
plaatselijke bevolking, scholen, hui-
zen en klinieken. In de afgelopen ja-
ren heeft World Servants op die ma-
nier heel wat projecten kunnen uit-
voeren.

Maartje en Marieke zijn vertrokken
met een groep van in totaal 24 jonge-
ren en zes man leiding. De beide mei-
den horen ter plekke welke werkzaam-
heden ze in Jamaica moeten verrich-
ten. Dat kan van alles zijn: stenen sjou-
wen, schilderen, meubels maken e.d.
Wanneer je als jongeling aan een der-
gelijk project via World Servants wil
meewerken dan zul je zelf ook financi-

ële offers moeten brengen. Maartje en
Marieke dienden elk 1950 euro te beta-
len. Van dat bedrag wordt o.a. de reis
betaald en worden er bouwmaterialen
en gereedschappen van gekocht.
Maartje en Marieke hebben de beno-
digde 3900 euro inmiddels binnen.

Ze hebben daarvoor de afgelopen
maanden tal van acties gehouden; au-
to’ s wassen, gesponsorde fietstocht,
een driegangen diner waarvoor spon-
sors een bepaald bedrag op tafel heb-
ben gelegd etc. De meest ludieke actie
was toch wel het ‘Bouwstenen brood’.
Een donkerbruin brood dat gebakken
werd door de plaatselijke Bakker Joop.
Vijftig eurocent van elk verkocht
brood was bestemd voor de beide
meisjes. In totaal hebben de acties sa-
men een bedrag opgeleverd van 5300
euro, waardoor Marieke en Maartje
nog 1400 euro over hebben! Wat zij
met dit geld gaan doen, weten ze nog
niet. 

Ofwel het wordt aan World Servants
of een ander goed doel geschonken of
het wordt in een potje gestopt als
‘startkapitaal’ voor een eventueel vol-
gend project.

Maartje en Marieke naar
Jamaica vertrokken
Dit weekend zijn de Vordense teen-
agers Maartje Bosma en Marieke
Hoek naar Jamaica vertrokken.
Daar zullen zij in het kader van
‘World Servants’ meehelpen een
basisschool te bouwen.

In dit vak zijn lange vakanties niet mo-
gelijk, hooguit drie weken aaneenge-
sloten. Op gegeven moment heb ik te-
gen mij zelf gezegd, wanneer ik straks
stop met werken, dan ga ik beslist een
lange fietstocht maken. Ik had al eens
een boek gelezen waarin de pelgrims-
tocht vanaf Haarlem naar Santiago de
Compostella was beschreven. 

Een tocht in drie etappes: Haarlem-
Tours (900 kilometer), 2e etappe Tours
naar St. Jean de Porte ( 900 kilometer)
en de derde etappe van daaruit naar
Santiago. In Haarlem staat ook een
bord: Haarlem- Santiago de Compos-
tella 2500 kilometer. Dat intrigeerde
mij enorm. Dat wil ik ook doen en dan
vanuit Vorden zo hield ik mij voor.

De afgelopen wintermaanden heb ik
mij er al op voorbereid. Spierverster-
kende oefeningen in de sportschool
gedaan. In Limburg wat gefietst, wel
met ongeveer 35 kg bagage bij me.
Wanneer je een langere tocht maakt
moet je natuurlijk voldoende voedsel
en kleding bij je hebben. Het stond
vanaf het begin vast dat ik de fiets-
tocht alleen ging maken. Dan behoef
ik mij niet te forceren, ik kan mijn ei-
gen tempo rijden en kan ik afstappen

wanneer ik wil. Mijn vriend Ton (Hart-
man) heeft mij met de auto naar Tours
gebracht. Daar ben ik op 24 mei op de
fiets gestapt voor de tocht naar Santia-
go de Compostella.

Nu ben ik pas echt alleen, als ik maar
geen lekke banden krijg, zo dacht ik
nog. Dat viel achteraf reuze mee, niet
één lekke band wel een paar keer de
ketting van de fiets. Ik kwam op 16 ju-
ni in Santiago aan. Gemiddeld per dag
80 kilometer gefietst, tussendoor twee
rustdagen genomen. 

Ik vond het heerlijk, de geluiden van
de koekoek en andere kwetterende
vogels, diverse keren even afgestapt
om van het landschap te genieten.
Wisselende weersomstandigheden.
Veel dagen van 34 tot 37 graden, maar
ook dagen met heel slecht weer, regen
en wind zelfs buien met grote hagel-
stenen.

Pelgrimstocht De tocht is van oor-
sprong een pelgrimstocht, overnach-
ten gebeurde dus meestal in de zoge-
naamde ‘pellegrino’ s (slaapzalen spe-
ciaal voor de mensen die deze tocht
maken). Eén dag heb ik het ontzettend
zwaar gehad. Toen heb ik een verkeer-

de route genomen, waardoor ik op
zandpaden terecht kwam, waar ik
echt niet kon fietsen. Toen heb ik ge-
durende 20 kilometer telkens de fiets

een paar honderd meter meegesleurd,
fiets neergezet, weer terug om de twee
tassen met bagage (35 kilogram!) op te

halen, een ritueel dat zich diverse ke-
ren herhaalde. Er leek geen eind aan
te komen. Dan was afzien zeg, je zou
er dood bij neer kunnen vallen!

De tocht naar Santiago de Compostel-
la was in vroeger jaren een ‘boete-
tocht’. Misdadigers kregen wel eens

als straf deze tocht te moeten lopen,
want zo redeneerde men deze tocht te
volbrengen, was al straf genoeg, want
velen gingen door de ontberingen on-
derweg dood’, zo zegt Jeltje. Onder-
weg ontmoette de Vordense mensen
uit alle delen van de wereld die ook
vonden dat zij deze tocht een keertje
moesten maken. Jeltje: ‘ In Santiago
aangekomen moest ik eerst wel bewij-
zen dat ik de tocht ook daadwerkelijk
had gefietst. Toen de ‘stempels’ in orde
waren bevonden en ik de oorkonde
kreeg, gaf dat wel een enorme kick.. 

Wat zo opvallend was, gedurende de-
ze ruim drie weken durende etappe
van 1800 kilometer, geen zadelpijn,
geen spierpijn, niets van dat alles. In
Santiago de Compostella kwam Ton
mij ophalen. We hebben toen samen
een aantal dagen vakantie gehouden
en daarna op weg naar Tours. Daar
heeft Ton mij weer afgezet, hij zelf per
auto door naar Vorden en ik weer op
de fiets voor de laatste 900 kilometer. 

Opnieuw een tocht zonder hindernis-
sen. Lekker dwars door Parijs gefietst,
heerlijk’, zo zegt Jeltje. In Vorden aan-
gekomen (vorige week zondag red.)
stond er een ontvangstcomité klaar,
buren, familie en vriend Ton. Die vond
het hoog tijd worden om de kurk van
de champagnefles te laten knallen. 

‘Ik ben blij dat Jeltje weer heelhuids te-
rug is. Mijn grootste angst was toch
wel dat ze daar zo fietsend in haar
eentje een ongeluk zou krijgen. Geluk-
kig is alles goed gegaan’, zo zegt een
opgeluchte Ton Hartman.

61 jarige Jeltje Nauta in haar eentje 2700 kilometer op de fiets!
Jeltje Nauta is gezond en wel weer terug aan het Jebbink in Vorden. Aan
niets is te merken dat ze ‘zojuist’ van de fiets is gestapt, na een tocht van
2700 kilometer. Een fietstocht in twee etappes, eerst 1800 kilometer vanaf
Tours ( Frankrijk) naar Santiago de Compostella ( Spanje) en de tweede
etappe ( 900 kilometer ) van Tours weer terug naar Vorden. Wat bezielt een
vrouw om op 61 jarige leeftijd een dergelijke monstertocht te onderne-
men? Jeltje: ‘ In de eerste plaats fiets ik graag, echter nooit langere toch-
ten gemaakt dan pakweg 100 kilometer. Ik heb heel wat jaren in de verple-
ging gewerkt bij onder meer het Slingerland ziekenhuis en bij GG Net.



ZOMERUITVERKOOP
In de afgelopen twee maanden heeft
de MSCI Wereld-index in euro's on-
geveer 10% moeten inleveren. De AEX
leverde tegelijkertijd 13% in. Een flinke
correctie, maar niet zorgwekkend na
een vrijwel onafgebroken stijging van
de afgelopen drie jaar. De inflatierisi-
co's zijn klein en de fundamentele ont-
wikkelingen gezond. Toch voorzien
wij geen snel herstel, omdat beleggers
de komende maanden waarschijnlijk
achterdochtig blijven.

MOOI BEGIN AAN GRUZELEMENTEN
Een mooi begin van het jaar is in een
korte periode aan gruzelementen ge-
slagen. Op 21 april stond de AEX exclu-
sief dividend 9% in de plus en de AMX
noteerde op 10 mei zelfs 25% hoger
dan ultimo 2005. De AEX en de MSCI
Wereld-index staan op het moment
van schrijven licht in de min, de AMX
staat 10% in de plus. Op de obligatie-
markt is er per saldo weinig gebeurd
tijdens de correctie op de aandelen-
markt. Gedurende 2006 liep de lange
rente in Euroland op van 3,3% tot
4,1%. Tijdens de correctie zakte de lan-
ge rente terug tot 3,8%, maar deze is
intussen weer krachtig opgeveerd en
staat opnieuw op 4,1%.

ANGST DAT DE CENTRALE BANKEN
OVERDRIJVEN
Wij leiden uit de heftige reacties op de
aandelenmarkt af dat beleggers bang
zijn dat de centrale banken, vooral het
Amerikaanse stelsel van centrale ban-
ken (de Fed) maar in mindere mate
ook de Europese Centrale Bank, door-
schieten in hun wens de inflatie te be-
teugelen. Daarmee zou de economi-
sche groei een onnodige deuk oplo-
pen, aangenaam voor obligatiebeleg-
gers maar pijnlijk voor aandelenbeleg-
gers. De kerninflatie loop wel op, voor-
al in de Verenigde Staten, maar er zijn
tegelijkertijd duidelijke tekenen dat
de Amerikaanse economie afkoelt. De
huizenprijzen zijn in het afgelopen
jaar in vijf van de twaalf maanden ge-

daald waardoor de stijging op jaar-
basis nu nog 'maar' 3% is. Ter vergelij-
king: vorig jaar was dat 12%. De motor
achter de consumentenbesteding valt
dus weg. Wij voorzien een groeivertra-
ging van de Amerikaanse economie
tot 2,5%-3% in de tweede jaarhelft. Bij
die groei zijn de inflatierisico's klein.
Voor Euroland geldt dat bij de huidige
groei van 2% er ook geen groot infla-
tierisico is.

NEUTRALE WEGING AANDELEN 
EN OBLIGATIES
In portefeuillecontext adviseren wij
een neutrale weging voor zowel aan-
delen als obligaties, dat wil zeggen:
normale wegingen zoals die passen bij
het doelrisicoprofiel van de belegger.
Wij rekenen niet op een snel herstel
van de aandelenkoersen. Beleggers
zullen de komende maanden enige
achterdocht houden totdat ze over-
tuigd zijn dat de inflatie niet uit de
hand loopt én dat centrale banken
niet overdrijven met hun renteverho-
ging.

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

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

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 9.00 tot 11.00 uur. Info
en opgave bij Welzijn Ouderen Vor-
den.

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

• Kaartclub ’s maandagmiddags en

bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

JULI
18 Rondleiding Pinetum de Belten
19 ANBO klootschieten bij de Kleine

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

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

plussers in de Wehme, info 55 20 03

Bakkerij Joop hoorde van hun actie en
bood aan een speciaal brood te bakken
waarvan een deel van de opbrengst in
de maanden maart en april voor
World Servants Vorden zou zijn. 

Dit speciale brood kreeg de naam
"Bouwsteen" en de verkoop verliep ge-
weldig: Marieke en Maartje ontvingen
maar liefst € 187,55 van Bakkerij Joop!

Door de vele acties en giften zijn Ma-
rieke en Maartje royaal over hun
streefbedrag gekomen. Het bedrag dat

"over" is, kan als nestei voor het project
van WS voor volgend jaar gebruikt
worden of voor een "extraatje" voor de
school in Jamaica. 

Wilt u zien waar de groep van Jamaica
mee bezig is, surf dan naar
www.worldservants.nl (project JA 106).
Op deze pagina kunt u de foto's en vor-
deringen volgen van het bouwproject.

Verkoop bouwsteen-brood 
bij Bakkerij Joop groot succes!
Sinds oktober 2005 zijn Marieke
Hoek en Maartje Bosma van World
Servants Vorden druk bezig ge-
weest geld in te zamelen voor hun
project in Jamaica.

DE GRAAFSCHAP
Dit weekend stond er voor de ponyrui-
ters van PC De Graafschap een con-
cours dicht bij huis op het program-
ma. In Steenderen werd zaterdag voor
de pony een dressuur wedstrijd verre-
den samen met de ZZ-GP paarden, wat
voor de ponyruiters een mooie erva-
ring was. In de klasse B-de reed Sebas-
tiaan Hamer met zijn pony Sunshine,
tweemaal in de prijzen. Een tweede en
een derde plaats met beiden 188 pun-
ten. Een vierde plaats in dezelfde klas-
se was er voor Jorieke Pellenberg met
haar pony Urbanus met een score van
183 punten. Haar zus Jermaine Pellen-
berg kwam uit in de klasse L1-C met
haar pony Tania en behaalde hier een
eerste prijs met 178 punten. In de klas-
se M1-de was het Anke Woerts met
haar pony Tamara die naar huis ging
met de eerste prijs met 199 punten.
Als tweede in deze ring eindigde Hes-
ter Slegt met haar pony Shardon met
198 punten. Ook bij de tweede proef
wist Hester in deze klasse als tweede te
eindigen met 182 punten. In de Z1-de
kwam Hester ook tweemaal aan de
start met haar pony Woodrow Caris-
brooke. Met 200 en 207 punten wist zij
ook hier tweemaal op de tweede
plaats te eindigen.

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

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

Mitra Slijterij Sander Pardijs
Dorpsstraat 16
7251 BB Vorden
0575 554264

week 29

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

• Koffie met gebak
• Elke zondagavond warm     

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

perkt spare ribs eten 
€10,= p.p.

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

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

    www.oldelettink.nl 

Bij aankoop van 
een Biba collier of 

armband, een kleurbead 
gratis!!! t.w.v. 9.95

Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden
Tel. 0575-551505

Op de braderie

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

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

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):
TOTAALWARENHUIS JANSEN DE SMID
BLEEKSTRAAT 1, TEL. (0575) 46 13 60
ACQUISITEUR: FELIX TAKKENKAMP, TEL. 06-48 794 212
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Het spits werd afgebeten door de
jeugd. Zij reden in de verschillende
leeftijdscategorieën hun dikke ban-
den race. Bij de 7 en 8 jarigen was het
Jurn van Dam die met de overwinning
aan de haal ging. Nick Reintjes werd
tweede. Bij de 9 en 10 jarigen stonden
vijf renners aan het vertrek. Hier was
het Sander Arfman die in een eind-
sprint de eerste plaats haalde. Pjotter
van Hulst werd tweede en Cas van den
Breemen derde. 

Omar Brandsen werd 4e. Bij de 11 en
12 jarigen ging de overwinning naar
Jochem van Dam. Hij kwam met een
grote voorsprong over de finish. Frank
Scheffer werd tweede.

Na dit geweld van de jeugd, was het de
beurt aan de Amateurs A. Hier ont-
stond in het begin van de wedstrijd
een kopgroep. Deze hield echter geen

stand. Het peloton kwam vlot weer te-
rug. In dat peloton deed zich ook een
valpartij voor, waar ook de organisator
van de ronde, Peter Makkink het
slachtoffer van werd. 

Aan het eind van de wedstrijd ont-
stond er wederom een kopgroep van
drie man. Het was uiteindelijk Godert
de Leeuw die voor zijn broer Jan met
de overwinning aan de haal ging. Der-
de werd Ronny Angelier.

Bij de Junioren werd het ook een le-
vendige koers. De renners van RTV Vie-
rakker Wichmond, Rens te Stroet, Roy
Hartman en Niels Flierman deden
hun best om de wedstrijd hard te ma-
ken en naar hun hand te zetten. Dit
lukte echter niet helemaal. 

Het was Jochim Ariesen uit Rhenen
die met de overwinning aan de haal
ging. Tweede werd Julian van Dijk
voor Mitchel Huenders die derde
werd. De organisatie was vlekkeloos
en zij waren zeer tevreden over de
wedstrijden en het uitblijven van
noodweer.

Levendige wielerronde
Voor de 28e maal werd de ronde
van Vorden verreden. Op het mooie
en snelle parcours op industrieter-
rein Werkveld waren levendige en
spannende wedstrijden te zien.

VERKEERSCONTROLES
Bij een verkeerscontrole op 11 juli aan
de Wildenborchseweg en De Horster-
kamp te Vorden heeft de politie 5 keer
proces-verbaal opgemaakt. 
Voor het niet dragen van de gordel
(2x), niet handsfree bellen (1x), een
lekke uitlaat (1x) en het overschrijden
van de maximumsnelheid door een
bromfietser (1x).

P o l i t i e

Een EPA is een advies over efficiënter
energiegebruik. Deze wordt uitge-
voerd door een energieadviseur van
Nuon. De adviseur zet voor de voetbal-
club de energiebesparende mogelijk-
heden op een rijtje, inclusief de bespa-
ring ze opleveren en wat ze kosten.
Het EnergiePrestatieAdvies vertegen-
woordigt een waarde van maar liefst
600 euro.

Uit onderzoek van Nuon blijkt dat Ne-
derlandse voetbalclubs al snel 15-20%
per jaar op hun energierekening kun-
nen besparen (een bedrag van gemid-
deld 700 euro). De meest voorkomen-
de besparingsmogelijkheden zijn het
energiezuiniger maken van verlich-
ting op de sportvelden, bewuster ge-
bruik van warm water, een thermo-
staat op de verwarming, gebruik ma-
ken van tijdschakelaars en het regel-
matig schoonmaken van ventilatie-
roosters van koelkasten en vriezers.

Ook het ontdooien van deze appara-
tuur behoort tot de meest voorkomen-
de besparingsmogelijkheden.

De aandacht voor energiebesparing
bij voetbalclubs komt voort uit de
sponsoring door Nuon van de KNVB.
Nuon wil met de actie de clubs ervan
bewust maken dat met energiebespa-
rende maatregelen honderden euro's
per jaar kunnen worden bespaard.

OVER NUON
Nuon is een toonaangevende energie-
onderneming, die met elektriciteit,
gas, warmte en aanvullende diensten
klanten bedient in Nederland, België
en Duitsland. De onderneming is ac-
tief in productie, handel, transport en
levering van (duurzame) energie. Nu-
on streeft naar evenwichtige groei
voor alle belanghebbenden: aandeel-
houders, medewerkers, klanten, mi-
lieu en maatschappij. De netto-omzet
in 2005 bedraagt EUR 5,0 miljard. Het
aantal medewerkers per eind 2005 be-
draagt 9.665 FTE's. De grootste aan-
deelhouders van Nuon zijn de provin-
cies Gelderland, Noord-Holland en
Fryslân en de gemeente Amsterdam.

OVER DE KNVB
De KNVB is met 1,1 miljoen leden en
bijna 3.700 verenigingen de grootste
sportbond van Nederland. Wekelijks
organiseert de KNVB ruim 30.000 wed-
strijden.

Nuon helpt voetbalclub
energie besparen
Voetbalvereniging Vorden ont-
vangt op 25 juli 2006 een Energie-
PrestatieAdvies (EPA) ter waarde
van 600 euro van energieonderne-
ming Nuon. Met het EPA kan de
club mogelijk tot 700 euro bespa-
ren op de jaarlijkse energiereke-
ning. Dit gratis energieadvies bood
Nuon aan 1.500 amateur voetbal-
verenigingen aan. De 150 vereni-
gingen die als eerste reageerden
ontvangen het gratis advies.

Zaterdagavond 15 juli speelde De
Graafschap op het Vordenveld onder
ruime belangstelling een oefenwed-
strijd tegen Gençlerbirligi uit de Turk-
se hoofdstad Ankara. De club uit Doe-

tinchem kwam nog wel op een 1-0
voorsprong door een doelpunt van
Tim Peters die geklungel van de doel-
man goed afstrafte. Maar kort voor de
rust werd het 1-1, en in de tweede helft

liep de subtopper uit Turkije uit naar
een 1-4 eindstand. Op de foto tracht
Graafschap speler René Bot internatio-
nal Promise Isaac van Nigeria af te
stoppen.

Graafschap onderuit tegen Turkse club

Al snel besloten ze beiden dat dit niet
het leven was dat ze wilden leiden en
besloten een duo te vormen die een
liedjespotpourri brengt van onder an-
dere Jan en Zwaan, Saskia en Serge,
Frank en Mirella en natuurlijk Ronnie
en Ciska. Ze verdienen hier inmiddels
een beste boterham mee door op te
treden voor immigranten in Canada
en Australië, pensionado's in Spanje
en op de Antillen alsmede op luxe
cruisetochten.

Tussen twee tochten door, te weten
naar het Caribisch gebied en de Male-
diven, wist Kas Bendjen dit duo over te
halen om op het Vordens Songfestival
te komen zingen, bij voorkeur als Ron-
nie en Ciska. 

Dat dit nogal wat voeten in aarde had,
heeft te maken met de nogal exorbi-
tante eisen die het duo stelt. 

Verse snijbloemen in de kleedkamer
waren ze al gewend bij Almost Sober. 

Maar een kristallen bol gevuld met
slechts blauwe M&M's, twaalf witte
handdoeken per persoon met ingebor-
duurde initialen, een kratje Dom Pe-
rignon uit 1957 en een voetmasseur
werd zelfs het Bendjen een beetje te
gortig. 

Na stevige onderhandelingen mocht
de voetmasseur achterwege blijven en
staat er zaterdagavond een heuse top-
formatie op het Vordense podium!

Na het optreden zullen overigens be-
perkt handtekeningen worden uitge-
deeld.

Zware deal, 
maar optreden gaat door!
Toen in de jaren negentig Paula
Biekart en Oscar Rondeel de Vor-
dense postavant-gardistische jazz
& blues band Almost Sober verlie-
ten, belandden ze afzonderlijk van
elkaar en na een aantal omzwer-
vingen al snel in het schnabbelcir-
cuit. 

Door een bijzondere toevallige om-
standigheid troffen ze elkaar weer in
een louche bar in Manchester waar
Paula oude soulklassiekers in een
nieuw jasje probeerde te gieten en
waar Oscar de vrouwen het hoofd op
hol probeerde te maken met zijn Tom
Jones imitatie.

Die dag zal het bad in plaats van tot
20.00 uur, tot het middernachtelijk
uur geopend blijven. Bezoekers die
overdag het zwembad bezoeken mo-
gen nu tot ‘s avonds laat zwemmen, of
men kan ook gewoon ‘s avonds het
bad bezoeken. Het zwemcomplex zal
woensdag feestelijk worden aange-

kleed. Op het terras worden voor de
sfeer enkele vuurpotten geplaatst, ter-
wijl een Dj voor stemmingsmuziek zal
zorgen. 

Ook de kantine blijft woensdagavond
tot 24.00 uur geopend. In het verleden
kon het nog wel eens gebeuren dat het
zwembadwater speciaal voor Moon-
light Swimming extra verwarmd
werd. Gezien de huidige buitentempe-
raturen kunnen die kosten bespaard
worden en zullen de bezoekers graag
een duik willen nemen om juist af te
koelen!

Moonlight Swimming
Gezien de weersvoorspellingen
voor de komende dagen, heeft het
personeel van het Vordense zwem-
bad In de Dennen besloten om
woensdag 19 juli ‘Moonlight Swim-
ming’ te organiseren.

DE SNOEKBAARS
De zesde onderlinge wedstrijd van de
hengelaarsvereniging De Snoekbaars
die in de Berkel bij Zwiep werd gehou-
den, leverde een vangst op van 9170
gram vis. De uitslag was als volgt: 1 J.
Groot Jebbink 1350 gram, 2 H. Gol-
stein 1300 gram, 3 J.W. Golstein 1150
gram, 4 A. Golstein 900 gram, 5 M.
Dekkers 850 gram.

V i s s e n

De skeelerwedstrijd meetellend voor
de Univé World on Wheels competitie,
die zaterdagavond in het zonovergo-
ten Otterlo ten aanschouwe van enke-
le duizenden toeschouwers werd ge-
houden, was alleen het eerste kwar-
tier en de laatste vijf ronden spectacu-
lair. Het was al direct in de eerste ron-
de Mark Tuitert, die als 'opwarmer'
voor het enthousiaste publiek daar-
voor Gerard Vanvelde in een sprintdu-
el om de 'gouden schaatsschoen' had
verslagen, er de 'sokken ' inzette. Hij
nam gelijk vijftig meter voorsprong.
Na twee ronden solo op kop te hebben
gereden, vond Arjan Mombarg het
welletjes en voegde hij zich met onder
meer Nederlands kampioen Gary Hek-
man bij hem. De kleine kopgroep
bleef enkele ronden bij elkaar, waarna
Arjan Mombarg alleen op avontuur
ging. 
Toen Arjan Mombarg door het peloton
werd terug gepakt waardoor de wed-
strijd even 'stil' viel ontsnapte Ingmar
Berga. De jonge Hoogevener die veer-
tien dagen geleden samen met Arjan
Mombarg en zeven Fransen de 24 uur'
s van Le Mans had gewonnen bleek de-
ze avond in blakende vorm en wat zel-
den bij de A- rijders in de skeelerwe-
reld voorkomt, eindigde de super lan-
ge solo van Ingmar in een ronde voor-
sprong op het peloton. Juist op het mo-
ment dat hij het peloton lapte, kwam
hij op kop door samen met Arjan
Mombarg. Op dat moment lachte de
Vordenaar de tweede plek toe. Echter
jammer genoeg voor Arjan had Ing-
mar Berga niet veel trek meer om 'vol-
le bak' door te gaan. Hij consolideerde
liever zijn comfortabele voorsprong.
Jammer voor Arjan Mombarg, hij
werd met nog drie ronden te gaan in-
gelopen door het peloton. In de felle
strijd die in de slotfase om de plaatsen
twee (Micheael Byrne) en drie (Roy
Boeve) ontbrandde, moest Arjan Mom-
barg zich in de laatste honderd meter
gewonnen geven en eindigde hij op de
twaalfde plaats. Eerder in de week, tij-
dens de etappe in Ommen deed de
Vordenaar de gehele wedstrijd ook da-
nig van zich spreken. Veel kopwerk
verricht om zijn mede ploeggenoten
Arjan Smit en Sjoerd Huisman in stel-
ling te brengen, een paar keer op de
solotoer om uiteindelijk de sprint van
het peloton te winnen, met als resul-
taat een verdienstelijke achtste plaats.
Michael Byrne, destijds derde in Vor-
den, won de wedstrijd in Ommen. In
het tussenklassement van deze Neder-
landse skeelercompetitie prijkt Arjan
Mombarg thans op de tiende plaats.
Nefit- ploegmaat Sjoerd Huisman
voert het klassement aan.

S k e e l e r e n

De fietstocht is uitgezet voor de ‘gewo-
ne fiets’ en voert de deelnemers langs
allerlei leuke weggetjes langs en door
de mooie omgeving van Vorden en
Ruurlo. 

De mogelijkheid bestaat om onder-
weg bij de familie Wesselink in Klein
Dochteren een aantal oude tractoren

te bezichtigen. Bij de controlepost
wordt de deelnemers een verfrissing
aangeboden. Men kan zondag tussen
10.00 en 13.30 uur op twee plaatsen
starten namelijk bij café restaurant De
Herberg aan de Dorpsstraat 10 in Vor-
den of bij café restaurant De Tapperij
aan het Julianaplein 5 in Ruurlo. De
kosten bedragen voor leden van de
NFTU 2 euro per persoon en voor niet
leden 3 euro. In verband met de dag-
verzekering die moet worden afgeslo-
ten, zijn er deelnamekosten aan ver-
bonden. Kinderen tot en met 12 jaar
mogen gratis meefietsen.

Zomertocht VRTC De Achtkastelenrijders
Zondag 23 juli organiseert de Vor-
dense Rijwiel en Toerclub ‘De Acht-
kastelenrijders’ haar jaarlijkse zo-
mertocht over een afstand van 40
kilometer.

P.V. VORDEN
Wedvlucht vanaf Lommel over een
afstand van circa 120 kilometer:
H.A. Eykelkamp 1, 2, 3, 5, 9, 12, 13, 16,
19, 20; M.M. Tiemessen 4, 18; comb. A
en A Winkels 6, 10, 14, 15; Wieneke
Winkels 7, 17; D.J. Gotink 8, 11.

Wedvlucht vanaf Blois over een af-
stand van 620 kilometer: 
H.A. Eykelkamp 1, 6, 7, 9
J. Meyer 2, 3, 4
comb. A en A Winkels 5
C. Bruinsma 8

D u i v e n s p o r t



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

Deze 5de dag begon met een zeer uit-
gebreid ontbijt op camping Dorado Be-
ach in Olburgen. Naast de leden van
raad en college was burgemeester
Hans Overweg van het naburige Does-
burg aan tafel uitgenodigd. Zo konden
beide burgemeesters toch praten over
het thema van de vorige avond: Water-
toerisme en Recreatie. Daarnaast
kwam het fietspad ter sprake, waarbij
Wethouder André Baars de burge-
meester Overweg inlichtte over het
nog te ontsluiten deel van het fiets-
pad. 

Na de klok van 08.00 uur ging het ge-
zelschap op pad, waarbij het nog eens
duidelijk werd dat de burgemeester
ook in deze toertocht de teamcaptain
is. Via het fietspad werd de camping
verlaten op weg naar een bezoek aan ’t
Hofke, minicamping en B+B van Janny
Kuiper en Tonny van Deudekom.

Daarna ging het via Olburgen naar
Rha. Op de Olburgseweg werden zij bij
de Basisschool St. Willibrordus opge-
wacht door een klein actiecomité be-
staand uit de voorzitter van de Mede-
zeggenschapsraad Maarten Willemen,
de voorzitter en een lid van de Stich-
ting Belang Olburgen/Rha Coen van
den Heuvel en Gerard Smorenburg.
Gedrieën vroegen zij aandacht voor de
problemen die zij voorzagen na de pu-
bliciteit betreffende de eventuele slui-
ting van de school.

Aanleiding hiervoor waren de kosten
van het restaureren of vervangen van
het muurtje langs het schoolplein,
met de bijbehorende motivatie. De
school bleek door de prognoses een te-
kort aan leerlingen te hebben in 2011,
waardoor sluiting dreigde. Teveel in-
vesteren in het muurtje werd daarom
niet nodig geacht.

In de door de gemeente berekende
voorspellingen zal de school in 2011
nog maar 22 leerlingen hebben, één
tekort dus. Voorspellingen die uit de
lucht zijn gegrepen, aldus de heer Wil-
lemen. Want na de renovatie van het

gebouw in 2003, de nieuwgebouwde
starterwoningen aan ‘t Höfke en idem
doorstroomwoningen aan de Zand-
weide zit er groei in Olburgen. Hij is
bang dat de cijfers mensen afschrik-
ken om de kinderen naar de Willibror-
dusschool te doen.
De heer Coen van den Heuvel vulde
aan, dat het niet gaat om de bestrij-
ding van de normstelling, maar het
feit dat de voorspellingen een eigen le-
ven gaan leiden en de leefbaarheid
van Olburgen hierdoor achteruitgaat.
De getallen krijgen een lading die niet
gewenst wordt!

Burgemeester Aalderink ging uit van
het feit dat de leefbaarheid en cohesie
in een dorpsgemeenschap belangrijk
zijn, waarbij de instandhouding van
de school de inzet van het college is. Er
is nooit gesproken over de afschrijving
van deze school!

Wethouder Ab Boers vulde nog aan
dat er zelfs nieuwe scholen worden ge-
bouwd waar nodig. Maar demografi-
sche cijfers zijn nodig om prognoses te
maken voor de toekomst. Raadslid
Henk Onstenk wilde wel dat er posi-
tief wordt omgegaan met deze cijfers.
Daarna gingen de beide groepen uit-
een, waarbij de afspraak werd ge-
maakt er nog eens over om de tafel te
gaan.

Raad en College stapten op de fiets en
gingen naar Rha, waar even werd stil-
gestaan bij het Herdenkingsmonu-
ment gevallen Canadezen te Rha.
Daarna stonden een bezoek aan ko-
renmolen De Hoop en forellenvisvij-
ver Breukink op het programma. 

Verder ging de tocht via de Emmer
naar de Bronkhorster Molen, alwaar
de molenaars Geert Buys en Gerard
Brugman aanwezig waren om een
rondleiding te verzorgen. Het proces
van malen, het op de wind zetten van
de molenwieken en het billen van de
molenstenen kwamen aan bod. Bij het
afscheid kregen ze een pondje Bronk-
horster Pannenkoekenmeel mee.

Via het stadje Bronkhorst en de Bronk-
horster Veer fietste het gezelschap
naar Steenderen, alwaar een bezoek
werd gebracht aan een speelplein bij
De Eiken, een van de projecten van
Het Steenders Landschap, de Boom-
gaard van Addink, het nabijgelegen
hertenparkje en het kantoor van de
Aviko, voormalig gemeentehuis van
Steenderen.

Via de Covik kwamen de fietsers aan
in Toldijk, alwaar de lunch werd ge-
bruikt in Restaurant Den Bremer. Aan
tafel waren aangeschoven de heren
Jan Burgers en Gert Garritsen en me-
vrouw Jacqueline Rekswinkel. Zij wis-
selden van gedachten over de op te
richten Dorpsbelangenorganisatie in
Toldijk.

Een bezoek aan de jeugdsoos Flophou-
se werd ingelast. Een rondleiding
werd gegeven door een toevallig aan-
wezige mevrouw Anke Spekkink. 

De raad en collegeleden waren posi-
tief verrast over de accommodatie en
de activiteiten die er worden ont-
plooid voor de jeugd.

Met een flink tempo werd ingezet
richting Baak, alwaar eerst foto’s wer-
den gemaakt voor Huize Baak. 

Raad en college van Bronckhorst op zomertoer langs de kernen

Route grotendeels door voormalige gemeente Steenderen

Het gezelschap bracht een bezoek aan de Bronkhorster Molen; v.l.n.r. Burgemeester Henk
Aalderink, Wethouder Ab Boers, waarnemend Secretaris Peter Starreveld, Molenaar Geert
Buys, Raadleden Max Noordhoek, Dirk Jan Huntelaar, Henk Onstenk, Jannie Rexwinkel,
Paul Seesing en (liggend) leerling molenaar Gerard Brugman.

Elk jaar komen duizenden muzieklief-
hebbers uit het hele land naar Ruurlo
om te genieten van dit muzikale ro-
mantische evenement. In de loop van
de jaren is onder andere , zigeuner-,
klezmer- en Ierse muziek gebracht. Vo-
rig jaar heeft men met groot enthousi-
asme geluisterd naar muziek uit de
Balkan.

Het Grote Kasteeltuinconcert 2006 is
een muzikale reis door de tijd, waarbij
duidelijk wordt hoe groot de invloed
is geweest van Afrikaanse muziek op
muzikale ontwikkelingen in de Wes-
terse wereld. Het is een reis, die begint
bij de bron van de blues: gospels en
spirituals. Hierbij is Afrikaanse mu-
ziek voor het eerst vermengd geraakt
met Westerse. Uit die gospels, die door
de gospel/blues zangeres Angela Brown

en door de Carmenian Gospel Singers
vertolkt worden, komen vervolgens de
verschillende grote bluesstijlen voort.
Op drie augustus komen we langs de
Greyhound blues band en The Road
Dawgz blues band. Tenslotte eindigt
de tocht bij jazz (Beets Brother Combo)
en hedendaagse pop, soul en funk mu-
ziek (Hot Leggs), stijlen die uit de blues
zijn geboren. 

Om vast in de stemming en de sfeer
van deze reis te komen, speelt in het
voorprogramma Euphonia Novelty Or-
chestra de jazz stijl van the Roaring
Twenties. en 1930, bekend als de zijn
en nog steeds worden gespeel In het
park rondom het kasteel Huize Ruurlo
worden drie buitenpodia opgebouwd,
terwijl ook de in oude stijl herbouwde
Orangerie bij het festival wordt betrok-

ken. Het is wel zeker dat er bij diverse
podia flink gedanst zal worden. De
combinatie van het verlichte kasteel
en de gloed van de fakkels en vuurkor-
ven in het park geeft aan het geheel
een sprookjesachtige sfeer. Naast de
optredens is er volop gelegenheid om
te genieten van de hapjes en drankjes
die er te koop zijn. Bij enkele kramen
zijn producten te koop uit diverse lan-
den.

Het concert begint om half acht en
duurt tot twaalf uur. Het voorpro-
gramma begint om 18.00 uur.
De voorverkoop loopt via de VVV-kan-
toren in Ruurlo en de omliggende
plaatsen en via www.kunstkringruur-
lo.nl. De kassa's in het park zijn vanaf
18.00 uur open. Het park is goed toe-
gankelijk, ook voor minder validen en
er is voldoende parkeer-gelegenheid.
Ruurlo heeft een treinstation op 5
minuten lopen van het kasteel. Er zijn
vele overnachtingsmogelijkheden in
en rondom Ruurlo. Info VVV-Ruurlo
(0573) 45 39 26.

Het grote Kasteeltuinconcert 2006
Blues en zo, van gospel tot pop

Het elfde grote Kasteeltuinconcert vindt plaats op donderdag 3 augustus
2006. Het grote Kasteeltuin concert wordt door de KunstKring Ruurlo
georganiseerd als een vast onderdeel binnen het culturele, creatieve en
muzikale jaarprogramma dat gepresenteerd wordt aan de inwoners van
Ruurlo en de verre omgeving.

In de tuin aangekomen van Beeldhou-
watelier Baak werd bewonderend ge-
keken naar de fraaie ligging van de St.
Martinuskerk. Anne Brouwer had voor
de burgemeester een flinke steen
klaargelegd voor zijn eerste beeld-
houwles. Na uitleg begon hij er direct
aan en sloeg een aantal stukjes steen
af. “Het geeft de verschillen in diep-
gang van de raadsleden weer,” aldus
het lachende commentaar bij zijn
werk. Daarna werkten ook wethouder
Ab Boers, raadsleden Henk Onstenk
en Jannie Rexwinkel aan het beeld-
houwwerk. Burgemeester Aalderink
toonde zich verder gelnteresseerd in
het werk van de cursisten die aanwe-
zig waren. Na een verfrissend drankje
werd een kijkje genomen in het atelier
van Anne Brouwer en Marja Evers. Er
volgde een ontmoeting met leden van
Baaks Belang. Aan de andere kant van
de St. Martinuskerk, in Concordia,
werd door het aanwezige stichtingsbe-
stuur een rondleiding gegeven in deze
voormalige kerk, die geheel als sport-
centrum en oefenlokaal in gebruik is.
Buiten stond een drankje en hapje
klaar.
Na een ronde over het Dambroek te
hebben gefietst ging de toer via de Ba-
kerwaard verder. Gestopt werd bij de
Paasweide om de daar ontstane pro-
blematiek te bespreken.

Burgemeester Aalderink was zeer te
spreken over de zomertoertocht. “Het
is zeer informatief. Diverse mensen
spreken ons aan. Daarnaast spreken
de raads- en collegeleden op een ande-
re manier met elkaar,” zo vertelde hij. 

Het fietsgezelschap veranderde wel
dagelijks van samenstelling, waarbij
burgemeester Aalderink de stabiele
factor was. Daarnaast was de gehele
week aanwezig Max Noordhoek, de
meeste dagen fietsten Henk Onstenk
en Dirk Jan Huntelaar mee met daar-
naast vele dagjesfietsers, zoals wet-
houder André Baars en raadsleden An-
ton Huirne en Henk Boogaard.

Burgemeester Henk Aalderink was blij
verrast te ontdekken dat de gemeente
Bronckhorst een dynamische gemeen-
te is. “Overal waar we fietsen gebeurt
er wel iets,” en al fietsend wees hij
naar een boerderij waarvan het dak
met nieuw riet wordt bedekt. 

Regelmatig stopte het gezelschap om
wat nader met elkaar van gedachten
te wisselen, bijvoorbeeld over een
stukje geschiedenis van de omgeving.

Over zadelpijn weet de burgemeester
ook wel het een en ander, maar uier-
zalf helpt.



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

Onze vernieuwde complete
bouwmarkt in Hengelo (Gld)
biedt u een ruime keus uit o.a.
professioneel gereedschap en
hulpmiddelen van uitsluitend
topmerken. Maak ook kennis
met onze kwaliteitsproducten,
want een goed begin is het
halve werk!

Het werkt beter 
met de 

acties van HCI

www.bouwcenterhci.nl

HCl. Voor het betere werk.

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, tel. 0575 46 81 81

Het werkt beter 
met de 

acties van HCI

Afvoermaterialen
Bevestigingsmaterialen
Compressoren
Deuren en sloten 
Elektrisch schakelmateriaal
Folies
Gereedschappen
Hang- en sluitwerk
Installatiemateriaal
Koperwerk
Lijmen en kitten

Meubelpanelen
Noviteiten
Ontwikkelingen
Pers. beschermingsmiddelen
Reinigingsmiddelen
Schroeven en pluggen
Trappen en ladders
Verven
Werkkleding
IJzerwaren
Zagen

Laat u ook van A tot Z adviseren over onder andere:

HCl. Voor het betere werk.
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Keukens - Badkamers - Tegels - Sierbestrating - Bouwmarkt - Bouwmaterialen - Hout

Stanley kunststof 
assortimentskoffer
• Slagvast, kan tegen stootje
• Nieuw: losse bakjes voor de

inhoud van een doosje schroeven

Van € 47,50 voor € 29,95
NU bij aankoop van 2 stuks slechts € 25,- per stuk.
En u ontvangt daarbij een 
Stanley zaklamp cadeau.

Spijkerhard de beste met HCl

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

"Ik zocht een
adviseur die

met me
meedenkt"

"Ik zocht een
adviseur die

met me
meedenkt"

“Zo’n adviseur zit dichterbij dan u denkt.

Lekker in de buurt en altijd aanspreekbaar.

Bij Memelink & Bergervoet vond ik de juiste

mensen. Onafhankelijk, met veel ervaring en

persoonlijke betrokkenheid. Daar ik kreeg wat

ik zocht: een advies op maat!” LICENT

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 
11 juli 2006 een melding op grond van de Wet
bodembescherming ingediend.

Er is gemeld dat de bodem op de Kremersdijk 8 in
Hengelo gld, gemeente Bronckhorst verontreinigd is.
Ook is er een saneringsplan ingediend, waarin staat hoe
men deze verontreiniging gaat aanpakken.

Voor het vaststellen van deze besluiten volgen wij de
zogenaamde “verkorte” procedure. Dit betekent dat het
besluit op grond van de melding niet gedurende zes
weken ter inzage zal worden gelegd. Wel heeft iedereen
de gelegenheid om te reageren op de melding.

Op verzoek zenden wij u een afschrift toe van onze
besluiten zodra deze zijn genomen.

Tot twee weken na deze publicatie kunt u uw reacties
toezenden aan:
Gedeputeerde Staten van Gelderland, Onderafdeling
Bodembeheer, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Wilt u meer weten?
Bel het Milieuklachten- en informatiecentrum, 
telefoon (026) 359 99 99.

Arnhem, 14 juli 2006 
nr. 2006-010781

Bodemverontreiniging Kremersdijk 8 in Hengelo gld,
gemeente Bronckhorst

KENNISGEVING

p ro v i n c i e
GELDERLAND

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

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06

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

Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

Alle zomerartikelen
nu 25% KORTING

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Het kacheltje
Vincent Spiegelenberg

Verkoop van Pellet-,
Hout-, Gas-  

en Speksteenkachels
op afspraak 06-17 23 61 00

Vorden

www.hetkacheltje.nl
Tevens snoeispecialist voor uw

tuin, bomen en fruitbomen

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek 

van vele merken wand- en vloertegels

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811

info@bettingressing.nl - www.bettingressing.nl

Tijdens de vakantie 
(van zat. 22 juli t/m zat. 12 aug.)

Spetterende Spetterende 
kkoror ting vting vanan 15%15%

op al onze voorraad tegels*

Bovendien ontvangt u bij besteding

van €1500,- en meer

EEN TEFAL KOFFER BARBECUE
+

VLEESPAKKET WAARDEBON

(*t.w.v. € 150,-)

(*geldt niet voor aktie’s en aanbiedingen)
(* max. 1 per klant)

Ma. t/m do.: 8.00 - 18.00 uur. vr.: 8.00 - 21.00 uur. zat.: 9.00-16.00 uur.

Goedkoper kunt u nergens kopen,

zelfs niet over de grens.

± voorraad:

40.000 m
2

N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde

Doetinchem Twente-route

Eibergen

Enschede

B&R
Veld

STURKO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Bent u mantelzorger?
Kom eens langs bij het Steunpunt MantelZorg in het gemeentehuis 

Vacature
In onze mooie gemeente hebben wij binnen de afdeling Openbare
werken plaats voor een

Allround medewerker/monteur rayon Algemeen

Standplaats gemeentewerf Vorden (36 uur/nr OW12)

Als allround medewerker/monteur bij het rayon Algemeen van de afdeling
Openbare werken verricht je afhankelijk van de taken van de werkeenheid
verschillende gespecialiseerde monteurstaken op het gebied van beheer
en onderhoud. Daarnaast vervul je in het dagelijkse werk een oor & oog-
functie richting burgers.

Je taken zijn:
• het onderhouden van materieel 
• het oplossen van meldingen

binnen het takenpakket
• het oplossen van calamiteiten

(waaronder gladheidbestrijding)
valt binnen het takenpakket

• het verrichten van dagelijks (ge-
bruikers) onderhoud aan het ter
beschikking gestelde materieel/
gereedschap

• het verrichten van overige werk-
zaamheden passend binnen de
doelstelling van de organisatie 

Wij vragen:
• werk- en denkniveau: VMBO+
• een vakbekwaam monteur met

gerichte opleidingen voor mate-
rieel en drukriolering 

• rijbewijs BE bij voorkeur ook
vrachtwagenrijbewijs

• ervaring bij voorkeur 5 jaar in een
vergelijkbare functie

• teamgeest
• een open en klantgerichte instel-

ling

Wij bieden:
Een zelfstandige baan in een platte
en mensgerichte organisatie.
Afhankelijk van kennis en ervaring
bieden wij een salaris van maxi-
maal € 2203,- per maand (schaal 5).
Bij de heer A. Vries kunt u meer in-
formatie over de inhoud van de
functie krijgen, tel. (0575) 75 03 43.

Solliciteren:
Schriftelijke reacties kun je tot ui-
terlijk 28 juli, onder vermelding van
het vacaturenummer, richten aan
het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Bronckhorst, afdeling BMO,
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
Of per e-mail:
sollicitaties@bronckhorst.nl

Bij het Steunpunt MantelZorg in het gemeentehuis kunt u terecht
voor:
• Een luisterend oor
• Informatie en advies
• Lotgenotencontact
• Inzet vrijwilligers van de vrijwillige thuiszorgorganisaties
• PGB aanvragen
• Het volgen van trainingen
• Belangenbehartiging
• Het bevorderen van herkenning en erkenning

Brandweer geeft code DROOG af
Door de droogte en de warmte van
de afgelopen dagen is het tot nader
bericht verboden snoeihout te
verbranden. Door de gemeenschap-
pelijke meldkamer Apeldoorn is de
code DROOG afgegeven! Ook al is er
ontheffing op het stookverbod
verleend, toch mag er niet gestookt
worden. Daarnaast worden (afhan-
kelijk van de plaats en de risico’s
van natuurgebieden) extra eisen ge-
steld aan barbecues en sfeervuren:
• Sfeervuren en barbecues met vas-

te brandstoffen, zoals hout en
houtskool zijn in natuurgebieden
niet toegestaan vanwege het ge-
vaar van vliegvuur (vonken die met
de wind over grote afstand mee-

gevoerd kunnen worden)
• Barbecues en sfeerfakkels zijn

alleen in eigen tuin toegestaan.
Voorwaarde is dat er een blus-
middel, zoals een tuinslang of
blusapparaat, bij de hand is

Roken in de natuur is vragen om
problemen. In ieder geval is extra
voorzichtigheid geboden, vooral op
de plaats waar de peuk uitgemaakt
wordt. Een brand kan zich razend-
snel uitbreiden. Iemand, die brand
veroorzaakt, kan aansprakelijk
gesteld worden voor de gevolgen.

Indien door de droogte geen gebruik
kan worden gemaakt van de

ontheffing verbranden snoeihout,
neemt u dan contact op met 
de afdeling Bouwen en milieu van 
de gemeente, tel. (0575) 75 03 08. 
In overleg met u wordt dan een
nieuwe datum voor het verbranden
van het snoeihout afgesproken.

Monumenten-
commissie
De eerst volgende vergadering
van de monumentencommissie 
is op 19 juli a.s. om 09.00 uur in
het gemeentekantoor. 
De vergadering is openbaar. 
De agenda voor deze vergadering
kunt u vinden op onze website 
www.bronckhorst.nl

Gemeente gaat met nieuwe leverancier in
zee voor gemeentegids Bronckhorst 2007
FMR-producties gaat nieuwe gids maken
U kent de gemeentegids als een na-
slagwerk vol informatie over de ge-
meentelijke organisatie en de
adresgegevens van verenigingen,
scholen, stichtingen, bedrijven en
instellingen in Bronckhorst. Ook be-
gin 2007 gaat de gemeente weer een
‘up to date’ gids huis aan huis ver-
spreiden. De gemeentegids Bronck-
horst 2007 maken we samen met
een nieuwe leverancier: FMR-pro-
ducties uit Den Helder. De samen-
werking met leverancier Wegener
Suurland, waar we de afgelopen
twee edities mee gemaakt hebben,
is beëindigd. In de nieuwe gids is ook
weer ruimte voor advertenties van
bedrijven uit Bronckhorst en de om-
liggende regio. Hebt u een hier een
bedrijf, dan is de kans groot dat FMR
u, mede namens de gemeente, bin-
nenkort benadert over de adverten-
tiemogelijkheden. U kunt hiervoor

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

Verenigingen, scholen, stichtingen
en instellingen van wie de adres-
gegevens kosteloos worden opgeno-
men, worden in het najaar benaderd
door FMR. Als u wijzigingen of aan-
vullingen hebt op de (adres)gege-
vens die van uw instantie/vereniging
in de huidige gemeentegids staan,
dan kunt u deze nu al wel vast
opsturen naar FMR-producties,
Postbus 23, 1780 AA Den Helder,
o.v.v. Gemeentegids Bronckhorst.
Het is niet alleen voor ons als ge-
meente van belang inwoners zo
actueel mogelijk te informeren, ook
voor uw vereniging/stichting is het
belangrijk om op juiste wijze in de
gids vermeld te staan, bijvoorbeeld
voor nieuwe leden die zich willen
aanmelden.

In het gemeentehuis bevindt zich sinds kort een Steunpunt MantelZorg. 
Het steunpunt is een dienstverlening van de Vrijwillige Intensieve Thuiszorg
Oost-Gelderland (VIT) en bestaat uit een uitgebreide folderzuil met informa-
tie over tal van zaken waar een mantelzorger of zorgbehoevende tegenaan
loopt. Het Steunpunt MantelZorg is onbemand, maar bevindt zich bij de Balie
Zorg en de medewerkers van deze balie kunnen vragen beantwoorden en/of
doorverwijzen naar de consulent mantelzorg van VIT Oost-Gelderland. 

le uren per week oplopen tot 24 uur
zorg per dag. Er even tussenuit gaan
wordt dan steeds moeilijker. 
De mantelzorger kan bij deze, 
soms zware, taak zélf wel eens een

steuntje in de rug gebruiken. Daar-
voor is het Steunpunt MantelZorg
Bronckhorst.

Mantelzorg, bijna iedereen krijgt
vroeg of laat in zijn leven te maken
met mantelzorg. Een mantelzorger
is iemand die voor een chronisch
zieke, gehandicapte of dementeren-
de in zijn omgeving zorgt. Meestal
gaat het om de zorg voor een part-

ner, voor een ouder, kind of ander
naast familielid, maar het kan ook
iemand uit de vriendenkring of buurt
zijn. De hulp wordt meestal gegeven
uit liefde of vanuit persoonlijke be-
trokkenheid. De tijd die iemand aan
mantelzorg besteedt, kan van enke-

Wethouder Nas opent met mantelzorger mevrouw Schuurman het Steunpunt  Mantelzorg.



B en w stellen subsidiebeleid in
concept vast 
Beleid en regels liggen in inspraak van 17 juli tot 
15 september a.s.
De gemeente Bronckhorst is bezig
met het opstellen van het nieuwe
subsidiebeleid. In mei en juni heeft
overleg plaatsgevonden over het
nieuwe concept subsidiebeleid van
de gemeente met de huidige subsi-
dieontvangers. Waar mogelijk is de
input uit deze bijeenkomsten mee-
genomen in de Beleidsregels en de
Uitvoeringsregels die b en w in
concept hebben vastgesteld. Te-
vens zijn het Subsidiebeleidskader
en de Algemene Subsidie Verorde-
ning in concept vastgesteld. De
stukken liggen van 17 juli t/m 15

september 2006 ter inzage. Dit be-
tekent dat een ieder hierover zijn of
haar mening kan geven aan b en w.
De raad bespreekt het subsidiebe-
leid op 9 november 2006 in een
commissievergadering en beslist
definitief over het beleid op 23
november 2006. Zie voor de wijze
waarop u uw mening kunt geven de
rubriek ‘Openbare bekendmakin-
gen’ onder ‘Inspraak Concept sub-
sidiebeleid‘. Voor vragen kunt u
contact opnemen met de afdeling
Maatschappelijke ontwikkeling,
tel. (0575) 75 04 99.

Identificatieplicht
De Wet op de uitgebreide identifica-
tieplicht is op 1 januari 2005 in wer-
king getreden. Sinds deze datum
moet iedereen in Nederland van 14
jaar en ouder een geldig identiteits-
bewijs kunnen tonen als de politie of
andere toezichthouders daarom
vragen. In de praktijk betekent dit
dat iedereen van 14 jaar en ouder
altijd een geldig identiteitsbewijs bij
zich moet dragen. 

Reden
Het verzoek om identificatie door
politie of andere toezichthouder
mag niet willekeurig gebeuren. Zij
moeten daartoe een reden hebben.
Het moet nodig zijn voor de uitvoe-
ring van hun taken, bijvoorbeeld
voor verkeerstoezicht, hulpverle-
ning, opsporing van strafbare feiten
of handhaven van de openbare orde.
Wanneer iemand geen geldig identi-
teitsbewijs kan of wil tonen wanneer
politie of toezichthouder daar om
vragen, kan hij meegenomen wor-

den naar het politiebureau. Daar
wordt vervolgens onderzoek gedaan
naar zijn identiteit. Ook kan hij be-
straft worden met een boete van
maximaal € 2250,-. 

Wanneer een politieambtenaar of
een toezichthouder vraagt om een
identiteitsbewijs, dan kunnen men-
sen met de Nederlandse nationali-
teit zich identificeren met het pas-
poort, het rijbewijs of de Nederland-
se identiteitskaart (voorheen Euro-
pese identiteitskaart). Vreemdelin-
gen kunnen zich identificeren met
documenten zoals opgenomen in de
Vreemdelingenwet 2000, bijvoor-
beeld met het vreemdelingendocu-
ment. EU- en EER-onderdanen kun-
nen zich in bepaalde gevallen even-
eens met hun paspoort of rijbewijs
identificeren. 

Rijbewijs is niet altijd voldoende
Het rijbewijs wordt als algemeen
identiteitsbewijs erkend, behalve in

een aantal specifieke situaties waar-
in voor een goede controle gegevens
over de verblijfsstatus en de nationa-
liteit van de persoon belangrijk zijn.
Bijvoorbeeld bij de fiscus, bij het in
dienst treden bij een werkgever en
bij het aanvragen van een uitkering. 

U kunt zich niet identificeren met
een verlopen of anderszins ongeldig
identiteitsbewijs. Ook kunt u zich
niet identificeren met allerlei andere
pasjes, zoals een openbaar vervoer-
kaart, bibliotheek- of bankpas. Con-
troleer uw documenten en beoor-
deel of u aan de legitimatieplicht
kunt voldoen als u zich moet identifi-
ceren! Een nieuw paspoort of Ne-
derlandse identiteitskaart kunt u
aanvragen bij de afdeling Publieks-
zaken in het gemeentehuis. Bij de
aanvraag moet u alle reisdocumen-
ten tonen die u in uw bezit heeft.
Voor meer informatie kunt u bellen
met: (0575) 75 02 05.

B en w stemmen in met convenant voor samenwerking op gebied van
jeugdbeleid en -zorg tussen Achterhoekse gemeenten en provincie 
Het jeugdbeleid van de gemeenten
in de Achterhoek en de provincie
heeft veel overeenkomsten. Het is
erop gericht dat iedere jeugdige zich
moet kunnen ontwikkelen tot een
persoon die op een zelfstandige en
volwaardige wijze kan deelnemen
aan de samenleving. Om het jeugd-
beleid van de gemeenten in de Ach-
terhoek en de provincie beter op el-
kaar te laten aansluiten is een con-
venant opgesteld waarin een ge-
meenschappelijke visie op het
jeugdbeleid is vastgelegd. Bij het
convenant hoort een uitvoeringspro-
gramma. Daarin is van 16 thema’s
aangegeven hoe deze worden uitge-
werkt; het geeft aan ‘wie-wat-wan-
neer’ gaat doen. Burgemeester en
wethouders hebben vorige week in-
gestemd met het convenant en het

uitvoeringsprogramma en zijn voor-
nemens dit te ondertekenen. De ge-
meenteraad beslist in september
over het voorstel.

Jeugdigen en hun ouders/verzor-
gers kunnen bij het opgroeien en op-
voeden gebruik (moeten) maken van
verschillende voorzieningen op het
terrein van onderwijs, gezondheid,
hulpverlening, jeugdzorg etc. Goede
afspraken over de werkwijze en sa-
menwerking tussen die voorzienin-
gen kunnen ervoor zorgen dat (in-
dien nodig) zorg en hulpverlening in
een zo vroeg mogelijk stadium, in
een zo licht mogelijke vorm en zo
dicht mogelijk bij huis geboden kan
worden. Op deze manier kan voorko-
men worden dat jeugdigen en/of hun
ouders/verzorgers gebruik moeten

maken van zwaardere vormen van
zorg en hulpverlening. De gemeen-
ten in de Achterhoek en de provincie
willen daarom afspraken maken
over de voorzieningen op lokaal,
regionaal en provinciaal niveau. 

Het is de bedoeling dat de Achter-
hoekse gemeenten en de provincie
het convenant op 13 oktober a.s.
ondertekenen.

Iedereen ergert zich aan rotzooi op
straat, maar wie ruimt het op?
Blikjes, kleine plastic flesjes en an-
dere verpakkingen worden achte-
loos weggegooid; ook een sigaretje
roken en de peuk ter plaatse weg-
gooien is voor velen normaal. Ou-
ders en verzorgers wijzen hun kin-
deren er vaak niet meer op, dat dit
afval in een vuilnisemmer of thuis in
de container gegooid moet worden.
Erger nog, ze gooien zelf verpakkin-
gen uit hun autoraam, terwijl de kin-
deren, achterin in de auto, dit zien
gebeuren.

In Nederland belanden jaarlijks meer
dan 50 miljoen lege blikjes en flesjes
en nog een heleboel ander afval, zo-
als snoeppapiertjes, kauwgum, siga-
rettenpeuken en reclamedrukwerk
op straat. Uit onderzoek blijkt dat 80
procent van de Nederlanders wel
eens rommel op straat gooit. Mensen
ergeren zich aan het zwerfafval op
straat, maar ondernemen geen actie
om de rommel op te ruimen. 

Na een jarenlange discussie over de
aanpak van zwerfvuil is onlangs door
de regering besloten dat er geen sta-
tiegeld komt op blikjes, kleine plastic
flesjes en andere verpakkingen.
Mensen die hun troep op straat gooi-
en, lopen in de toekomst kans hier-
voor beboet te worden. Ook gaan de
producenten en overheid door voor-
lichtingscampagnes proberen deze
ongewenste gedragingen te beïn-
vloeden. Maar is het niet beter om er
met z’n allen voor te zorgen dat onze
mooie gemeente schoon is en blijft?

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. 

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, 26 augustus 2006, van 19.00 tot 01.00 uur de daaropvolgende dag, tuinfeest, Pluimers-

dijk 18
• Halle, 3 september 2006, van 10.00 tot 17.00 uur, stichting Halse Dag, braderie in de Dorpsstraat
• Hengelo Gld., 10 september 2006, Hengelose Ondernemings Vereniging, modeshow in sporthal

De Kamp
• Hummelo, 23 en 24 september 2006, autobedrijf Overbeek, afsluiten van een gedeelte van de

Beatrixlaan, i.v.m. het houden van een autoshow
• Steenderen, 20 augustus 2006, LRV & PC De Zeven Stenen, wedstrijden op het manegeplein

aan de Pr. Bernhardlaan
• Vorden, 20 juli 2006, van 12.00 tot 00.00 uur, braderie Dorpsstraat, ontheffing artikel 35 Drank-

en Horecawet
• Vorden, 26 augustus van 10.00 tot 16.00 uur, Vordense Ondernemings Vereniging, het houden

van een brocante markt (rommelmarkt van antieke spullen), Dorpsstraat 
• Wichmond en Vierakker, 19 augustus t/m 2 september 2006, De Zonnebloem, spandoeken
• Wichmond, 1 september 2006, van 19.30 tot 01.00 uur, familiefeest in een feesttent, Lankhor-

sterstraat 19
• Zelhem, 10, 11 en 12 augustus 2006, buurt- en toneelvereniging De Meene, buurtfeest hoek

Meeneweg/Aaltenseweg
• Zelhem, 22, 23 en 24 september 2006, buurtvereniging Meindert Hobbemastraat, buurtfeest in

de Meindert Hobbemastraat 

Bouwvergunningen
• Baak, Vordenseweg 4/6, vergroten ligboxenstal
• Bronkhorst, Bovenstraat 2, verbouw hotel-café-restaurant
• Drempt, Rijksweg 18, vergroten woning
• Halle, Roggestraat 7, bouwen garage/carport en vergroten woning
• Hengelo Gld., Aaltenseweg 14, vergroten carport
• Hengelo Gld., Waarleskamp ong., bouwen woning
• Hengelo Gld., Waarleskamp ong., bouwen woning 
• Hoog-Keppel, Valkenbos 16, bouwen bijgebouw met zwembad
• Laag-Keppel, Hummeloseweg 15, verbouw woning
• Vorden, De Hanekamp 6, vergroten woning
• Vorden, Mulderskamp 6, vergroten woning
• Zelhem, Dennenweg 1, verbouwen schuur

• Zelhem, Dennenweg 1, bouwen woning
• Zelhem, Heisterboomsdijk 3, vergroten ligboxenstal
• Zelhem, Wolfersveenweg 8, bouwen werktuigenschuur met mestkelder

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hoog-Keppel, Rijksweg 46, voor het verplaatsen en het bouwen van een woning en schuur, het

betreft een vrijstelling op grond van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan
‘Buitengebied 1998’

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 20 juli t/m 30 augustus 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. 

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Doetinchemsweg 21-23, voor het tijdelijk bewonen van een voormalig politiebureau,

geldend bestemmingsplan ‘Zelhem-Dorp 2002’ 

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., hoek Aaltenseweg/Waarleskamp, voor de bouw van 3 vrijstaande woningen met

daarbij behorende aanbouwen, geldend bestemmingsplan ‘Oosterwijkse Vloed 1983’
• Hengelo Gld., Korenbloemstraat,tussen huisnummers 22 en 24, voor de bouw van een dubbele

woning met daarbij behorende garages, geldend bestemmingsplan ‘Hengelo Dorp 1995’
• Laag-Keppel, Rijksweg 68, voor de bouw van een vrijstaande woning met inpandige garage,

geldend bestemmingsplan Keppel 2000

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 20 juli t/m 30 augus-
tus 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Steenderen, Meidoornstraat 16, voor het vergroten van een woning, het betreft een vrijstelling

van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘’t Paradijs 2003’

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 20 juli t/m 30 augustus 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. 

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



Openbare bekendmakingen - vervolg 

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

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 10 juli 2006:
• Vorden, 20, 21 en 22 juli 2006, hotel Bakker, vergunningen voor de kermis
Verzonden op 12 juli 2006:
• Hengelo Gld., 16 augustus 2006, vergunningen voor een receptie en huwelijksfeest, Mennink-

weg 2 
• Vorden, 12 augustus 2006, VVV Vorden, vergunning voor het houden van een kunstmarkt
• Vorden, 13 augustus 2006, in de reep’n Vorden e.o., vergunning voor een tocht met authentieke

rijtuigen, tijdelijke verkeersmaatregel
• Vorden, 20 juli 2006, van 12.00 tot 24.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet, Dorps-

straat, restaurant ’t Olde Lettink
• Vorden, 20, 21 en 22 juli 2006, ontheffing winkeltijdenwet, zaak open tot 00.00 i.p.v. 22.00 uur,

grillroom/pizzeria Amon
• Zelhem, 19 juli 2006, A3 Ballon BV, verklaring van geen bezwaar voor het oplaten van een hete-

luchtballon, Meeneweg 15
• Zelhem, 21, 22 juli en 5 augustus 2006, van 12.00 tot 24.00 uur, Stationsplein, ontheffing artikel

35 drank en horecawet, De Mallemolen  
• Zelhem, 22 juli en 5 augustus 2006, stichting Zelhemse Zomerfeesten, vergunning voor het

houden van een braderie 
Verzonden op 13 juli 2006:
• Drempt, 19 augustus 2006, van 12.00 tot 24.00 uur, buurtbarbecue, Dreef 
• Zelhem, 7 t/m 11 augustus 2006, stichting Jeugd- en Jongerensociëteit, vergunningen voor een

kindervakantieweek, tijdelijke verkeersmaatregel

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 11 juli 2006:
• Vorden, Voornekamp 55, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 14 juli 2006:
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 7, plaatsen drie dakramen
• Vorden, De Voornekamp 15, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 10 juli 2006:
• Hoog-Keppel, Burgemeester Van Panhuysbrink 1, gedeeltelijk vergroten gezondheidsgebouw
Verzonden op 11 juli 2006:
• Hengelo Gld., Kremersdijk 3, bouwen c.q. vervangen schuur, verleend met toepassing van arti-

kel 50 lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en
Liemers

Verzonden op 12 juli 2006:
• Toldijk, Hoogstraat 24, bouwen schuur, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de

Wet op de Ruimtelijke Ordening 
Verzonden op 14 juli 2006:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 40, bouwen machineberging
• Drempt, Wittehemelweg 23, veranderen tuinhuisje
• Zelhem, Michelstraat 4A, plaatsen twee sleufsilo’s

Reguliere bouwvergunningen 2e fase 
Verzonden op 10 juli 2006:
• Hummelo, Korte Broekstraat 4, vernieuwen loods

Sloopvergunningen 
Verzonden op 10 juli 2006:
• Halle, Landstraat 12, slopen golfplaten ligboxenstal, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 13 juli 2006:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 40, slopen 3 stallen, komt asbesthoudend afval vrij
• Hummelo, Zelhemseweg 18, gedeeltelijk slopen schuurtje, komt asbesthoudend afval vrij

Kapvergunningen
Verzonden op 7 juli 2006:
• Hengelo Gld., Broekweg nabij nummer 2, voor 90 are populieren
• Vorden, Hamelandweg 5, voor diverse bomen, geen herplantplicht

Ontheffing art. 13, lid 1 Wet op de openluchtrecreatie
Verzonden op 14 juli 2006:
• Hengelo Gld., Kervelseweg 38, voor het plaatsen van maximaal 60 kampeermiddelen van 21

t/m 30 juli 2006 tijdens een jaarlijkse internationale campmeeting van de Stichting Elia (uit
Hengelo Gld.)

• Hengelo Gld., Vierblokkenweg 3, voor het plaatsen van maximaal 60 kampeermiddelen van 22
t/m 29 juli 2006 tijdens een kampeerevenement voor personen van de Nederlandse Volksdans-
stichting (uit Utrecht)

Verzonden op 19 juli 2006:
• Zelhem, Halseweg (Pelikaanse bos, achter sporthal) voor het plaatsen van maximaal 20 kam-

peermiddelen op 21/22 juli, 28/29 juli, 4/5 augustus, 11/12 augustus, 18/19 augustus en 25/26
augustus 2006 tijdens een bivak van Go4it Buitensport (uit Leuth)

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
• Drempt, op 19 augustus is er een buurtfeest op de Dreef en is de weg tussen Het Slag tot de

Wittehemelweg van 12.00 tot 24.00 uur afgesloten voor het verkeer 
• Hengelo Gld., de Winkelsweg, vanaf de Zelhemseweg tot de Speelmansdijk, is van 19 augustus

10.00 uur t/m 20 augustus 2006 15.00 uur afgesloten voor alle verkeer in verband met het
Hengelsfeest 

• Velswijk, in verband met een buurtfeest wordt de Velswijkweg tussen de kruising Velswijk-
weg/Kruisbergseweg en de kruising Velswijkweg/ Populierenweg op 18 augustus 16.00 uur tot
20 augustus 2006 21.00 uur afgesloten voor alle verkeer

• Vorden, door een buurtfeest is De Bongerd, tussen de huisnummers 6 t/m 12, van 19 augustus
14.00 uur tot 20 augustus 2006 11.00 uur afgesloten voor het verkeer 

• Vorden, tijdens de koetsentocht op 13 augustus 2006 is de Schuttestraat, vanaf Ruurloseweg
tot Vordensebosweg, die dag van 08.00 tot 17.00 uur afgesloten voor het verkeer. Ook is een

parkeerverbod van toepassing op De Horsterkamp, vanaf de beek tot de rotonde, en op de
Ruurloseweg, vanaf de rotonde tot de Schuttestraat (rechts vanaf dorp) tussen 08.00 tot 17.00
uur

• Wichmond, tijdens de feestweek van 20 t/m 27 augustus 2006 zijn de volgende wegen afgeslo-
ten voor het verkeer: de Lindeselaak van 22 t/m 27 augustus, de Dorpsstraat, vanaf de Baakse-
weg tot de Hackforterweg, op 20 augustus van 09.00 tot 20.00 uur, de Baakseweg, vanaf de ro-
tonde tot de Riethuisweg, op 26 augustus van 11.00 tot 17.00 uur of zoveel langer of korter als
wenselijk is, de Beeklaan, Vierakkersestraat, Hackforterweg en Dorpsstraat op 27 augustus
van 12.30 tot 15.30 uur of zoveel langer of korter als wenselijk is. Verder geldt een parkeerver-
bod aan beide zijden van de weg voor de Beeklaan van 22 t/m 27 augustus van 19.30 tot 23.30
uur

• Zelhem, door een straatfeest is de Prinses Marijkestraat, tussen de huisnummers 18 en 25,
van 26 augustus 15.00 uur t/m 27 augustus 2006 12.00 uur afgesloten voor het verkeer

• Zelhem, in verband met een straatbarbecue is de Goudsbloemstraat op 19 augustus 2006 van
15.00 tot 24.00 uur afgesloten voor het verkeer

• Zelhem, tijdens de Kindervakantieweek van 7 t/m 11 augustus 2006 is de Bielemansdijk, tussen
Meeneweg en Halseweg, afgesloten voor alle verkeer 

• Zelhem, van 19 augustus 12.00 uur t/m 20 augustus 2006 12.00 uur is de Vincent van Gogh-
straat, vanaf het Verzet tot aan de Rembrandtstraat, voor een buurtfeest afgesloten voor alle
verkeer

Deze verkeersmaatregelen gelden met uitzondering van het bestemmingsverkeer. 
• Zelhem, tijdens de Achterhoek Spektakeltoer op 21 juli en de Zelhemse Zomerfeesten op 22 juli

en 5 augustus 2006 geldt een parkeerverbod op de Pr. Irenestraat (beide zijden van de weg),
Rembrandtstraat, tussen de Burg. Rijpstrastraat en de Jacob van Ruysdaelstraat (beide zijden
van de straat), Palmberg, tussen de Jacob van Ruysdaelstraat en de Ruurloseweg (beiden zijden
van de weg), Ruurloseweg, tussen de Palmberg en de Hengeloseweg (zijde van de even
huisnrs.), Hengeloseweg, tussen de Ruurloseweg en de Magnoliaweg (zijde van de oneven
huisnrs.), Hummeloseweg, tussen Achter de Hoven en de Smidsstraat (beide zijden van de weg),
en Achter de Hoven (beide zijden van de weg) van 21 juli 2006 van 11.00 tot 24.00 uur, 22 juli 2006
van 00.00 tot 24.00 uur, 23 juli 2006 van 00.00 tot 06.00 uur, 4 augustus 2006 van 21.00 tot 24.00
uur, 5 augustus 2006 van 00.00 tot 24.00 uur en 6 augustus 2006 van 00.00 tot 06.00 uur

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het
besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200,7255 ZJ Hengelo
Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Openbare orde en veiligheid (APV/bijzondere wetgeving), Bouwen en milieu (bouw- en sloopver-
gunningen), Openbare werken (kapvergunningen) en Ruimtelijke en economische ontwikkeling
(tijdelijke verkeersmaatregelen en ontheffingen op grond van de Wet op de openluchtrecreatie).
In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het be-
zwaar 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 voor-
lopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen. 

Verleende/geweigerde vergunningen
Rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 12 en 13 juli 2006:
• Hummelo, Zelhemseweg 6, geweigerd voor het plaatsen van de luifel, verleend voor het plaat-

sen van 5 dakramen en het isoleren van de kap van de schuur
• Vorden, Baakseweg 8, voor de nieuwbouw van een bakhuisje

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

Monumentenwet 1988
Ontwerpbesluit (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf 20
juli t/m 30 augustus 2006 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, Almenseweg 47, buitenplaats Den Bramel, aanvraag monumentenvergunning voor de

restauratie van het koetshuis. 

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke ziens-
wijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 31 augustus 2006. Indien u dat wenst worden uw
persoonlijke gegevens niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijze,
schriftelijk aan ons kenbaar maken. Ook kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een ge-
sprek. Als u dit wilt kunt u binnen de termijn contact opnemen met de heer W. Hagens of de heer
C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52. 
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Bestemmingsplannen
Wijzigingsplan ‘Everhardinkweg 3a Zelhem’ 
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Everhardinkweg 3a Zelhem’ en de daarop betrekking hebbende stuk-
ken liggen van 20 juli t/m 30 augustus 2006 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de ge-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met
een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.
Het plan heeft betrekking op de vergroting van het agrarisch bouwperceel van het melkgeitenbe-
drijf aan de Everhardinkweg 3a in Zelhem tot een oppervlak van circa 9.435 m?.

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ont-
werpwijzigingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren bren-
gen bij b en w.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Zelhem, Bultensweg ongenummerd en
Heidenhoekweg 3’ 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zelhem, Bultensweg ongenummerd en Heidenhoekweg 3’ en de
daarop betrekking hebbende stukken liggen van 20 juli t/m 30 augustus 2006 tijdens openingstij-
den voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt
u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op de realisatie van een woonzorgaccommodatie voor verstandelijk ge-
handicapten en senioren, alsmede natuurontwikkeling nabij de huidige zorgboerderij de Hols en
de Twisselt aan de Bultensweg in Zelhem. In samenhang met dit plan worden de agrarische be-
drijfsgebouwen aan de Heidenhoekweg 3 in Zelhem gesaneerd en wordt de bestaande woning
bestemd als burgerwoning.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad.

Wet milieubeheer
Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt tijdens de openingstijden geduren-
de zes weken na verzending ter inzage de verklaring tot acceptatie van een melding op grond van
artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van: 
• Vorden, Galgengoorweg 17,  voor het vergroten van de melkstal
Deze verklaring is op 13 juli 2006 verzonden.

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

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

Ontwerpbesluit  (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen vanaf 20 juli t/m 30 augustus
2006 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:

• Vorden, Mosselseweg 4, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor
een agrarisch bedrijf met campingactiviteiten

• Zelhem, Heijinkweg 2, voor een oprichtingsvergunning voor een veehouderij

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de vergun-
ningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inza-
gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 31 augustus 2006. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke ge-
gevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, te-
gelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen in-
brengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en
milieu, tel. (0575) 75 02 87.

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

Tweede ontwerpbesluit  (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt vanaf 20 juli t/m 30 augustus 2006
tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 20, voor een oprichtingsvergunning voor een metaalverwerkend-

en onderhoudsbedrijf.

Strekking van het tweede ontwerpbesluit:
Na de termijn van ter inzage legging heeft de aanvrager informatie verstrekt waaruit blijkt dat de
inrichtinggrenzen afwijkend zijn van de oorspronkelijke aanvraag. Voor zover rekening valt te
houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwik-
kelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen dit tweede ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter
inzage legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 31 augustus 2006. Indien u dat wenst worden uw persoon-
lijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan
wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling ziens-
wijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling Bou-
wen en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

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

‘Inspraak Concept subsidiebeleid’
B en w hebben op 4 juli jl. de Algemene Subsidie Verordening en het Subsidiebeleidskader in
concept vastgesteld. Op 11 juli jl. hebben b en w de Beleidsregels en Uitvoeringsregels in concept
vastgesteld. Deze documenten vormen samen het nieuwe subsidiebeleid voor de gemeente
Bronckhorst dat vanaf 1 januari 2007 van kracht wordt. Met name de inhoud van de Uitvoerings-
regels is van belang voor verenigingen en instanties. 

Op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Bronckhorst liggen de stukken tijdens de
openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor, bij de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling,
vanaf 17 juli t/m 15 september 2006. De stukken zijn ook te downloaden via de website
www.bronckhorst.nl (onder Infobalie/Plannen & projecten/Subsidiebeleid). Een ieder kan gedu-
rende deze periode zijn of haar mening over het concept subsidiebeleid geven. Dit kan zowel
mondeling als schriftelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Maat-
schappelijke ontwikkeling, tel. (0575) 75 24 99.

Zaterdag 29 juli trapt de band Huphter
het muzikale weekend af. Huphter be-
hoeft in Steenderen en wijde omge-
ving haast geen introductie meer; de
vijfkoppige band staat zeer regelmatig
op het podium en heeft al een grote
schare fans achter zich. Een repertoire
met nummers van onder meer Kiss,
The Darkness, Coldplay en alles wat
daar tussenin ligt, wordt met veel en-
thousiasme gebracht. Over het alge-
meen komen juist de songs, die weinig
als covers worden gebracht, voorbij. Re-
sultaat is een voor het publiek verras-
send optreden. Het voorprogramma
wordt deze avond verzorgd door de
band The Knutsons uit Zutphen. Aan-
vang 21.00 uur. Zondag 30 juli begint
om 13.00 uur het regionaal bekende
Marktpop. De band Premium opent de
middag met muziek van onder meer
AC/DC, Lenny Kravitz en Pearl Jam. Ver-
volgens wordt het feest met Plork en
de Aannemers. Zoals de naam al doet
vermoeden is dit een band die de boel
op de kop zet. Vier vreemd uitgedoste

muzikanten leggen het publiek in de
watten met prijsvragen en wedstrijd-
jes, waarbij de hoofdprijs de "Gouden
Bouwhelm" is. Nummers van Abba tot
System of a Down en André van Duin
passeren de revue, allemaal gebracht
in de typerende stijl van Plork en zijn
aannemers. Rock muziek maken voor
een zo breed mogelijk publiek, dat is
de doelstelling van de derde band op
Marktpop: Vital Sign. Deze vier jon-
gens uit het oosten van het land spelen
covers die zich met recht de toppers uit
de pop- en rockgeschiedenis mogen
noemen. Denk daarbij aan The Police,
Herman Brood, The Beatles maar ook
hedendaags werk van bijvoorbeeld Lin-
kin'Park. Als afsluiter is dit jaar geko-
zen voor de tributeband U2NL. Voor ve-
len al geen onbekende meer. Zij speel-
den onlangs nog op uitnodiging van de
FIFA op het WK in Duitsland. De au-
thentieke U2 sound en de looks van de
band maken dat zij hoog staan aange-
schreven in binnen- en buitenland. In
de line-up met Joe Cocker op een festi-
val in Duitsland, optredens in Brussel
en het spelen op de afterparty van U2's
Vertigo tour in Amsterdam zijn een
paar hoogtepunten van de band. De
viermans-formatie zal zeker ook in
Steenderen voor een spetterend optre-
den zorgen, waarbij alle grote hits van
U2 voorbij komen. Aanvang 13.00 uur.
Voor informatie: www.hotelheezen.nl
of tel. (0575) 45 12 04.

Café Heezen
Zondag 30 juli wordt wederom het
muziekevenement Marktpop ge-
houden, inmiddels alweer voor de
elfde keer. Dit jaar wordt voor de
eerste maal het podium ook de
zaterdagavond benut. Liefhebbers
van live-muziek komen dus extra
aan hun trekken.

Het doel van dit werkbezoek was om
een beter beeld te krijgen van deze
voorzieningen. 

Opvallend is het enthousiasme waar-
mee de medewerkers vertelden over
‘hun’ zwembad. 

Ook de informele gesprekken met
bezoekers verliepen prettig. De fractie
heeft het idee dat de bezoekers tevre-
den zijn, het personeel is vriendelijk
en behulpzaam en de accommodaties
zien er goed verzorgd uit.

PvdA fractie Bronckhorst op bezoek

Zaterdag 8 juli heeft de fractie van de PvdA een bezoek gebracht aan de
vijf zwembaden in de gemeente.



Na een geslaagde toer langs Groenlo en Ulft gaat de Achterhoek Spektakel Toer naar Zelhem

De Achterhoek Spektakel Toer
is vrijdag 21 juli in Zelhem
Even voor twaalf weergalmden de laatste klanken van de Mostar Sevdah
Reunion Band over de Markt en door de Mateliersstraat van het oude
Grolle. Het grolse volk, standvastig als ze zijn, bleef nog even hangen bij
de bierpompen, maar een uurtje later was het al haast niet meer voor te
stellen, dat er in deze stad zo’n spektakel was geweest.

Iedereen was enthousiast en iedereen
vond dat de Spektakel Toer een blijver-
tje moet worden.
Vrijdag 21 juli, strijken muzikanten,
circuslieden, acrobaten, vertellers en
dichters neer in Zelhem, van de Markt
tot aan de Brink. Ook bij deze derde
etappe van de toer zijn weer nieuwe
dingen te beleven.
Zo zal de vrijdagmarkt gewoon, maar
nu dus buitengewoon, doorgaan en
als marktbezoeker ontkom je niet aan

het prachtige spektakel. Het Bencha
Theater heeft dan haar speelplaats
voor de Lambertikerk en het publiek
vindt er ruimte genoeg op het gazon
om de kerk.
De eigen Zelhemse bijdrage is een uni-
cum. Voor het eerst zal op 21 juli het
nieuwe muziekensemble Juniona op-
treden. Dit gebeurt op de Brink om
18.00 uur.
Bij het kerkje van Ludger, achter de bi-
bliotheek, wordt het verhaal van Lud-
ger verteld en even verder op spelen
Theater Fiets en Samba Salad hun pro-
gramma’s voor de kinderen.
Anne Dammers zingt liederen van
Brecht, Los Bomberos spelen Latijns-
Amerikaanse muziek en hun tegen-
hangers zijn De 4-tuoze Matroze. En

overal is die vreemde Frank Los. Moet
Circus Zanzara nog genoemd worden,
of LaDuraya, Hit & Run, Harrie Harre-
war of Close-Act? Misschien ook DuJo-
licirkus, Wim Dijkstra, Rien van den
Heuvel of Zoumana Diarra? En dan de
Spölluu zijn er ook.
Van twaalf tot twaalf zijn er 40 voor-
stellingen en alles is vrij van toegang!
Het programmaoverzicht is bij de ca-
ravans te krijgen, dus ook gratis.

Na Zelhem blijft nog een etappe over
en dat is Winterswijk, zondag 23 juli.
Wie niet in Groenlo of Ulft kon zijn en
nu ook niet in Zelhem, heeft dan nog
een kans. En den mo’j griepen!

Battle-Work, Pyro-percussion

Bencha Theater, acrobatische
prestaties op hoog niveau

Bencha Theater

Jong en oud onder de indruk van het Bencha Theater
Bencha Theater

Réverbère

Frank Los, karikatuurtekenaar

Close-Act
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Ze bunt an het fietsen, de bur-
gemeister en de andere belang-
rieke leu van onze gemeente
Bronckhorst. Tussen de bedrieve
deur efkes wat nat en dreuge
gebruuken en luustern wat er
zoal nog te verbeteren vult en
deur mensen wordt angedra-
gen. Zwembad 'Ín De Dennen'
kreeg ok bezoek. Neet zo vrumd
want daor hef de gemeente Vor-
den vrogger al mooie plannen
veur bedacht. Dat gemeente
zwembad kosten te vulle, net  as
wel mear van zuk soort zaken.
En dan haal iej d'r deskundigen
biej die mooie plannen bedenkt.
Die deskundigheid mot allicht
betaald worden. Die mooie plan-
nen ligt nog in ne la te wachten.
Het probleem was en is nog, de
gemeente wil zelf ne dikken vin-
ger in de pap hollen. En neet
graag zelf risico's lopen. No hef
volgens de krante onzen wethol-
der verteld dat no de provintie
ok instemd met de Grootse plan-
nen veur 'De Poort tot het Grote
Veld'. Dat is dan prachtig. Maor
no nog de centen. De wetholder
denkt an een kleine 20 miljoen!!
En meestal lup zunne schatting
nog wat hoger uut in de praktijk
En wie zal dat betalen zoete lie-
ve Gerretjen? De gemeente
Bronckhorst neet. At ze zeker
wisten dat een dubbeltjen 15
cent zal worden? En in elk geval
gin extra gemeente lasten zal
brengen? Dan wil de banke d'r
wel inspringen.

Dan vrug zonne banke nog wel
efkes:"Veur wat veur duur volk
willen jullie zovul geld investe-
ren?" Dan denkt de plannema-
kers an wandelaars, fietsers, rui-
ters, schaters en nordic waalkers
een gratis parkeerplaatse... de
banke vrug zich dan af of dat
het volk is wat de centen wil
laoten rollen? Waorveur iej zo-
vulle miljoen kunt investearn?
De wetholder hef an 't tellen
ewest en hij hef al zonne 100
000 man zeen lopen en fietsen
en peard rien in het Grote Veld.
Ja dat kan wel wezzen zeg de
veurzichtige bankdirekteur, ma-
or dat is  volk dat nemt koffie en
brood met in hun grote fietstas-
sen. Dat bunt de jonge olderen.
Dat is zuunig volk. Daor is niks
an te verdenen. En riek volk in
onze gemeente Bronckhorst,
dat zo efkes een 20 miljoen in de
achterzak hef., van dat volk
komme wie d'r weinig tegen. De
leu met vulle geld die wilt
graag nog mear winst maken.
Al hebt ze geld zat. En dan is het
ok nog een vraoge of den boer
die no nog boert op de grond en
daor  goed vaste in 't zadel zit,
een andere plek wil umme daor
ziene 100 melkbeeste  wieter te
melken? Net nog mooie nieje
stallen, wil den wel opkrassen
en ziene 50 bunder verkopen?
En dan al die leu die samen die
grootse plannen mot waorma-
ken krieg iej die allemaols met
de neuze een kant op?

Dat zal um de drommel neet
meevallen. Voorlopig is het
zwembad nog gin  'Poort  tot het
Grote Veld'. En dan een mooie
gedachte van de P.v.d.A. en
Groen Links.

Ze wilt graag weten hovulle
arme drommels d'r in onze
gemeente Bronckhorst bunt.
Volk dat neet rond kan kom-
men. Olde leu en andern die uut
't huus gezet bunt en al zo mear.
Wilt die mensen zich melden
biej de politiek? Mot er neet
neudig voedselbanken kom-
men?

Zol het ok te maken hebben met
de S.P.? Die vanuut Doesburg
actie ondernam om ok in onze
gemeente een afdeling, een nie-
je  afdeling S.P.  op  te richten?  

Wilt ze de politieke concurren-
ten een stap veur wezzen? De Ba-
ron dech dat het neet storm zal
lopen met het antal arme drom-
mels dat zich bloot gif. 

Het probleem is vake.. een gat in
de hand.. en dan plak iej d'r ne
groten pleister op.. maor zonne
pleister geet wear lus en dan  ge-
neest het neet. Wat mensen in
de politiek holt van pappan en
nat hollen. Het spel in de vrije
natuur, wel is hard, maor dat ge-
neest het beste.  

De Baron van Bronckhorst

Wij weten nu ook veel meer van el-
kaar’s producten en hebben we één ge-
meenschappelijk doel namelijk om de
gehele gemeente Bronckhorst te pro-
moten. Wanneer een toerist bij ons de
winkel binnenstapt wil hij meestal
eerst weten wat er voor hem of haar
voor mogelijkheden in Vorden zijn.
Vervolgens wil hij ook graag weten
wat de omgeving te bieden heeft, wat
is er in de omliggende dorpen alle-
maal te doen. Wij kunnen dan een uit-
gebreid pakket mogelijkheden aanbie-
den want de gehele gemeente Bronck-
horst staat bol van activiteiten’ zo zegt
Jopie Wullink. Daarnaast is overal de

VVV' s hebben de toerist heel wat te bieden!

Jopie Wullink: 'Overleg VVV winkels in
Bronckhorst loopt goed'

De inwoners van Vorden, Hengelo
en Zelhem hebben behalve de pu-
blicaties in de pers er nauwelijks
wat van gemerkt dat er sinds begin
dit jaar één VVV Bronckhorst is. De
reden daarvan is dat de VVV win-
kels in genoemde dorpen gewoon
zijn open gebleven en dat de toerist
of plaatselijke bezoeker op dezelf-
de wijze wordt geholpen. Toch is er
in de werkwijze van de VVV winkels
wel wat veranderd. Jopie Wullink
van de VVV winkel in Vorden hier-
over: ‘ Voorheen waren onze activi-
teiten vrijwel uitsluitend op toeris-
tisch Vorden gericht. Dat is nu wat
uitgebreider. Iedere maand heb-
ben de VVV winkels in de genoem-
de drie plaatsen onderling overleg.

‘Achterhoek Vakantiekrant’ verkrijg-
baar die Drukkerij Weevers B.V. in sa-
menwerking met het Achterhoeks Bu-
reau voor Toerisme uitgeeft. De krant
verschijnt in de periode maart tot en
met september negen maal, met uit-
gebreide informatie over de evene-
menten in de gehele Achterhoek.
Jopie Wullink: ‘Wat onze VVV winkel
hier in Vorden betreft heeft de meest
gevraagde informatie betrekking op
de fiets- en wandelroutes. Vragen over
accommodaties zijn er vrijwel niet. De
toerist is wat dat betreft al voorzien.
Veel van hen verblijven op één van de
talrijke campings of hotels of pensions
en willen van daaruit fietsen of wan-
delen. Wat dat betreft zijn de fiets-
tochten op de woensdagmiddag langs
de Vordense kastelen nog steeds erg in
trek. Trouwens het fietsen en wande-
len is niet specifiek een zomer evene-
ment. Ook in het voor- en najaar is er
veel vraag naar fiets- en wandelrou-
tes’, zo zegt Jopie Wullink.

Intussen heeft de VVV de samenwer-
king met Free- wheel, flink uitgebreid.
Thans is bijvoorbeeld het huren van
een step in combinatie met een keuze
uit vijf verschillende routes ook via de
VVV mogelijk. Jopie Wullink: ‘ De rou-
tes zijn in 2006 niet alleen hier en
daar wat aangepast maar ook uitge-
breid met o.a. koffie met een traktatie
of een bezichtiging van Wijngoed Kra-
nenburg. Het leuke van deze arrange-
menten is dat ze al met twee personen
gezellig zijn om te doen en op korte
termijn te realiseren zijn. Bovendien is
er een combinatie van step- kano en
trein: met step en kano kom je in Zut-
phen om al dan niet na bezichtiging
van of winkelen in Zutphen, per trein
terug te gaan naar Vorden. Deze moge-

lijkheid wordt geboden voor mini-
maal acht personen. Er zijn dit jaar
nieuwe steps die kwalitatief beter,
sneller en comfortabeler zijn’, zo zegt
ze. Twee kinderroutesBehalve step-
tochten kunnen bij de VVV ook kano-
tochten op de Veengoot worden ge-
boekt. Deze uitbreiding betekent een
nieuwe impuls voor het toerisme in
Vorden waar je nu behalve alle ‘droge’
mogelijkheden nu ook het water op
kunt. Dan zijn er bij de VVV winkels
ook nog twee kinderroutes in ‘de aan-
bieding’ te weten ‘Expeditie Bronck-
horst’ in Vorden en ‘Smoks Hanne’ in
Zelhem. De onlangs geopende wandel-
tocht ‘Expeditie Bronckhorst’ bevat de
elementen speuren, spanning, sensa-
tie en strijd. Je kunt dit al doen met
twee personen en vanaf 10 jaar tot…
(vul zelf maar in). Het is een fantasti-
sche daginvulling voor onder ander
een gezin dat in Bronckhorst vakantie
houdt of voor groepen die een feestje
te vieren hebben.
Wat betreft ‘Smoks Hanne’ in Zelhem:
De heks Smoks Hanne zoekt opvol-
gers. Tijdens deze magische fietstocht
komt men langs plekken waar Smoks
Hanne gevlogen heeft. De deelnemers
aan de tocht doen dan onderweg hek-
senkennis op en wordt er ook een be-
roep gedaan op lef en talent. Deze
tocht is geschikt voor 7 tot 11 jarigen
en zorgt eveneens voor een prachtige
daginvulling. De VVV winkels in
Bronckhorst verkopen ook zomerdag-
kaarten en weekenddagkaarten. 
Het geeft gezinnen de mogelijkheid
om voordelig gebruik te maken van de
trein- en busverbindingen in de Ach-
terhoek en om zo in korte tijd een in-
druk van het vakantiegebied op te
doen of om een uitstapje te maken
naar Arnhem of Apeldoorn.

DOORBRAAK 
De Regio Achterhoek, het regionale in-
tergemeentelijke samenwerkingsver-
band, heeft alle gemeenten per brief
geadviseerd het ABT-verzoek positief
tegemoet te treden. Walter van Hul-
stijn:”We zijn erg blij met de onder-
steuning uit deze onverwachte hoek.
De brief zal ongetwijfeld een grote rol
hebben gespeeld bij de subsidietoe-
kenningen”. 

Ook is Van Hulstijn blij met de opstel-
ling van de gemeente Zutphen. Zut-
phen geeft aan de gevraagde extra
subsidiebedragen te willen verlenen
indien nog zes andere Achterhoekse
gemeenten haar voorbeeld willen vol-
gen. De geluiden van de andere ge-
meenten zijn tot dusverre in meerder-
heid positief. 

Van Hulstijn ziet de nu toegekende
eenmalige bedragen dan ook als een
opstap naar een structurele verbete-
ring van de bijdrage van gemeenten
voor de jaren 2008 en verder. Daarmee
kan zijn organisatie nog beter aan de
slag om de bevordering van het toeris-
me aan te pakken.

SLAGKRACHT 
Het ABT heeft de gemeenten gevraagd
de eenmalige bedragen ter beschik-
king te willen stellen om begrotingste-
korten voor 2006 en 2007 te dekken.
Dankzij die extra bedragen kan het
ABT de opgedragen projecten en pro-
motionele activiteiten ten volle uitvoe-

ren. Van Hulstijn:”De Achterhoek
staat nu in de toptien van belangrijk-
ste binnenlandse vakantiebestemmin-
gen. En toerisme zorgt in onze streek
voor veel werkgelegenheid. 

Liefst 6% van de Achterhoekers heeft
zijn werk in deze bedrijfstak (zeg maar
net zoveel als in de bouw). Het is zaak
om dit voor de toekomst veilig te stel-
len. De concurrentie van andere va-
kantiegebieden wordt immers steeds
sterker. 

Dankzij een verhoogde gemeentelijke
bijdrage kan het ABT nog harder aan
de weg timmeren. Want er ligt niet al-
leen een taak voor het bedrijfsleven –
dat betaalt al fors mee – maar zeker
ook voor de gemeenten in het kader
van behoud van werkgelegenheid”. 

Van Hulstijn heeft de slagkracht van
het ABT de afgelopen jaren als gevolg
van relatief achterblijvende gemeente-
lijke bijdragen steeds verder moeten
verminderen. Tot een dramatisch mi-
nimum anno 2006 van 2,0 fte voor
marketingactiviteiten. Daar kan nu
een kentering in komen.

BEDRAGEN 
Van de elf Achterhoekse gemeenten
zijn er zeven (Bronckhorst, Doesburg
Doetinchem, Montferland, Oude IJs-
selstreek, Winterswijk en Zutphen)
positief gestemd ten opzichte van
een eenmalig extra bijdrage. Aalten,
Berkelland en Oost Gelre hebben het
verzoek nog in beraad. Slechts de ge-
meente Lochem heeft negatief beslist.
Het ABT heeft de hoogte van het ge-
vraagde subsidiebedrag gerelateerd
aan de grootte van de gemeente. 

De bedragen variëren in hoogte van
€ 1.900 voor de kleinere gemeenten
tot € 9.400 voor de grootste gemeenten.

Het ABT heeft de gemeenten vandaag
gevraagd voor het eind van de maand
tot definitieve besluitvorming te ko-
men, zodat activiteiten voor 2006 kun-
nen worden afgerond en een definitie-
ve begroting voor 2007 kan worden
opgesteld.

ABT ziet toekomst zonnig tegemoet 

Gemeenten bereid tot 
versterking ABT
De Achterhoekse gemeenten zijn
in meerderheid bereid de subsidie
aan het Achterhoeks Bureau voor
Toerisme (ABT) te verhogen. Die
verhoging betreft eenmalige be-
dragen ter dekking van begrotings-
tekorten voor de jaren 2006 en
2007. De gemeenten stellen besluit-
vorming voor de jaren 2008 en ver-
der nog even uit, in afwachting van
de opstelling van het Toeristisch
Recreatief Ontwikkelings Plan
voor de Achterhoek. ABT-directeur
Walter van Hulstijn is verheugd
over deze positieve opstelling van
de gemeenten.



AACCHTERHOEK SPEKHTERHOEK SPEK TTAKEL TAKEL TOEROER
Een bont gezelschap van muziek- en straatthea-
teracts zal vrijdagmiddag de straten en podia
van het Zelhemse dorp vullen. Acrobaten, muzi-
kanten, dichters, jongleurs, dierentemmers zul-
len op vijf podia (zie bijgevoegd schema) optre-
den. De toer, een idee van Hans en Rita Keuper
en tot stand gekomen door de medewerking van

de Provincie Gelderland, Rabobank, de Kamer
van Koophandel en vele subsponsors, begon
vorige week in Groenlo, waar 35 act het publiek
vermaakten met een grote diversiteit aan optre-
dens. Op 16 juli was het spektakel in Ulft en zal
na vrijdag (21 juli) in Zelhem ook nog neerstrij-
ken in Winterswijk (23 juli).

Op de website www.achterhoekspektakeltoer.nl
kunt u uitgebreide informatie vinden over alle
artiesten die aanstaande vrijdag in Zelhem zullen
optreden. 
Hierbij lichten we er enkele acts uit.
In het bijgeplaatste schema kunt u zien waar en
hoe laat ze optreden.
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Bencha Theater

Ze zijn jong en hebben ja-
ren ervaring. Ze brengen
een combinatie van muziek,
dans en luchtacrobatiek. Bij
het Bencha Theater is er
een constante dialoog tus-
sen beweging en muziek.
De artiesten hebben allen
hun sporen in de theaterwe-
reld ruimschoots verdient.
Ze speelden bij de fameuze muziekgroep Flairck,
ze dansten in de Parijse Moulin Rouge, ze traden op met
het Teatro Pavana en het Carnaval di Venzia. Steeds weer
zorgt het Bencha Theater voor een wervelende ambiance,
waarin kracht en souplesse, muzikaliteit en prachtige cho-

Info: www.benchatheater.nl

De 4-Tuoze Matroze

De kracht van
de golven en
het ruige

zeemansleven
wordt in Neder-
land op velerlei

manieren bezon-
gen en toch klinkt

het meestal hetzelfde. De 4-Tuoze Matroze hebben echter
een totaal eigen wijze ontwikkeld, waarmee de Bruid op
het Vaste Land, het Graf in de Golven of Moeders Foto in
de Kajuit kunnen worden bezongen. En steeds zingt het
haastig toegestroomd publiek na enkele maten luidkeels
mee.
Het nieuwe zeemanslied komt recht uit het hart en zal ook
de hart van de meest vastgeroeste landrot openen.

Info: www.de4tuozematroze.nl

Theater Fiets

Volwassen mensen begrijpen
slechts zelden hoe het Dolf Moed
telkens weer gelukt kleine kinde-
ren zo in zijn greep te houden.
Zijn theater is muzikaal en
poëtisch, hij speelt met overtuiging
en hij kent zijn klantjes.
Zijn fantasietjes zijn de hunne en daarmee spreekt en
speelt hij tot hun verbeelding. Theater Fiets is een klein
theater voor kleine mensen.

DujoliCirkus
Eenpedaleureneenpaalacro-
baat met een trekharmonica

kletst, de acrobaat speelt
vlotte wijsjes en zegt niets,
de hele voorstelling lang zegt
hij niets. Hij gaat zijn eigen
gang. Met kracht en souples-
se vertoont hij zijn kunsten
aan het publiek en aan de pe-
daleur, die maar aan de gang

wil lang niet altijd wat hij wil
en hij wil steeds maar weer
dingen die nu eenmaal niet op

DujoliCirkus biedt een humoristische, muzikale en tech-
nisch hoogstaande voorstelling, die onvergetelijk is.

Frank Los

Met een schildersezel struint
hij door de straat op zoek naar
modellen. Hij tekent pijlsnel
en puntscherp. Toch duurt
de productie van een karika-
tuur vele minuten, omdat hij
tussen door zo veel te vertellen
heeft. Zijn gedachten gaan ook
pijlsnel en zijn tong is soms ook
puntscherp. Hij moet nu eenmaal
in discussie met zijn omstanders
en hij wil ook nog zo graag de gedichten, die door zijn
hersens dwarrelen uitlaten.
Wanneer Frank Los verder gaat, valt er in de achtergela-
ten menigte een stilte en hoort men zuchten. Van vertwij-
feling, voldoening of opluchting. Of gewoon zo maar.

Info: www.franklos.nl



Met trots heeft De Graafschap
Dierenartsen hun ISO-certifi-
caat in ontvangst genomen.
Het certificaat is een bewijs
naar de cliënt toe dat De
Graafschap Dierenartsen kwa-
liteit nastreeft. De cliënt mag
verwachten dat de prijs-kwali-
teitverhouding goed is en dat
hij/zij niet voor onaangename
verrassingen komt te staan. 

Door de hoge kwaliteitseisen
waar nu aan voldaan wordt, is
het voor de medewerkers mo-
gelijk om meer efficiënt en
uniform te werken en is de
kans op fouten kleiner. De
klanten zullen hierdoor (nog)
meer tevreden zijn en merken
dat de betrouwbaarheid toe-
neemt.

"Het viel niet mee om aan alle
eisen te voldoen. Iedereen
heeft er hard aan meegehol-
pen om dit resultaat te berei-
ken", aldus Bas Engel, dieren-

arts en voorzitter kwaliteits-
commissie bij De Graafschap
Dierenartsen. "Tijdens de con-
troledagen is de hele praktijk
binnenste buiten gekeerd en
doorgelicht. De aandacht gaat
hierbij vooral naar klanttevre-
denheid en klachtenafhande-
ling. Tevens staan nascholing,
personeelsbeleid en Arbo-ei-
sen hoog in het vaandel. Ver-
der is gekeken of alles volgens
de richtlijnen gedaan wordt,
zoals het bijhouden en op-
slaan van medicijnen in de
apotheek, het reinigen van
operatiesetjes en het onder-
houden van apparatuur".

Het heeft ruim een jaar voor-
bereiding gekost, maar het re-
sultaat mag er wezen. 

De Graafschap Dierenartsen
hoopt nu nog meer naar te-
vredenheid te kunnen hande-
len. Zie ook de website: www.
degraafschapdierenartsen.nl

De Graafschap
Dierenartsen 
gecertificeerd
Dierenartsenpraktijk behaalt ISO-9001:2000
De Graafschap Dierenartsen is in het bezit van ISO-
9001:2001. Hiermee laten de dierenartsen duidelijk hun
deskundigheid en vakbekwaamheid zien. Cliënten kun-
nen erop vertrouwen dat hun (huis)dieren bij hen in goede
handen zijn.

De Berkelduikertjes deden het fantas-
tisch goed. In het grote 50 meterbad
werden zelfs de tijden gezwommen in
een 25 bad dicht benaderde en zelfs 1x
verbeterd. Topprestaties. 
Op de afsluitende estafette, met teams
bestaande uit 3 zwemmers en hun
trainer (Merel Wilgenhof, Niels Tjoonk,
Daan en Han Nijland) eindigden de
Berkelduikers, van de meer dan 40
teams, netjes in de middenmoot. Alles
met elkaar topprestaties voor de
zwemclub uit Lochem, waar we trots
op mogen zijn.
(zie foto voor NK-team Berkelduikerd)

Berkelduikers TOP op NK

Op zondag 2 juli werd de jaargangfinale (Nederlandse Kampioenschappen
voor kinderen in de miniorenleeftijd = t/m 12 jaar) in Dordrecht gehouden.
Ook vier leden van de Berkelduikers hadden zich hiervoor geplaatst.
Alleen de 24 beste zwemmers van Nederland komen hiervoor in aanmerking.
Dat is al een hele prestatie!!

De uitslagen zijn: 
Merel Wilgenhof ('95) 100m vrij 1.14.36, 21e was 24e geplaatst
Niels Tjoonk ('97) 100m rug 1.31.95, 17e was 16e geplaatst
Milou Tjoonk ('95) 100m school 1.33.85, 10e was 22e geplaatst
Luuk Nijland ('97) 50m vlinder 0.38.69, 6e was   6e geplaatst 

zwom met 1 jaar oudere 
jongens mee, anders kampioen!

In 2005 kwamen 2170 klachten over
stank binnen, 1227 klachten over ge-
luidsoverlast, 253 over bodemveront-
reiniging, 24 over waterverontreini-
ging en 240 over overige zaken.
Drie bedrijven zijn uit de Top 10 van
klachten verdwenen: GMB Slibver-wer-
king Midden-Betuwe in Zuthpen. Dit
bedrijf stond in 2004 op de eer-ste
plaats met 207 klachten en heeft door
veranderingen in de bedrijfs-voering
de stankoverlast weten te beperken,
mede onder druk vanuit ver-gunning-
verlening en handhaving. Het bedrijfs-
gebouw is afgedicht en alle ventilatie-
lucht van het bedrijf wordt inmiddels
door biofiltratie ge-zuiverd. In 2005
kwamen er nog maar 19 klachten over
GMB binnen. Ook Givaudan, smaak-
stoffenproducent in Barneveld is in
2005 uit de top 10 verdwenen. In 2004
stond het bedrijf op de derde plaats
met 151 klachten, tegenover 71 het af-
gelopen jaar. De reorganisatie van het
be-drijf waarbij een deel van de activi-
teiten is beëindigd heeft mogelijk te
maken met de afname. De provincie
blijft geurmetingen verrichten.

EUROPESE TOESTEMMING
Over de Nijmeegse IJzergieterij zijn in
2005 ook minder klachten bin-nenge-
komen; 74 tegenover 114 in 2004. De
stank- en stofoverlast kan echter nog

verder beperkt worden door gerichte
afzuiging en de plaat-sing van een
schoorsteen en stoffilter. De provincie
en de gemeenten Nijmegen en Beu-
ningen hebben in 2005 besloten subsi-
die te verlenen voor deze maatregelen,
maar moeten nog wachten op de be-
nodigde Europese toe-stemming. In de
Top 10 van 2005 gaan de meeste klach-
ten (237) over landbouw. Op de tweede
plaats staat Sepers, een metaaldraai-
erij en scheepswerf in Heerwewaar-
den met 187 klachten. RRT Groenrecy-
cling in Neerijnen heeft 151 klachten
gekregen in 2005. Een nieuwe activi-
teit van het MKIC in 2005 is het Bedrij-
venloket dat de provinciale informa-
tievoorziening en dienstverlening aan
bedrijven moet verbeteren. Ook is in
2005 gestart met het digitaliseren van
provinciale producten. Er wordt naar
gestreefd dat het eind 2006 mogelijk is
om digitaal een aantal vergunningen
aan te vragen, zoals een vuurwerkver-
gunning of grondwaterontheffing.

EFFICIËNTER
Naast het in behandeling nemen van
milieuklachten en beantwoorden van
vragen (2327 vragen in 2005) heeft het
MKIC het afgelopen jaar deelge-no-
men aan allerlei projecten op het ge-
bied van handhavingssamenwerking.
Zo geeft het MKIC leiding aan het pro-
ject S@men waarin de gemeenten
Ede, Wageningen, Nijkerk en Barne-
veld werken aan een efficiëntere af-
handeling van milieuklachten door
een betere samenwerking van hand-
ha-vende instanties. Het project wordt
in de toekomst uitgebreid naar heel
Gelderland. Het MKIC heeft ook cen-
trale ondersteuning geboden en heeft
als vraag-baak gefunctioneerd tijdens
de handhavingsestafette in 2005. Het
MKIC is frontoffice en helpdesk voor
het project Buiten Beter waar-bij de sa-
menwerking tussen de verschillende
handhavingspartnersn in het buiten-
gebied centraal staat. Het jaarverslag
wordt ter kennisgeving aangeboden
aan Provinciale Sta-ten en wordt gepu-
bliceerd op de provinciale MKIC-site: 
www.gelderland.nl/milieuloket

Minder klachten over stank, meer over geluid
Jaarverslag Milieuklachten- en informatiecentrum
laat in 2005 lichte stijging aantal klachten zien
Het Milieuklachten- en informatie-
centrum (MKIC) heeft in 2005 3914
klachten binnengekregen. Dat zijn
er bijna 200 meer dan in 2004. Ook
het afgelopen jaar klaagden de in-
woners van Gelderland het meest
over luchtverontreiniging (stank),
maar de hoeveelheid stankklach-
ten is aan het dalen. Deze vermin-
dering komt vooral doordat een
aantal bedrijven, daartoe aangezet
door de provincie, maatregelen
heeft genomen om de geuroverlast
te beperken en de provincie een
aantal milieuvergunningen heeft
aangepast. Het aantal klachten
over geluidsoverlast is juist geste-
gen, het gaat dan vooral om indus-
trielawaai.
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Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend 
dat zij de tweede ontwerpbeschikking hebben opgesteld
op de aanvraag om vergunning van Groenrecycling
Wassink B.V.

Het gaat hier om een aanvraag om vergunning ingevolge
de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking
hebben van een groenrecycling.
De inrichting is gelegen aan de Wassinkbrinkweg
ongenummerd te Zelhem.

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

Inzage
De vergunningaanvraag, de tweede ontwerpbeschikking
en de stukken die daarbij horen, liggen ter inzage van 
20 juli 2006 tot en met 30 augustus 2006 bij:
- de gemeente Bronckhorst Banninkstraat 24a te

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

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

Voor een mondelinge toelichting omtrent de tweede
ontwerpbeschikking ingevolge de Wet  milieubeheer 
of voor een afspraak voor inzage buiten kantooruren
kunt u contact opnemen met mevrouw H. de Jong 
(tel. (026) 359 86 69) van de dienst Milieu en Water van
de provincie Gelderland. 

Zienswijzen
Gedurende zes weken kan een ieder naar keuze
schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over de
tweede ontwerpbeschikking naar voren brengen.
Ingediende zienswijzen worden met de stukken ter
inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunt u zenden aan
Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem, onder vermelding van het
registratienummer dat onderaan deze kennisgeving staat.
De zienswijzen kunnen ook gefaxt worden naar nummer
(026) 359 83 50.
Voor een mondelinge zienswijze, voor een mondelinge
toelichting of voor het maken van een afspraak voor
inzage buiten kantooruren kunt u contact opnemen met
mevrouw H. de Jong (tel. (026) 359 86 69) of met het
Bureau Procedure Ondersteuning (tel. (026) 359 83 48)
van de dienst Milieu en Water.

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

Verder kunnen belanghebbenden die nu geen
zienswijzen inbrengen, te zijner tijd tegen die
onderdelen van de definitieve beschikking beroep
instellen die ten opzichte van de tweede
ontwerpbeschikking gewijzigd worden vastgesteld.

Arnhem, 4 juli 2006 - 
nr. MPM5057

Wet milieubeheer/Algemene wet bestuursrecht
Groenrecycling Wassink B.V.

KENNISGEVING

p ro v i n c i e
GELDERLAND

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

Laarstraat 1+9 • Zutphen
Tel. (0575) 51 19 22

Internet: www.deruif.nl

Woensdagen

19 en 26 juli  •  2 en 9 augustus

ZUTPHEN
TIJDENS

DE ZOMERFEESTEN

ELKE WOENSDAG V.A. 14.00 UUR:
• Streetparades/straatartiesten

• Braderie

• Kinderattracties

• Fluisterboten varen 

elk 1/2 uur v.a. Rijckenhage

‘S AVOND VAN 20.00 - 24.00 UUR:

LIVE MUZIEK OP 5 PODIA

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

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

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

Verf

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Bi i

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do 

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)

(0575) 46 40 00

HET IS NU DE TIJD VOOR:
UW BUITENSCHILDERWERK

• Nordic walking • Voetbal • Darts

• Running • Fitness • etc. etc.

• Tennis • Zwemsport

Hét adres voor 
de serieuzer sporter!

Theo & Karin Brugman
Dorpsstraat 1
7261 AT Ruurlo
Tel. (0573) 45 19 90

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 
22 februari 2006 door Garagebedrijf Auto Kemp een
melding op grond van de Wet bodembescherming
ingediend.

Garagebedrijf Auto Kemp heeft gemeld dat de bodem
op de Sint Janstraat 28 in Keijenborg, gemeente
Bronckhorst verontreinigd is. Het gaat om een ernstige
verontreiniging van de vaste bodem en het grondwater.
Bij het huidige gebruik zijn er geen onaanvaardbare
risico’s aanwezig. Een tijdstip voor sanering blijft in het
besluit daarom achterwege. Wij hebben voorlopig
vastgesteld dat het hier gaat om een niet spoedeisend
geval van ernstige bodemverontreiniging. 

Iedereen krijgt de gelegenheid om zijn mening te geven
over ons voornemen om de ernst van het geval van
bodemverontreiniging en de spoedeisendheid van de

sanering vast te stellen. Vanaf 24 juli 2006 tot en met 
4 september 2006 kunt u daarom het ontwerpbesluit
waarin dit voorstel staat, en alle bijbehorende gegevens
bekijken. U kunt dat doen in de bibliotheek van het Huis
der Provincie, Markt 11 in Arnhem, en bij de gemeente
Bronckhorst (0575-750250).

Tot en met 4 september 2006 kunt u uw zienswijzen
sturen naar:
Gedeputeerde Staten van Gelderland, Onderafdeling
Bodembeheer, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Wilt u meer weten?
Bel het Milieuklachten- en informatiecentrum, 
telefoon (026) 359 99 99.

Arnhem, 26 juni 2006 
nr. 2006-014589

Bodemverontreiniging Sint Janstraat 28 in Keijenborg,
gemeente Bronckhorst

KENNISGEVING

p ro v i n c i e
GELDERLAND

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

Atelier Henk Eggersman
Oude trouwring vermaken

in modern sieraad - verkoop -
reparaties • Bronzen beelden

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

Tel. (0575) 55 07 25

DRUKWERK?
WIJ VERZORGEN HET GRAAG VOOR U

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

Bleekstraat1, 7255 XZ Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

AGENTSCHAPPEN
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Speaker van deze avond was August
Offenbach, die het oudste lid van De
Graafschap, de heer Marti Overbeek
uit Doetinchem speciaal welkom heet-
te en alle vrijwilligers bedankte. De
pupillen rond het veld lieten ballon-
nen op in de clubkleuren van S.V.
Steenderen, zwart en wit. Daarna wer-
den de spelers van de beide teams ver-
welkomd, met pupillen als playerses-
cort en muziek van dweilorkest ‘Mik
nie uut’ uit Olburgen.
De oefenwedstrijd van Steenderen 1
tegen De Graafschap werd op het nieu-
we hoofdveld van S.V. Steenderen ge-
speeld. Voorzitter Henk Onstenk ver-
richte de officiële opening van dit

speelveld door een lint door te knip-
pen. Daarna mocht hij proberen een
bal in het doel te schoppen, helaas
ging de bal naast. Daarna werd het
nieuwe scorebord onthuld. 
Deze wedstrijd werd door de club ge-
zien als een eerbetoon aan voorzitter
Henk Onstenk. In een periode van 15
jaar verrichte hij heel veel werk voor
de vereniging. Hij zal tijdens de alge-
mene ledenvergadering op 26 septem-
ber 2006 afscheid nemen van het be-
stuur.
De 1658 toeschouwers die rond het
veld stonden, kregen een leuke wed-
strijd voorgeschoteld. Het oefenduel
van De Graafschap tegen Steenderen

werd er een van vele doelpunten,
maar ook van mooie individuele ac-
ties. De Graafschap trainer Jan de Jon-
ge koos voor verschillende opstellin-
gen voor de beide speelhelften. Trai-
ner Jie Fan Chung van Steenderen wis-
selde van keepers.
Arbiter Jeroen Sanders leidde de wed-
strijd en al na 4 minuten werd een pe-
nalty, na een duwtje, door De Graaf-
schap verzilverd. Daarna volgden nog
meer doelpunten, maar toch liet een
snel De Graafschap kansrijke momen-
ten liggen. Steenderen speelde een pri-
ma eerste helft en het publiek genoot
van het geheel. “Het is mooi weer voor
een voetbalwedstrijd,” was de mening
van een supporter. De tussenstand in
de rust kwam uit op 0 voor de thuis-
ploeg, maar 10 voor de gasten. In de
pauze werd een Gazelle fiets, een ge-
signeerde Graafschap bal en shirt en
een Gosselink-bon verloot. Net als

Nieuw hoofdveld voor S.V. Steenderen

Oefenwedstrijd Steenderen 1 tegen De Graafschap

Op maandag 10 juli 2006 opende voetbalvereniging S.V. Steenderen haar
nieuwe hoofdveld met een wedstrijd tegen De Graafschap. De wedstrijd
begon om 19.30 uur en werd bekeken door 1658 toeschouwers. De Super-
boeren uit Doetinchem wonnen de wedstrijd ruim, Ruud Smeitink redde
de eer van Steenderen door te scoren en de eindstand werd 1 - 16.

De teams De Graafschap en Steenderen 1 die het nieuwe hoofdveld van S.V. Steenderen openden met het spelen van een oefenduel

Raad en college van Bronckhorst op zomertoer langs de kernen

Raads- en Collegeleden bezoeken
Steenderen 1 - De Graafschap

In de avond van de eerste dag van de fietstocht, 10 juli 2006, van Raads- en Collegeleden van de gemeente Bronckhorst, woonden de
vertegenwoordigers in Steenderen de voetbalwedstrijd tussen S.V. Steenderen en De Graafschap bij. Uiteraard werd in de rust de grasmat
belopen en besproken.

vroeger moest de winnaar van de fiets
een rondje rijden om het veld. De trek-
king werd in het bijzijn van de notaris,
gedaan door Jorik van Spanje. Deze A-
junior ging van Steenderen naar De
Graafschap. De winnaar van het gesig-
neerde shirt bleek ook het winnende
lot voor de fiets te hebben en zodoen-
de fietste Henk Gosselink in De Graaf-
schaptenue, een ererondje langs het
veld. In de tweede helft vielen al snel
een aantal doelpunten. Het veel ruwer
spel, met trekken en duwen kreeg wel
wat spannende momenten, maar het
aantal doelpunten voor De Graafschap
werd minder. Toch kreeg Steenderen
in de 69ste minuut en daarna een aan-
tal aardige kansen met verschillende
doelpogingen op het doel van De
Graafschap. Een aanval van Ruud
Smeitink op het doel werd verijdeld
en later schoot hij langs het muurtje
net langs het doel. Toch was het hoog-
tepunt van deze tweede helft de goal
van Ruud Smeitink in de 75ste mi-
nuut. Met een strakke kopbal ging de
bal langs keeper Raymond Lenting,
waarna enorm gejuich losbarstte.
“Waarom juichen ze voor dit doelpunt
van Steenderen?“ vroeg een teleurge-
stelde jonge De Graafschap supporter
zich af. “Voor de doelpunten van De
Graafschap deden ze dat niet.” De laat-
ste 20 minuten werd voor Steenderen

door Rik Bobbink gekeept. Dat deed
hij prima, met tot drie keer toe een
uitstekende redding. De Graafschap
had een behoorlijk tempo en schoot
hard op het doel. In de laatste minu-
ten werd het toch 1-16. Na de wedstrijd
werden diverse spelers van De Graaf-
schap geïnterviewd, maar ook de
scoorder van Steenderen 1, Ruud
Smeitink, ontkwam er niet aan. “Leuk
natuurlijk, maar door een goede voor-
zet van Michel van den Berg hoefde ik
alleen maar in te koppen!” was zijn re-
actie.
En hoewel de grasmat na 13 maanden
verzorging nog moeilijk bespeelbaar
was omdat de bovenlaag leek los te lig-
gen, werd het door de goede inzet van
de spelers van beide teams een aan-
trekkelijk duel.
's Middags om 14.30 uur werd een
voetbalclinic voor de jeugd georgani-
seerd waar 85 jongens en meisjes aan
deelnamen. Deze clinic werd gegeven
door de selectiespelers van de Graaf-
schap en hun trainers. Het werd een
leuke middag, waarbij de jeugd een
kans kreeg om hun idolen van dicht-
bij te zien, maar waarbij De Graaf-
schap de kans kreeg om jeugdig regio-
naal talent te zoeken.
Informatie over de voetbalverenigin-
gen: www.svsteenderen.nl en 
www.degraafschap.nl

Het kinderspeelparadijs Allez Kidz zal
bij de bestaande zaal aangebouwd
worden. Het geeft ruimte aan maxi-
maal 170 kinderen in de leeftijd tot
twaalf jaar. Met klimtorens, glijbanen
en ballenbakken kunnen de kinderen
terwijl de ouders een hapje of een
drankje nuttigen naar hartelust spe-
len. Voor de allerkleinsten tot vier jaar
zal er een aparte speelhoek komen.
Daarnaast komt er een pannenkoe-
kenhuis op de plek waar voorheen het

café was. Het café komt in de nieuw-
bouw aan de kant van het cafetaria en
krijgt nu een eigen ingang. Op dins-
dag 11 juli opende de Boerderie al zijn
cafetaria en restaurant die sinds
maart dichtzaten in verband met de
verbouwing. Bij het terras zal zes we-
ken een luchtkussen staan. "We willen
de buurt er meer bij betrekken," aldus
Wenneker. "Zij kunnen nu de kindjes
meenemen en lekker laten spelen."
Voor de kinderen van basisscholen in
een cirkel van Zutphen tot Doetin-
chem rondom de Boerderie zal er een
prijsvraag komen. "Je kunt dan den-
ken aan scholen in plaatsen als Die-
ren, Rheden, Velp en bijvoorbeeld Zel-
hem," zei Wenneker. De invulling van
die prijsvraag is nog onduidelijk, maar
de prijs is er al wel. "De winnende klas
zal met een busje opgehaald worden
en deze klas mag dan een dag eten,
drinken en spelen in de Boerderie."

De Boerderie in Drempt
gooit de boel radicaal om
Met een kinderspeelparadijs, een
pannenkoekenhuis en een café
met een eigen ingang wil de Boer-
derie in Drempt 1 oktober de deu-
ren openen. De voorbereidingen
zijn al sinds december 2005 aan de
gang. "De boel is radicaal omge-
gooid", aldus eigenaar Marco Wen-
neker. "Het is tijd voor een nieuw
hoofdstuk, een nieuwe uitdaging."

In de week van 7 t/m 13 augustus aan-
staande worden de partijen gespeeld.
In de laatste editie van het toernooi
was het toernooi zo volgeboekt dat we
ruim dertig inschrijvers niet konden
laten deelnemen. Men kan zich echter
nog inschrijven tot 26 juli 12.00 uur.
Deelnemers kunnen zich inschrijven
door te bellen met (06) 214 386 77 of
door een bezoek te brengen aan onze
website http://www.tvruurlo.nl
Ook kan men zich online inschrijven
op de website van toernooi.nl. Even
zoeken naar Ruurlo en inschrijven
maar. 

De goede en gezellige naam die " week
32 toernooi Ruurlo " in de afgelopen
20 jaar heeft opgebouwd zal zeker
weer garant staan voor goed tennis
met een flinke dosis gezelligheid.  In
deze week zullen ongeveer 170 wed-
strijden gespeeld worden op onze 6
met verlichting uitgeruste French
Court banen. Het deelnemersveld is

zeer sterk te noemen. In de heren en-
kel 3 zullen o.a. Jan Willem Nijen-
kamp, Deventer, Danny Tekampe,
Groenlo, Ruud van der Plank, Apel-
doorn en Martijn Gabriel, Lochem
hun opwachting maken. Ook de win-
naar van 2003, Coen van Gils uit Oos-
terhout, zal dit jaar weer van de partij
zijn. In de dames enkel 3 zullen o.a.
Nadia Elsman, Wichmond en Barbara
Demming, Bocholt strijden om de eer-
ste plaats In de rubrieken 3, 4, 5, 6 en
7 enkelspelen zijn punten te verdien
voor de ranglijst van het Oost Gelders
Tennis Circuit. De beste acht van deze
ranglijst worden uitgenodigd voor de
masters van het Oost Gelders Tennis
Circuit, die dit jaar in Vorden worden
gespeeld. Daarnaast worden in vrijwel
alle onderdelen damesdubbel-, heren-
dubbel- en gemengddubbelspel ge-
speeld. 

DE SPEELTIJDEN ZIJN :
Maandag t/m vrijdag 7 t/m 11 augus-
tus van 17:00 uur tot ongeveer 23:00
uur. Zaterdag 12 augustus van 10:00
uur tot ongeveer 17:30 uur. Zondag 13
augustus worden vanaf 10:00 uur de
finalewedstrijden gespeeld, waarna
rond de klok van 17:00 uur de prijsuit-
reiking plaats zal vinden.

21e Ruesink Open
Tennistoernooi Ruurlo
Het Ruesink open tennistoernooi
wordt dit jaar voor de 21e keer op
tennispark "De Meene" aan de Lool-
aan in Ruurlo georganiseerd. Het
toernooi maakt deel uit van het
Oost Gelders Tennis Circuit (OGTC).



Druk bezocht 
beachvolleybaltoernooi & -party

Voor de 10e keer organiseerde volleybalvereniging Marvo ’76 afgelopen
weekend een beachvolleybaltoernooi op het Kerkplein in Mariënvelde.
In totaal schreven op beide dagen maar liefst 95 teams in, waarmee
opnieuw een record gebroken werd. Wel werd de wedstrijdleiding
geconfronteerd met enkele afmeldingen, maar daarop werd snel inge-
speeld door het programma bij te stellen. Het weer werkte erg mee,
waarbij de wind en droogte wel voor plaatselijke zandstormpjes zorgde.
Er kwamen ook de nodige toeschouwers op af. 

Op zomeravonden in mei, juni en juli worden er op De Warande in Laag-Keppel diverse tuinconcerten georga-
niseerd, voorafgegaan door een lezing. Op vrijdagavond 14 juli vond het laatste concert van dit tuinseizoen
plaats in de goedgevulde tuinbibliotheek. De Russische artiesten Vladimir en zijn dochter Valery zongen en
speelden er levensliederen en Russische volksmuziek. 

Succesvol tuinconcert op De Warande

Muziek met een Russische ziel in Laag-Keppel

De opzet van het toernooi, traditie-
getrouw in het weekend voor de
bouwvak, was vertrouwd.
Zaterdagochtend speelde de jeugd,
onderverdeeld in Mini Circulatie-
volleybal (CV) en A-, B-, of C-jeugd.
Zaterdagmiddag streden de compe-
titie-spelers om de Marvo-Beach-
Cup. Bij deze meer prestatiegerichte
teams ging het er fanatiek, maar
sportief aan toe. De Beach-Cup
wisselbokaal ging bij de dames naar
‘EuH!’ uit Almelo. Bij de heren ging
die naar ‘Alles telt’ uit Eibergen. De
zondag was in z’n geheel voor de
recreatieve vrienden- en familie-
teams, zowel heren, dames als
‘gemixed’. Bij de heren bleek de uit-
eindelijke winnaar van de eerste
klasse opnieuw ‘De Kinders’ uit

Mariënvelde te zijn. Dit presteert
het team al vanaf 2001 jaarlijks met
uitzondering van 2003. Om het toer-
nooi extra aantrekkelijk te maken,
vonden er bij de meeste categorieën
her-indelingen plaats. Zodoende
waren de teams na de 1e ronde nog
meer aan elkaar gewaagd. 
Op zaterdagavond vond op hetzelfde
strand een beachparty plaats ter
gelegenheid van het 10e beachvolle-
ybaltoernooi èn het 30-jarig bestaan
van Marvo ’76. De Mariënveldse rock
& lol band ‘Kiek Now Us’ verzorgde
deze feestavond, waarvoor een flink
deel van de Mariënveldse gemeen-
schap, maar ook andere gasten, nog
lang bijeen bleven op het Kerkplein.
De organisatie was dan ook meer
dan tevreden over het gehele ver-
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De aanleiding van de tuinconcerten
was de ontmoeting van Trudi
Woerdeman en Willem Overmars,
beide van De Warande, met
Vladimir, een idealistische muzi-
kant en journalist uit Rusland
(thans woonachtig in Laag-Keppel).
Vladimir begon drie jaar geleden als
tuinman bij De Warande en bleek
naast het tuinmanvakman-schap
ook over bijzondere muzikale kwa-
liteiten te beschikken. Samen met
zijn dochter had hij vaak in Rusland
opgetreden, op festivals en TV. Ook
won Vladimir diverse prijzen. Hij
heeft inmiddels vier CD's op zijn
naam staan en vormt de spil van de
tuinconcerten op De Warande. 
Afgelopen vrijdag zong Vladimir

wederom op indrukwekkende wijze
zijn eigen hartstochtelijke composi-
ties over het leven (‘muziek met een
Russische ziel’) en begeleidde zich-
zelf hierbij op klassiek gitaar. Ook
zong hij samen met zijn dochter
Valery enkele Russische volksliede-
ren. Trudi Woerdeman gaf toelich-
ting bij de teksten.
Voorafgaand aan het muzikale
optreden hield Trudi een spirituele
lezing over ‘De Levensweg’, een zeer
persoonlijk verslag over haar pel-
grims-voettocht door middeleeuws
Frankrijk richting Compostella met
haar hond. De teksten van Vladimir
sloten dan ook naadloos aan op deze
lezing.

loop van het evenement.
De winnaars in de verschillende klas-
sen waren:
Mini CV: ‘TOHP 2’ (Zieuwent).
Jeugd C: ‘Ronaldinho’s’ (Vragender).
Jeugd B: ‘SLAK’ (Zieuwent).
Jeugd A: ‘Tornax’ (Ruurlo).
Beach-Cup Dames: 1e kl. ‘EuH!’
(Almelo); 2e kl. ‘Muppets’ (Zieuwent); 
3e kl. ‘Zandkorrels 1’ (Mariënvelde);
4e kl. ‘Tjabbas’ (Aalten).
Beach-Cup Heren: 1e kl. ‘Alles telt’
(Eibergen); 2e kl. ‘Harbaria’
(Lichtenvoorde); 3e kl. ‘Grol’
(Groenlo); 4e kl. ‘Tornax H1’ (Ruurlo).
Dames recreatief: 1e kl. Putana’s
(Mariënvelde).
Heren recreatief: 1e kl. ‘De Kinders’
(Mariën-velde); 2e kl. ‘Trouble’
(Zieuwent); 
3e kl. ‘Marianum’ (Lievelde); 4e kl.
Busse Bier 1 (Mariënvelde). 
Mixed recreatief: Eindwinnaar
‘Muppets’ (Zieuwent); 1e kl. A
‘Muppets’ (Zieuwent); 1e kl. B ‘Veld 3’
(Lichtenvoorde); 2e kl. A ‘Veld 2’
(Lichtenvoorde); 2e kl. B ‘Unive 86’
(Groenlo); 3e kl. A ‘KV Wiko’ (Vreden,
D.); 3e kl. B ‘Veld 1’ (Lichtenvoorde).

Tirza Piepers is in de Achterhoek en
rond Arnhem niet een geheel onbe-
kende. Zij is docent aan muziek-
scholen te Winterswijk, Aalten en
ook Zwolle. Haar opleiding genoot
ze aan het conservatorium in
Zwolle. Daar kreeg ze bij haar hoofd-
vakstudie blokfluit les bij Adriënne
du Clou aan de faculteit voor oude
muziek. Als bijvakken koos zij piano
en kerkorgel. In 1997 studeerde zij af
als docerend musicus en twee jaar
later behaalde zij haar diploma uit-
voerend musicus.
Niet bij de minste orkesten van
Nederland vervolgde zij haar carriè-
re: het Barokorkest Amsterdam heet-
te haar welkom en ze werd solist bij
het Constantijn Huijgens Consort.
Bovendien was ze één van de deelne-
mers aan het Blokfluittrio
Trammelant. Bijzonder is dat zij
zich steeds meer richt op solo-
muziek, van barok tot hedendaagse
werken. Zij bracht dit jaar april haar
eerste cd uit, die door Frans Brüggen
als “werkelijk een juweeltje” werd
gekenschetst. Tirza Piepers sugge-
reert door haar spel dat de luiste-
raars ook het bijbehorende orkest
‘horen’ en juist op zó’n manier Bach
vertolken, vindt Frans Brüggen een
wereldunicum. 
De net 30-jarige in Wageningen
geboren blokfluitiste wordt op het
Toonbeeldconcert begeleid door
IJsbrand ter Haar, eveneens een
jonge veelbelovende musicus, die
net deze maand afstudeert in de
richting orgel en klavecimbel aan
het Arnhems conservatorium. Zijn
praktijkexamens legde hij zojuist af
in de Walburgiskerk te Zutphen en
de Martinikerk te Doesburg. Ter

Haar, bij uitstek een gedreven en
exact uitvoerende musicus, lééft
helemaal in zowel de solistische als
begeleidende taak als organist en
klavecinist. IJsbrand ter Haar kent
nu al een redelijk druk be-zette con-
certagenda op orgel- en klavecimbel-
gebied en heeft enkele jaren erva-
ring opgedaan als continuobegelei-
der bij zowel cantorij- als kooruit-
voeringen. Kort geleden was hij nog
te horen bij de uitvoering van
Sanclust in de Katholieke kerk te
Hengelo (Gld).
De toegangsprijs bedraagt € 10,00
p.p. inclusief consumptie. Kinderen
t/m 12 jaar betalen half geld. Het
concert begint om 15.30 uur. De
kerk gaat om 15.00 uur open.
Kaarten kunnen besteld worden via
toonbeelddrempt@planet.nl of zijn
te koop voor aanvang van het con-
cert.

Toonbeeldconcert in Drempt

Sprankelende barokmuziek op 
blokfluit en klavecimbel

Sprankelende barokmuziek, vertolkt op blokfluiten, begeleid door kla-
vecimbel, biedt het komende concert op zondag 23 juli van Toonbeeld
Drempt. Blokfluitiste Tirza Piepers en klavecinist IJsbrand ter Haar
staan garant voor een luchtig, maar uiteraard wel serieus en aantrek-
kelijk klassiek programma in de 14de eeuwse Protestantse Kerk van
Drempt.
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Ons assortiment bestaat o.a. uit:

Tapijt Vitrage Gordijnen Laminaat Zonwering

Maak van uw huis een thuis!

jaar

wHH
ONINGSTOFFEERDERIJ

ENK VELS

ENGELO

Showroom, Molenenk 20

Hengelo Gd.

Tel. (0575) 46 40 09

Tel. prive (0314) 63 15 17

Openingstijden:

Vrijdag van 13.30 - 21.0 0uur

Zaterdag van 09.30 - 17.00 uur

Of na telefonische afspraak

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

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

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

Airco service
GG RR AA TT II SS
VVAAKKAANNTTIIEE  

CCOONNTTRROOLLEE  BBEEUURRTT

Autosnelservice Lucri

Gildenweg 13 - Zelhem

Tel. 0314620871

(achter het pand van autowascentrum 

De Hoge Voort)

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur

Kerk en Radio

In het interkerkelijke programma ‘de Muzikale
Ontmoeting’ bij Radio Ideaal wordt op maandag
24 juli een vraaggesprek uitgezonden dat Annie
Alberink hield met dhr. Hartelman over het
Heiligenbeeldenmuseum in de Kranenburg bij
Vorden. De week erop zal commissielid mevr.
Heere een bijdrage aan het programma leveren.
Op maandag 7 augustus verzorgt Ds. Ferrari-van
Schuppen uit Hengelo (G) een overdenking.
Het programma ‘de Muzikale Ontmoeting’ wordt
iedere maandag tussen 19.00 en 20.00 uur uitge-
zonden via Radio Ideaal. Van 20.00 tot 20.30 uur
kunnen muzikale verzoekjes voor het programma
worden aangevraagd via tel. 0314-624002.
Radio Ideaal is uitgebreid met de frequenties FM
105.4 (kabel 93.6) voor de regio Vorden en FM 107.7
(kabel 93.2) voor de regio Hummelo/Drempt.

Unicef Ouder&Kind golftoer-
nooi bij Keppelse Golfclub

ABN AMRO organiseert op zaterdag 12 augustus op
de Keppelse Golfclub te Hoog-Keppel een Ou-
der&Kind Toernooi. De inschrijfgelden van de
deelnemende koppels komen volledig ten goede
aan Unicef. 
De bijdrage vanuit het Ouder&Kind Golftoernooi
wordt aangewend voor scholing van meisjes in Af-
ghanistan. Ook zet de kinderrechtenorganisatie
samen met de Afghaanse overheid en lokale orga-
nisaties gemeenschapsschooltjes op in 32 provin-
cies. Via deze scholen worden veel meisjes, die nor-
maliter geen onderwijs krijgen, bereikt. 
Met het Ouder&Kind toernooi ten bate van Unicef
biedt de Keppelse Golfclub (groot)ouders en
(klein)kinderen de gelegenheid om als koppel deel
te nemen. Het winnende koppel wordt uitgeno-
digd deel te nemen aan de nationale finale die 15
oktober 2006 wordt gespeeld bij Golfclub Het Rijk
van Nijmegen. Het beste koppel van de landelijke
finale wint een verzorgd weekend naar een aan-
trekkelijke golfbestemming in België.
ABN AMRO Achterhoek zorgt voor prijzen voor de
winnaars en een versnapering tijdens de wedstrijd.
Er wordt om 12.00 uur gestart. Opgave kan bij de
Keppelse Golfclub aan de Oude Zutphenseweg 15
in Hoog-Keppel (tel. 0314-381416). Een golfvaardig-
heidsbewijs is vereist. 

D A M E S M O D E

Met o.a Cecil, Intown, Venducci, Angels, Dreamstar en Yest.

Grote keus aan byouterie, riemen, tassen en sjaals
Smidstraat 11, 7021 AB  Zelhem, Tel. 0314 - 625995

Wilhelminaweg 26a, 6951 BP Dieren, Tel. 0313 - 413314

Elk 2e artikel GRATIS
m.u.v. de nieuwe & basiscollectie

Het goedkoopste artikel gratis.

25 jaar straatfeest Asterstraat
De renovatie van de straat was in 1981 aanleiding voor de bewoners van de Asterstraat om zich te vereni-
gen. De gemeente had namelijk andere ideeën over o.a. de oplossing van het parkeerprobleem in de
straat. De bewoners besloten een handtekeningactie te houden en mede daardoor werd bewerkstelligd
dat een onpartijdige deskundige firma, de toenmalige Heidemij., werd ingeschakeld om een plan uit te
werken dat op ieders instemming kon rekenen. Het huidige straatbeeld werd toen gecreëerd. Door de
oprichting van het comité blijft de straat ook nu, 25 jaar later, netjes en bewoonbaar.

Maar het comité deed
meer, want sinds 1981 is
de straat een sterke socia-
le eenheid met jaarlijkse
straatfeesten, georgani-
seerde fietstochten, ver-
sieringen tijdens carna-
val en septemberfeesten,
het maken van versierde
wagens voor optochten,
etc. 
Het feit dat de oprich-
ting 25 jaar geleden
plaatsvond, was aanlei-
ding voor een jubileums-
traatfeest met extra acti-
viteiten dit jaar. Alle
bewoners, maar ook oud-
bewoners, uitwonende
kinderen en kleinkinde-
ren waren uitgenodigd
om het feest bij te wonen
en het feest begon al op
vrijdagavond met een
officiële opening en een
vertoning van een film
over 25 jaar straatfeest.
Ruim 120 personen
waren aanwezig om te la-
chen (en soms meewarig
terug te denken) om de
beelden.
Zaterdagmiddag was het
nog drukker bij de spelle-
tjes, waar natuurlijk
water aan te pas kwam.
Na een gezamenlijk
(Chinese Muur) buffet
mocht de jury, bestaande
uit Wouter en Ankie
Landeweerd, ’s avonds
bepalen welke play back
act deze jubileumshow
mocht winnen. Michael
Bartelds wist met zijn

vertolking van Rob de Nijs de
jury te overtuigen. Het feest
ging nog door tot 24.00 uur pre-
cies om op zondagmorgen om
10.00 uur weer verder te gaan
met een gezamenlijk ontbijt en
een optreden van ‘de Bouw-
meesters’. Om 14.00 uur werd
het feest afgesloten met de
opmerking van een buurtbewo-
ner “Dit moeten we minimaal
éénmaal per vijf jaar op deze
manier doen”.
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50%
Zomerkorting

tot

Troelstralaan 39-43 Zutphen, tel. (0575) 526 080
www.duthlerzutphen.nl, info@duthlerzutphen.nl

Ziekenhuis richting de Stoven / rotonde rechts / 2e straat links.
Maandagmorgen gesloten / vrijdag koopavond tot 20.30 uur

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

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

Ook bij GOOSSENS ATOMICA
is de opruiming begonnen!!

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

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

Dames en herenmodellen Kortingen vanaf  20%

Ook op onze gehele tuinmeubelcollectie 

en op ons assortiment kussens
Kortingen oplopend tot  50%

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

Tot Ziens bij Goossens Atomica. Nog volop keuze 

en wij staan garant voor service & kwaliteit.

� Ruim 3000 m2 showroom!
� Zeer uitgebreide keuze van alle topmerken!
Eekstraat 2a, Drempt, gem. Doesburg. (richting IJsselstrand en Steenderen, achter hotel rest. De
Roskam). tel. 0313 - 47 62 18. internet: www.slaapspecialistdrempt.nl. email: info@slaapspecialistdrempt.nl.

Maandag open van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag/woensdag 9.00 tot 18.00 uur, 
donderdag 9.00 tot 20.00 uur, vrijdag 9.00 tot 21.00 uur en zaterdag 9.00 tot 17.00 uur.
GRATIS: montage, bezorgen door heel Nederland, opslag voor latere levering.

d e a l e r  v a n :  A k v a ,  S v e d e x ,  A v e k ,  P u l l m a n ,  K i n n a ,  A u p i n g ,  E a s t b o r n ,  K i r u n a ,  L a t t o f l e x ,  J e n s e n ,  T e m p u r

SCANDINAVISCH SLAPEN

BIJ DREMPT

Zomerrooster...Zomerrooster...
Speciale vakantieactie!
Bij besteding van minimaal € 500,-
aan keukens, badkamers of tegels 
bij onze showroom in Hengelo
(Gld) maakt u kans op deze Boretti
Mezzo Plus Outdoor Kitchen!

HCl. Helemaal mijn idee.

Keukens - Badkamers - Tegels - Sierbestrating - Bouwmarkt - Bouwmaterialen - Hout

63
48

7_
1

BouwCenter HCI in Hengelo (Gld) is in de bouw-
vakvakantie van zaterdag 22 juli t/m zaterdag 12
augustus geopend van:

Showroom
Dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur

Zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur

AfhaalCenter
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur

Zaterdag van 08.00 tot 12.30 uur

Vrijdag 21 juli zijn wij vanaf 16.00 uur gesloten.

www.bouwcenterhci.nl

� Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, tel. 0575 46 81 81

bij HCI!bij HCI!
Keukens - Badkamers - Tegels - Sierbestrating - Bouwmarkt - Bouwmaterialen - Hout

Ook in de 
vakantie kunt u 
op ons bouwen!

GEOPEND

Wegens vakantie zijn wij 

gesloten vanaf maandag 31 juli

t/m zaterdag 12 augustus

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

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

E-mail deeik@chello.nl

Hoveniersbedrijf De Eik

TUINONTWERP • 

TUINAANLEG ••  

TUINONDERHOUD ••• 

VIJVERAANLEG •••• 

BESTRATING ••••• 

SIERBESTRATING •••••• 

HERBESTRATING ••••••• 



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.

Openingstijden showroom:Ma. van 13.00 tot 17.30 uurDi. t/m vr. van 9.00 tot 17.30 uurZaterdag van 9.00 tot 13.00 uur
Openingstijden magazijn:Dagelijks van 7.30 tot 17.00 uurZaterdag van 8.00 tot 12.00 uur

Wij gaan drie weken
op vakantie!

Aalsvoort 16,  7241 MA  Lochem

Tel. 0573-222333,  Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl 

De showroom is gesloten vanaf 
vrijdag 21 juli 16.00 uur tot maandag-
middag 14 augustus 13.00 uur.

Het magazijn is gesloten vanaf 
vrijdag 21 juli 16.00 uur tot 
maandag 14 augustus 7.00 uur.

Maandag 14 augustus staan wij weer 
volledig en uitgerust voor u klaar.

Wij wensen u een goede en 

fijne vakantietijd toe! 

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer

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

APPEL CITROEN

VLAAI
GROOT 

€ 
8.95

KLEIN 

€ 
5.95

OMEGA 
MOUT

Goed voor hart en bloedvaten
door toevoeging

van omega 3 vet zuren

Nu ± 800 gram

€ 1.75

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 17 juli t/m 22 juli.

APPELFLAPPEN

gevuld met appel en rozijnen

nu voor

€ 1.00
per stuk

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

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

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

:: MIN. LEEFTIJD 16 JAAR :: 

LADIES FREE ENTRANCE 
AND WELCOME DRINKS

TILL 23:30 HOUR

Appelkanjers 4 voor € 4,00

Vordense kruidkoek deze week € 2,00

Meloenvlaai € 5,75

Mueslibollen nu 6 voor € 2,25

Donderdag: 4 tompoucen
voor maar € 3,00

www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers
Geldig van donderdag 20 t/m zaterdag 22 juli 2006

29/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

4.99
kilo

Gemarineerd kilo ELDERS 7.98  Nú 5.49 
Naturel kilo ELDERS 7.49

R i b k a r b o n a d e
N a t u re l  o f  g e m a r i n e e rd

PLUS
Zomervlaai yoghurt
Geschikt voor 10-12 personen
NORMAAL 8.99

7.99

Ola
Magnum
Diverse smaken
Pak 4 stuks
ELDERS 2.67-3.05

1.99

Daily Chef
Lasagne
2 bakken à 400 gram naar keuze
ELDERS 4.18

Amstel
Pils
Krat 24 flesjes à 30 cl
ELDERS 8.79

6.99

* Alcohol verkopen wij alleen 
aan personen vanaf 16 jaar.

Pitloze witte druiven
Bak 500 gram

0.99
500 gram

Smiths
Cheetos
Diverse smaken 
o.a. frites of chipito’s
2 zakken à 90-145 gram naar keuze
ELDERS 1.58-1.66

3.00
2 bakken

1.39
2 zakken

Korting op wel 15 dagjes uit!
Alleen bij PLUS

Kijk snel verder in de winkel.

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

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

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

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

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


