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‘Ik vind de gehele gang van zaken
zeer teleurstellend. Ik had vast ver-
wacht dat de gemeente Bronck-
horst wel op de vingers zou worden
getikt. Uit de uitspraak van de
Raad van State blijkt overduidelijk
dat ze absoluut geen rekening
heeft gehouden met de belangen
van de omwonenden’, aldus een re-
actie van Frans Lebbink op de uit-
spraak van de Raad van State. (Tus-
sen twee haakjes, Frans Lebbink
woont precies tegenover de plek
waar T- Mobile de ‘beroemde’ c.q.
‘beruchte’ zendmast wil plaatsen)
De Raad van State heeft woensdag-
morgen uitspraak gedaan over de-
ze veelbesproken zendmast. De
Raad heeft namelijk geen bezwaar
tegen de gekozen locatie en ziet ab-
soluut geen risico’ s voor de ge-
zondheid van de omwonenden.

Wel heeft de Raad van State de reeds
verleende bouwvergunning vernie-
tigd. De gemeente Bronckhorst heeft
namelijk aan T- Mobile een ‘lichte’
bouwvergunning verleend. Dat wil
zeggen dat een dergelijke vergunning
alleen verleend kan worden voor een
zendmast met een hoogte van minder
dan 40 meter. De vergunning die de
gemeente heeft verstrekt maakt een
hoogte van 40 meter mogelijk. Nu de
locatie geen probleem meer is zal T-
Mobile waarschijnlijk weer ‘gewoon’
naar de gemeente stappen om een
zogenaamde vrijstellingsvergunning
aan te vragen.

Frans Lebbink geeft de moed nog niet
op. Hij hoopt nog steeds dat er straks
een andere locatie uit de bus zal rol-
len. Zegt hij: ‘Wij hebben onlangs als
actiegroep een gesprek gehad met
burgemeester Henk Aalderink’. 

Die heeft toen gezegd dat, wat de uit-
spraak van de Raad van State ook zal
zijn, het aanbeveling verdient dat alle
partijen (T- Mobile, gemeente Bronck-
horst en de actiegroep Kranenburg)
nog een keer met elkaar om de tafel
gaan zitten teneinde de gehele mate-
rie nog eens te bespreken’, aldus Frans
Lebbink. Jan Nobel, die de afgelopen
jaren namens de actiegroep als woord-
voerder is opgetreden, vindt het ook
zeer teleurstellend dat de Raad van
State zomaar de eerdere uitspraak van
de voorzieningenrechter van de recht-
bank Zutphen van tafel heeft geveegd.

Deze rechter heeft toen namelijk ge-
oordeeld dat de belangen van T- Mobi-
le en die van de omwonenden tegen
elkaar moeten opwegen. Jan Nobel:
‘Wij hebben een aantal alternatieve lo-
caties aangedragen en wat bleek tot
onze stomme verbazing, die locaties
zijn nooit onderzocht! 

De rechter achtte dat als zeer onzorg-
vuldig. De gemeente en T- Mobile gin-
gen bij een tweede voorzieningenrech-
ter in hoger beroep en die oordeelde:
Gemeente en T- Mobile, jullie hebben
je huiswerk niet gemaakt zoals de eer-
ste voorzieningenrechter heeft opge-

dragen. Ik kan geen uitspraak doen
dus vernietig ik de bouwvergunning.
Voor T- Mobile restte toen nog één
ding namelijk om hoger beroep aan te
tekenen bij de Raad van State.

Ook de gemeente Bronckhorst ging bij
de Raad in cassatie, dus in feite tegen
de eigen inwoners in. Dat de gemeen-
te Bronckhorst zich tegen ons heeft ge-
keerd, is heel zuur. Geen gehoor voor
onze bezwaren dat door uitstraling
van de zendmast de gezondheid voor
de omwonenden wordt aangetast’, zo
zegt Jan Nobel. Onlangs heeft staatsse-
cretaris van Geel naar aanleiding van
een Zwitsers onderzoek gesteld, dat
UMTS uitstraling geen gevolgen heeft
voor de gezondheid van mensen. Jan
Nobel daarover: ‘ Het is de vraag of de
Zwitserse onderzoekers niet hebben
kunnen aantonen dat de straling scha-
delijk is of dat zij hebben aangetoond
dat de straling onschadelijk is. 

ZEER VERBITTERD
In het eerste geval moet volgens mij
het voorzorgsbeginsel worden toege-
past, waarmee bedoelt dat UMTS mas-
ten pas geplaatst mogen worden, wan-
neer honderd procent is vastgesteld
dat zij geen risico’ s voor de gezond-
heid inhouden. Wat in deze gehele
kwestie zo wrang is: T- Mobile had al
lang een zendmast geplaatst kunnen
hebben als het bedrijf bereid was ge-
weest om 200 meter verderop een
zendmast te plaatsen. 

T- Mobile heeft aangegeven dat zij op
die plek geen stukje grond kan huren
of kopen. Wel, ik heb zwart op wit dat
de eigenaar van die bewuste grond
aan de Ganzesteeg, geen bezwaar
maakt dat er op zijn grondgebied een
zendmast wordt geplaatst’, zo zegt Jan
Nobel.

Intussen hebben de actievoerders pri-
vé ook samen al circa 12.000 euro door
deze affaire moeten ophoesten. Jan
Nobel: ‘ Eigenlijk ben ik het meest ver-
bitterd over de houding van het kerk-
bestuur (eigenaar van het stuk grond
waar T- Mobile de zendmast wil plaat-
sen, red.) 

Toen het kerkbestuur in 2003 door T-
Mobile werd benaderd om op dat stuk-
je grond een zendmast te mogen
plaatsen, heeft het kerkbestuur nooit
aan de omwonenden gevraagd wat zij
daarvan vonden. Een zeer kwalijke
zaak. Toen wij het kerkbestuur op de
nadelige effecten voor de gezondheid
wezen, werd ons laconiek medege-
deeld ‘ daar gaan wij niet over, wat de
gevolgen voor de gezondheid zijn,
daarvoor moet je bij de gemeente zijn’.

Wij hebben het kerkbestuur ook nog
een brief over deze zaak gestuurd. We
kregen een brief terug waarin werd
aangegeven dat het kerkbestuur geen
noodzaak zag om het eerder ingeno-
men standpunt te wijzigen. 

De handelwijze van het kerkbestuur
heeft heel veel mensen in de Kranen-
burg pijn gedaan. Een aantal van hen
is daardoor zelfs geen lid meer van de
kerk. Dat door een zendmast iets stuk
is gegaan in de relatie tussen mensen
en kerk en ook in de relatie tot de ge-
meente Bronckhorst, daarover ben ik
zeer verbitterd’, zo zegt Jan Nobel.

Verbitterde Jan Nobel: 

'De gehele zendmastenkwestie heeft in
de Kranenburg heel wat stuk gemaakt'!

Jos Geverink is eigenaar van het mole-
naarsbedrijf Groot Wesseldijk uit Lo-
chem. Hij heeft het bedrijf een paar ja-
ren geleden van Groot Wesseldijk over-
genomen. In het najaar 2005 kreeg hij
van Erik van Ark de opdracht om mo-
len De Hoop te restaureren. Jos Geve-
rink: ‘ Wij zijn eind december in onze
werkplaats begonnen met het maken
van onderdelen, waarna een reeks van
werkzaamheden volgden’, zo zegt hij.
De koningsas of ook wel de koningsspil
genoemd, die deze morgen naar bin-
nen werd gehesen, wordt door de wie-
ken in gang gezet, waarna het drijf-
werk in beweging wordt gezet. De mo-
lenkap die door het molenaarsbedrijf
is gerestaureerd is nog de originele kap
uit 1850 toen de molen werd gebouwd.
De kap was tot dusver nog nooit van de
romp geweest. In de molen zelf zijn

ook nog een aantal restauratiewerk-
zaamheden verricht. De komende
maanden wordt in de werkplaats van
Groot Wesseldijk in Lochem het wie-
kenkruis gemaakt. Jos Geverink: ‘ Wan-
neer alles volgens planning verloopt
kan de molen De Hoop in het najaar
draaien. Erik van Ark en zijn vriendin
Louisa Calot ( de eigenaars van de mo-
len) hebben in verband met een verkre-
gen subsidiebijdrage, de verplichting
om de molen in de toekomst voor het
publiek open te stellen. In totaal 15 da-
gen per jaar, waarvan drie dagen zijn
verplicht namelijk op Koninginnedag,
Nationale Molendag en op Monumen-
tendag. Binnenkort kunnen Erik en
Louisa ook in de molen gaan wonen.
De firma De Vries uit Hummelo heeft
het voormalige pakhuis inmiddels tot
een fraai woonhuis verbouwd.

Molen De Hoop heeft weer een kap

Toch wel een uniek schouwspel deze woensdagmiddag, de koningsas die
via een 30 meter hoge hijskraan van de firma Kamphuis uit Oldenzaal om-
hoog werd getrokken om hem vervolgens met een uiterste precisie in de
molen De Hoop te laten glijden. Even later gevolgd door de kap die op de
romp van de molen werd geplaatst. Een karwei dat door een handvol toe-
schouwers op dit snikhete moment (s’middags om 12.00 uur) werd gade ge-
slagen. Onder aan de molen ziet Jos Geverink met een trots gevoel (‘mijn
mannen zijn echte specialisten’) hoe zijn medewerkers de klus klaren.

DI T/M DO VAN 13.00-16.00 uur
Tegen inlevering van deze advertentie gratis APK (incl. alle toeslagen) 

bij grote beurt. Afspraak maken niet nodig. Klaar terwijl u wacht.

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

Opel en Daewoo rijders opgelet!

HAPPY HOUR

Dinsdagavond 1 augustus wordt er
vanaf 19.00 uur een rondleiding ge-
houden door de naaldbomentuin
Pinetum De Belten. 
De rondleiding duurt ongeveer 1,5 tot
2 uur. Plaats van samenkomst ingang
landgoed De Belten aan de Wilden-
borchseweg 15.

Rondleiding Pinetum

Woensdagmiddag 2 augustus wordt er
onder deskundige leiding een fiets-
tocht langs de Vordense kastelen geor-
ganiseerd. Een tocht met een lengte
van circa 33 kilometer. De start is om
13.30 uur vanaf de VVV winkel aan de
Kerkstraat. Daar vindt vanaf 13.00 uur
ook de kaartverkoop plaats.

Achtkastelenfietstocht



Hervormde kerk Vorden
Zondag 30 juli 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 30 juli 10.00 uur en 19.00 uur ds. D. Westerneng

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30 juli 10.00 uur Dienst

R.K. Kerk Vorden
Zondag 30 juli 10.00 uur Eucharistieviering

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 29 juli 17.00 uur Eucharistieviering herenkoor
Zondag 30 juli 10.00 uur woord- en communieviering, da-
meskoor

Tandarts
29/30 juli B.W.A.M. Polman, Lochem tel. 0573 25 14 83.
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

� 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.

� Bewegen is heel belang-

rijk, maar ook het verande-

ren van uw eetpatroon!

Herbalife helpt u daarbij!

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

� Te koop: grote Terenzia-

ni rattenkooi met verdie-

pingen: € 25,-. Tel. (0575)

55 13 44.

� Zonnehemels/banken.

Nergens goedkoper! Recht-

streeks verkoop vanuit maga-

zijn, vanaf € 125,- ook B-keus

16 modellen, kijken na tel.

afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

� Te koop: kippen aan de

leg. Goossens, Voortseweg 6,

Toldijk, tel. (0575) 46 16 70

of 46 37 43.

� Wie wil mij tijdens de va-

kantie 1 keer per week hel-

pen in de tuin? Bellen na

19.00 uur. Tel. (0575) 55 62

11.

� Dinsdag 1 augustus op de

braderie in Almen pure Aloë

vera producten. Jannie Nij-

kamp, Warnsveld, tel. 0575-

521316.

� Willy Voskamp-de Greef

verhuist per 22-07-2006

naar: de Delle 73, 7251 AJ

Vorden.

� Te koop: complete kwali-

tatief hoogwaardige en in

perfecte staat verkerende

ivoorwitte Nolte keuken in

landhuisstijl. L-vormig model

met inbouwapparatuur: af-

zuigkap, vaatwasser, koel-

kast, oven, gaskookplaat,

dubbele spoel-bak, meng-

kraan, ocriet aanrechtblad.

Alles in één koop € 1500,--.

Demonteren week 33. Tel.

0575-551103. 

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

LAST VAN
WESPEN?
Bel voor snel verwijderen

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

Dagmenu’s
26 juli t/m 1 augustus 2006

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

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

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

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

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

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

Woensdag 26 juli
Champignonsoep / huisgemaakte gehaktbal met jus, groen-
tenmix en aardappelen

Donderdag 27 juli
1/

2
gebraden haantje met frieten, appelmoes en salade /

yoghurtfrisss... met slagroom

Vrijdag 28 juli
Uiensoep / urkervispot in een roomsaus, aardappelpuree en groente

Zaterdag 29 juli (alleen afhalen)
Italiaanse cordon bleu, aardappelen en groente / ijs met
slagroom

Maandag 31 juli
Groentesoep / beenham met honing-mosterdsaus, aardappelen en
groente

Dinsdag 1 augustus 
Wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groente / ijs
met slagroom

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.
Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 

Wendie en Thomas

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

Het is vakantie!

Vlaai v/d week

Vers fruit vlaai 

6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 wit bus broden

€ 4,00

Weekendaanbiedingen

Krentenwegge 5 plakken 

Ouderwets lekker € 1,75

Roomcroissant

aardbeien € 1,00

Onze pasfoto’s

zijn PAS foto’s

Dorpsstraat 20
7251 BB Vorden

Telefoon (0575) 55 28 12

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld

Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:

• DMC-borduurgarens

• Borduurpakketten 

en -stoffen

• Beiersbont

• Grote collectie haak- en

handwerkboeken

• Brei- en haakgarens

• Viltpakketten 

“De Witte Engel”

• Fournituren

Handwerken

uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher,

De Ploeg, Ado of

Gardisette zijn onze

garantie voor een

modieus en kleurrijk

interieur...



Wij zijn ontzettend blij en gelukkig met de

geboorte van onze dochter en ons zusje

Iris
Janine Henrike

Zij is geboren op 17 juli 2006 om 14.10 uur, 

weegt 3930 gram en is 52 cm lang.

Henri Eggink en Renate Walgemoet

Nick en Dion

Langkampweg 7

7251 PM Vorden

Tel.: (0575) 55 40 90

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

In plaats van kaarten

Op zaterdag 5 augustus 2006 zijn wij 40 jaar

getrouwd

Gerrit Boers
en

Annie Boers-Gerritsen

We hopen dit met onze kinderen en kleinkinderen

te vieren op zaterdag 5 augustus a.s.

U bent van harte welkom op onze receptie van

15.30 tot 17.00 uur in Café-Restaurant “de

Herberg”, Dorpsstraat 10 te Vorden.

de Hanekamp 13

7251 CH Vorden

,,Je laatste reis”

Na jaren van afnemende gezondheid, is op 76 jari-

ge leeftijd heengegaan, mijn lieve zorgzame man,

vader en onze allerliefste opa

Garrit Hishink

* 2 november 1929 † 17 juli 2006

Wat zullen wij je missen.

Diny Hishink-Beeftink

Anke Hishink

Michiel

Friso

Het Wiemelink 34

7251 CZ Vorden

Onze speciale dank gaat uit naar dr. Albers, mede-

werkers van Sensire en de afdeling 4 Noord van Het

Spittaal te Zutphen, voor de liefdevolle verzorging.

De herdenkingsdienst en de begrafenis heeft op

vrijdag 21 juli te Vorden plaatsgevonden.

Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele

bezoekjes, de mooie kaarten en uw aanwezigheid

na het overlijden van onze lieve moeder, oma en

overgrootmoeder

Antje Eggink-Riefel

Hiervoor onze hartelijke dank.

Kinderen

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, juli 2006

We zijn bedroefd maar treuren niet

Geestelijk bent u tot het einde bij ons gebleven

Een voorbeeld hebt u ons meegegeven

Warme en dankbare herinneringen blijven bestaan

Mama, je hebt het goed gedaan.

Onverwachts hebben wij vandaag afscheid moeten

nemen, van onze lieve en zorgzame moeder en oma

Antonia Berendina Maria
Gal -Lichtenberg

weduwe van Hendrikus Wilhelmus Gal

eerder weduwe van Johannes Hendrikus Kosse

eerder weduwe van Antonius Wilhelmus Arendsen

in de gezegende leeftijd van 95 jaar.

Kinderen

Klein- en achterkleinkinderen

20 juli 2006

Zorgcentrum 
”
De Wehme”.

Correspondentieadres: 

Enzerinckweg 4, 7251 KA Vorden

De crematieplechtigheid heeft op dinsdag 25 juli

te Doetinchem plaatsgevonden.

Op 17 juli hebben wij afscheid moeten nemen van

onze lieve broer, zwager en oom

Garrit Hishink
echtgenoot van Diny Hishink-Beeftink

Dirkje en Jan

Riek † en Jan †

Gerda en Henk

Reina en Wolter

Wim en Greetje

neven en nichten

Vorden, 17 juli 2006

Vleeswarenkoopje

Leverworst en
kookworst 2x 250 gram € 3.98

Special

Cordon allegro
100 gram € 1.55

Weekaanbieding

3 Hamburgers +
3 bbc-worstjes

samen voor maar € 4.98

Keurslagerkoopje

Gehakt cordon blues
4 stuks € 5.00

Maaltijdidee

Goulash Schotel 500 gram € 5.98

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl
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Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze

zoon en mijn broertje

Stef
Geboren op 24 juli 2006 om 00.45 uur.

Hij weegt 4460 gram en is 55 cm lang.

Fred, Lydia en Eline Weijers

Mispelkampdijk 40

7251 DC Vorden

Tel. (0575) 55 28 78

NU OOK SPUITEN VAN EEN PULS

VOOR TUINBEREGENING!

Bel voor afspraak .....

Ruurloseweg 65c - 7251 LB Vorden
Tel.: (0575) 55 20 80 - Fax: (0575) 55 51 00
Mobiel: (06) 51 631 878 - E-mail: info@bulten-techniek.nl
www.bulten-techniek.nl

Tuin 
sproeien?

Kom bij 
ons langs

v.o.f.

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575) 55 15 14

Mister Steam is te huur bij:

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zèlf 

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister
Steam

:: 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



Rustig schuifelend over de brade-
rie, de kinderen met een ballon
aan een touwtje en een ijsco in de
hand en overal vriendelijke gezich-
ten. Ziehier in notendop de brade-
rie die donderdag als opening van
de Zomerfeesten in Vorden werd
gehouden. Och, zegt Eddy Ouden-
dorp uit Hengelo, ik sta hier al voor
het vijfde achtereenvolgende jaar.
Ik ben lekker onder de mensen,
verkoop zo nu en dan nog een paar
zonnebrillen. Als ik maar uit de
kosten kom, ik doe het voor de hob-
by en vindt het gewoon leuk om
hier te zijn’, aldus de standhouder. 

Johan Hengeveld uit Arnhem heeft
een stand vol met kinderbikini’s. Met
deze hitte toch een gewild artikel?
‘Vergeet het maar, de mensen zitten
liever op een terras met een drankje.
Ik kan mij dat best voorstellen. Van-

daag valt de verkoop tegen, maar wat
wel opvalt, de braderie in Vorden is
bijzonder leuk opgezet. René Visser
heeft in Enschede een groothandel in
onder meer scharen en staat met ge-
mengde gevoelens in Vorden op de
braderie. ‘Vanwege de minder goede
economische omstandigheden in
mijn branche, moet ik er wel op uit
om te trachten op weekmarkten en
braderieën nog wat te verdienen. He-
laas met deze hitte, vandaag dus niet’.

Tonny Nijland uit Doetinchem staat
achter een grote berg met wieltjes.
‘Wieltjes voor bolderkarren en kinder-
wagens. Ik mag beslist niet klagen
over de verkoop. Ik kom volgend jaar
beslist weer naar Vorden’, zo zegt hij.
Yvonne Lichtenberg, genietend van
een ijsje van Jan is toch wel tevreden
over de verkoop van de door haar ge-
maakte sieraden. ‘De standhuur is lek-

Gezelligheid troef tijdens braderie ker laag, maar wat ik nog veel belang-
rijker vind dat het hier bere gezellig
is’, zo zegt ze. Tijdens deze braderie
werd er ook een standwerkerconcours
gehouden. Voor de jury bestaande uit
Marcel Leferink, Martine Letterie en
Jopie Wullink geen gemakkelijke taak
om de standhouders te beoordelen,
want de ‘waren’werden met groot en-
thousiasme aangeprezen. De stand-
houders werden beoordeeld op wel-
sprekendheid, overtuiging en origina-
liteit. De eerste prijs werd gewonnen

door A. ten Have ( snoeischaren).. H.
van Veldhuis uit Stadskanaal werd
tweede ( speelgoed) en E. Bisschop uit
Hijken derde (blikopeners).

De Vordense vrijwillige brandweer
was donderdagmiddag- en avond met
14 brandweerlieden op de braderie
aanwezig. Postcommandant Bennie
Hekkelman: ‘Wij staan hier om de
mensen op allerlei gebied voorlich-
ting te geven. Wij hebben een rook-
tent waar de mensen in kunnen gaan

en waarbij de opzet is de uitgang te
vinden. Wij houden daarbij vanzelf-
sprekend wel een oogje in het zeil. Ver-
der geven we regelmatig demonstra-
ties met onze voertuigen. Natuurlijk
hopen wij dat er zich vandaag nog en-
kele mensen zullen aanmelden. Wij
zitten namelijk dringend verlegen om
vrijwillige brandweerlieden’, aldus
Bennie Hekkelman.

Behalve een braderie, volop kermis.
Vordenaar en exploitant Dick Buunk
van de ‘kikkertent’ heeft het prima
naar de zin tussen de rondspringende
kikkers. Dick: ‘ Helaas springen er van-
daag te weinig kikkers rond, het is
voor de kermisexploitanten net als el-
ders in Nederland vanwege de hitte
overal (en ook in Vorden) te rustig.
Maar ik klaag niet hoor, ik kan mij nu
al verheugen op dat lekkere koude
biertje straks na afloop’, zo zegt hij.

In de Dorpsstraat en rondom het gras-
veld bij de N.H. kerk stonden circa 80
kramen opgesteld. Vaders en moeders
waren zaterdagmiddag al bijtijds in de
weer om de kroost te helpen bij het
uitstallen van onder meer speelgoed,

boeken, , videobanden, filmpjes, siera-
den, knuffelbeestjes, zeg maar alle-
maal overtollige dingetjes, die de jon-
gens en meisjes maar al te graag van
de hand wilden doen. Met nog enkele
weken vakantie voor de boeg, is het

natuurlijk uitermate prettig dat er
nog een leuk zakcentje verdiend kon
worden. De kermis draaide ook op vol-
le toeren, terwijl de jeugd zich ook
naar hartelust op een groot springkus-
sen kon uitleven. Een uit 20 vrouwen
en één man bestaand dweilorkest, dat
luisterde naar de naam ‘Pardoes’ liet
op diverse plekken in het dorp horen,
muzikaal heel wat in de mars te heb-

Jeugd blij tijdens kinderbraderie

In tegenstelling tot de ‘grote’ standhouders, die eerder deze week tijdens de
braderie te maken hadden met een hittegolf, waardoor de ‘handel’ vrijwel stil
lag, zaterdagmiddag volop glunderen gezichten tijdens de kinderbraderie.

ben. Clown Flapje won al heel snel de
kinderharten met zijn malle fratsen.
Datzelfde gold voor de clown ‘op stel-
ten’ die natuurlijk door zijn imposan-
te verschijning veel aandacht trok. 

Ook een ontzettend leuke act, ridder
Don Quischot en zijn schildknaap
Sancho Pansa. Toch ook wel verbaasde
gezichten toen deze middag de in
oranje pakken gestoken ‘Klaar- overs’
het publiek, teneinde het verkeer te re-

gelen, alleen maar de verkeerde kant
opstuurde. Bij wijze van grap natuur-
lijk! Het dartstoernooi met als inzet
het kampioenschap van Vorden, dat in
De Herberg zou worden gehouden,
werd vanwege het warme weer afge-
last. Want dat was het kenmerk van de
Vordense zomerfeesten anno 2006,
erg warm, maar desondanks veel ver-
tier en echt gezellig, waarbij de Vorde-
naren en de vele toeristen zich uitste-
kend hebben vermaakt.



MISHANDELING OP HET STATION
Op het station van Vorden werd zater-
dagavond 15 juli om 22.00 uur een 17-
jarige jongen uit Vorden mishandeld.
Het slachtoffer stond met een paar
vrienden op het station te wachten op
de trein om te gaan stappen. 

Wanneer er een andere groep jongelui
het perron opkomt wordt er over en
weer gescholden. Dit loopt uit de
hand en het slachtoffer krijgt een
kniestoot op zijn neus. Doordat een
aantal oplettende omstanders ingre-
pen werd erger voorkomen. De politie
heeft de zaak in onderzoek.

P o l i t i e n i e u w s

In buurtschap Delden aan de Spieker-
weg, werd onlangs een boerderij ver-
kocht en deze werd geheel verbouwd
tot een mooi en modern huis met een
toch wel grote tuin. Veel gras en ook
veel struiken en bomen werden er in-
geplant. Al doende werden het zo veel
struiken en bomen dat er spontaan
een bosje ontstond, welke door de be-
woners het Spiekerbos werd genoemd.
Dit was de aanleiding voor de bewo-
ners van de Spiekerweg om daar iets
mee te gaan doen.

Komt er ook een pad door dat Bos,
werd er gevraagd? Ja zeker, een heel

romantisch pad, was het antwoord ge-
geven door de heer Pieter, eigenaar
van het betreffende perceel. De Buurt
doopte dus al ras dit pad als: Pieter-
pad.
Op zondagmiddag l6 juli werd dan
ook samen met de buurt officieel het
Pieterpad geopend, door een echt
naambord te plaatsen in de tuin, aan-
geboden door de buurt, met daarna
een hapje en een drankje en gezellig
samen zijn.
Waarschijnlijk is dit wel het KORTSTE
PIETERPAD van Nederland.
Kijk zo kunnen boeren en buitenlui
ook met elkaar omgaan.

Kortste Pieterpad

Dat nieuwe bewoners, in de volksmond ook wel westerlingen genoemd,
wat niet betekend dat deze mensen uit het Westen komen maar meer uit
de grote steden, zich in boerenstreken goed kunnen aanpassen, blijkt wel
weer uit de volgende situatie.

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

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme.

Opgave 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 's woensdagmiddags in Dorps-
centrum.

JULI
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

VERNIELING VERKEERSBORDEN
Donderdag 20 juli heeft de politie een
19-jarige jongeman in Vorden aange-
houden voor vernieling van enkele
verkeersborden aan de Zutphenseweg. 

Rond 21.00 uur kreeg de politie een
melding dat er verkeersborden wer-
den vernield. Ter plaatse trof de politie
enkele getuigen aan, die een goed sig-
nalement van de dader wisten te ge-
ven. 

De politie trof op de nabij gelegen ker-
mis een 19-jarige verdachte uit Vorden
en heeft deze aangehouden. 

De jongeman bleek onder invloed en
gedroeg zich verbaal agressief richting
de politie. Hij is voor nader verhoor
meegenomen naar het politiebureau.

P o l i t i e

P.V. VORDEN
Wedvlucht vanaf Montlincourt
over een afstand van circa 360 km:
T.J. Berentsen 1, 3, 16, 17, 18
H.A. Eykelkamp 2, 6, 7, 9, 10
M.M. Tiemessen 4
D.J. Gotink 5, 19
Comb. A en A Winkels 8, 11, 12, 15
C. Bruinsma 13, 14, 20.

Wedvlucht vanaf Tessenderloo over
een afstand van 140 km: 
H.A. Eykelkamp 1, 4, 5, 7, 10, 16
D.J. Gotink 2, 6, 19
M.M. Tiemessen 3, 8, 15
Wieneke Winkels 9, 11, 12, 13, 20
Comb. A en A. Winkels 14, 17, 18.

D u i v e n s p o r t

Nederland is tijdens deze marathon
vertegenwoordigd met een team van
negen skeeleraars, waarvan de meeste
zoals bijvoorbeeld Arjan Smit, Sjoerd
Huisman, Roy Boeve e.d. momenteel
al in Italië zijn om deze week aan een
aantal andere disciplines in EK ver-
band deel te nemen. 

Arjan Mombarg: ‘Hoe de tactiek zon-
dag zal zijn weet ik nog niet. Die
wordt zaterdag tijdens de laatste trai-
ning door de bondscoach uiteengezet.
Zelf ben ik momenteel in vorm en
hoop ik een goede wedstrijd te kun-
nen rijden’, zo zegt hij. 

Op het Europees kampioenschap dat
vorig jaar in Berlijn werd verreden
kijkt Arjan Mombarg met gemengde
gevoelens terug. Hij behaalde daar als
beste Nederlander een bijzonder
fraaie vierde plaats. 

Arjan: ‘Vlak voor de finish werd ik vast
gepakt en aangetikt door de Zwitser
Roger Schneider. 

Ik raakte daardoor uit balans waar-
door mij een zeker schijnende zilveren
medaille door de neus werd geboord. 

Wij hebben toen nog wel protest aan-
getekend, maar dat haalde niets uit’,
aldus Arjan Mombarg. Als hij aan dit
voorval terugdenkt, baalt hij nog als
een stekker. 

Wie weet krijgt hij zondag de kans op
revanche en o, wee als de Zwitser
Schneider te dicht bij hem in de buurt
komt!

Arjan Mombarg aan start
Europees kampioenschap
Arjan Mombarg vertrekt vrijdag 28
juli samen met Nederlands kampi-
oen Gary Hekman en Jan van Loon
naar Italië, waar hij zondag 30 juli
aan de start zal verschijnen tijdens
het Europees kampioenschap ma-
rathon skeeleren (42 kilometer en
195 meter).

DE SNOEKBAARS
De hengelaarsvereniging De Snoek-
baars hield in het Twentekanaal bij
Eefde een onderlinge viswedstrrijd. Er
werd in totaal 15 kilo en 80 gram vis
gevangen. 

De uitslag was als volgt: 1 D. Huetink
2900 gram, 2 J. Groot Jebbink 2800
gram, 3 D. Wuestenenk 2500 gram, 4
A. Vruggink 1790 gram, 5 W. Vreeman
1260 gram.

V i s s e n

Aan de door de Vordense Rijwiel en
Toerclub De Achtkastelenrijders, geor-
ganiseerde zomertocht werd zondag
door 175 personen deelgenomen. De
organisatie was dik tevreden met deze
deelname. De fietsers kregen een
tocht voorgeschoteld met een lengte
van 40 kilometer. Met kon op twee

plaatsen starten, te weten bij De Her-
berg in Vorden (daar vertrokken 140
fietsers) en bij De Tapperij in Ruurlo.
Daar gingen 35 personen van start. Bij
de familie Wesselink in Klein Dochte-
ren was een rustpauze ingelast en be-
stond tevens de gelegenheid om een
aantal oude tractoren bekijken.

Zomertocht
De Achtkastelenrijders

De races op zondag waren mooi en
spannend. De Italiaan Andreas Totti
won beide races maar kreeg het niet
kado.Mathias Pasini vorige week nog
winnaar van de 125-cc Grand Prix van
Duitsland reed ook mee. Hij kon on-
danks al zijn ervaring niet winnen en
werd tweede in de eerste manche en
derde in de tweede wedstrijd. Barry
Wassink kwam elke ronde zo'n drie-

tiende tekort op de mannen die voor-
aan reden. Desondanks werd hij zesde
in het algemeen klassement en was er
zeer tevreden over. Na afloop van de
wedstrijden kreeg hij te horen dat hij
nieuwe onderdelen van de Blata fa-
briek krijgt voor de volgende races. De
volgende EK wedstrijd is volgende
week in Tjechie op het circuit van
Brno.

Barry Wassink zesde in EK
wedstrijd stadskanaal

Afgelopen weekend reed Vordenaar Barry Wassink een Europese wed-
strijd pocketbike in het Groningse Stadskanaal.Op vrijdag en zaterdag
werd er volop getraind door de heren en dames.Op vrijdag reed Wassink
met gebruikte banden en was niet tevreden met de tijden die hij had neer-
gezet. Nieuwe onderdelen en banden werden voor de zaterdag gemon-
teerd en de tijden gingen na beneden tot alle tevredenheid van Wassink.
Zaterdagavond had het drie uur achter elkaar geregend en het renners-
kwatier was veranderd in een grote waterplas.

Deze week de Lochemse organiste Els
Dijkerman samen met Harry ten
Brinke op trompet. Zij brengen een
zeer gevarieerd programma. 
Uit het Gardane manuscript "Balli An-
tichi Veneziani", van Willem Fredrik
Bon Petite trilogi pour trompette seu-
le, van R.G. Rietberger Mein junges le-
be hat ein End, van J.G.Walther Con-
certo del Sigr. Gentili en van G.Torelli
Sonata in D.

Els Dijkerman is cantor-organist van
de Grote- of Sint Gudulakerk in Lo-
chem. In deze functie bespeelt zijn het
18e-eeuwse Gillmanorgel en heeft zij
het initiatief genomen voor muziek-
vespers, cantatediensten en zomer-
avondconcerten.

Els Dijkerman studeerde orgel en
kerkmuziek in Arnhem bij Bert Mat-
ter. Zij volgde de studie koordirectie
bij Jos Leussink en Jos van Veldhoven. 

In mei 2003 behaalde zij cum laude
haar diploma koordirectie aan het
conservatorium van Zwolle. Thans stu-
deert zij muziekwetenschap aan de
Universiteit van Utrecht.

Harry ten Brinke is docent trompet bij
Boogie-Woogie, instituut voor kunst
en cultuur in Winterswijk. Hij studeer-
de aan de conservatoria van Enschede
en Amsterdam bij Gerrit Kerkhoff,
Wim Groot en Klaas Bos. 

In 2002 behaalde hij het diploma lich-
te muziek aan het Conservatorium in
Zwolle bij Jan Wessels. Momenteel spe-
cialiseert hij zich op de baroktrompet
bij Susan Williams in den Haag. Don-
derdag 27 juli 2006 Aanvang 15.30
uur, toegang gratis, collecte.

Muziek Dorpskerk
Aanstaande donderdagmiddag 27
juli alweer het vierde concert in de
serie Muziek in de Dorpskerk te
Vorden op de vertrouwde tijd van
15.30 uur.

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden

Tel. (0575) 55 26 37

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

Weekblad Contact blijft betaalbaar 
voor de kleine adverteerder.

Daarom komen wij met verschillende edities 
in de gemeente Bronckhorst.
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De laatste en zesde dag van de zomer-
toer was zaterdag 15 juli. Het peloton
vertrok ’s morgens om acht uur van
Eko Boerderij ’t Boshuis in Vorden.
Door het buitengebied ging het naar
kasteel Hakfoort en werd er een be-
zoek gebracht bij Zorgboerderij ’t Hof-
huis. Via de kernen Delden en Noor-
dink werd koers gezet naar Hengelo
waar kermis was. Op het feestterrein
Steintjesweide werd gestopt. Hier
werd door burgermeester Aalderink,
wethouder Boers en de aanwezige
raadsleden de eerste schoten gelost op
de houten vogel bij het traditionele vo-
gelschieten. 
Hierna ging de route verder richting
de kern Bekveld. Daar werd de lunch
gebruikt samen met buurtvereniging
Bekveld. Ook een afvaardiging van de
christelijke basisschool Bekveld was
hierbij aanwezig. Tijdens de lunch
werden de aanwezigen gelnformeerd
en bijgepraat door beide organisaties. 
Vervolgens ging de etappe, met TV
Gelderland in het spoor, naar kern ’t
Gooi. In de kern Keijenborg werd
dorpshuis De Horst bekeken. Een dele-
gatie van Stichting Maatschappelijk
Welzijn en van Dorpsraad Keijenborg
waren aanwezig om uitleg te geven en
vragen te stellen. In de laatste drie ki-
lometer van de toer werd de sprint in-
gezet richting het gemeentehuis in
Hengelo waar de finish was. 
“De zomertoer is ons goed bevallen,
maar belangrijker is wat de inwoners
er van vinden”, zegt burgemeester
Henk Aalderink. “Gezien de positieve
reacties van de inwoners, denk ik dat
het daarom een geslaagde toer is ge-
weest”. Aalderink had uit het verleden
goede ervaringen met dit soort fiets-
tochten. Vooral de reacties van bur-
gers spraken hem toen aan. Daarom
nam hij het initiatief om dit ook in
Bronckhorst te doen. 
Op verschillende locaties werden the-
mabijeenkomsten gehouden die door
belangenorganisaties goed werden be-
zocht. Er werd met veertig individuele
burgers gesproken die vragen hadden
of problemen voorlegde aan de poli-
tiek. Aalderink: “Dat was ook de opzet

van de zomertoer. Op een ongedwon-
gen manier communiceren met orga-
nisaties, instellingen en burgers”. 
“Wat ik ook belangrijk vind is, dat we
nu de boer op zijn gegaan zonder dat
er verkiezingen zijn. De burgers erva-
ren dat als positief. Eigenlijk moet je
in de tijd dat je raadslid bent de bur-
ger opzoeken in zijn eigen omgeving.
Dat waardeert de burger zeer en je
krijgt dan het échte gesprek”, vindt
Aalderink. 
Er werd overnacht op verschillende lo-
caties. Die waren volgens Aalderink al-
lemaal anders. “Ik heb het ’s nachts
warm gehad maar ook ontzettend
koud. Wat dat betreft hebben we met
elkaar van alles meegemaakt. De toer
was tevens een mooie gelegenheid
voor de raadsleden om elkaar beter te
leren kennen”. Aalderink geeft toe dat
hij na de tweede dag zadelpijn had.
Maar uienzalf deed voor hem wonde-
ren. “Ik had dat nodig”. Als dank voor
deze tocht kreeg hij na afloop een
nieuwe pot uienzalf. Aalderink tot de
raadsleden: “Ik maak hieruit op, dat
jullie volgend jaar weer met mij op de
fiets willen. Ik ben er klaar voor”, ver-
telt hij lachend. Of er volgend jaar
weer een zomertoer komt, is nog niet
bekend. “We gaan eerst evalueren. 

De raadsleden zullen zelf aan moeten
geven hoe ze het hebben ervaren”, al-
dus burgemeester Henk Aalderink. 
Verschillende raadsleden hebben één
of meerdere dagen meegefietst. Jannie
Rexwinkel (CDA) fietste drie dagen
mee. “De mensen waren heel enthou-
siast. Vooral omdat ze de raad zomaar
in de buurtschappen zagen. Daar had-
den ze niet op gerekend. Ikzelf vond
het een goed initiatief”. 
Max Noordhoek (Groen Links) heeft al-
le zes dagen meegefietst. “Er waren in-
teressante dingen bij die we gezien en
gehoord hebben”. Noordhoek was ver-
rast door de vele organisaties en bur-
gers waarmee gepraat werd. “De toer
heeft aan mijn verwachtingen vol-
daan. Wat me het meest is bijgeble-
ven? Nou, dat is een moeilijke vraag.
Het zijn er velen. Ik heb er in ieder ge-
val een positieve indruk aan overge-
houden. Daarnaast vond ik het gezel-
lig en was het prachtig weer”. Voor
Noordhoek is de toer voor herhaling
vatbaar. “In welke vorm dat weet ik
niet. Maar wel een tocht waarin veel te
zien is en waar je veel mensen ont-
moet”. 
Wethouder Ab Boers heeft één dag
verstek moeten laten gaan. Hij vond
het een geweldige zomertoer. “Je
kwam op een ontspannende en infor-
mele manier met organisaties en bur-
gers in aanraking. Er werd gesproken
over problemen en knelpunten maar
je ziet ook veel dingen die goed gaan”.

Boers had veel waardering voor de
raadsleden die veel belangstelling
toonden voor alle problemen en knel-
punten die er zijn. Maar ook voor de
mooie dingen, zoals dorpshuis De
Horst in Keijenborg waar 23 verenigin-
gen veelvuldig gebruik van maken.
“Zo zijn er heel veel van die prachtige
kernen waar je trots op kunt zijn”.
Ria Baakman (PvdA) fietste twee dagen
mee. Zij stond in het begin sceptisch
tegenover het initiatief, maar moest
die houding toch snel bijstellen. “Het
is inderdaad écht leuk en de spontane
reacties en ontvangst van de mensen
zijn gemeend. Dat is goed overgeko-
men en dat is ook de bedoeling van de
tocht”. 
Henk Boogaard (PvdA) was opgevallen
dat veel mensen op de hoogte waren
van de tocht. “De mensen waren ook
enthousiast en vonden het een goed
idee”. Volgens Boogaard waren de
mensen ook goed voorbereid met vra-
gen die ze stelden. Boogaard, die enke-
le dagen meefietste, vond het een
mooie toer. “Maar, ik denk dat je het
niet elk jaar moet doen. Er zijn vol-
doende onderwerpen in de gemeente
om aandacht aan te besteden. Dit was
de eerste keer. Mensen moeten er nog
aan wennen. Ik vond deze toer heel
goed”. 
Paul Seesing (CDA), enkele dagen deel-
nemer aan de toer, grapte dat de tocht
conditioneel goed te doen was. “Dit
soort initiatieven verkleind de afstand
tussen de burger en politiek. Ik denk
dat organisaties en inwoners dat ook
zo ervaren. Er was in ieder geval veel
betrokkenheid van de burgers tijdens
de toer”. 
Dirk-Jan Huntelaar (CDA) was vier da-
gen op pad. Huntelaar vond dat de
toer goed was verlopen. Hij vond de
bijeenkomst met de oudheidkundi-
genverenigingen erg interessant. “We
kregen veel informatie over de omge-
ving van Bronckhorst. Daardoor leer je
ook andere aspecten van de gemeente
kennen. De andere themabijeenkom-
sten waren ook geslaagd. We hebben
mensen gesproken die we graag wil-
den spreken. Waar we mee in de toe-
komst wat kunnen doen en waar het
recreatieve in Bronckhorst mee op de
kaart wordt gezet”. 
Gemeentesecretaris Paul van Gog
fietste enkele dagen mee en had daar-
mee de sfeer geproefd. Van Gog keek
terug op een goed initiatief. “Het is
goed geweest voor de bevolking dat ze
de politiek konden bereiken en hun
verhaal kwijt konden. Daar is veel ge-
bruik van gemaakt. Niet alleen bij de
bijeenkomsten, maar ook onderweg.
Ook is deze toer goed voor de onder-
linge contacten tussen de raad. En ver-
der is het goed dat het college, ge-
meenteraad en het managementteam
in de praktijk zaken hebben gezien die
in de gemeente spelen”.

Zomertoer Bronckhorst informatief en gezellig

De gemeenteraad en het college
van Bronckhorst heeft de zomer-
toer erop zitten. In zes dagen wer-
den alle 43 kernen, buurtschappen
en dorpen bezocht. Maandag 10 ju-
li was de start bij Hotel Bakker in
Vorden. Zaterdagmiddag 15 juli
kwam het peloton voldaan over de
finish bij het gemeentehuis in
Hengelo. Met ruim 220 kilometer
in de benen was het eindelijk dan
zover om uit te blazen.

In Keijenborg werd een bezoek gebracht
aan dorpshuis De Horst

De lunch werd gebruikt bij de Bekveldse
school

In Hengelo was er kermis. Raadslid Jannie Rexwinkel mikt op de houten vogel tijdens het vogelschieten
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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

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

� TUINONTWERP �
� TUINAANLEG (RENOVATIE) �

� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Website: www.besselink-hovenier.nl

E-mail: info@besselink-hovenier.nl

ECOTRANS BV
Transport zonder grenzen

Ecotrans B.V. te Vorden is een transportbedrijf met

een modern wagenpark. Met name in het transport

van bulkgoederen voor de agrarische sector heeft

Ecotrans extra deskundigheid en ervaring in huis.

In verband met de toename van onze activiteiten

zoeken wij op korte termijn: 

CHAUFFEURS m/v
zowel fulltime als parttime als voor de avonden.

Wij vragen voor deze functie: 

* bezit van een chauffeursdiploma en 

rijbewijs B, C en E

* affiniteit met / ervaring in de agrarische sector

* wonende in de omgeving van Vorden

MEDEWERKER WASSTRAAT
Wij zoeken voor deze functie: 

* een fitte vutter of jongeman van minimaal 

17 jaar die ook leiding kan geven

* wonende in de omgeving van Vorden

Wij bieden:

* een prettige werksfeer

* goede arbeidsvoorwaarden

Voor informatie of sollicitatie:

Ecotrans B.V.

Ambachtsweg 18, 7251 KW  Vorden

t.a.v. de heer R. den Hollander

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 
Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem
Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 
E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Soms heeft een woning alleen een goede schilderbeurt nodig 
om in topconditie te blijven. Een andere keer moet er ook 
bouw kundig het een en ander gebeuren. Geen probleem:
we hebben alle vakmensen in huis om uw woning precies 
het onderhoud te geven dat nodig is. Alles onder één dak.
Met glasheldere afspraken. Daar worden u én uw woning beter van.

WE BRENGEN UW WONING
WEER HELEMAAL IN TOPCONDITIE 

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN

TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

levering vaste planten – heesters – bomen
plaatsen afrasteringen

Nieuw in Vorden!

PAPA BEER
PANNENKOEKENHUIS

opent haar deuren op 26 juli a.s.
Vanaf 11.00 uur bent u van harte welkom.
Uiteraard is er voor de kinderen een leuke attentie.

Graag tot ziens!
Adres: Ruurloseweg 64, 7251 LV  Kranenburg (Vorden)
Tel.nr.: 0575-556565 of 06-14514612 Kijk ook eens op: www.papabeer.nl

Woning zelf verkopen?
Vraag ons advies!

• Verkoop

• Taxatie

• Aankoop

• Deeldiensten

Telefoon: 0575- 55 55 82
e-mail: info@dirkvanderhouwen.nl
internet: www.dirkvanderhouwen.nl

Dirk van der Houwen
Makelaardij

Vorden

Administratiekantoor DE WENDING B.V.

Spalstraat 41, 7255 AB Hengelo Gld.

Telefoon 0575 - 461039

Wij zijn een administratiekantoor voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf
en de agrarische sector. Tot onze dienstverlening behoort het verzorgen van de
financiële administratie, de jaarrekening en de fiscale aangiften, alsmede advisering
op allerlei gebied. Daarnaast verzorgen wij voor een groot aantal klanten de
personeels- en salarisadministratie.

Wij zijn op zoek naar een full-time

MEDEWERKER PERSONEELS-/SALARISADMINISTRATIES (m/v)

U hebt daarnaast affiniteit met financiële administraties.

De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit:

Verzorgen van alle voorkomende werkzaamheden in de personeels- en salaris-

administraties, waaronder onder meer:

- het verzorgen eerstedagsmeldingen

- het (adviseren bij het) opstellen van arbeidsovereenkomsten

- het verzorgen loonheffing aangiften

- het verzorgen van periodieke loonopgaven aan pensioenfondsen e.d.

- het onderhouden van contacten met cliënten, belastingdienst,

pensioenfondsen e.d

Van kandidaten verwachten wij dat zij een ruime ervaring in de personeels- en 

salarisadministratie hebben. Kennis van diverse CAO’s (w.o. kleinmetaal, bouw,

schilders, landbouw en detailhandel) strekt tot aanbeveling.

Een gedegen kennis van het loonpakket Lopac is een pré.

Daarnaast dient de kandidaat goede contactuele eigenschappen te bezitten.

De kandidaten hebben een duidelijk adviserende rol naar de werkgevers toe.

Uw (bij voorkeur handgeschreven) sollicitaties voorzien van C.V. kunt u richten 

aan bovenstaand adres t.a.v. dhr. A. Zweers of dhr. M.A.G.M. Veldkamp

of aan a.zweers@dewending.nl
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Een foto van ‘Lokale Helden’! In
Partycentrum Langeler. Neet zo
eenvoudig umme  in het niejs te
kommen. De concurrentie is
merakels groot. En ok in Vorden
wil iej  zingend  biej Hotel Bak-
ker  graag op het podium staon.
‘De Grote Prijs’  veur het verbor-
gen zangtalent. Graag  d’n eer-
sten worden. Of  biej de jonge
boern ‘De Boer van het jaor‘
worden. Iets wieter weg, in Bel-
trum het jaorlijks modderge-
vecht winnen. En in de krante
een verhaal van een mevrouw
van 61 jaor. Ze wil allenig 2700
kilometers  fietsen. Of helemaol
enthousiast, lui in oew eigen
draaistool, kieken naor de ren-
ners in Frankriek, die zik een
ongeluk fietst, bult op bult af
umme een zo bewonderden ge-
len trui. Een groot antal had ge-
dacht veur die vier dage  een me-
dalje te kriegen veur een 40 of
50 km lopen per dag. As ganzen
achter mekaar an met dik 40
000 man.. Tippelen  rond Nijme-
gen. ‘De Helden ‘wandelaars.
Dat ging dit kear glad helemaols
mis.” Gert en Gerrie zit samen
onder het dikke bladerdak van
d’n olde lindeboom en bepraot
met mekaar de dinge van de
dag.; “Snap iej dat no Gert wat
bezielt zukke leu? Liever valt ze
d’r dood biej near dan dat ze op-
geeft. En no  is in Nijmegen dat
wandelgebeurn dan afgelast en
krig de organisatie kritiek oaver

zik hen. Ze hadden kunnen we-
ten dat het zo warm zol wor-
den!!  Ja en hadden ze het van te
veurn afgelast dan was de we-
reld te klein. Umdat ze gin me-
dalje kregen en neet een helden-
rol kunt vervullen. Wat veur een
lol is t’r te beleaven um as een
koppel kudde diern achter me-
kaar an te sjoksen.” Gert  meent
wel d’r wat van te begriepen.;”
Onze volk van tegenswoardig
hef eigenlijk alles wat een men-
se kan wensen. Een mooi huus
en lekker etten en drinken. Lan-
ge vacantie, een maond lang, en
nog vrieje dage, neum maor op
er is weinig of niks waor ze  kold
of warm van wordt. Het dage-
lijks wark is veur een deel een
noodzakelijk kwaad. Vrogger
,wie spaorn veur een eigen be-
drief of veur onzen trouwdag of
een eigen huus, ton wie jonk
waarn, lange dage  warken en
meu  an ’t ende van de dag. Gin
tied veur allerhande flauwekul.
En in dizze tied  is er weinig me-
ar te wensen veur  onze volk.  Ze
wilt zik leefst allenig nog uut-
sloven veur ‘leuke dingen’ .En
toch wilt ze heel graag bewon-
derd en geprezen worden. Dat
lukt biejkans neet met oew da-
gelijks wark. Wel met sport of
muziek. Op het wark  is alles
wat maor iets geveurlijk  is deur
de arbeids inspektie  met forse
boete’s uutgebannen. Maor in
de sport of wat daor op liekt kan

het neet hard of gek genog ga-
on. Want allenig dan kom iej in
de krante of op de T.V. Dan krieg
iej pas ne Helden Status. Men-
sen wilt zik bitter graag  onder-
scheiden, in de  krante of op de
T.V. in belangstelling staon. Dat
is altied wel zo gewest maor in
onze tied is het heel stark. Het
dagelijks wark liekt biejzaak en
vacantie en sport hoofdzaak. En
allerhande andere afleiding. Zo
as ne excursie op landgoed
Hackfort. Kieken wat de  geile
reebukke daor doot. Ze ver-
wacht grote belangstelling. Wat
denkt ze daor te heurn en te
zeen? Denkt ze no echt dat zon-
ne reebok  ne dek demonstratie
gif?”. Gerrie;” In oew geval is dat
neet de meuite weard, maor
wanneer iej een antal wekken
op zonne camping zit en is iets
anders wilt dan  uutrusten is
dat neet zo gek. Een  boern ge-
zegde ‘een zittend gat bedech
zik wat’. Allenig fietsen en wan-
delen zol niks veur oew wez-
zen.” Dat is in Gert zien geval
helemaol waor. Ze kriegt hem
neet in een klein tentjen of in
n’n kleinen caravan. En n’n gro-
ten kost wel 10 000 euro. Ai toch
in huus van alle gemakken bunt
veurzien wat zul iej oew dan
plaogen met kampeern? En zo
bunne wiej verschillend in onze
vacantie behoeften.

De Baron van Bronckhorst

Jan van Hal exposeert in de Rosmolen

Het historische gebouw de Rosmolen in Zeddam heeft van juni t/m eind sep-
tember een programma ‘Galerie Universart seizoen 2006’ waarbij kunste-
naars de gelegenheid krijgen hun werken te exposeren. Van kunstschilder
Jan van Hal uit Toldijk, hangt op 29 en 30 juli een serie nieuwe schilderijen.

Het schilderij van Jan van Hal dat werd genomineerd voor de Gelderlander Kunstprijs 2006
is te zien in De Rosmolen

Jan van Hal, die in 2005 de Gelderlan-
der Kunstprijs won, bezocht in het na-
jaar van dat jaar Botswana en Zambia
in zuidelijk Afrika. Hier kreeg hij in-
spiratie voor een geheel nieuwe serie
schilderijen, prachtige werken waarin
de sfeer van het land tot uiting komt.

Tijdens de reis maakte hij vele schet-
sen van dorpjes, hutjes, landschappen
met geel en rood zand, groene maar
ook dode bomen. Bronnen waarmee

de kunstschilder thuis verder werkte
en experimenteerde met kleuren en
materialen. Eén van de nieuwe wer-
ken werd genomineerd voor de Gel-
derlander Kunstprijs 2006 en hing eni-
ge tijd in de Gruitpoort in Doetin-
chem. Dit werk zal ook Zeddam te be-
zichtigen zijn. De Rosmolen is aan de
Bovendorpsstraat 21 in Zeddam. De
expositie van Jan van Hal is geopend
op zaterdag 29 en zondag 30 juli 2006,
van 11.00 tot 18.00 uur.

Veterinaire homeopathie is natuurlij-
ke geneeswijze. De producten die hier-
bij gebruikt worden bestaan uit home-
opathische geneesmiddelen, fytothe-
rapeutische producten, voedingssup-
plementen en verzorgingsproducten.
Al deze producten hebben een natuur-
lijke basis. En juist dat is essentieel. 

Het lichaam herkent de stof en ge-
bruikt deze als stimulans voor het zelf-
herstellende vermogen. Dit noemen
we prikkeltherapie. Het pakt de oor-
zaak van de kwaal aan, in plaats van
de symptomen te onderdrukken. 

Een goede bijkomstigheid is dat er
geen vervelende bijwerkingen optre-
den. Als uw dier op een natuurlijke
manier geholpen kan worden, heeft
dat natuurlijk de voorkeur. In de afge-
lopen jaren is duidelijk geworden dat
met deze producten vaak verrassende
resultaten worden geboekt. Deze me-
thode kan ook prima in combinatie
met de reguliere geneeswijze worden
gecombineerd.

Wanneer uw dier iets mankeert wor-
den eerst alle mogelijkheden met u
besproken, alvorens tot behandeling
over te gaan. Eventueel kan dan een
behandel- en adviesplan worden uitge-
werkt. Echter, voorkomen is beter dan
genezen! In de eerste plaats met een
optimale voeding vanaf het moment
dat het dier in uw gezin komt. 

Daarnaast is het van belang diverse as-
pecten als gewicht, oren en vacht te
controleren, te behandelen en te on-
derhouden. Ten slotte kunnen ook
een heel aantal problemen worden
voorkomen door een gedegen opvoe-
ding en begeleiding. Bij al deze aspec-
ten wil Elze u graag van dienst zijn.
Voor diegenen die geen vervoer voor
hun huisdier hebben of om andere re-
denen niet in staat zijn te komen kan
er advies en behandeling aan huis
plaats vinden.

Als derde telg uit een agrarisch gezin,
was Elze altijd tussen het vee te vin-

den. Op jonge leeftijd was ze al geïn-
teresseerd in homeopathie en de na-
tuurlijke werking van kruiden en
planten. Om ook in de toekomst met
dieren te kunnen werken besloot ze
een opleiding tot paraveterinair te vol-
gen en werkte ze in een grote dieren-
artsenpraktijk. Nu ruim vijftien jaar
later wil ze haar kennis over de phyto-
en kruidentherapie beter benutten,
verder uitbreiden en bij een breder pu-
bliek bekend maken, daarom heeft ze
besloten een eigen praktijk aan huis te
starten. Ruim veertig jaar geleden is
Elze geboren en getogen in Toldijk. Te-
genwoordig woont ze met haar man
Jan-Geurt en hun inmiddels volwas-
sen kinderen in Wichmond. 

Verder is Jan-Geurt jachthondentrai-
ner bij hondenclub Konsequent uit
Toldijk. Voor gedragsproblemen met
of training van uw hond kunt u even-
tueel bij hem terecht. 

MET DE VOLGENDE ZAKEN KAN
NATUURLIJK BETER U VAN
DIENST ZIJN:
• Advies; dmv gezondheids-check up

van uw junior-, volwassen of senior-
huisdier

• Verzorging en problemen van huid,
vacht, anaalklieren, nagels, gebit,
ogen en oren

• Gebitsreiniging; uitleg hoe het zelf
bij te houden

• Parasietenbestrijding; wormen,
vlooien, teken en schimmels

• Toediening van medicijnen
• Gewichtscontrole en voedingsadvies
• Gewrichts- en mobiliteit problemen
• Blaas- en nierproblemen bij oudere

dieren
• Spijsverterings- en darmproblemen
• Gedragsproblemen oplossen en

voorkomen
• Huisvestingsadvies
• Advies en hulp bij fokkerij en verlos-

kunde

Kijk voor meer informatie op de web-
site www.natuurlijkbeter.tk of bel,
geheel vrijblijvend, (06) 26 25 68 21
of bij geen gehoor (0575) 44 10 20.

Nieuw in Wichmond: 

Advies- en behandelcentrum
‘Natuurlijk Beter’

Huisdieren spreken tot onze verbeelding. Ze vormen een lid van het gezin,
want we houden van ze en we waken over hun welzijn en gezondheid.
Kortom, u wilt het beste voor uw huisdier! Maar het moet natuurlijk wel
allemaal betaalbaar blijven. Daarvoor bent u bij Natuurlijk Beter aan het
juiste adres. Elze Vleemingh heeft als boerendochter en paraveterinair
een levenslange ervaring met allerlei soorten dieren. Hierdoor ziet ze
vaak in één oogopslag wat het dier mankeert, waarna de oorzaak van de
kwaal wordt aangepakt. Soms wordt hierbij gebruik gemaakt van simpe-
le huis, tuin en keukenmiddeltjes. Andere keren biedt de reguliere aan-
pak uitkomst, maar vaak is veterinaire homeopathie de oplossing.

In verwachting?
Informeer gerust bij ons

naar de mogelijkheden

in geboortekaartjes.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

Halseweg 3
c
, 7021 CX Zelhem

Postbus 22, 7250 AA  Vorden

Tel. (0314) 62 50 53

Fax (0314) 65 06 43

Weevers druk

Bleekstraat1, 7255 XZ

Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60
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De Dierenbescherming roept daarom
eigenaren van (huis)dieren op goed
voor hun dieren te zorgen en de nodi-
ge voorzorgsmaatregelen te nemen. 

De Landelijke Inspectiedienst Dieren-
bescherming (LID) is momenteel extra
alert op mogelijke misstanden.Vol-
doende water en schaduw zijn erg be-
langrijk.

HONDEN EN KATTEN
Voor honden is het belangrijk dat ze
zo weinig mogelijk vervoerd worden
in warme auto's, laat staan dat ze lan-
gere tijd in de auto worden achtergela-
ten. Ze raken oververhit en sterven
snel. Zorg voor voldoende water en
schaduw en maak niet te lange en in-
tensieve wandelingen met de hond. 

Honden die graag zwemmen kunnen
in veilig water, waar geen botulisme is
aangetroffen, gerust afkoeling zoeken.
Katten zoeken graag een schaduw-
plekje in de tuin, zorg dat ze genoeg te
drinken hebben.

KNAAGDIEREN
Voor knaagdieren is het erg belangrijk
dat de hokken, die vaak buiten staan,
in de schaduw worden gezet en dat er
voldoende water aanwezig is. Dieren
die met deze temperaturen de hele
dag in de brandende zon staan, be-
zwijken. Dat geldt ook voor de verkoop
van kleine knaagdieren in de (veelal
erg warme) tuincentra. Daar worden
de dieren in plastic bakken, soms zon-
der drinkwater, onder hoge tempera-
turen gehouden. Voor een knaagdier
is een temperatuur boven de 25° in
het hok al gauw veel te hoog, waar-
door het diertje snel kan bezwijken.

BUITENDIEREN
Ook voor de dieren die permanent
buiten in de wei staan, zoals pony's,
geiten, paarden, schapen en koeien, is
schaduw zeer wenselijk en extra
drinkwater noodzakelijk. Zorg ervoor
dat de dieren kunnen schuilen onder
bomen of in schuurtjes en laat ze ze-
ker niet aan een zogenaamde 'stik'
staan. Dat beperkt de bewegingsruim-
te van de dieren zodat ze niet in staat
zijn om elders verkoeling te zoeken.

TIPS VOOR BEHANDELING
DIEREN BIJ EXTREME WARMTE
HONDEN
• Vermijd inspanning bij hoge tempe-

raturen. Uw hond is wellicht nog ac-
tief genoeg, maar na een tijdje spe-
len met b.v. een frisbee kunnen hon-
den oververhit raken.

• Een hitteshock als gevolg van over-
matige inspanning komt regelma-
tig voor. Als dit gebeurt, maak de
hond nat met een natte handdoe-
ken of de plantenspuit en leg hem
in de schaduw of kelder. Vertrouwt
u het niet, dan naar uw dierenarts.

• Wees voorzichtig met het uitlaten
van uw hond op asfalt en bestrating
die in de volle zon staat. Ze warmen
snel op door de korte afstand van

hun lichaam en het warme wegdek.
Ook raken ze normaal een deel van
hun warmte kwijt via hun voetzo-
len, maar dat gaat dan ook niet
meer. Beter is het om gras op te zoe-
ken of een gebied met veel schaduw.

• De meeste honden zwemmen graag,
maar u moet wel oppassen voor de
mogelijkheid van botulisme. Hon-
den en andere dieren kunnen er
ziek van worden, mensen krijgen
huidirritatie als ze in het besmette
water gaan. Ook andere pathogenen
kunnen zich met het warme weer
in het water ontwikkelen. Een
zwembadje in de tuin of op het bal-
kon is de veiligste optie en uw huis-
genoot kan daar naar eigen believen
gebruik van maken. 

AQUARIA, TERRARIA 
EN VOGELKOOIEN
• Vissen, reptielen en amfibieën die-

nen uit de zon gehouden te worden.
Deze dieren kunnen hun eigen tem-
peratuur niet reguleren en kunnen
oververhit raken als hun onderko-
mens in de zon komen te staan of in
een ruimte staan waar de tempera-
tuur hoog op kan lopen. 

• Denk er ook aan dat u rekening
houdt met de beweging van de zon.
Als u weggaat kunnen de dieren in
de schaduw staan terwijl er een
paar uur later de volle zon op staat.
Gordijnen voor 90 procent sluiten of
de zonnewering laten zakken is
vaak afdoende om oververhitting
door de zon te voorkomen. 

• De kamers waar de bakken staan
dienen ook voldoende geventileerd
te worden. 

• Vogelkooien dienen uit de zon ge-
houden te worden en het drinkwa-
ter van de dieren moet regelmatig
op versheid gecontroleerd worden.

REPTIELEN
Met het warme weer zal iedere rep-
tielenhouder extra moeten oplet-
ten.
• Met name oppassen op parasieten

door de hoge temperatuur en hoge
luchtvochtigheid. Bloedmijt ver-
spreidt zich met deze warmte ver-
schrikkelijk snel. U kunt bloedmijt
het beste 's avonds constateren, om-
dat de mijten lichtschuw zijn. In-
dien u er snel bij bent is dit heel
goed te behandelen met Frontline®.
Dit middel geeft heel goede resulta-
ten, vooral als u de Frontline® op
een doek spuit en niet op de slang.

• Een andere aanpak is wassen of
sprayen van de dieren met 1:50 ver-
dunde Ivomec®-vloeistof (werkzame
stof ivermectine, een ontwormings-
middel voor rund en varken). Ook
kan Ivomec® door een dierenarts
met ervaring met reptielen per in-
jectie worden toegediend.

• Water voor reptielen kan het best
gekookt worden of spa blauw ge-
bruiken en in ieder geval iedere dag
verversen. 

• Voor info en advies over reptielen,
zie www.reptielenopvang.nl.

HOKKEN EN RENNEN
• Dieren in hokken en rennen dienen

een schaduwplaats te hebben en de
verblijven dienen goed geventileerd
te zijn.

• Denk er ook aan dat u rekening
houdt met de beweging van de zon.
Als u weggaat kan het hok of de ren
in de schaduw liggen terwijl er een

paar uur later de volle zon op staat.
• Uiteraard dient u te zorgen voor vol-

doende vers water. Voor b.v. konij-
nen in buitenhokken kunt u wat
verkoeling geven door een plastic
fles met water te vullen, deze even
in de vriezer te leggen en deze in het
hok te bevestigen. Ook kunt u over-
wegen om gedurende de warmste
uren van de dag het hok in huis op
een koele plaats te zetten in plaats
van buiten in de warme tuin.

• 's Avonds als de zon gezakt is kunt u
rondom en op de kooi, met name de
dakbedekking, natsproeien, niet in
de kooi.

• Hang enkele malen per dag vers wa-
ter op, dat is koeler. Verschoon de
(natte plekken in de) kooi minimaal
dubbel zo vaak, omdat vochtige
broeierige plekken nu alle ongedier-
te aantrekken.

• Controleer ook regelmatig (dage-
lijks) uw dieren op de huidmaden-
ziekte!

• Geeft u groenten of versvoer, haal
het restant dan halverwege de dag
weg.

KONIJNEN
• Baadt een konijn niet, het blijft te

lang nat op de huid. Föhnen kan te-
veel op tocht lijken, waardoor zelfs
met dit warme weer een (vaak dode-
lijke) longontsteking kan worden
opgelopen, en weerom trekt een
klamme huid ongedierte aan, zoals
de aasvlieg (huidmaden, zie hierbo-
ven).

• Konijnen kunnen beter tegen koude
dan tegen warmte en zeker in de
buitenhokken van een meter is het
een extra benauwde bedoening.
Mocht u een konijn hebben wat lijkt
te bezwijken aan de warmte, leg
hem dan direct binnen op de tegels
of op een handdoek die om wat
koelelementen is gewikkeld (of een
plastic zak met ijs o.i.d. ipv een koel-
element) en bel uw dierenarts voor
advies.

DIEREN IN DE WEI
• Paarden, koeien, schapen, varkens,

etc. die in de wei staan moeten een
gelegenheid hebben om de zon te
ontvluchten. Een schaduwplaats
waar ze uit de zon kunnen staan is
dus hard nodig.

• De actie 'Bomen voor koeien' van
enige tijd geleden was voornamelijk
gericht op agrariërs maar ook hou-
ders van hobbydieren dienen reke-
ning te houden met de noodzaak
van schaduw voor hun dieren.

• Dieren de gelegenheid geven om de
stal in te gaan is vaak een praktische
en diervriendelijke oplossing, zeker
als daar stromend water voor han-
den is.

• En natuurlijk, in alle gevallen, vol-
doende vers water. Drinkbakken die-
nen dagelijks schoongemaakt en
met vers water gevuld te worden. In
het warme weer kunnen zich in ver-
vuild water makkelijk bacteriën ont-
wikkelen waar dieren ziek van kun-
nen worden.

DIEREN IN HET WILD
De meeste wilde dieren kunnen zich
doorgaans wel redden. Een vogelbadje
in de tuin met dagelijks wat vers water
is uiteraard altijd welkom. Zet het wel
op een hoge plaats neer, waar ze zich
veilig kunnen voelen en niet door kat-
ten besprongen kunnen worden.

Verzorging van dieren in de extreme hitte
Ook nu krijgt de Dierenbescher-
ming veel vragen en klachten over
de verzorging van dieren in de ex-
treme hitte. De klachten variëren
van opmerkingen over konijnen-
hokken in de brandende zon, po-
ny's in de wei zonder schaduw en
water, en honden die worden ach-
tergelaten in oververhitte auto's.

De Vuistborstel met zeepdispenser be-
reikt bijvoorbeeld óók de loze ruimte
achter een kraan. Maakt de 'hoek' tus-
sen wand- en vloertegels schoon. Komt
in de buurt van plinten. Bij kitranden
in de badkamer. Of bij het schuifme-
chaniek van je douchewand.

ERGONOMISCHE VORM
De Vuistborstel met zeepdispenser
heeft een ergonomische vorm en is
soepel doseerbaar. Voor het beste re-
sultaat vul je het reservoir met lauw

water en voeg je 1/5e deel van de
wonderbaarlijke allesreiniger Blue
Wonder toe.

ALS EEN TANDENBORSTEL
Voor een schoon en fris resultaat hoef
je alleen maar op 'press' te drukken.
Waarna je op zoek gaat naar de tot
voor kort lastig schoon te maken uit-
hoeken. Wat een tandenborstel is voor
een gezond gebit, is deze Schrobbor-
stel met zeepdispenser met zeep-
dispenser voor een heerlijk huis.

Nu gaat die oude tandenborstel toch echt de vuilnisbak in ... 

Nieuwe Vuistborstel met
zeepdispenser van Sorbo®

Een echt 'lekker ding', het nieuwe Vuistborsteltje met zeepdispenser
van Sorbo. Een heerlijke gadget die lekker in de hand ligt. Maar vooral
bijzonder praktisch is. Want de in alle opzichten handzame vorm maakt
het schoonmaken van de moeilijke hoeken tot kinderspel.

De bouwaanvraag wordt binnen de
voorbereidingen van het nieuwe be-
stemmingsplan "Schollenkamp" be-
handeld in een artikel 19, lid 2 proce-
dure. ProWonen streeft er naar om be-
gin 2007 daadwerkelijk met de bouw
te starten. De afdelingen Middelen,
Vastgoed en Strategie en de directie
zijn nu nog verdeeld over twee loca-
ties. In Eibergen aan de Borculoseweg
en in Zelhem aan de Dr. Grashuis-
straat. Zodra het nieuwe hoofdkan-
toor klaar is, worden de afdelingen

weer herenigd. De huidige kantoren
worden verkocht. De locatie van het
nieuwe hoofdkantoor maakt deel uit
van het bestemmingsplan "Schollen-
kamp". ProWonen heeft in goed over-
leg met de gemeente Berkelland en
projectontwikkelaar Roelofs Ontwik-
keling de exacte locatie bepaald. De to-
tale kaveloppervlakte van ProWonen
bedraagt circa 8500 m2. Het gebouw is
ontworpen door Feekes & Colijn uit
Utrecht. Roelofs ontwikkelt de rest
van het gebied.

ProWonen start bouwaanvraag
nieuwbouw hoofdkantoor

ProWonen heeft deze week een bouwvergunning ingediend voor de bouw
van het nieuwe hoofdkantoor aan de rondweg in Borculo.

De bas volgt, een toneellicht gaat aan,
de saxofoon laat de melodie horen.
Thanks for the memory. Dan zetten de
spotlights het theaterorkest The Mills
Fathers in het volle licht. 

De blues kon niet in betere muzikale
handen zijn dan bij gezamenlijk meer
dan tweehonderd jaar muziekbeoefe-
ning. Peter Hoefnagels vertelt het wa-
re verhaal van zijn eerste zangles, hij

was acht jaar in 1935, bij Roswita , mis-
schien wel de eerste negerin die in Ne-
derland woonde. Roswita werd niet
ver van New Orleans geboren, dus ze
kende de gospels, oorsprong van de
blues. 
De lijnen van de voorstelling worden
duidelijk als het publiek met de rader-
boot over de Missisippi van Memphis
naar New Orleans wordt gevaren en in
Basinstreet belandt.

Natuurlijk en vanzelfsprekend is de
overgang naar de ware Achterhoek als
Diny Hiddink vertelt. Haar eigen ge-
schiedenis is de geschiedenis van de
Achterhoek en die is niet zonder hu-
mor. De zaal geniet. 

Als Diny Hiddink vertelt, wordt het
hart warm en de lach gul in het koele
theater. En het is pas pauze als het pu-
bliek uit volle borst het tragische lied
van Friso Wiegersma en Wim Sonne-
veld heeft meegezongen met zanger
Peter Hoef over de vrouw die het lon-
ken niet kon laten, begeleid door Kees

de Brulne aan de piano. The Mills Fa-
thers zetten een overduidelijke melo-
die in, maar hoe heet die song ook
weer, vroeg het publiek zich af dat
voor merendeel nog geboren moest
worden, toen I can't give you anything
but love gemaakt werd. 

Het waren mooie tijden, toen men
niets dan liefde kon geven, want men
had geen of weinig geld, zingt Boris
Tomas, de zanger van het Franse zi-
geunerorkest. Ook het nostalgische
Mood Indigo van de grote Duke Elling-
ton bekoort de mensen. En dan is het

weer tijd voor Diny Hiddink. Ze beleeft
het zelf als ze het publiek erin deelt. 

"Hoe is het mogelijk," zegt een me-
vrouw na afloop, "dat ik nu pas uw
theater leer kennen. Zoiets hebben we
niet in Amsterdam." "Nee," zegt haar
man, "Dat heb je niet in Carré".

Reserveren aanbevolen, tel. (0575) 55
69 87, Theater onder de Molen, Linde-
seweg 29. Benefiet-voorstellingen voor
onderhoud van de Lindese Molen:
iedere woensdag om 20.00 uur tot en
met 23 augustus 2006.

Prachtige voorstelling in Theater Onder de Molen
Het is heerlijk koel in het theater vanwege de dikke muren onder de Lin-
desche Molen te Vorden. De voorstelling opent in het donker van het thea-
ter met vioolklanken die herinneringen oproepen aan muzikale tijden.



Na een verkoelende bui was het zater-
dagavond heerlijk toeven in de feest-
tent op de parkeerplaats van Hotel
Bakker. Er waren weer vele duizenden
bezoekers op het door Kas Bendjen ge-
organiseerde muzikale spektakel afge-
komen. De aftrap werd zoals gebruike-
lijk verricht door de winnaar van vorig
jaar. René van Kuijk deed dit op een zo-
danig overtuigende wijze dat waar-
schijnlijk niemand door heeft gehad
dat hij halverwege even de tekst kwijt
raakte van 'I've Got the Music in Me'.
Daarna was het de beurt aan Mick Jag-
ger en David Bowie. Oftewel de zingen-
de rietdekker Arjan Klein Geltink en
meester Stef Woestenenk van school
Het Hoge. Wat een show! Het dak ging
er gelijk vanaf. Het is dat Arjan Klein
Geltink de eerste editie van het song-
festival heeft gewonnen, anders had
het tweetal zeker op het ereschavot ge-
staan. 

CONSERVATORIUM 
Bijzonder vermakelijk was ook de act
van Willem Oldenhave en zijn muzi-
kale partner Lotte van Dam. Als
Mouth & McNeal gingen zij terug in
de tijd. Ook aan de kinderen was ge-
dacht. Denise Hofman, Suzanne Koers
en Ellen Lubbers kropen in de huid
van K3. Gekleed in hippe gekleurde
outfits sprongen ze over het podium
en leken ze plots wel tien jaar jonger.
Wat muziek allemaal niet met je kan
doen. 
Hoogtepunt voor de pauze was het op-
treden van Merel van Laake. Wat een
dijk van een stem. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat ze onlangs is toege-
laten tot het conservatorium. Vol zelf-
vertrouwen zong ze het heerlijke
nummer 'I just wanna make love tot
you' van Etta James. Voor Johnny Ad-
dink was het daarna nog een koud
kunstje om de tent helemaal op z'n
kop te zetten. Normaal gesproken is
hij de drummer van Op Drift, maar za-
terdagavond zong hij de lekkere mee-
zinger 'De Clown' van Ben Kramer. 

WERVELENDE SHOW
Na de pauze was het één wervelende
show. Het begon al gelijk goed met de
brandweerdames. Met 'It's raining
Men' hadden ze natuurlijk een gewel-
dig nummer gekozen. Maar ook qua
zang overtroffen de dames zichzelf. Al
het oefenen onder leiding van de
zangcoaches Marieke Besselink en
Maartje Epema was dus niet voor niets
geweest. In combinatie met hun zelf-
gemaakte jurken hadden de negen da-
mes niets aan het toeval overgelaten.
Een terechte nummer twee. Ook Mar-
cel ter Horst en Mark Groot Obbink

hadden met respectievelijk 'I go to Rio'
van Peter Allen en 'I want you back'
van Robbie Williams voor een lekkere
meezinger gekozen. Helaas zaten in
beide optredens wat schoonheidsfout-
jes waardoor ze niet op het erepodium
belandden. Dit laatste was wel wegge-
legd voor Bernadette Stegeman. Deze
23-jarige Almense deed in de regio al
aan meerdere songfestivals mee en
eindigde telkens in de bovenste regio-
nen. Met 'Not that kind of girl' van
Anastacia zong ze zich naar een derde
plek. 

NEDERLANDSTALIG 
De Nederlandstalige inbreng was dit
jaar groot op het Vordens Songfestival.
Met als absolute sfeermaker het num-
mer 'Ga maar weg' van Jannes. Lefbal
Jasper Koerselman die behalve op z'n
eigen bruiloft nog nooit op een podi-
um had gestaan deed net alsof hij dit
werk dagelijks doet. Hij kan zo de
showwereld in. Van een heel andere
orde was het optreden van Winand
Jansen. Met het gevoelige  'Avond' van
Boudewijn de Groot bezorgde hij het
publiek kippenvel. De uitsmijter van
de avond was het optreden van Paula
Biekart en Oscar Rondeel. Uitgedost in
jaren zeventig kleding kroop het twee-
tal in de huid van Ciska Peters en Ron-
nie Tober. Hun nummer 'Naar de ker-
mis' werd door het publiek luidkeels
meegezongen. Een heerlijke afsluiter
van een songfestival dat met name na
de pauze weer van een hoog niveau
was. De houdbaarheidsdatum van de-
ze formule is dan ook nog lang niet be-
reikt!

Het waren zaterdagavond de dames die de dienst uitmaakten op het Vor-
dens Songfestival. Merel van Laake was de terechte winnaar. Op overtui-
gende wijze vertolkte zij 'I just wanna make love to you' van Etta James. De
brandweervrouwen werden tweede gevolgd door Bernadette Stegeman.

Merel van Laake wint de vierde editie van
het Vordens Songfestival. 

Jong en veelbelovend! Dat geldt
zeker voor de Achterhoekse
band Empire Circle. 

Afgelopen vrijdag won het viertal
de Grote Prijs van Vorden. Een be-
tere aanmoedigingsprijs kun je
niet krijgen. Ze zijn tussen de 16 en
18 jaar oud en rocken alsof ze al
een heel leven achter de rug heb-
ben. Maar hoe kan dat ook anders
met nummers van Iron Maiden,
Metallica en Judas Priest. Tot kort
van tevoren was de band nog op
zoek naar een vaste bassist. In Vor-
denaar Arjan Knoef hebben ze de
juiste gevonden. Empire Circle
speelt op vrijdag 11 augustus in
het voorprogramma van het Baby-
BiggenMealBal van Kas Bendjen.  
Ook het optreden van de Metalli-
cats is het vermelden waard. In fei-
te gewoon de Vordense band The
Avalanche, alleen dan met enkel
nummers van Metallica. Geen ver-
wonderlijke keuze als je weet dat
drummer Wouter Gudde hele-
maal gek is van deze band. Met als

absolute uitblinker zangeres Rens-
ke Zenhorst!

Zanger Nick te Lindert van Empire
Circle, de winnaar van de Grote Prijs
van Vorden. 

Zangeres Renske Zenhorst kroop vrijdagavond in de huid van Metallica.

Juryvoorzitter Willy de Kreij en frontman Hans Krabbenborg van Kas Bendjen kijken te-
vreden toe. 

Buiten de prijzen maar zaterdagavond absoluut de best geklede vrouwen op het songfestival: Paula Biekart (links) en Lotte van Dam.

VROUWEN DOMINEREN OP VORDENS SONGFESTIVAL:  Merel van Laake winnares

Empire Circle 
wint Grote Prijs



Jaargang 2
Nr. 30
25 juli 2006

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Brandkraan onbruikbaar? Meld het aan de brandweer!

Voor een goede brandbestrijding is bluswater onontbeerlijk. In Bronckhorst
wordt bij 95% van de brandinzetten gebruik gemaakt van brandkranen. Het
is dus van groot belang dat deze brandkranen goed zichtbaar, bruikbaar en
vrij van obstakels zijn.

De brandweer maakt deze brandkraan vrij van woekerend groen

B en w stellen subsidiebeleid in
concept vast 
Beleid en regels liggen in inspraak tot 15 september a.s.

De gemeente Bronckhorst is bezig
met het opstellen van een nieuw
subsidiebeleid. In mei en juni
heeft overleg plaatsgevonden 
over het nieuwe concept subsidie-
beleid van de gemeente met de
huidige subsidieontvangers. 
Waar mogelijk is de input uit deze
bijeenkomsten meegenomen in 
de Beleidsregels en de Uitvoe-
ringsregels die b en w in concept
hebben vastgesteld. Tevens zijn
het Subsidiebeleidskader en de
Algemene Subsidie Verordening 
in concept vastgesteld. De stuk-
ken liggen van 17 juli t/m 
15 september 2006 ter inzage 

bij de afdeling Maatschappelijke
ontwikkeling in het gemeentekan-
toor en/of zijn te raadplegen via 
de website www.bronckhorst.nl
(onder Infobalie/Plannen &
projecten/Subsidiebeleid). 
Dit betekent dat een ieder hier-
over zijn of haar mening kan ge-
ven. Reageren kan zowel schrifte-
lijk (wat de voorkeur heeft) aan 
b en w, als mondeling bij één van
de medewerkers van de afdeling
Maatschappelijke ontwikkeling,
tel. (0575) 75 24 99. Met name de
inhoud van de Uitvoeringsregels is
van belang voor verenigingen en
instanties.

Brandweer geeft code DROOG af
Door de droogte en de warmte van
de afgelopen tijd 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
gesteld aan barbecues en sfeer-
vuren:
• sfeervuren en barbecues met

vaste brandstoffen, zoals hout en
houtskool zijn in natuurgebieden
niet toegestaan vanwege het ge-
vaar van vliegvuur (vonken die 
met de wind over grote afstand
meegevoerd kunnen worden)

• barbecues en sfeerfakkels zijn
alleen in eigen tuin toegestaan.

Voorwaarde is dat er een blusmid-
del, zoals een tuinslang of blusap-
paraat, 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 u door deze code DROOG
geen gebruik kunt maken van uw
ontheffing verbranden snoeihout,
neemt u dan contact op met de afde-
ling Bouwen en milieu van de ge-
meente, tel. (0575) 75 03 08. In over-
leg met u wordt dan een nieuwe
datum voor het verbranden van 
het snoeihout afgesproken.

door zijn de afstanden boerderijen/
woningen en brandkranen vrij groot.
Als een brandkraan of put onbruik-
baar, moeilijk of niet te vinden is,
moet de brandweer extreem grote
afstanden overbruggen om aan
bluswater te komen. De gevolgen
kunnen desastreus zijn. De vrijwilli-
gers van de brandweer Bronckhorst
zijn begonnen met het controleren
van brandkranen/putten en het
aanbrengen van gele driehoeken op
het wegdek. Deze gele driehoeken
worden op de weg geplakt om de
plek van een moeilijk vindbare
brandkraan of put aan te geven.
Naast de gegevens die de brand-
weer op kaarten in de voertuigen
heeft, dienen de pijlen in één oog-
opslag duidelijk te maken waar de
brandkraan of put zich bevindt. 
In noodgevallen telt immers elke
seconde. 

Gebreken
Brandkranen kunnen door diverse
oorzaken niet meer werken. De ge-
breken die de brandweer meestal
tegenkomt, zijn: 
• de brandkraanbehuizing is geheel

of gedeeltelijk weggedrukt of ka-
pot waardoor de kraan niet of
nauwelijks meer bruikbaar is

• de brandkraan is niet te vinden
omdat de oranje/rode aanwijspaal

ontbreekt en de brandkraan zelf in
het groen verscholen is

• er staan obstakels op of vlak naast
de brandkraan zodat deze niet (di-
rect) bruikbaar is.

Het wegdrukken van brandkranen
gebeurt vaak in de periode dat het
land bewerkt of geoogst wordt. Door
het gebruik van zware en brede
voertuigen/machines worden
brandkranen overreden of uitge-
ploegd. Hierbij gebeurt soms het-
zelfde met de bijbehorende aanwijs-
paal, of deze paal, meestal van plas-
tic, wordt bij het maaien van bermen
beschadigd. Het resultaat is dat de
brandkraan voor het leveren van
bluswater niet meer bruikbaar is,
met alle mogelijke gevolgen van
dien. Een probleem dat zich over 
het algemeen in de bebouwde kom
voordoet, is dat brandkranen ge-
blokkeerd zijn door obstakels zoals
containers, bouwmaterialen, gestort
zand en geparkeerde voertuigen.

Meld het de brandweer!
Ziet u dat een brandkraan kapot is of
dat er obstakels bij geplaatst zijn
waardoor de brandweer mogelijk
problemen kan ondervinden, neemt
u dan contact op met de afdeling
Openbare orde en veiligheid van de
gemeente, tel. (0575) 75 02 28.

Buitengebied
Ondanks een regelmatige controle
door de brandweer en waterbedrijf
Vitens, komt het toch nog wel eens
voor dat brandkranen of putten niet
meer te gebruiken of overgroeid zijn
op het moment dat de brandweer ze

nodig heeft. Deze problemen doen
zich vooral voor in het buitengebied.
Juist hier is de vindbaarheid en
bruikbaarheid van brandkranen van
extra groot belang. In het buitenge-
bied liggen brandkranen op relatief
grote afstand van elkaar en daar-

Eerste Gelderse Cultuurfonds-hypotheek toegewezen aan Vordens project 
Sinds eind 2005 is het mogelijk ge-
bruik te maken van het Cultuurfonds
voor Monumenten van de provincie
Gelderland. De provinciale Cultuur-
fondsen voor Monumenten verrui-
men de financiële mogelijkheden
voor restauratie en behoud van zo-
wel provinciale als gemeentelijke
monumenten en/of beeldbepalende
panden in beschermde stads-of
dorpsgezichten, door middel van
laagrentende leningen. Het is een
vernieuwend initiatief van het Prins
Bernard Cultuurfonds en het Natio-
naal Restauratiefonds. Gelderland
telt ruim 9000 gemeentelijke monu-
menten, verspreid over 58 gemeen-

ten. Gemeenten beschikken veelal
over bescheiden gemeentelijke res-
tauratiebudgetten, wat dit erfgoed
kwetsbaar kan maken voor verval. In
deze regio is een groeiende belang-
stelling voor leningen uit het Cul-
tuurfonds, ook van de zijde van mo-
numenteigenaren. Op dit moment
lopen er zes redelijk concrete aan-
vragen voor leningen van monumen-
teigenaren. De eerste lening is
toegewezen aan de restaurerende
familie Cruysen in Vorden. Deze
familie heeft dus de primeur van de
eerste Gelderse Cultuurfonds-
hypotheek. Meer informatie 
over restauratiemogelijkheden 

vindt u op de websites van het Prins
Bernard Cultuurfonds (www.cul-
tuurfondsvoormonumenten.nl) en
het Nationaal Restauratiefonds 
(www.restauratiefonds.nl). 

Subsidieverordening gemeentelij-
ke monumenten 2005
Als u onderhoud aan een gemeente-
lijk monument wilt uitvoeren, dan is
het ook mogelijk om hiervoor subsi-
die bij de gemeente aan te vragen.
Wanneer u meer informatie over de-
ze subsidieregeling wenst, neemt 
u dan contact op met de heren Cor
Hofs of Willem Hagens van de afde-
ling Ruimtelijke en economische

ontwikkeling (monumenten), tel.
(0575) 75 03 52/53. Er zijn nog moge-
lijkheden om voor dit jaar subsidie
aan te vragen!

Monumentenstadje Bronkhorst



Wat is huiselijk geweld
Huiselijk geweld is lichamelijk,
seksueel of geestelijk geweld, dat
door iemand uit de huiselijke kring
van het slachtoffer is gepleegd. 
De term verwijst naar de relatie:
dader en slachtoffer kennen elkaar
altijd. Huiselijk geweld komt voor in
alle lagen van de samenleving,
ongeacht leeftijd, inkomen of
achtergrond. Vrouwen, mannen,
kinderen en ouderen kunnen slacht-
offer zijn. Bijna de helft van de
Nederlanders is slachtoffer van
huiselijk geweld of is dat eerder
geweest. Slechts twaalf procent van

de slachtoffers doet aangifte. Kort-
om, het is een groot maatschappe-
lijk probleem.

Lage drempel
Het advies- en steunpunt moet de
drempel te verlagen om hulp te
zoeken bij huiselijk geweld. 
Het ASHG is bedoeld om hulp dich-
terbij te brengen en is een vraag-
baak voor iedereen: het advies- en
steunpunt geeft informatie en
advies, verwijst door en werkt
samen met alle hulpinstellingen.
Iedereen kan er altijd anoniem
terecht. Op die manier hopen de

initiatiefnemers ook de aangifte-
bereidheid te bevorderen. Huiselijk
geweld is immers strafbaar.

Hoe kunt u het steunpunt bereiken?
Het Advies- en Steunpunt Huiselijk
Geweld is bereikbaar via tel. (0900)
66 000 66 (10 ct/min) en via
info@huiselijkgeweldgelderland.nl
Er is geen bezoekadres. Meer infor-
matie kunt u ook vinden op de web-
site www.huiselijkgeweld.nl (klik in
de landkaart op Gelderland). 

Huiselijk geweld is niet normaal! Je kunt er wat aan doen!
Bel of mail het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in onze sa-
menleving. Om dat probleem aan te pakken, is eind vorig jaar het Advies- en
Steunpunt Huiselijk Geweld (ASGH) geopend. Dit is een initiatief van 19 ge-
meenten in Gelderland, waaronder Bronckhorst. Iedereen die iets te maken
heeft met huiselijk geweld kan altijd en anoniem bij het steunpunt terecht
voor advies, informatie en hulp: slachtoffers, maar ook getuigen, mensen
die een vermoeden hebben van huiselijk geweld en daders. Doel van het
ASGH is om mensen eerder in actie te laten komen, het geweld bespreek-
baar te maken en natuurlijk om het te stoppen. 

Huiselijk geweld is niet normaal! Je kunt er
wat aan doen!

Iepziekte is een ziekte onder ie-
pen, veroorzaakt door schimmels.
De schimmel groeit in de houtva-
ten van de boom. De boom produ-
ceert als reactie een gomblaas om
de groei van de schimmel te stop-
pen, maar daardoor raken de va-
ten ook verstopt. De schimmel kan
van het ene houtvat in het andere
komen met als gevolg dat er zo-
veel houtvaten verstopt raken dat
de boom afsterft. De schimmel
wordt verspreid door de iepen-
spintkever. Iepziekte is zeer be-
smettelijk. Ook dood hout (zoals
meegenomen brandhout) kan een
besmettingshaard zijn. Om de
ziekte onder controle te krijgen, is
het belangrijk dat de aangetaste

bomen gekapt, geschild en res-
tanten verbrand worden. Volgens
de Algemene Plaatselijke Veror-
dening van Bronckhorst moeten
door iepziekte aangetaste bomen
gekapt en vernietigd worden. Voor
het vellen van door iepziekte aan-
getaste bomen is geen kapvergun-
ning nodig. In de gemeente
Bronckhorst is op meerdere
plaatsen Iepziekte ontdekt. Op de
Beemsterweg in Laag-Keppel (28
bomen), Emmerweg in Steende-
ren (4 bomen), Bakerwaardseweg
in Bronkhorst (2 bomen), Teuben-
weg in Keijenborg (3 bomen) en
Het Hoge 65 in Vorden (2 bomen).
De gemeente heeft deze bomen
inmiddels geveld.

Iepziekte 

Naast Bronckhorst steunen de
gemeenten Aalten, Arnhem,
Berkelland, Bronckhorst, Doesburg,
Doetinchem, Duiven, Groenlo,
Lingewaard, Montferland, Oude

IJsselstreek, Overbetuwe, Renkum,
Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal,
Westervoort, Winterswijk en
Zevenaar het Advies- en Steunpunt
Huiselijk Geweld.

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

• Bronckhorst, 9 september 2006, comité Open monumentendag Bronckhorst, het houden van
een Open monumentendag, locaties: muziekkoepel Stationsplein in Zelhem, Wapen van
Heeckeren in Hummelo, kasteel Hackfort in Vorden en de Lindese Molen in Linde

• Hengelo Gld., 26 en 27 augustus 2006, Hamove, het houden van ritten met motorfietsen ge-
bouwd voor 1940, op diverse wegen in en om Hengelo, met start en finish bij de Hamove-molen,
Varsselseweg

• Hengelo Gld., 17 september 2006, van 14.00 tot 16.30 uur, gymnastiekvereniging Achilles,
jubileumuitvoering i.v.m. 80-jarig bestaan, loterij

• Hengelo Gld., 26 augustus 2006, buurtvereniging de Dunsborg, houden van een buurtfeest,
nabij manege de Gompert

• Steenderen, 26 augustus 2006, van 16.00 tot 20.00 uur, buurt-/straatfeest met barbecue en
spelletjes, tijdelijke verkeersmaatregel, Daliastraat

• Vorden, 14 oktober 2006, VAMC de Graafschaprijders, het houden van een endurorit voor moto-
ren op diverse wegen, straten en percelen rondom Vorden, start en finish Eikenlaan in Kranen-
burg

• Vorden, 23 t/m 27 augustus 2006, wijnhuis Vinesse, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,
tijdens Castle Fair 2006

• Vorden, 25 september 2006, van 19.30 tot 24.00 uur, sportcafe ’t Jebbink, ledenvergadering
Rabobank met live muziek, van 21.15 tot 22.00 uur, ongeveer 700 personen

• Vorden,18 t/m 27 augustus 2006, Via Via driehoeksborden, plaatsen van 9 driehoeksreclame-
borden

• Zelhem, 2 september 2006, buurtfeest, de Oldenoord, tussen nummer 2 en 12
• Zelhem, 24 september 2006, zalencentrum ‘t Witte Paard, vanaf 13.30 uur touwtrekwedstrijd,

groenstrook aan de Ruurloseweg
• Zelhem, 4 november 2006, van 08.00 tot 17.00 uur, Zelhemse auto- en motorclub, het houden

van een endurorit voor motoren op diverse wegen, straten en percelen rondom Zelhem, start
en finish bij ZAMC-clubgebouw, Korenweg 4

• Zelhem, John Matthijsen reclame, verzoek tot het aanbrengen van permanente lichtreclame
aan het pand Ruurloseweg 1, huidige lichtreclame komt te vervallen 

Bouwvergunningen 
• Baak, Molenweg 24, verbouw boerderij
• Drempt, Bronksestraat 2, verbouw woning
• Hengelo Gld., Riefelerdijk 2, vergroten ligboxenstal
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 80, vergroten bedrijfshal
• Hengelo Gld., Singel 20, plaatsen dakkapel
• Hengelo Gld., Singel 22, plaatsen dakkapel
• Hengelo Gld., Spalstraat 21, vergroten bakkerij
• Keijenborg, Uilenesterstraat 17, bouwen kapschuur
• Laag-Keppel, Julianalaan 3, verbouw woning
• Olburgen, Pipeluurseweg 3, bouwen ligboxenstal
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 1, veranderen winkel/woning
• Vorden, Hengeloseweg 6, vergroten woning
• Vorden, Lindeseweg 20, vergroten berging/hobbyruimte
• Vorden, Reeoordweg 4, verbouw woning
• Zelhem, Nijverheidsweg 9a, verbouw woning

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Halle, Abbinkstraat 1, voor het gedeeltelijk vergroten en veranderen van een berging, 

het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 23, lid 1 van de planvoorschriften van het
geldende bestemmingsplan ‘Halle en Velswijk’

• Hengelo Gld., Middenweg 36, voor het gedeeltelijk vergroten van een woning, het betreft een
vrijstelling met toepassing van artikel 3, lid 2 van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan ‘Oosterwijkse Vloed 1992’

De bouwplannen liggen vanaf 27 juli t/m 9 augustus 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. 

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Olburgen, Roggeland 17, voor het vergroten van een woning, het betreft een vrijstelling met

toepassing van artikel 7, lid 6, sub a van de planvoorschriften van het geldende bestemmings-
plan ‘Olburgen 1994’

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hengelo Gld., Singel 1, voor het vergroten van een woning/garage, het betreft een vrijstelling

van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Oosterwijkse Vloed 1983’

Deze twee ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 27 juli t/m 
6 september 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Bouwen en milieu. 

Voor alle voorgenomen vrijstellingen geldt: 
Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u
een afspraak maken met een van de medewerkers van de genoemde afdeling, tel. (0575) 75 02
88. 

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 13 juli 2006:
• Vorden, Hoge Slagdijk 2, voor het (tijdelijk) plaatsen van een woonunit, geldend bestemmings-

plan ‘Buitengebied Vorden 1982’ 

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.

Verleende vergunningen 
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 17 juli 2006: 
• Bronckhort e.o., 15 t/m 18 augustus 2006, wandelvierdaagse, stichting Achterhoekse wandel-

vierdaagse 
• Hengelo Gld., 21 t/m 30 juli 2006, stichting Elia, campmeeting, Kervelseweg 38
• Velswijk, 18, 19 en 20 augustus 2006, buurtvereniging Velswijk, buurtfeest optocht, kinder- en

volksspelen, vogelschieten in en om buurthuis d’n Draeijer



Openbare bekendmakingen  - vervolg

• Vorden, 19 augustus 2006, Bongerd tussen huisnummers 6 en 12, buurtvereniging de Bongerd,
buurtfeest, van 14.00 tot 00.30 uur de daaropvolgende dag

• Wichmond, 20 t/m 27 augustus 2006, stichting Oranjecomité Vierakker, feestweek op het eve-
nementenplein Lindese Laak en optocht 

• Zelhem, 19 augustus 2006, buurtfeest Vincent van Goghstraat, van 12.00 tot 02.00 uur de daar-
opvolgende dag

• Zelhem, 19 augustus 2006, straatbarbecue buurtvereniging Goudsbloemstraat, van 15.00 tot
00.00 uur

Verzonden 18 juli 2006:
• Zelhem, 27 juli 2006 19.00 uur tot 30 juli 20.00 uur, Markt, eetcafé de Groes, paalzitevenement,

ontheffing geluid, 29 juli 20.00 tot 24.00 uur en 30 juli 14.00 tot 20.00 uur
Verzonden 19 juli 2006:
• Vorden, 26 augustus 2006, buurtfeest, Mulderskamp 67 t/m 71
Verzonden 20 juli 2006:
• Keppel, 1 en 2 september 2006, ontheffing Drank- en Horecawet tijdens de Keppelse volks-

feesten, zalencentrum Veldhoen
• Hummelo, 25 augustus 2006, Bakkerstraat 5, tuinfeest met live muziek, van 20.00 tot 01.00 van

de dag daaropvolgend
• Zelhem, 19 augustus 2006, buurtvereniging Het Soerlant III, buurtfeest, grasveld hoek Zeven-

weg/Ermelinkstuk, van 16.00 tot 23.00 uur 

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 19 juli 2006:
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 61, veranderen garage/berging
• Vorden, de Koppel 11, veranderen kozijn
• Vorden, de Laegte 14, veranderen kozijn 
• Zelhem, Rubensstraat 1, bouw serre

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 19 juli 2006:
• Hummelo, Dorpsstraat 24, vergroten bijgebouw, verleend met vrijstelling op grond van artikel

19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Toldijk, Hardsteestraat 1, vergroten kweekkas
• Vierakker, Heerlerweg 6, vergroten rundveestal, verleend met toepassing van artikel 50 lid 4

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 16, plaatsen mestopslag silo, verleend met toepassing van

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

• Vorden, Deldenseweg 9, vergroten woning, verleend met toepassing van artikel 50 lid 4 van de
Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers

• Zelhem, Bergstraat 16, bouwen woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Zelhem, Cosmeastraat 2, vergroten schoolaccommodatie
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat ong., bouwen twee woningen, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Kruisbergseweg 16, veranderen woning
• Zelhem, Ruurloseweg 22, bouwen woning
Verzonden op 20 juli 2006: 
• Vorden, Kerkstraat 17, bouwen basisschool met peuterspeelzaal, verleend met vrijstelling 

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

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 19 juli 2006:
• Zelhem, Magnoliaweg 1, gedeeltelijk veranderen winkelpand

Kapvergunningen
Verzonden op 17 juli 2006:
• Vorden, Industrieweg 11, vellen van 3 berken, 3 boomhazelaars, 1 es, 3 esdoorns, 3 iepen, 

2 lijsterbessen en 1 tsuga, herplantplicht
• Vorden, Willem Alexanderlaan, voor het vellen van 1 hulst, herplantplicht
• Zelhem, Korenweg tegenover nummer 3, vellen van 1 beuk, noodkap, herplantplicht  

Sloopvergunningen 
Verzonden op 19 juli 2006:
• Hoog-Keppel, Oude Zutphenseweg 11, slopen van asbesthoudend dakbeschot
• Zelhem, Prunushof 2, slopen dak incl. dakbeschot, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 20 juli 2006:
• Drempt, Zomerweg 11a, gedeeltelijk slopen woning, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Thorbeckestraat 49, slopen schuur/berging, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, de Mulderskamp is in verband met het Mulderskampspektakel van 26 augustus 2006

12.00 uur tot 27 augustus 2006 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer
• Zelhem, in verband met een paalzitevenement en bijkomende activiteiten is de Markt op 29 juli

2006 van 16.00 tot 24.00 uur en op 30 juli 2006 van 00.00 tot 03.00 uur en van 13.00 tot 21.00 uur
afgesloten voor het verkeer

• Zelhem, van 21 augustus 2006 19.30 uur t/m 22 augustus 2006 01.00 uur is de Stephanotisweg,
tussen de Hengeloseweg en De Maccabae, afgesloten voor alle verkeer in verband met een
feestavond van de brandweer Bronckhorst

De verkeersmaatregelen gelden met uitzondering van het bestemmingsverkeer 

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

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

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

Wegwerkzaamheden
• Steenderen, van 15 augustus t/m 5 september 2006 wordt op de Dorpsstraat, tussen de Burge-

meester Smitstraat en de Landlustweg, het asfalt vervangen door gebakken klinkers
• Toldijk, van 28 augustus t/m 9 oktober 2006 wordt de Russerweg, tussen de Kruisbrinkseweg

en de Wethouder Massinkstraat, herstraat

Wegafsluiting door stofoverlast 
• Vorden, door stofoverlast door de aanhoudende droogte is de Bergkappeweg van 20 juli t/m 

1 september 2006, of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor het verkeer 

Aanvraag kapvergunning Amerikaanse eik
Dorpsstraat Vorden
B en w vragen een kapvergunning aan voor 1 Amerikaanse eik aan de Dorpsstraat in Vorden (ivm
ernstige ziekte). Omdat deze boom op de lijst staat van monumentale bomen wordt de openbare
voorbereidingsprocedure (artikel 3.4 Algemene Wet Bestuursrecht) gevolgd voor het aanvragen
van de kapvergunning. 

De aanvraag en de concept kapvergunning liggen van 26 juli t/m 6 september 2006 ter inzage bij
de afdeling Openbare werken in het gemeentekantoor. Gedurende deze periode heeft u de gele-
genheid om uw zienswijze in te dienen. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij het
beoordelen van de kapaanvraag.

Wet milieubeheer
Meldingen (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen tijdens de openingstijden gedu-
rende zes weken na verzending ter inzage de verklaringen tot acceptatie van een melding op
grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van: 
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 80a, voor de uitbreiding van de opslagruimte en de uitbreiding van

de expeditieruimte
• Toldijk, Lamstraat 12, voor het wijzigen van de locatie van enkele ligplaatsen en het niet reali-

seren van een mestkelder binnen de inrichting (het bedrijf)
• Toldijk, Zutphen Emmerikseweg 4, voor het bouwen van een veldschuur voor stalling en opslag
Deze verklaringen zijn op 19 juli 2006 verzonden.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichtingen verleende vergunningen
of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of
grotere nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichtingen ingevolge de vergunningen en de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mogen veroorzaken.

De veranderingen leiden niet tot andere inrichtingen dan waarvoor vergunningen zijn 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 deze besluiten.
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. 

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen vanaf 27 juli t/m 6 september
2006 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Baak, Zutphen Emmerikseweg 113, voor een oprichtingsvergunning voor het oprichten en in

werking hebben van een Firezone tankstation
• Hengelo Gld., Kremersdijk 1, voor een veranderingsvergunning voor een vleesvarkens- en

akkerbouwbedrijf
• Perceel kadastraal bekend gemeente Steenderen, sectie T, nummers 505, 506, 507, 508, 509,

510, 511 en 529, voor een veranderingsvergunning voor een Rioolwaterzuivering

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 29 september 2006. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de 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 beschikkingen. 

Tweede ontwerpbesluit  (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt vanaf 27 juli t/m 6 september 2006
tijdens de openingstijden het volgende tweede ontwerpbesluit ter inzage:
• Zelhem, Nijverheidsweg 3, voor een oprichtingsvergunning voor een onderhoud-, reparatie-,

las- en constructiewerkplaats



HOE WERKT HET?
Diplan is ideaal voor iedereen met
overgewicht, zowel volwassenen als
kinderen. Aan de hand van onder an-
dere lichaamsgewicht, sportactivitei-
ten en het resultaat van een vetme-
ting wordt het aantal benodigde calo-
rieën bepaalt. Vervolgens krijgen de
deelnemers een persoonlijk beweeg-
programma en een persoonlijke voe-
dingsprogramma met boodschappen-
lijst voor zeven dagen. Elke week volgt
een nieuw meetmoment en een
nieuw persoonlijk voedingsschema.

VOEDING De voedingschema’s be-
staan uit eenvoudige maaltijden en
gewone, lekkere en gezonde Holland-
se kost. Ook mediterraan afvallen kan
nu met Diplan. Dus geen ‘crashdieet’,
zoals je wel eens bij andere program-
ma’s hoort. Ook zijn er geen pillen,
poeders of dure drankjes nodig.

NIEUWE, GEZONDE GEWOONTE
Op deze manier vormt de deelnemer
heel gemakkelijk een nieuwe, gezon-
de gewoonte. En dat is de sleutel tot
succes van een blijvende gewichtsaf-
name. Want het gaat niet om even
een paar weken wat minder eten,
maar om daadwerkelijk anders te le-
ren eten en meer te bewegen. Zonder
terugval, jojo-effecten en zonder moti-
vatieproblemen.

START AUGUSTUS
Voor informatie of aanmelding kunt
u terecht bij sportcentrum AeroFitt.
Tel. (0575) 46 50 01.

Blijvend afslanken zonder honger

Diplan dieetbegeleiding bij AeroFitt
AeroFitt introduceert de hernieuw-
de opzet van Diplan dieetbegelei-
ding. Diplan is een succesvol pro-
gramma voor blijvende gewichts-
vermindering. Deelnemers hoeven
geen honger te lijden dankzij de
specifieke combinatie van: Uitge-

balanceerde voeding; Voldoende
beweging; Regelmatige ontspan-
ning; Duurzame motivatie.

Openbare bekendmakingen  - vervolg

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het tweede ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van
ter inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 29 september 2006. Indien u dat wenst worden uw per-
soonlijke 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

Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 87. Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen
of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen
tegen de definitieve beschikking. 

Gemeenschappelijke regeling Delta
Op 1 augustus 2006 treedt de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Delta in werking.
Aan de regeling wordt deelgenomen door de colleges van b en w van de gemeenten: Bronck-
horst, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen. De wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Delta is ingeschreven in het register gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27
van de Wet gemeenschappelijke regelingen en ligt ter inzage bij de afdeling de Werk, inkomen 
en zorg.

Na het samenvoegen van de VVV’s in
de gemeente Bronckhorst is een nieu-
we huisstijl ontwikkeld voor de VVV
Bronckhorst. Naast het nieuwe logo is
tevens een fotocollage gemaakt van
verschillende foto’s uit de mooie ge-
meente Bronckhorst. 
In totaal zijn de 12, door drukkerij
Weevers gemaakte, foto’s samenge-
voegd tot één grote overzichtsfoto die

men steeds terug gaat  zien in de huis-
stijl van de VVV Bronckhorst.
De fotocollage is op een formaat van 9
x 1 meter uitgeprint op linnen en siert
nu de ontvangsthal van Drukkerij
Weevers te Vorden die de huisstijl van
de VVV Bronckhorst heeft ontworpen.

Voor meer informatie:
www.vvvbronckhorst.nl

Fotocollage VVV Bronckhorst

Het nieuwe logo van de VVV Bronckhorst

Fotocollage in de ontvangsthal van Drukkerij Weevers

Tijdens de opening van het nieuwe
pand van Heegt Installatie aan de
Molenenk in Hengelo, konden be-
zoekers een bon invullen. Met de
ingevulde bon maakte men kans
een prijs te winnen. 

Uit de ruim 150 ingeleverde bonnen
heeft de notaris drie winnaars getrok-
ken. Kitty Berkhout uit Hengelo won
de eerste prijs (flat-screen tv). De twee-
de prijs (fiets) ging naar Nicole
Schreurs uit Hengelo. En de derde
prijs (dvd-speler) was voor Peter Klever-
wal uit Keijenborg. Carol van den
Toorn reikte namens Heegt Installatie
de prijzen uit.  

Heegt Installatie is gevestigd aan de
Molenenk 6 in Hengelo. Telefoon:
0575-465258. 
Zie ook op: www.heegt.nl

Prijswinnaars
Heegt
Installatie

De prijswinnaars in de showroom. Tweede
van links Carol van den Toorn van Heegt
Installatie.

Tussen half negen en tien uur melden
de kunstschilders zich bij de speciale
stand van het Kleurenpalet bij her-
berg de Gouden Leeuw. Daarna kun-
nen zij in volgorde van binnenkomst
een schilderplek uitzoeken in het his-
torische dorpskern of de directe omge-
ving. Vanaf drie uur 's middags kun-
nen de schilderijen worden ingele-
verd om te worden ingelijst voor de
expositie en jurering. Om half vijf zul-
len de dagwinnaars en de finalisten
worden bekendgemaakt. Belangstel-
lenden kunnen de hele dag de activi-

teiten van de kunstenaars in Bronk-
horst kosteloos volgen. Het Kleurenpa-
let van de Achterhoek is een initiatief
van de Lionsclubs in de Achterhoek
met als doel het culturele erfgoed van
de streek onder de aandacht van een
breed publiek te brengen. De afgelo-
pen vijf jaar zijn tientallen dorpen
door de hele Achterhoek door kunst-
schilders bezocht.  Dit jaar bezoeken
de (amateur)schilders Gelselaar, Lo-
chem, Bronkhorst, Vorden en Brede-
voort. De aftrap voor het Kleurenpalet
is op 1 juli gegeven in Doetinchem.
Daar werd onder grote publieke be-
langstelling een jeugdschilderdag ge-
houden rond de Kelder, het kleinste
kasteeltje van Nederland.

De dagwinnaars mogen hun schilde-
rijen op 27 augustus exposeren tij-
dens de grote slotmanifestatie in de
Burgerzaal van het gemeentehuis in
Zutphen. Daar wordt uiteindelijk ook
de winnaars van het schilderseizoen
2006 bekend gemaakt. Meer infor-
matie en opgave www.kleurenpalet.nl

Kunstschilders bezoeken
Bronkhorst
Tientallen (amateur)kunstschil-
ders uit heel Nederland komen za-
terdag 5 augustus naar Bronkhorst
en directe omgeving.  Daar zullen
de schilders tot in detail het oude
Achterhoekse dorpsleven op schil-
derdoek vastleggen. De schilder-
dag is onderdeel van het grote
kunstschilderevenement Kleuren-
palet van de Achterhoek dat deze
zomer voor de zesde keer de Ach-
terhoek doorkruist.



HOESLAKENS&LAKENS

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

D E K B E D D E N

K U S S E N S

PARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden: 
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit 

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/100 x 200 van 14,95 voor 9,95

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

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

180 x 200 van 23,95 voor 19,95

Waterbed maat van 25,95 voor 21,95

Cinderella basic katoenen 
hoeslakens

100% katoen in vele kleuren
80/200 van 13,95 voor 9,95

90/200 van 14,95 voor 9,95

90/220 van 15,95 voor 11,95

140/200 van 21,50 voor 13,95

160/200 van 22,95 voor 16,95

180/200 van 27,95 voor 18,95

180/220 van 29,50 voor 21,95

slopen 60/70 2 stuks nu 8,95

Cinderella lakens wit
100% katoen 

160/260 van 16,95 voor 12,95

200/260 van 24,95 voor 19,95

240/260 van 27,95 voor 21,95

Ook in diverse kleuren voorradig

Lakensets van Dommelin
Fraai gedessineerde lakens met slopen

1 pers. van 39,95 voor 29,50

2 pers. van 49,50 voor 34,95

litsjum. van 59,50 voor 44,95

litsjum. xl van 67,50 voor 49,95

Satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren 

80/200 van 23,95 voor 18,95

90/200 van 24,95 voor 19,95

140/200 van 34,95 voor 27,95

160/200 van 39,95 voor 31,95

180/200 van 42,95 voor 34,95

Slopen 60/70 per stuk     NU 11,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 pers. van 29,95 voor 24,95

2 pers. van 42,95 voor 29,95

litsjum. van 48,95 voor 34,95

litsjum. xl van 54,95 voor 39,95

onderslopen 60/70 nu 2 voor 12,95

3 Kamer kussen
90% dons + veren nu 39,95

Synthetisch kussen gevuld met luxorel
en een katoenen tijk, anti-allergisch,
goed wasbaar en bij te vullen.
van 32,95   nu p/st. 22,95 2 voor 39,-

Nieuw!!! Micro de luxe kussen
100% perkal katoenen tijk. Perfect
vochtregulerend + goed wasbaar.

van 39,95 nu 24,95

Travel kussen 35x50 anti-allergische 
vulling, incl. sloop, goed wasbaar

nu 19,95

Cool touch kussen
anti-allergisch tijk met natuurzijde 

van 37,95 p/st. voor 24,95

Neksteun kussen anti-allergisch met rits
waardoor u de dikte kunt aanpassen.

van 39,95 nu 29,-

3 kamer Comfort de luxe kussen
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits
van 79,95      nu 54,95 p/st. 2 voor 99,-

Zomerdekbedden
KATOEN OF ZIJDE MAÏS NIEUW!!! 90% DONS

1 pers. 140/200 van 59,95 nu 29,95 voor 39,95 nu 59,95

1 pers. xl 140/220 van 69,95 nu 34,95 voor 46,95 nu 69,95

2 pers. 200/200 van 89,95 nu 44,95 voor 59,95 nu 99,95

litsjum. 240/200 van 109,00 nu 54,95 voor 69,95 nu 109,95

litsjum. xl 240/220 van 119,00 nu 64,95 voor 79,95 nu 119,95

B A D G O E D

WEL 2000 DEKBEDSETS

1 persoons NORMAAL tot 95,- nu vanaf 29,-
2 persoons NORMAAL tot 135,- nu vanaf 39,-
Litsjumeux NORMAAL tot 155,- nu vanaf 49,-

Vandyck badstof badjas 
div. kleuren

van 59,95  nu 39,95

Badmatten
Synthetische badmatten 

bidetmatten en toiletmatten

HALVE PRIJS

Keukensets keukendoek  + theedoek

ELIAS, DDDDD + Jorzolino vanaf 4,95  

VAATDOEKJES nu 4 voor 4,95

Ovenwanten ELIAS van 7,50 nu 4,95

Pannenlappen ELIAS nu 2 voor 4,50

K E U K E N

ZOMER
opruiming
ZOMER
opruiming

strandlakens
Keuze uit wel 100 dessins 

Strandlakens vanaf 16,95

Kinderstrandlakens vanaf 9,95

2 persoons strandlakens nu 24,95

Donzen dekbedden
65% eendendons 4-seizoenendekbed, 
35% eendenveertjes.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 79,95

1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 89,95

2 pers. 200/200 van 249,- voor 125,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 145,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 159,-

90% eendendons 4-seizoenendekbed, 
10% ganzenveertjes.
1 pers. 140/200 van 249,- voor 149,-
1 pers. xl 140/220 van 279,- voor 169,-
2 pers. 200/200 van 409,- voor 229,-
litsjum. 240/200 van 459,- voor 269,-
litsjum. xl 240/220 van 499,- voor 299,-

4-seizoenen donsdekbed, 95% zachte 
ganzendons, carré gestikt. Het herfstdeel
is navulbaar.
1 pers. 140/200 van 379,- voor 199,-
1 pers. xl 140/220 van 439,- voor 239,-
2 pers. 200/200 van 559,- voor 299,-
litsjum. 240/200 van 679,- voor 359,-
litsjum. xl 240/220 van 799,- voor 419,-

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

Synthetisch 4-seizoenendekbed met
katoenen tijk. Anti-allergisch. 
Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 99,- voor 65,-
1 pers. xl 140/220 van 119,- voor 75,-
2 pers. 200/200 van 139,- voor 89,-
litsjum. 240/200 van 159,- voor 119,-
litsjum. xl 240/220 van 179,- voor 129,- Wollen dekbedden

Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 79,- voor 45,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 69,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 79,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 89,-

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

Effen en gestreepte baddoeken
in vele kleurstellingen.

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 12,-
washand van 2,25 p/st. nu 1,80

70/140 van 14,95 p/st. vanaf 9,95

Vandyck badmat
(Hotelmat) 100%katoen.

60/60 Toiletmat nu 16,95

60/60 Bidetmat nu 14,95

60/100 Badmat nu 24,95

67/140 Badmat nu 34,95

Vandijck badmat 
(Lussenmat) 100%katoen.

60/60 Bidetmat van 16,95 nu 12,95

60/60 Toiletmat van 14,95 nu 9,95

55/90 Badmat van 22,50 nu 14,95

60/110 Badmat van 36,50 nu 21,95

67/140 Badmat van 39,95 nu 29,95

Ranger Badgoed
in diverse kleuren

30% KORTING

Benetton velours badjas div. 
kleuren met shawlkraag 

van 59,95 nu 39,95

Badjassen

Keukensets   10 kleuren
van 9.95 voor 5,95



De internetsite
www.slagharen.com is dit
jaar compleet veranderd. 
Er zijn extra functies toege-
voegd als informatie over last
minute-aanbiedingen, online
boeken van verblijfsaccommo-
daties, kopen van entreekaarten
en aanmelden voor de nieuws-
brief. Niet alleen het uiterlijk
van de internetsite is vernieuwd.
Het digitale aanbod is verder

verbreed. Op de homepage kan
bijvoorbeeld al worden gekozen
voor de actuele aanbiedingen
voor een meerdaags verblijf in
een wigwam, vakantiewoning,
stacaravan of op de camping.
Op www.slagharen.com is ver-
der onder meer een overzicht
van de shows, informatie over
de ruim veertig attracties en ant-
woord op veelgestelde vragen te
vinden.

Voor de mensen die het liefst
overdekt zwemmen is er het
Bergbad. Breng uren door in
een fantasiewereld van water,
bergen, sneeuw en ijs. Wees ge-
rust, het water heeft geen ijzige
temperatuur, maar is heerlijk
verwarmd.
Dan is er ook nog Sunny Beach,
het zonnige strand van Slagha-
ren. Een waar speelparadijs in
het water! Terwijl de kinderen

zich vermaken in het speelpara-
dijs, kunnen de ouders lekker
uitrusten in een strandstoel.
Genieten voor het hele gezin.

Natuurlijk kun je ook een paar
uurtjes zwemmen en daarna ge-
nieten van alle attracties op het
park. Berg je zwemspullen op in
een van de bagageboxen, en je
kunt weer verder genieten van
al het moois.

Aanbiedingen op 
www.slagharen.com

Langer genieten van alle attracties

Gemak staat centraal bij brunch en ontbijt

Try-out Junior Songfestival in Circustheater

Lange zomerdagen afgesloten
met wervelende parade

tijdens de zomermaanden in Slagharen

Waterpret in Slagharen

Slagharen is meer dan alleen een attractiepark, je kunt er
ook volop genieten van de zwembaden. En dat alles voor
dezelfde prijs. Want wanneer je eenmaal de entreeprijs
betaald hebt, kun je van alle attracties, voorstellingen,
optredens en zwembaden onbeperkt genieten.

Attractiepark Slagharen is
in de zomermaanden extra
lang open; Dat betekent
extra lang genieten van de
ruim veertig attracties,
zwembaden, voorstellingen,
shows en optredens.

Maar ook de Zomerparade is
een absolute aanrader. In aan-
sluiting op de langere ope-
ningstijden vindt iedere zomer-
avond om 20.00 uur in Attrac-
tiepark Slagharen de spectacu-
laire Zomerparade plaats.
Tijdens dit unieke evenement
komen onder andere bijzondere
Oldtimers en diverse loopgroe-
pen voorbij. De parade kent di-
verse verrassende elementen
onder meer het Circus, de Hill
Billy Band en avontuur. Mis het
niet.

Zeven zangtalenten van negen
tot vijftien jaar zijn druk bezig
met de voorbereidingen voor de
nationale finale van het Euro-
visie Junior Songfestival. Na
een grootse auditie zullen zij tij-
dens de try-outs op 2 september
in het Circustheater weer alles
uit de kast halen om te laten
zien dat ze de hele zomer geoe-
fend hebben op een spetterend
optreden. 
En ook jij bent van harte wel-
kom om deze try-outs, onder

leiding van Tooske Ragas, bij te
wonen! 

Attractiepark Slagharen is be-
kend terrein voor de finalisten.
Op 26 mei 2006 werden 66 kin-
deren na een voorselectie door
de AVRO uitgenodigd om in
het Circustheater auditie te
doen. De dag van de audities
werden ze op de voet gevolgd
door Sipke-Jan Bousema, onder
andere bekend van het AVRO
jeugdprogramma; ZipZoo: co-

ördinaat X en De Museumben-
de. De auditanten moesten hun
liedje zingen voor de jury be-
staande uit onder andere zange-
res Sita, zangcoach Babette
Labeij en choreografe Lucia
Marthas. Dit was natuurlijk
hartstikke spannend, maar ge-
lukkig mocht iedereen hierna
het park in om te ontspannen.
De gemaakte opnames van de
audities, de try-outs en alles wat
de kinderen hebben meege-
maakt zal dagelijks te zien zijn

vanaf maandag 25 tot en met
vrijdag 29 september om 17.30
uur bij de AVRO op Z@pp
(Ned. 3). De nationale finale
van het Eurovisie Junior
Songfestival wordt gepresen-
teerd door Tooske Ragas en is
op 30 september aanstaande te
zien op Nederland 1. De win-
naar van de finale mag op 2 de-
cember 2006 Nederland ver-
tegenwoordigen tijdens de in-
ternationale finale in Boekarest,
Roemenië.

Gemak dient de mens. Dus
waarom die rompslomp van
eten kopen, tafel dekken,
koken en afwassen als het
ook anders kan?
Attractiepark Slagharen is dit
jaar gestart met brunches. 
Met Moederdag is het concept
voor het eerst geïntroduceerd.
Gasten konden na een ontvangst

met cocktail twee uur lang kie-
zen uit het ruime aanbod. Er
was een buffet met onder meer
soep, salades, verschillende
broodsoorten, vleeswaar, beleg,
warme snacks en koffie. Met
Hemelvaart en Pinksteren zijn
opnieuw brunches gehouden en
de reacties waren onverdeeld
positief. Daarom wordt voor de

verblijfsgasten iedere zondag na
de zomervakantie een brunch
gehouden.
Gemak speelt ook een rol bij de
all-in-arrangementen voor 55-
plussers, die van fietsen hou-
den. Ze kunnen een midweek in
een vakantiehuisje boeken en
bij de prijs is ontbijt en diner in-
begrepen. Wie fietsend de om-

geving wil verkennen kan ook
een lunchpakket voor onderweg
meekrijgen.
De brunches, ontbijten en diners
zijn in de nieuwe Mountain
Lodge. In deze vernieuwde 
accommodatie, geheel in Moun-
tainstijl, worden natuurproduc-
ten en gezonde en verse ingredi-
ënten gepresenteerd.

Ontcijfer de rebus en win gratis entree!
Attractiepark Slagharen houdt
in samenwerking met deze
krant een rebus voor kinderen
tot en met 12 jaar. Er zijn maar
liefst tien speciale toegangs-
kaarten te winnen. 
De winnaars kunnen, samen
met drie familieleden of vrien-
den, een hele dag gratis gebruik
maken van alle attracties, voor-
stellingen, optredens en zwem-
baden welke Attractiepark Slag-
haren te bieden heeft. Zelfs de
Circusvoorstellingen zijn inge-
grepen.
Wat moet je doen om te kunnen
winnen? Heel simpel, je bekijkt

de rebus eerst heel goed.
Probeer van de plaatjes en de
aanwijzingen een tekst te ma-
ken. Weet je de tekst, schrijf het
dan op een mooie kaart of teke-
ning voorzien van je naam,
adres en leeftijd en zend jouw
antwoord binnen twee weken
naar de redactie van deze krant. 
De prijswinnaars worden bin-
nenkort bekend gemaakt.

Attractiepark Slagharen heet de
gelukkige winnaars alvast van
harte welkom en wenst iedereen
heel veel succes met de rebus. 
Doe goed je best . . .
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Gedurende het hoogseizoen van
21 juli tot en met 3 september  is
het Attractiepark geopend van
10.00 uur tot maar liefst 20.00
uur. Dat betekent langer genie-
ten van alle attracties, 

zwembaden, shows, voorstellin-
gen en optredens. Zet het in je
agenda en kom ook in het hoog-
seizoen naar Slagharen.



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

menkhorst 
standbouw bv 

Al ruim 30 jaar
zijn wij een
gespecialiseerd
standbouwbedrijf
voor de complete
realisatie van
stands in binnen-
en buitenland.

Op basis van een 
brede kennis en
ervaring bouwen
wij zowel de
"traditionele"
stands in houtbouw
met schilderwerk, 
als ook in
systeembouw.

Van ontwerp tot 
de laatste schroef
staan we voor
creativiteit, 
service en 
vakmanschap.

Ter versterking van ons team zoeken wij op korte termijn:

voor het realiseren van stands op beurzen en tentoonstellingen 
in binnen- en buitenland (West-Europa).

Functieomschrijving
In teamverband stands voorbereiden vanuit onze werkplaats en
daarna op de diverse beurscomplexen opbouwen en demonteren.

Profiel
- een enthousiaste en flexibele instelling
- stressbestendig en oplossingsgericht denken
- een actieve houding en weten van aanpakken
- onze voorkeur gaat uit naar iemand met een timmeropleiding
- rijbewijs BE/CE is gewenst, of de bereidheid dit te halen.

Wij bieden je
Een leuke afwisselende baan gebaseerd op een 38-urige werk-
week.
Langdurig zomerverlof mogelijk. 
Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden (Cao ESAH) zijn in 
overeenstemming met ervaring en vakmanschap.

Schriftelijke sollicaties aan
menkhorst standbouw bv
Veldhoekseweg 13
7255 NH VELDHOEK
T.a.v. dhr. E.G.J. Menkhorst

standbouwers

menkhorst standbouw bv 

PRAKTIJK VOOR KLASSIEKE

HOMEOPATHIE

F. Q u i r i j n e n
NVKH geregistreerd
(vergoeding door zorgverzekeraars)
Gezondheidscentrum ,,De Gaikhorst’’
De Gaikhorst 2    7231 NB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 64 76

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

In onze SUPER DE BOER supermarkt

hebben wij plaats voor een jonge en enthousiaste 

Verkoopmedewerker (ster) 

o.a. Brood/kaas/vleeswaren

Flexibel inzetbaar, detailhandels gerichte opleiding,

Goede contactuele eigenschappen, 25 / 32 uur per week.

Een uitdaging voor iemand, die met het overige team

onze supermarkt tot een succes wil maken.

Schriftelijke sollicitaties met C.V. naar 

Aalderink supermarkt 
Dorpsstraat 14, 7221 BP  Steenderen

DRUKWERK

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)
Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP, Tele-

foon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-

ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Halseweg 3c
7021 CX  Zelhem

Tel. (0314) 62 50 53

Weevers druk

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

agentschappen

Weeversdrukkerij

ALZHEIMER
MAG GEEN
NATIONALE

RAMP
WORDEN



Agenda

EExxppoossiittiieess
Galerie ‘Achter het raam’,
Dorpsstraat 9a in Laag Kep-
pel. Tentoonstelling van beel-
dend kunstenaar en foto-
graaf Kristian Klok, t/m 31
juli.
Zomertentoonstelling in het
NPB-gebouw.
Foto’s van Fred Hazelhoff. De
fototentoonstelling is tot half
september te bezichtigen tij-
dens de open dagen van de
Kruidentuin ’t Zunnehöfken,
tijdens de Zelhemse Zomer-
feesten en voor en na dien-
sten in het NPB-gebouw.
Galerie Bibliotheek Zelhem
Expositie ‘Werk in Uitvoe-
ring’. De zomertentoonstel-
ling wil kunstliefhebbers in
contact brengen met de kun-
stenaar voor een opdracht
om een portret van kind,
huis, tuin, huisdier o.i.d. te
maken. De tentoonstelling
van werken van de kunste-
naars is geopend tijdens de
openingsuren van de biblio-
theek. Van 17 juli t/m 11 au-
gustus alleen geopend op de
dinsdag en vrijdag.
KattenGalerie La Dame Bas-
tet. Zomerexpositie ‘Kat en
andere dieren’, t/m 10 sep-
tember. Geopend op za. en
zo. van 14.00 tot 17.30 uur en
volgens afspraak.
Kruidentuin ’t Zunnehöf-
ken. Dagelijks vrij toeganke-
lijk. Inlichtingen verkrijg-
baar via tel. 0314-623105.
Palmitos Garden. Een kijkje
of rondleiding in een exoti-
sche tuin. Geopend op zater-
dag en zondag van 11.00 tot
17.30 uur. Andere dagen/tij-
den mogelijk op afspraak.
Doetinchemseweg 56 in Zel-
hem. Tel 06-50646294.
Tuin de Dennenboom. Geo-
pend tot eind augustus op
iedere zondagmiddag van
13.00 tot 17.00 uur en door de
week op afspraak.
Heem- en Siertuin Aldenhae-
ve. Twee in eigen stijl ontwor-
pen siertuinen. En een heem-
tuin met kruidenhof, vlin-
dertuin, wilde plantenwei en
hoogstam fruitboomgaard
met paddenpoel. Geopend in
juli op woensdag en zondag
van 11.00 tot 17.00 uur.
Boerderijmuseum Tenk. Per-
manente tentoonstelling van
oude landbouwwerktuigen
en gereedschappen, com-
pleet ingerichte ouderwetse
boerenkeuken. Tentoonstel-
ling van eeuwenoude urnen.
Traject vervaardiging Mid-
winterhoorn. Open tot 16
september op dinsdag, don-
derdag en zaterdag van 14.00
tot 17.00 uur. Herfstopenstel-
ling van 18 t/m 25 oktober da-
gelijks van 14.00 tot 17.00 uur
(‘s zondags gesloten).
Galerie ‘De Bisschop’, Broek-
straat 13 in Hummelo.
Expositie van Marli Hommel
met fascinerende schilderij-
en over paarden. Van 7 juli
t/m 13 augustus op vrijdag,
zaterdag en zondag van 13.00
tot 17.00 uur.
Zomerexpositie ‘Van alle tij-
den’ in de Lambertikerk in
Zelhem. Van 14 juli t/m 31
augustus met linosneden van
Anne van Buul.

11  aapprriill  tt//mm  2299  ookkttoobbeerr:: Heer-
lijckheid Slangenburg: Open-
stelling Koetshuis bij kasteel
Slangenburg op zaterdag en
zondag. 
Aanvang toernooi 13.00 uur.
2255  jjuullii::  Fietsgroep MBVO.
Start 9.30 uur bij de
Oranjehof. 10 km     
2255  jjuullii::  Demonstratie Kant-
klossen in museum ‘Erve
Tenk’ in Zelhem. Van 14.00

tot 17.00 uur.
2266  jjuullii::  Excursie Melkgeiten-
houderij (tel. opgave tot uiter-
lijk 12.00 uur op dag van
excursie) met videopresenta-
tie, rondleiding stal, proeven
van kaas en melk. Incl. con-
sumptie. Fam. Roekevisch,
Everhardinkweg 3a, Zelhem.
Tel. 0314-623145.
2266  jjuullii::  Dorpswandeling door
Zelhem onder leiding van
een gids. Vertrek om 10.00
uur bij de VVV-winkel aan het
Stationsplein. U kunt zich tot
uiterlijk één dag van te voren
aanmelden bij de VVV.
2266  tt//mm  3300  jjuullii::  Fuchsiaten-
toonstelling in de tuinen van
Kasteel Slangenburg.
2277  jjuullii::  Demonstratie Stoe-
lenmatten en Glas Graveren
in museum ‘Erve Tenk’ in Zel-
hem. Van 14.00 tot 17.00 uur.
2277  jjuullii::  Avond openstelling
van kruidentuin ’t Zunnehöf-
ken. Van 19.00 tot 21.00 uur.
2277  jjuullii::  Fietsgroep MBVO.
Start 9.00 uur bij de
Oranjehof. 25 km     
2277  jjuullii::  Fietstocht voor senio-
ren, georganiseerd door
Stich-ting Welzijn Ouderen
en KBO Drempt - Hummelo
en Keppel. Vertrek om 14.00
uur vanaf de Burgemeester
Panhuysbrink te Hoog-
Keppel.
2288  jjuullii::  Orgelconcert van
Dennis Vallenduuk in de
Lamberti Kerk in Zelhem.
Aanvang 15.30 uur.
2299  jjuullii::  Fietstocht van LTO /
NBvP / Vrouwen van Nu / VVV
Zelhem.
2299  eenn  3300  jjuullii::  Paalzitweekend
bij eetcafé de Groes met live
muziek op 29 juli van 20.00
tot 24.00 uur en 30 juli op-
treden van een dweilorkest
van 14.00 tot 20.00 uur.
3300  jjuullii::  Vierseizoenen wande-
ling ‘Zomer’, een IVN wande-
ling. Start bij de parkeer-
plaats van café ’t Onland,
Rekhemseweg 175 in Gaande-
ren. Aanvang 14.00 uur, duur
ca. 2 uur.
3300  jjuullii::  Jaarrit van ‘Onder de
Zweppe’, start om 10.00 uur
aan de Hogeveldweg 2. Pauze
tussen 12.30 en 13.30 uur bij
de fam. Sloetjes, Schutte-
straat 8 in Vorden.
3300  jjuullii::  Kofferbakverkoop
Varsseveldseweg 8 in Halle.
Van 11.00 tot 16.00 uur.
11  aauugguussttuuss::  Demonstratie
wolspinnen in museumboer-
derij ‘Erve Tenk’ in Zelhem.
Van 14.00 tot 17.00 uur.
22  aauugguussttuuss::  Excursie Melkgei-
tenhouderij (tel.opgave tot ui-
terlijk 12.00 uur op dag van
excursie) met videopresenta-
tie, rondleiding stal, proeven
van kaas en melk. Incl. con-
sumptie. Fam. Roekevisch,
Everhardinkweg 3a, Zelhem.
Tel. 0314-623145.
22  aauugguussttuuss::  Dorpswandeling
door Zelhem onder leiding
van een gids. Vertrek om
10.00 uur bij de VVV-winkel
aan het Stationsplein. U kunt
zich tot uiterlijk één dag van
te voren aanmelden bij de
VVV.
33  aauugguussttuuss::  Demonstratie
touwdraaien in museum
boerderij ‘Erve Tenk’in
Zelhem. Van 14.00 tot 17.00
uur.
33  aauugguussttuuss::  Fietsgroep MBVO.
Start 9.00 uur bij de Oran-
jehof. 25 km     
33  aauugguussttuuss::  Tweede fiets-
tocht Halle’s Belang. Start
tussen 18.30 en 19.30 uur bij
zaal Nijhof.
33  aauugguussttuuss::  Fietstocht Halle’s
Belang. Start tussen 18.30 en
19.30 uur bij zaal Nijhof in
Halle.
44  aauugguussttuuss::  Orgelconcert van

Cees van der Poel in de Lam-
berti Kerk in Zelhem.
Aanvang 15.30 uur.
55  aauugguussttuuss::  Openstelling van
kruidentuin ’t Zunnehöfken
tijdens de Zelhemse Zomer-
feesten. Van 14.00 tot 18.00
uur.
55  aauugguussttuuss::  Zelhemse Zomer-
feesten.
77  aauugguussttuuss::  ‘Over oude we-
gen’, een IVN wandeling.
Start op het kerkplein in het
hart van Hoog-Keppel.
Aanvang 14.00 uur, duur ca. 2
uur.  
77  tt//mm  1111  aauugguussttuuss::  Kinderva-
kantieweek voor kinderen
van de basisschool uit
Zelhem of omgeving.
88  aauugguussttuuss::  Fietsgroep MBVO.
Start 9.30 uur bij de Oran-
jehof. 10 km     
88  aauugguussttuuss::  Demonstratie
Grolsche wanten breien in
museumboerderij ‘Eve Tenk’
in Zelhem. Van 14.00 tot 17.00
uur.
99  aauugguussttuuss::  Fietstocht van
LTO/NBvP-Vrouwen van Nu/
VVV-Zelhem.
99  aauugguussttuuss::  Excursie Melkgei-
tenhouderij (tel. opgave tot
ui-terlijk 12.00 uur op dag
van excursie) met videopre-
sentatie, rondleiding stal,
proeven van kaas en melk.
Incl. consumptie. Fam.
Roekevisch, Everhardinkweg
3a, Zelhem. Tel. 0314-623145.
99  aauugguussttuuss::  Dorpswandeling
door Zelhem onder leiding
van een gids. Vertrek om
10.00 uur bij de VVV-winkel
aan het Stationsplein. U kunt
zich tot uiterlijk één dag van
te voren aanmelden bij de
VVV.
1100  aauugguussttuuss::  Fietsgroep
MBVO. Start 9.30 uur bij de
Oranjehof. 15 km     
1100  aauugguussttuuss::  Open morgen
van kruidentuin ‘t Zunne-
höfken. Van 10.00 tot 12.00
uur.
1100  aauugguussttuuss::  Demonstratie
houtsnijwerk en knipmutsen
haken in museumboerderij
‘Erve Tenk’ in Zelhem. Van
14.00 tot 17.00 uur.
1111  aauugguussttuuss::  Orgelconcert
van Mirjam Berendsen in de
Lambertikerk in Zelhem.
Aanvang 15.30 uur.
1122  aauugguussttuuss Oud papier
ophalen Hummelo en
Keppel.
1122  aauugguussttuuss::  Ouder&Kind
Toernooi op de Keppelse Golf-
club te Hoog-Keppel.
Aanvang: 12.00 uur.
1133  aauugguussttuuss::  IVN-wandeling
‘Langs de Zumpe en Ruige
Horst’. Start Hoek Badweg/
Rekhemseweg in Doetin-
chem. Aanvang 14.00 uur.
Duur ca. 2 uur.
1155  aauugguussttuuss::  Fietsgroep
MBVO. Start 9.30 uur bij de
Oranjehof. 10 km     
1155  aauugguussttuuss::  Demonstratie
patchwork in museumboer-
derij ‘Erve Tenk’ in Zelhem.
Van 14.00 tot 17.00 uur.
1166  aauugguussttuuss::  Dorpswande-
ling door Zelhem o.l.v. een
gids. Vertrek om 10.00 uur bij
de VVV. S.v.p. uiterlijk een
dag van te voren aanmelden
bij de VVV.
1166  aauugguussttuuss::  Excursie Melk-
geitenhouderij (tel.opgave tot
uiterlijk 12.00 uur op dag van
excursie) met videopresenta-
tie, rondleiding stal, proeven
van kaas en melk. Incl. con-
sumptie. Fam. Roekevisch,
Everhardinkweg 3a, Zelhem.
Tel. 0314-623145.
1166  aauugguussttuuss::  Avond Boswan-
deling o.l.v. de boswachter.
Aanmelden voor 16.00 uur bij
de VVV Zelhem.
1166  aauugguussttuuss::  Live muziek bij
de Mallemolen in Zelhem

VVVVVV  SSttaattiioonnsspplleeiinn  1100,,  77002211  CCNN  ZZeellhheemm,,  tteelleeffoooonn  00331144--662233881111,,  ffaaxx  00331144--662244551100..
OOppeenniinnggssttiijjddeenn  vvaann  ddee  VVVVVV  ZZeellhheemm  vvaannaaff  33  aapprriill  tt//mm  3300  sseepptteemmbbeerr;;  mmaaaannddaagg  tt//mm  vvrriijjddaagg  vvaann
1100..0000  ttoott  1177..0000  uuuurr  eenn  oopp  zzaatteerrddaagg  vvaann  1100..0000  ttoott  1155..0000  uuuurr..

met Climax. Van 20.00 tot
22.00 uur. Gratis toegang.
1166  aauugguussttuuss::  Dorpswandeling
door Zelhem onder leiding van
een gids. Vertrek om 10.00 uur
bij de VVV-winkel aan het
Stationsplein. U kunt zich tot
uiterlijk één dag van te voren
aanmelden bij de VVV.
1177  aauugguussttuuss::  Fietsgroep MBVO.
Start 9.00 uur bij de Oranjehof.
25 km  
1177  aauugguussttuuss::  Demonstratie
Stoelenmatten en Weven in
museumboerderij ‘Erve Tenk’
in Zelhem. Van 14.00 tot 17.00
uur.
1177  aauugguussttuuss::  Zomer-Ranking
Darttoernooi in de Mallemo-
len, Dr. Grashuisstraat 3 in
Zelhem. 
Info www.ijsseldart.nl 
en www.mallemolen.info
Aanvang toernooi 20.00 uur.
Inschrijfgeld € 6,- per avond.
De finale is op 31 augustus.
1188  aauugguussttuuss::  Orgelconcert van
Gijs van Schoonhoven met
Bennie Waanders op saxofoon.
Aanvang 15.30 uur.
1199  aauugguussttuuss:: Toonbeeld-con-
cert, kerk Voor-Drempt.   
2222  aauugguussttuuss::  Fietsgroep MBVO.
Start 9.30 uur bij de Oranjehof.
Dagtocht 40 à 50 km. Brood en
koffie meenemen.    
2233  aauugguussttuuss::  Dorpswandeling
door Zelhem onder leiding van
een gids. Vertrek om 10.00 uur
bij de VVV-winkel aan het
Stationsplein. U kunt zich tot
uiterlijk één dag van te voren
aanmelden bij de VVV.
2244  aauugguussttuuss::  Fietsgroep MBVO.
Start 9.30 uur bij de Oranjehof.
15 km     
2244  aauugguussttuuss::  Fietstocht voor
senioren, georganiseerd door
Stichting Welzijn Ouderen en
KBO Drempt - Hummelo en
Keppel. Vertrek om 14.00 uur
vanaf de Burgemeester Pan-
huysbrink te Hoog-Keppel.
3300  aauugguussttuuss::  Dorpswandeling
door Zelhem onder leiding van
een gids. Vertrek om 10.00 uur
bij de VVV-winkel aan het
Stationsplein. U kunt zich tot
uiterlijk één dag van te voren
aanmelden bij de VVV.
3311  aauugguussttuuss::  Fietsgroep MBVO.
Start 9.00 uur bij de Oranjehof.

25 km     
11  eenn  22  sseepptteemmbbeerr Volksfeest in
Hoog-Keppel, Laag-Keppel en
Eldrik.
55  sseepptteemmbbeerr::  Fietsgroep MBVO.
Start 9.30 uur bij de Oranjehof.
10 km     
77  sseepptteemmbbeerr::  Fietsgroep MBVO.
Start 9.00 uur bij de Oranjehof.
25 km     
77  sseepptteemmbbeerr::  Toneelavond Nij-
mansfeest. Aanvang: 20.00
uur.
88  sseepptteemmbbeerr::  Nijmansfeest.
Schoolfeest basisschool Nij-
man/IJzevoorde. Aanvang
13.00 uur. 19.00 uur Sterrit.
Vanaf 20.30 uur Dansen
m.m.v het duo ‘Reality’. Vrij
entree. 20.30 uur Jeugddisco
(t/m 15 jaar).  
99  sseepptteemmbbeerr::  Oud papier opha-
len Hummelo en Keppel.
99  sseepptteemmbbeerr::  Volksspelen.
Aanvang: 12.00 uur. Vanaf
20.30 uur Dansavond  met
Dans- & Show-band Fáshion’.
1100  tt//mm  1133  sseepptteemmbbeerr::  Volks-
feest in Hummelo.
1122  sseepptteemmbbeerr::  Fietsgroep
MBVO. Start 9.30 uur bij de
Oranjehof. 10 km     
1144  sseepptteemmbbeerr::  Fietsgroep
MBVO. Start 9.30 uur bij de
Oranjehof. 15 km     
1199  sseepptteemmbbeerr::  Fietsgroep
MBVO. Start 9.30 uur bij de
Oranjehof. Dagtocht 40 à 50
km. Brood en koffie meene-
men.     
2211  sseepptteemmbbeerr::  Fietsgroep
MBVO. Start 9.30 uur bij de
Oranjehof. 15 km   
2211  sseepptteemmbbeerr  Seniorenmiddag
voor de ouderen van Zelhem
in de zaal van Zorgcentrum
‘de Zonnekamp’ van 14.30 tot +
16.30 uur.  
2244  sseepptteemmbbeerr:: Rommelmarkt
Hummelo’s Gemengd Koor
aan de Van Heeckerenweg in
Hummelo.
2288  sseepptteemmbbeerr::  Fietsgroep
MBVO. Start 9.00 uur bij de
Oranjehof. 25 km     
55  ookkttoobbeerr::  Fietsgroep MBVO.
Start 14.00 uur bij de
Oranjehof. 15 km     
66  ookkttoobbeerr::  Slaatjesactie Pr.
Juliana.
1122  ookkttoobbeerr::  Fietsgroep MBVO.
Start 14.00 uur bij de

Oranjehof. 15 km     
1144  ookkttoobbeerr  Oud papier opha-
len Hummelo en Keppel.
1199  ookkttoobbeerr Seniorenmiddag
voor de ouderen van Zelhem
in de zaal van Zorgcentrum
‘de Zonnekamp’ van 14.30 tot +
16.30 uur.
1199  ookkttoobbeerr::  Fietsgroep MBVO.
Start 14.00 uur bij de
Oranjehof. 15 km    
2266  ookkttoobbeerr::  Fietsgroep MBVO.
Start 14.00 uur bij de Oran-
jehof. 15 km    
44  nnoovveemmbbeerr::  Najaarsconcert
Pr. Juliana in ‘De Brink’
44  nnoovveemmbbeerr::  Najaarsconcert
Chr. Mannenkoor Zelhem in
de R.K. kerk te Keijenborg.
1111  nnoovveemmbbeerr  Oud papier op-
halen Hummelo en Keppel.
1166  nnoovveemmbbeerr Seniorenmiddag
voor de ouderen van Zelhem
in de zaal van Zorgcentrum
‘de Zonnekamp’ van 14.30 tot +
16.30 uur.
2211  nnoovveemmbbeerr::  Winterbijeen-
komst Fietsgroep MBVO. Start
vanaf 14.00 uur bij de
Oranjehof. 
88  ddeecceemmbbeerr::  Kerstmarkt. Aan-
vang 14.00 uur.
99  ddeecceemmbbeerr Oud papier opha-
len Hummelo en Keppel.
1166  ddeecceemmbbeerr:: Kerstsamenzang
in de Lambertikerk te Zelhem.
Organisatie Chr. Mannenkoor
Zelhem.
2222  ddeecceemmbbeerr:: Kerstconcert R.K.
kerk Hengelo (G). Organisatie
Chr. Mannenkoor Zelhem
m.m.v. het koor Reborn.
2244  ddeecceemmbbeerr:: Kerstnachtdienst
R.K. geloofsgemeenschap
Zelhem in De Brink m.m.v.
Chr. Mannenkoor Zelhem.

22000077
55  eenn  66  jjaannuuaarrii::  Het 26e  V.IJ.V.
Volleybaltoernooi in de Pok-
kershutte te IJzevoorde. Deel-
name 16 teams.
2233  jjaannuuaarrii::  Winterbijeenkomst
Fietsgroep MBVO. Start vanaf
14.00 uur bij de Oranjehof. 
2200  ffeebbrruuaarrii::  Winterbijeen-
komst Fietsgroep MBVO. Start
vanaf 14.00 uur bij de
Oranjehof. 
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Weer kan ook te mooi zijn!!

De organisatie van de Zelhemse Zomerfeesten had dit jaar duidelijk te
kampen met ‘te’ mooi weer. Het was overdag zo warm, dat het publiek
maar mondjesmaat op de braderie en andere activiteiten afkwam. 
Wat er overbleef was wel een zwoele zomeravond die zich uitstekend
leende voor een Zomerfeest. Showband ‘Sesam’ zorgde ervoor dat het
publiek in de juiste stemming kwam en zo was het nog lang gezellig in
het centrum van Zelhem.

Woensdagmiddag 19 juli zijn de prijswinnaars van de avondvierdaagsewedstrijd van GGD Gelre-IJssel in
Apeldoorn in het zonnetje gezet. Saskia Laeijendecker, GGD-manager in Apeldoorn, reikte de prijzen uit.

Prijsuitreiking avondvierdaagse GGD Gelre-IJssel
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De afgelopen tijd heeft de GGD aan
kinderen van 4 tot en met 12 jaar
gevraagd om in een tekening,
gedicht of ander werkstuk te vertel-
len waarom het leuk is om in bewe-
ging te zijn. Een groot aantal kinde-
ren greep de wedstrijd aan om te
tekenen over hun favoriete sport.
Ook waren er gedichten over spor-
ten en in beweging zijn. Een jury
bestaande uit enkele GGD-medewer-
kers koos per leeftijdscategorie drie
winnaars. In de leeftijdscategorie 4
t/m 6 jaar gingen de prijzen naar
Odette de Groot, Naud Wellink en
Chiel Wellink, in de groep 7 t/m 9
jaar naar Maura Guépin, Loekie
Evers, Marcel Albers en in de groep
10 t/m 12 jaar naar Mike Derksen,
Dorien Heebink, Merel Israël.
De aanwezige prijswinnaars (een
aantal was al op vakantie) kregen
hun prijs uitgereikt uit han-den van

mevr. Saskia Laeijendecker van  GGD
Gelre-IJssel. Zij was onder de indruk
van de werkstukken van de kinde-
ren. Zij legde uit waarom de GGD
het zo goed vindt als kinderen veel
buitenspelen, aan sport doen en
meelopen met de avondvierdaagse.
Saskia: “Bewegen helpt je om
gezond te blijven. Het voorkomt dat
je te dik wordt en de kans dat je ver-
velende ziektes krijgt, is kleiner. Als
je al jong begint met bewegen en
sporten, dan zul je dat waarschijn-
lijk ook blijven doen als je ouder
bent. En wij als GGD willen graag
dat iedereen hier in onze regio lang
en gezond leeft”.
Degenen die niet aanwezig konden
zijn, krijgen hun prijs binnenkort
thuis gestuurd. Overigens ontvan-
gen ook alle overige deelnemers nog
een kleine attentie.

Barbequeweken bij Coop

Spreuk van de Week
“Ik kan hard lopen.” zei de blinden tegen de kröppelen, “Maor der
steet mien altied wat in de waege.”
“Ik kan goed zien.” zei de kröppelen tegen den blinden, “Maor ik kom
aoveral te late.”

Plaggen Hendrik.

Van maandag 24 juli tot zaterdag 12
augustus, 3 weken lang, geeft Coop
Zelhem iedere week een echte
Weber-BBQ weg! Bij besteding van

minimaal € 25,-- aan boodschappen
maakt u kans op de prijs. Iedere
week wordt er een winnaar uitge-
loot.
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Jaarrit ‘Onder de Zweppe’

Voor haar 27e jaarrit heeft de Zelhemse vereniging
voor het aangespannen paard ‘Onder de Zweppe’
gekozen voor een andere opzet. De tocht wordt na-
melijk een afstandsrit, waarbij gekozen kan woreden
uit routes van 30 en 40 km lengte. Vanaf 10.00 uur
starten de combinaties vanaf het terrein bij de fam.
Menkveld aan de Hogeveldweg 2. Het eerste deel van
de route voert over de prachtige paden en we-gen van
de ‘Dunsborg’ en landgoed ’t Zand, waarna er aan de
Hazenhutweg in Varssel een zogenaamde sherrystop
is. Via ‘Linde’ gaat de tocht vervolgens verder naar de
Schuttestraat waar op het terrein van de fam. Sloet-
jes (nr. 8) een pauze is ingelast (ongeveer 12.30 tot
13.30 uur). Na de pauze gaat de tocht via andere
wegen door Linde en Varssel weer terug naar het
startterrein aan de Hogeveldweg. Ook dit jaar is er
een verloting met prachtige prijzen, waarvoor de
loten te koop zijn op het startterrein en tijdens de
middagpauze. De trekking zal om ongeveer 16.00 uur
plaatsvinden op het startterrein bij de fam.
Menkveld.

Henk Wentink haalt onderdelen uit China
Eastern Scope, de blik op het Oosten
Al sinds de jaren ’80 is dhr. Henk Wentink, directeur van Eastern
Scope (betekenis: de blik op het Oosten) uit Zelhem, een regelmatige
bezoeker van China. “Aanvankelijk dachten we nog aan Japan en
Taiwan, maar die bleken al snel te duur te produceren. China bleek
een beter alternatief”, aldus dhr. Wentink. Een gesprek met hem lijkt
soms op een soort aardrijkskundeles, waarbij hij steden en provin-
cies in China aanwijst op een grote kaart achter hem, als ging het om
de topografie van Nederland. In de beginjaren kwam hij er als mede-
werker van het bedrijf Pashook, later nog voor andere werkgevers,
maar sinds1998 als zelfstandige voor zijn eigen bedrijf Eastern
Scope.

Dhr. Wentink rekent uit dat hij
inmiddels meer dan honderd keer
voor korte of langere tijd is af-
gereisd naar het onmetelijk grote
land in het Oosten. De bedoeling
van die reizen was en is nog steeds
om onderdelen te kopen of daar in
opdracht te laten maken, die hier
doorverkocht kunnen worden, met
de bedoeling om er zelf een boter-
ham aan te verdienen.
Dhr. Wentink: “China is een zoge-
naamd ‘lage lonen’ land. De pro-
ductiekosten liggen daardoor een
stuk lager. Daar staat echter tegen-
over dat je de spullen naar
Nederland moet vervoeren en als
je niet oppast, wordt het artikel
daardoor nog duurder dan wan-
neer het in Nederland zelf gepro-
duceerd was. Je moet dus denken
in grote hoeveelheden en het ver-
voeren van complete zeecontai-
ners, want dan kun je goedkoper
transporteren. Een tweede pro-
bleem is de wijze van volpakken
van zo’n container. Chinezen
‘lopen’ met z’n allen een container
vol, maar in Nederland moet het er
met  een heftruck weer uitge-haald
kunnen worden en dus moet je
zorgen voor pallets e.d.”.
Handel drijven in China gaat er
anders aan toe dan in Nederland
en Europa.
Dhr. Wentink: “In China is het
opbouwen van een netwerk van

belang. Je kunt er niet naar toe
vliegen, iets kopen en weer terug-
vliegen. Het maakt de Chinees in
principe ook niet uit voor welke
firma je komt. Jij komt en ze doen
zaken met jou (of niet). Ik ben er
voor meerdere bedrijven geweest,
maar kon gebruik maken van de-
zelfde netwerken en ook toen ik
voor mezelf be-gon, werkte dat het-
zelfde”.
‘Schoenmaker blijf bij je leest’ is
een andere les die Henk Wentink
in de loop der jaren geleerd heeft.
“Je komt daar allerlei producten
tegen voor een prijs waar je wel-
licht iets aan zou kunnen verdie-
nen in Nederland, maar als je je
niet voldoende verdiept in produc-
ten en productieprocessen, kom je
eenvoudig op de koffie. Daar waar
je verstand van hebt, speelt dat
geen rol”.
Henk en Eastern Scope heeft ver-
stand van metaalproducten en
heeft zich daar op toegelegd. “In
principe kopen we onderdelen
voor de productie van aanhangwa-
gens, paardentrailers, caravans e.d.
en een aantal van die producten
laten we daar in opdracht maken.
Van poten tot neuswielen en van
aanlasduimen tot complete schar-
nieren en alles er tussenin. Toen ik
in 1998 voor mezelf begon had ik
voldoende aan de afzet in
Nederland, maar het bedrijf is

Dank aan al degenen, 
die 10 juli 2006 voor ons tot een 

onvergetelijke dag hebben gemaakt,
door belangstelling en kaarten, 

bloemen en een handdruk.

Hartelijk dank daarvoor.
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gegroeid en dus zijn we zo langza-
merhand bezig om heel Europa tot
afzetgebied te maken”.
Door de uitbreiding kan dhr.
Wentink het niet meer in z’n een-
tje af en zo kwam in 2002 dochter
Mirjam bij in de zaak, een taak die
inmiddels is overgenomen door
haar echtgenoot Steven.
“Tot vorig jaar werkte ik ook
gewoon vanuit huis, maar door de
uitbreiding moesten we op zoek
naar een bedrijfspand en die von-
den we aan de Burg. Langmanweg
in Zelhem. Doordat we daar ook
magazijnruimte hebben kunnen
we nog gemakkelijker grote zen-
dingen kopen en gedeeltes ervan
tijdelijk opslaan”.
Henk Wentink heeft inmiddels
een grote binding gekregen met
China. Niet alleen hij komt er re-
gelmatig, ook een dochter en de
zoon hebben er, in het kader van
hun studie, een tijdje door-
gebracht. “Eigenlijk kun je niet
over het land China spreken, want
China is zo groot en er zijn zulke
grote verschillen tussen de ver-
schillende windstreken dat je je
vaak in een weer heel ander land
waant. Vergelijk het maar met
Europa en zet bijvoorbeeld een Fin
naast een Griek. Diezelfde ver-
schillen zie je in China, met
dezelfde taal- en sociale verschil-
len. Ook de technische ‘know how’
is heel verschillend en je moet er
dus ook regelmatig naar toe om in
de verschillende regio’s de juiste
producenten voor de producten te
vinden”.
En dus reist Henk weer af naar het
Oosten om ergens tussen
Hongkong en het verre binnen-
land personen in zijn netwerk te
ontmoeten voor overleg over de
productie van een nieuw onder-
deel om er vervolgens 100.000 van
naar Nederland te verschepen.

Eendjes voeren in vijvers en sloten is
leuk, maar schadelijk voor de vissen,
planten en eenden. Althans, als dat
niet met mate gebeurt. Te vaak wor-
den eenden, waterhoentjes en meer-
koetjes overvoerd en blijft het brood
liggen. Op de oever of in het water.
Door de toename van voedingsstof-
fen krijgt de vorming van algen en
kroos in het water een forse impuls.
Daardoor wordt veel zuurstof uit het
water onttrokken en dat kunnen vis-
sen, zeker onder de huidige, extre-
me omstandigheden, niet aan.  
Ratten
Als gevolg van de toenemende ont-

lasting van de watervogels - en door
eventuele meeuwen en ratten die op
het eten afkomen - komt er een over-
schot aan ammoniak in het water.
Daardoor neemt de waterkwaliteit
af. Ook al niet goed voor vissen en
waterplanten.
Het dumpen van brood heeft de
geschetste, negatieve gevolgen voor
het watermilieu. Verzocht wordt dus
met mate te voeren. Dat geldt voor
het hele beheersgebied van
Waterschap Rijn en IJssel. Het maakt
niet uit of we nu in Arnhem,
Zutphen of Groenlo zitten.

Voer eendjes met mate



De Ponyclub & Rijvereniging Bronck-
horst werd in 2002 opgericht, vanuit
de Ponyclub De Viersprong, waar de
ponyruiters naar de paarden overgin-
gen. In 2004 werd het eerste dressuur-
concours gehouden aan de Onder-
straat in Bronkhorst. Dit jaar werd het
concours gehouden in Toldijk. Voorzit-
ter Jan Vleemingh was zeer tevreden
over de accommodatie en de catering
van de familie Garritsen.

Voor het concours had hij wel meer in-
schrijvingen willen hebben, maar
doordat er meerdere concoursen wer-
den georganiseerd en ook de schoolva-
kanties al waren begonnen, bleef het
rustig. Ook het aantal pony’s was min-
der. Deze zijn minder favoriet en jon-
ge ruiters gaan al snel over naar paar-
den. “De kinderen van nu zijn ook gro-
ter,” vult Jan Vleemingh nog aan.

Om aan een dressuurconcours mee te
kunnen doen, moeten de ruiters voor-
al veel oefenen. Daarna kan worden
ingeschreven voor een wedstrijd. Er
gelden kledingvoorschriften van de
clubs die door de landelijke organisa-
tie zijn vastgesteld. Tot aan een bepaal-
de klasse wordt tijdens de proef ook
gelet op de verzorging van ruiter en
paard. In verband met het bijzonder
warme weer mochten de ruiters ook
kiezen om in zomertenue te rijden.
Hier werd in de middag wel gebruik
van gemaakt.

De ZZGP, Zeer Zwaar Grand Prix, is
een hoog landelijk niveau, in een apar-
te Stichting gevat. Deze klasse werd
dit weekend alleen in Toldijk verre-
den, met prachtige proeven om naar
te kijken. Volgend jaar zal de Stichting
ZZGP samengaan met de KNHS, de Ko-
ninklijke Nederlandse Hippische
Sportbond. Verder werd in de klasse B,
L1, L2, M1, M2, Z1, Z2, ZZ-Licht, Prix St
George en DS-7 gereden.

Op een naastgelegen terrein konden
de ruiters inrijden. Door de kleinere
groepen ruiters was daar genoeg
ruimte en kwamen er geen botsingen
voor. Daarna kon na oproep worden
gestart met een proef, die ongeveer 6
minuten duurt. Het te volgen par-
cours wordt voorgelezen vanaf de zij-
kant van de kring. In totaal kunnen
300 punten worden verdiend, 10 pun-
ten per onderdeel. Bij een puntento-
taal van 180 punten wordt een winst-
punt gegeven, die meetelt voor promo-
tie. Bij 10 winstpunten mág, maar bij
20 punten moet er een klasse hoger
worden gereden. In de lagere klassen
worden extra prijzen uitgereikt, zoals
een zak brokken. In de klasse Z wor-

den meerdere onderdelen gejureerd,
de puntentelling gaat dan anders.
De prijsuitreikingen werden steeds zo
kort mogelijk na de verreden wed-
strijdklasse gehouden.

ZZGP-DRESSUURWEDSTRIJD
ZATERDAG: KLASSE ZZ-LICHT 
ZZ-L/NR.47 DRESSUURPROEF 
Jury H - Mw A Eijsink, C - Hr A Hamoen
Nummer, Amazone/ruiter, Paard, H, C,
TT, %.
1. Annemiek vd Vorm, Scandic, 185,
215, 400, 62.50%; 2.  Ilse v Cranen-
broek, Valentino, 189, 207, 396,
61.88%; 3. Christianne Goes, Accoun-
tancy Jip, 189, 204, 393, 61.41%; 4.
Wiep Kwakernaak, Perieka, 198, 194,
392, 61.25%; 4. Mirjam Mischner, Sul-
tan Suprime, 202, 190, 392, 61.25%.

KLASSE ZZ-LICHT ZZ-L/NR.48
DRESSUURPROEF
Jury H - Mw J Noorbergen C - Mw H
Gerritsen
Nummer, Amazone/ruiter, Paard, H, C,
TT, %.
1. Annemiek vd Vorm, Scandic, 195,
197, 392, 63.23%; 2. Karin Pettersson,
Cleopatra, 191, 192, 383, 61.77%; 3.
Anita Bronkhorst, Patrick, 184, 193,
377, 60.81%; 4. Jean-Rene Luijmes, SBZ.
Prins, 183, 192, 375, 60.48%; 4. Ilse v
Cranenbroek, Valentino, 185, 190, 375,
60.48%.

KLASSE LICHTE TOUR PRIX ST
GEORGES DRESSUURPROEF 
Jury H - Hr D d Haas, C - Mw M Drohm
Nummer, Amazone/ruiter, Paard, Va-
der, H, C, TT, %.
1. Christa Laarakkers, Tsjabring, 254,
259, 513, 64.13%; 2. Joyce Vroom, Ny-
singh Ramanaz, 249, 253, 502, 62.75%;
3. Carolien Reverdink, Port-Au-Prince,
249, 252, 501, 62.63%; 4. Nathalie
Smeets, Grandia’s Perro, 246, 249, 495,
61.88%; 5. Tosca Visser, Opportunity,
246, 245, 491, 61.38%.

KLASSE LICHTE TOUR DS-7 DRES-
SUURPROEF 
Jury H - Mw A Eijsink, C - Hr A Hamoen
Nummer, Amazone/ruiter, Paard, H, C,
TT, %.
1. Tosca Visser, Opportunity, 271, 286,
557, 63.30%; 2. Alice Schuurman, Pit-
ball, 271, 270, 541, 61.48%; 3, Monique
vd Heuvel, Ernis Ludwig, 253, 279,
532, 60.45%; 4. Carolien Reverdink,
Port-Au-Prince, 272, 258, 530, 60.23%;
5. Olga Boucher, Merudin, 259, 270,
529, 60.11%.

UITSLAGEN VAN ZATERDAG 
met Nummer, Naam ruiter, Naam po-
ny, Vereniging, Categorie en Punten/
Percentage.

RING 1:
Z1-Z2 dressuur Proef 24-40 Jury Dhr
Frederiks
1. Suzanne Snijders, Grog, Hengelo
Gld, E, 241, 6,34%, Z2; 2. Hester Slegt,
Woodrow Carisbrooke, De Graafschap,
D, 200, 5,88%, Z1.

RING 2:
Z1-Z2 dressuur Proef 23-41 Jury Mevr
Drohm
1. Suzanne Snijders, Grog, Hengelo
Gld, E, 249, 6,22%, Z2; 2. Hester Slegt,
Woodrow Carisbrooke, De Graafschap,
D, 207, 6,08%, Z1.

RING 3:
M1-M2 dressuur Proef 16-20 Jury Dhr
Frederiks
1. Anke Woerts, Tamara, De Graaf-
schap, D, 199, M1; 2. Hester Slegt, Hop-
penhof’s Shardon, De Graafschap, D,
198, M1; 3. Carlijn Kingma, Knurp, De
Graafschap, E, 188, M1; 5. Sandra Jan-
sen, Roxane, Gompert, E, 179, M1; 6.
Marit Kouwenhoven, Sara, De Graaf-
schap, E, 174, M2; 7. Karin Wassink,
Yasmine, Hengelo gld, E, 171, M1.

RING 4:
M1-M2 dressuur Proef 15-19 Jury Mevr
Prinsen
1. Marleen Vermey, Nucaro, De
Spreng, D, 186, M1; 2. Hester Slegt,
Hoppenhof’s Shardon, De Graafschap,
D, 182, M1; 3. Sandra Jansen, Roxane,
Gompert, E, 173, M1; 4. Anke Woerts,
Tamara, De Graafschap, D, 171, M1; 5.
Karin Wassink, Yasmine, Hengelo gld,
E, 163, M1; 6. Carlijn Kingma, Knurp,
De Graafschap, E, 156, M1; 7. Marit
Kouwenhoven, Sara, De Graafschap, E,
149, M2.

RING 11:
B dressuur BC Proef 4 Jury Mevr Spaan
1. Carine Kleine, Sjors, Gorssel-Zut-
phen, B, 185; 2. Cato Hemels, Tobias,
De Gompert, B, 185; 3. Angeline Schen-
ning, Shakira, De Doornslagruiters, C,
180; 4. Vera Kingma, Sunny Boy, De
Graafschap, C, 171.

B DRESSUUR KLASSE DE: 
1. Sherin Hogenkamp, Ayla, De Doorn-
slagruiters, D, 202; 2. Sebastiaan Ha-
mer, Sunshine of Toys, De Graafschap,
D, 188; 3. Lynn Woerts, Jibon, Hengelo
gld, D, 183; 4. Jorieke Pellenberg, Urba-
nus, De Graafschap, E, 183; 10. Edien
Houwers, Sara, Hengelo gld, E, 174; 11.
Lisa Denekamp, Ugranta, De Gompert,
E, 173; 13. Nanda Zadelhoff, Twinkel,
De Doornslagruiters, E, 168; 16. Jody
van de Kamp, Dundee, De Zevensteen,
D, 164.

RING 12:
B-dressuur Proef 3 Jury Mevr de Boer 
1. Carine Kleine, Sjors, Gorssel-Zut-
phen, B, 184; 2. Angeline Schenning,
Shakira, De Doornslagruiters C, 183; 3.
Vera Kingma, Sunny Boy, De Graaf-
schap, C, 181; 4. Cato Hemels, Tobias,
De Gompert, B, 178. 

B DRESSUUR DE: 
1. Sherin Hogenkamp, Ayla, De Doorn-
slagruiters, D, 198; 2. Laura Koerntjes,
Mandy, Varus, E, 190; 3. Sebastiaan Ha-
mer, Sunshine of Toys, De Graafschap,
D, 188; 4. Kenneth Jansen, Natasja, De
Liemers, D, 186; 5. Lynn Woerts, Jibon,
Hengelo gld, D, 185; 6. Jorieke Pellen-
berg, Urbanus, De Graafschap, E, 185;
8. Manon ter Maat, Rolo, Zelhem eo, E,
176; 10. Lisa Denekamp, Ugranta, De
Gompert, E, 172; 14. Edien Houwers,
Sara, Hengelo gld, E,168; 15. Nanda Za-
delhoff, Twinkel, De Doornslagrui-
ters, E, 167; 16. Jody van de Kamp, Dun-
dee, De Zevensteen, D, 157.

RING 13:
L1-L2 dressuur Proef 8-12 Jury Mevr
Weijers
1. Jemaine Pellenberg, Tania, De Graaf-
schap, C, 178, L1; Puck Hoppenreijs,
Whitney. De Gompert, B, 178, L2.

L1 DRESSUUR DE: 
1. Debbie Willems, Anoek, De Gom-
pert, E, 194; 2. Ludo Visser, Mysta, Zel-
hem eo, D, 191; 3. Eline Visser, Tygo,
Zelhem eo, D, 191; 4. Wietske Reijers,
Jackie, Hengelo gld, E, 182; 5. Talitha

Bronckhorster paardendagen bij Vleesboerderij Garritsen

Dressuurconcours rustig verlopen

Ponyclub & Rijvereniging Bronckhorst organiseerde voor een tweede keer
de Bronckhorster paardendagen op zaterdag 15 en zondag 16 juli 2006.
Op het terrein van de familie Garritsen aan de Wolfstraat in Toldijk deden
deze dagen vele pony’s en vooral paarden met hun berijders mee aan het
dressuurconcours.

Fiona van de Toren rijdt voor de PC & RV Bronckhorst, hier in actie in draf bij haar proef
in de L1 klasse

Heuthorst, Morgenster, Zelhem eo, E,
182; 8. Sandra Jansen, Star, De Gom-
pert, D, 179; 9. Vera Huntink, Karvi’s
Balthazar, Zelhem eo, E, 172; 11. Saskia
Kleinreesink, Judi, De Gompert, E, 166.

L2 DRESSUUR DE: 
1. Simone Boesveld, Ginger, de veluwe-
zoom, E, 196; 2. Muriel Schrijver,
l'amour, Semper fidelis, E, 191; 6. Zil-
lah Boender, Bontfire, De Gompert, E,
173.

RING 14:
L1-L2 dressuur Proef 7-11 Jury Mevr Go-
tink
1 Puck Hoppenreijs, Whitney, De
Gompert, B, 177. L2; 2 Jemaine Pellen-
berg, Tania, De Graafschap, C, 173, L1.

L1 DRESSUUR DE: 
1. Ludo Visser, Mysta, Zelhem eo, D,
209; 2. Eline Visser, Tygo, Zelhem eo,
D, 201; 3. Wietske Reijers, Jackie, Hen-
gelo gld, E, 192; 4. Sandra Jansen, Star,
De Gompert, D, 191; 5. Debbie Wil-
lems, Anoek, De Gompert, E, 191; 6. Ve-
ra Huntink, Karvi’s Balthazar, Zelhem
eo, E, 191; 9. Saskia Kleinreesink, Judi,
De Gompert, E, 177; 10. Talitha Heut-
horst, Morgenster, Zelhem eo, E, 176.

L2 DRESSUUR DE: 
1. Simone Boesveld, Ginger, De Velu-
wezoom, E, 201; 2. Ilse Janssen, Albin
v.d. Rozehoeve, De Heestertjes, E, 199;
7. Zillah Boender, Bontfire, De Gom-
pert, E, 179; 

UITSLAGEN VAN ZONDAG MET NR., 
NAAM RUITER, NAAM PAARD,
VER. EN PUNTEN/PERCENTAGE.
RING 1:
B dressuur Proef 4 Jury Dhr Nijhof
1. Ingrid Janssons, Sibon, Varsseveld,
200; 2. Lisa Steinvoort, Lady Lin, De
bosruiters, 199 (goed resultaat voor
haar tweede wedstrijd!); 3. Louise Wa-
genvoort, Latino, De Bergruiters, 198;
4. Jitske Das, Salva´s Jolan, Gorssel-
Zutphen, 195; 5. Elles Meijer, Pontiac,
Gorssel-Zutphen, 195; 6. Yvet van Heu-
ven, Urgent, Semper Fidelis, 195; 7. Ma-
non Kupers, Irka, Zelhem eo, 193; 8.
Maaike Wentink, Turbo, Zelhem eo,
192; 9. Jeannette Wassink, Jolly, Zel-
hem, 191; 13. Marieke Klein Lende-
rink, Unique, De Zevensteen, 188; 15.
Lisanne Uenk, Uniek, De Zevensteen,
184; 16. Liz Nagtegaal, Nykos, Halle eo,
183; 18. Marloes Zielhorst, Vic, De Ze-
vensteen, 178.

RING 2:
B dressuur Proef 3 Jury Mevr Holle-
man
1. Jitske Das, Salva´s Jolan, Gorssel-Zut-
phen, 198; 2. Yvet van Heuven, Urgent,
Semper Fidelis, 192; 3. Manda Jansen,
Victor K, Boleemruiters, 189; 4. Elles
Meijer, Pontiac, Gorssel-Zutphen, 188;
5. Maike van Ampting, Milinda, Doe-
tinchem, 187; 6. Liz Nagtegaal, Nykos,
Halle eo, 186; 10. Marloes Zielhorst,
Vic, De Zevensteen, 181; 11. Manon Ku-
pers, Irka, Zelhem eo, 180; 12. Lisa
Steinvoort, Lady Lin, De bosruiters,
180; 13. Jeannette Wassink, Jolly, Zel-
hem, 176; 14. Marieke Klein Lende-
rink, Unique, De Zevensteen, 175; 16.
Maaike Wentink, Turbo, Zelhem eo,
173; 20. Lisanne Uenk, Uniek, De Ze-
vensteen, 169; 

RING 3:
L1 dressuur Proef 8 Jury Dhr Merkus
1. Marjan Navis, Verona, Varsseveld,
198; 2. Sandra Tuenter, Thyssen, Vars-
seveld, 195; 3. Mandy Hendriks, Victor,
Lichtenvoorde, 192; 4. Marjan Navis,
Vrea, Varsseveld, 192; 5. Joanne Sche-
pers, Umpire, Ruurlo, 190; 6. Joyce
Mulder, Sinetty, De Bosruiters, 185; 
13. Mariska Heinen, Oosterwijk´s Du-
blin, Zelhem eo, 176; 15. Fannie Kap-
pert, Sonja, Hengelo GLD, 174; 16. Fio-
na van de Toren, Robijn, Bronckhorst,
173; 18. Cathy Brouwer, Ammon, Halle
eo, 160; 19. Babs Geeter, Travis, De Ze-
vensteen, 159.

RING 4:
L1 dressuur Proef 7 Jury Mevr Leusink
1. Marjan Navis, Vrea, Varsseveld, 196;
2. Mandy Hendriks, Victor, Lichten-
voorde, 195; 3. Marjan Navis, Verona,
Varsseveld, 194; 4. Wendy Hamer, Uzy,
Velp eo, 186; 4. Simone van Oorsprong,
Marechino, Loenermarkruiters, 186; 6.

Fannie Kappert, Sonja, Hengelo GLD,
184; 7. Joyce Mulder, Sinetty, De Bos-
ruiters, 182; 10. Fiona van de Toren,
Robijn, Bronckhorst, 175; 13. Mariska
Heinen, Oosterwijk´s Dublin, Zelhem
eo, 173; 14. Cathy Brouwer, Ammon,
Halle eo, 169.

RING 11:M
2 dressuur Proef 20 Jury Mevr Ween-
ink
1. Mat Swinkels, Tangelo van Hilsberg,
Semper Fidelis, 201; 2. Marloes Went,
Odes, IJsselruiters, 198; 3. Marina Go-
tink, Odine, De Graafschap, 186; 8. Jo-
rieke v Cappellen, Clothilde, Zelhem,
173; 9. Frederiek van Muiswinkel, Fili-
ne; Gompert, 169; 10. Alice Pelgrim,
Americo 2, Zevensteen, 165.

L2 DRESSUUR PROEF 12: 
1. Chantal Verbeek, Givenchy, Bahr,
199; 2, Melanie welkamp, Jolina, Vars-
seveld, 197; 3. Paulien Kouwenhoven,
U Two, De Graafschap, 197; 10. Trudy
Janssen, Olympik, De Zevensteen, 174;
11. Linda Schiphorst-Buntink, Rodrico
s, De Bosruiters, 172.

RING 12:
M 2 + L2 dressuur Proef 19 Jury Mevr
Garveling
1. Marina Gotink, Odine, De Graaf-
schap, 183; 2. Maaike ten Velde, Muvo-
la, Gorsel Zutphen, 180; 3. Yvonne Jan-
sen, Lavendel, Velp, 177; 3. Christal On-
land , Rufhus, Varsseveld, 177; 8. Jorie-
ke v Cappellen, Clothilde, Zelhem,
172; 9. Alice Pelgrim, Americo 2, Ze-
vensteen, 170; 10. Frederiek van Muis-
winkel, Filine, Gompert, 167; 

L2 DRESSUUR PROEF 11: 
1. Chantal Verbeek, Givenchy, Bahr,
196; 2. Karlijn Brands, Orlando, De
Oortveldruiters, 195; 3. Tineke Nijhof,
Timberlake, De Bergruiters, 193; 5.
Paulien Kouwenhoven, U Two, De
Graafschap, 189; 11. Linda Schiphorst-
Buntink, Rodrico s, De Bosruiters, 176;
12. Trudy Janssen, Olympik, De Zeven-
steen, 170.

RING 13:
M1 dressuur Proef 16 Jury Mevr Aufe-
nacker
1. Marjan Navis, Uferno, Varsseveld,
196; 2. Ellen van der Laan, Rembrandt,
Bergruiters, 195; 3. Jantien Groene-
veld, Salvador, Lichtenvoorde, 186; 4.
Sander Snijders, Jigger, Lichtenvoorde,
184; 5. Monique Zevenhoeken, Ouver-
ture P, de Paalhoeve, 180; 6. Christel
Kruis, Onika, Bosruiters, 180; 18. Maai-
ke Oyen, Lester, Zelhem, 152.

RING 14:
M1 dressuur Proef 15 Jury Mevr Den
Toom
1. Marjan Navis, Uferno, Varsseveld,
196; 2. Ellen van der Laan, Rembrandt,
Bergruiters, 191; 3. Christel Kruis, Oni-
ka, Bosruiters, 188; 4. Jantien Groene-
veld, Salvador, Lichtenvoorde, 186; 5,
Kristel Hissink, Oranette, Ruurlo, 185;
13. Maaike Oyen, Lester, Zelhem, 165;
14. Annelies van Hooijdonk, Samsam,
Bergruiters, 162. 

RING 15:
Z1 dressuur Proef 24 Jury Mevr Bolder
1. Lobke Hoenderboom, Strawinsky,
Varsseveld, 210; 2. Annie Kornegoor-
Twellaar, Kristel, Graafschap, 207; 3.
Alex Hesse, Jeroblack, Spreng, 204; 5.
Henriet van Muiswinkel, Romone,
Gompert, 195; 7. Karo van der Hoek,
Nenevil, Graafschap, 193.

Z2 DRESSUUR PROEF 32 
1. Bas Edens, Ronaldo, De Luchte, 207;
2. Noordje Radstake, Semper, Halle,
204.

RING 16:
Z1 dressuur Proef 23 Jury Dhr Alber-
tus
1. Lobke Hoenderboom, Strawinsky,
Varsseveld, 209; 2. Alex Hesse, Jero-
black, Spreng, 206; 3. Greta van Beek,
Navarro, Gorsel, Zutphen, 202; 4. Karo
van der Hoek, Nenevil, Graafschap,
199; 5. Annie Kornegoor-Twellaar, Kri-
stel, Graafschap, 196; 7. Henriet van
Muiswinkel, Romone, Gompert, 195.

Z2 DRESSUUR PROEF 31
1. Noordje Radstake, Semper, Halle,
209.
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Achterhoekspektakeltoer in Zelhem en Winterswijk

Bencha Theater

Bencha Theater

Samba Salad

Via een uitgebreid 'spoorboekje' kon
het publiek weten 'wat' er 'waar' te
zien was en 'wanneer'. Op het Stations-

plein stal de act van het 'Dujolicirkus'
de show. Met een fiets, een accordeon,
twee toeters en een klimpaal werd
door de twee acrobaten een geweldige
show van een halfuur neergezet. Cir-
cus Zanzara richtte zich meer op de
jeugd met een circusact, waarbij (be-
doeld) meer niet dan wel lukte. Een

combinatieorkest, bestaande uit Pr. Ju-
liana en Union, door Hans Keuper om-
gedoopt tot 'Juniona', zoergde voor en-

kele sfeervolle muzikale intermezzo's.
Op de Markt werd het publiek vanaf
twee podia 'voorzien' van muziek, ge-
maakt door 'de 4tuoze Matroze' met
Nederlandstalige zeemansliederen,
Los Bomberos (Caribische klanken) en
de 'Mostar Sevdah Reunion Band',
waarbij vooral de laatste band zeer

veel indruk maakte met muziek van-
uit de Balkan met Roma en Sinti in-
vloeden, gelardeerd met jazz- en

bluesachtige vertolkingen van authen-
tieke muziek uit die regio.
Het Bencha theater, combinatie van
muziek en acrobatiek had een sfeer-
volle plek tegen de kerk, waarbij voor-
al het optreden bij de invallende duis-
ternis prachtig uit de verf kwam door
de professionele belichting.
Daaromheen nog diverse acts op klei-
de podia, waarbij Frank Los geen podi-
um nodig had om het publiek regel-
matig op het 'verkeerde been' te zetten
met zijn creaties en humor. De 'spöl-
luu' uit Dinxperlo verzorgden daar-
naast nog een optreden in de Zonne-
kamp.

Zondag 23 juli was de Achterhoek-
spektakeltoer neergestreken in Win-
terswijk. Ook in "Wenters" genoot het
publiek volop van de muziek, de acro-
batische toeren en de diverse acts.
Eigenlijk zou deze Spektakeltoer een
jaarlijks terugkerend festival moeten
worden. Daarvoor heeft de organisatie
wel (uw) steun nodig. Door massaal
'Vriend van de Achterhoek Spektakel-
toer' te worden is de kans groot dat
Hans en Rita ook in de komende jaren
voor zo'n prachtig schouwspel kun-
nen zorgen. Ga daarvoor naar
www.achterhoekspektakeltoer.nl en
vul uw gegevens in.

Vrijdag 21 juli deed de Achterhoek-
spektakeltoer, een initiatief van Ri-
ta en Hans Keuper, mede mogelijk
ngemaakt door de Provincie Gel-
derland, Rabobank, Kamer van
Koophandel en drukkerij Weevers,
Zelhem aan met een keur aan thea-
ter, muziek en acrobatiek. Van (on-
geveer) 12.00 uur 's middags tot
middernacht kon op een achttal
plaatsen in het centrum van Zel-
hem genoten worden van de diver-
se soorten van vermaak. Daar waar
de Zelhemse Zomerferesten het
moeten hebben van de gezellig-
heid, het ontmoeten van (oude) be-
kenden en een sfeervol drankje
voegde de Spektakeltoer er de dag
ervoor de dimensie van cultureel
en artistiek vermaak aan toe.

Swingend publiek in Winterswijk

Los Bomberos

Mostar Sevdah Reunion Band

Zoumana Diarra en Rien van den Heuvel
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www.schefferkeukens.nl

hou van lekker...

Gildenweg 1 Zelhem Tel. 0314 62 36 58

EN VAN SCHEFFER

Ik hou van lekker eten. Ik hou van 

verse gerechten en zelf koken. 

Ik hou van een keuken waar ik meer 

mee kan. ik hou van mooi. Ik hou van 

makkelijk. Ik hou van goede adviezen 

en vriendelijke service. Ik hou van 

afspraak is afspraak. Daarom voel ik 

me lekker bij Scheffer Keukens. 

OPENINGSTIJDEN
Maandag  10.00 - 18.00 uur 
Di t/m do  09.00 - 18.00 uur
Vrijdag      09.00 - 21.00 uur  
Zaterdag   08.30 - 16.00 uur 

UITVERKOOP
SHOWROOM
KEUKENS!

UITVERKOOP
SHOWROOM
KEUKENS!

TIJDENS DE BOUWVAKVAKANTIEZIJN WE OOK NORMAAL GEOPEND

IK
‘

,

Uw keuken kan alleen maar

ideaal zijn als hij speciaal voor

u is ontworpen. Dat is het

unieke van Individueel De-

sign van SieMatic: wij houden

rekening met alle wensen en

omstandigheden die van in-

vloed zijn op de vormgeving,

uitvoering en indeling in uw

ideale keuken. Daarom dur-

ven we te garanderen dat uw

SieMatic de meest doordachte, 

praktische en beste keuken is

die bij u past. Ook qua prijs. Bo-

vendien is het een echte SieMa-

tic, dus sterk, duurzaam en on-

derhoudsvriendelijk. Over een

SieMatic blijft u langer tevreden. 

Hij is 100% voor u gemaakt.

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

Tijdens De Bouwvak 

dubbele spaarpunten 
bij elke besteding 

van € 12,50!

Dus dubbel 

zo snel 

€ 12,50 KORTING!

DDDD eeee     aaaa cccc tttt iiii eeee     llll oooo oooo pppp tttt

tttt //// mmmm     1111 2222     aaaa uuuu gggg uuuu ssss tttt uuuu ssss     2222 0000 0000 6666
Actie geldt niet op arbeidsloon en aanbiedingen

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:

MA t/m DO 8.30 - 17.30 uur

VR 8.30 - 20.00 uur

ZA 8.30 - 16.00 uur

www.harmsenvakschilders.nl

Onze showroom is voorzien van airco. 



BOSVRUCHTEN

KWARK VLAAI

klein € 5.95

groot € 8.95

WITTE 

PUNTJES
6 voor

€ 1.95

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 24 juli t/m 29 juli.

SOVITAL
heerlijk licht
meergranen

brood
± 800 gr. deze week

€ 1.50

• 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 

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

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

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

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

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

geboortekaarten

trouwkaarten

uitnodigingskaarten

Kom vrijblijvend de monstercollectie bekijken.

De boeken thuis inzien mag ook.

20% KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u bij ons uw familiedrukwerk bestelt.

GETUIGEN GEZOCHT
Ik zoek getuigen die op 18.7.2006

om 19.03 de aanrijding hebben gezien
tussen grijze BMW en rode Opel op

de Beatrixlaan in Vorden.
Kruising Beatrixlaan/Margrietlaan.

Wij hebben een getuige gesproken
maar door de emotie niet de naam

en telefoonnummer genoteerd.

Ik verzoek u vriendelijk om contact
met ons op te nemen.

FAMILIE BOER
Tel. (0575) 516002 of (06) 21885327

www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

30/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 27 t/m zaterdag 29 juli 2006

Révérend
Brie
Vers van het mes
100 gram
ELDERS 1.15

0.79

PLUS
Korenlanders 
Luxe stokbrood
Wit, donker of meergranen
Per stuk
NORMAAL 1.39

0.99

Diamarine
Côtes de Provence rosé

2 flessen à 75 cl.

ELDERS 7.98

*  Alcohol verkopen wij alleen 
aan personen vanaf 16 jaar.

5.00
2 flessen

Varkensschnitzels
Naturel of gepaneerd
Kilo
ELDERS 11.98

7.98
kilo

PLUS
Kabeljauwfilet
Bak 250 gram
NORMAAL 5.42

3.25

Remia
À la carte sauzen 
Diverse smaken
2 bakken à 280 ml. naar keuze
ELDERS 1.78

0.85
2 bakken

Hollandse aardbeien
Bak 500 gram

1.79
500 gram

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

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke korting!

Inlichtingen:

B. Enzerink
� (0575) 46 15 34
� 06 - 53 13 12 33
www.ballonvoor2.nl

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


