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Rick Smit wint 
skeelermarathon 
om KPN Inline 
Cup

Een virus met de 
naam ‘Vierdaagse 
van Nijmegen’

Weer werkte 
mee tijdens de 
zomerfeesten

Feestje voor Alie 
Takkenkamp

Openluchtspel
Kasteel Keppel

“Onze jongen 
in Indië”, het 
 vergeten leger
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De muzikale begeleiding is in han-
den van Kees van Dusseldorp en ver-
der is er ook muzikale medewerking 

van het inmiddels bekende duo “De
moeite waard”, bestaande uit Anja
den Bakker (zang) en Piet Piersma
(zang en gitaar).
Het belooft dus een mooie muzikale
avond te worden! 
Tussen dit alles door zal Piet Piersma
nader ingaan op het thema: Geloven
= loslaten = vertrouwen.
Na afloop kan er onder het genot van
koffie en thee nog gezellig nagepraat
worden in ‘Het Achterhuus”.

Zangdienst “Vorden zingt”
Vorden – Op zondagavond 31 juli 
om 19.00 uur is er in de Gerefor-
meerde Kerk van Vorden weer 
een zangdienst onder het motto 
“Vorden zingt”. Er wordt gezon-
gen uit diverse bundels en de lie-
deren zijn in de afgelopen tijd op 
verzoek aangevraagd.

Het waren diverse standhouders, o.a. 
Welfare met hen wel bekende ver-
koop stand, Buurtzorg welke allerlei 
attributen mee hadden gebracht o.a. 
om bloeddruk te meten evenals de 
bloedsuiker vast te stellen. Ook was 
er een stand met biologische groente 
- er stond een houtdraaibank waarop 
diverse onderdelen voor o.a. schemer-
lampjes werden gemaakt - de hobby 
club stond met een verkoop stand 
van allerlei dingetjes welke door de 
diverse mensen zijn gemaakt. Diverse 
vrouwen uit Linde hebben ter plaatse 
voor de vrouwenvereniging Linde, 
een tweehonderd pannenkoeken 
gebakken en ter plaatse verkocht. 
Er stond ook een stand namens het 

volksfeest Linde waar o.a. een groot 
scherm stond opgesteld, waarop oude 
foto’s waren te zien, en een rad van 
avontuur om de kas te spekken. Ook 
was de mandenvlechter, de stoelen-
matter en de kaarsenmaker aanwe-
zig. Verder waren er nog oude trac-
toren en gereedschappen geplaatst 
voor bezichtiging. De molen heeft de 
hele dag gedraaid op de zo nu en dan 
behoorlijke wind, welke voor het pu-
bliek en de standhouder wel wat min-
der had gekund. Al met al een leuke 
dag welke de Lindesche molen nog 
meer op de kaart zet, zodat de onkos-
ten welke gemaakt moeten worden 
om de molen in stand te houden door 
meer mensen worden gedragen

Zaterdag Molen Fair in Linde

Linde - J.l. zaterdag is door de Stichting de Lindesche molen, voor de 
eerste keer een fair georganiseerd rond en in de molen, er waren bijna 
30 standhouders op de inschrijving afgekomen.

Door het slechte weer is de oogstdag 
op kinderboerderij Feltsigt in Bekveld 
afgelopen zondag afgelast. De ouder-
wetse oogstdag wordt nu gehouden 
op zondag 31 juli van 10.00 tot 18.00 

uur. Kinderboerderij Feltsigt is geves-
tigd aan de Bekveldseweg 5 te Bek-
veld gemeente Bronckhorst. Meer in-
formatie is te vinden op www.feltsigt.
nl of via tel. 0575-462828.

Regen spelbreker

Oogstdag Feltsigt nu op 
zondag 31 juli

Vorden. De belangstelling voor de 
open Vordense dartkampioenschap-
pen, welke zaterdag in De Herberg 
werden gehouden, heeft de verwach-
ting van de organisatie verre overtrof-
fen. Er werden vanaf de middaguren 
tot vroeg in de avond , op vijf borden 
fanatiek om de ‘eer van Vorden’ ge-
streden! Er waren twee categorieën te 
weten ‘geoefend ‘en ‘niet- geoefend’ 
met het accent op de geoefende dar-
ters. Dat zijn namelijk de darters die 
precies weten hoe het pijltje gegooid 
moet worden. 
In de laatst genoemde categorie vorm-
de de finale tussen Sander Verkijk en 
Niels Siemerink de apotheose van dit 
dart- toernooi. Sander won met 3-1 en 
had voor de ‘kenners ‘nog iets moois 
in petto. 

Tijdens het toernooi werd zes keer 
een ‘180’  gegooid, waarvan Niels 
tweemaal de hoogste. In de finale 
van de ‘niet- geoefende’ darters won 
Rob Immink met 2-0 van Niels Görtz. 
Nog een opmerkelijk feit: Ivo Görtz 
gooide tijdens het toernooi de hoog-
ste ‘finish’: 105!

Open Vordense dartkampioenschappen

Sven Hendriksen in opperste concentratie

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

20 rozen
 3.99

Tapperij en Eeterij De Smoks
Markt 21-23, 7021 AA Zelhem

Tel. (0314) 62 00 55

Nieuwe zomerkaart
3 gangen keuzemenu, keuze uit:

3 gangen menuprijs

 32,50
Diverse weekschotels  14,50

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

UW AUPING EN TEMPUR 
DEALER VOOR

DE ACHTERHOEK



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11 
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl

Voor bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes € 7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 
€ 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden, € 4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 
€ 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16, 
(06) 51 60 15 16.

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden:
Dienst in de Gereformeerde kerk
Zondag 31 juli 10.00 uur ds. M. de Goei-Jansma, Amersfoort, 
19.00 uur Zangdienst  Vorden zingt, dhr. H.J. Simmelink.

Protestantse gemeente Wichmond:
Zondag 31 juli 10.00 uur ds. C. ter Linden, Leidschendam

R.K. kerk Vorden:
Zondag 31 juli 10.00 uur Eucharistieviering, pastoor Hogenelst, 
vakantiekoor volkszang

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 30 juli 17.00 uur Eucharistieviering pastoor ten Kloos-
ter, herenkoor..
Zondag 31 juli 10.00 uur Geen viering

Tandarts
30/31 juli B.W.A.M. Polman, Lochem, tel. 0573 – 25 14 83
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,
tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 
tegenover de huisartsenpost.

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: 
 dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal  
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking 
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & 
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen van 
08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd). Overig 
bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

Bezoektijden Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Afd. A1, A2, B1, B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1, N2: 
Maandag t/m vrijdag: 16.00-20.00 uur. Zaterdag en zondag: 
11.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur. Intensive Care Unit (ICU): 
Maandag t/m vrijdag: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. 
Zaterdag en zondag: 11.00-11.30 uur en 14.00-14.30 uur.
Kinderafdeling (B0): Maandag t/m zondag: 15.00-16.00 uur en 
19.00-19.30 uur.

Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 
info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 
 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen 
naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare 
ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575)     
75 02 50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een 
rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet 
wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed eisende 
gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen 
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder 
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of  (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.degraafschapdierenartsen.nl

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.
www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden / Borculo / Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde / Hengelo (Gld.) / Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl / www.prowonen.nl

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg en 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem).
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

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

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

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en 
Woon zorg centrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 
24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl
E-mail: info@sensire.nl Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, 
Zutphen, tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00-12.00 uur 
in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of 
(0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton Rui-
terkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

Dieren bescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 68 05 78.

Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noaberhulp 
Werkgebied: Brummen, Gorssel, Lochem, Steenderen,
Vorden, Warnsveld en Zutphen. Voor info: (06) 10 46 54 95.
info@noaberhulpzutphen.nl / www.noaberhulpzutphen.nl

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, 
 Openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl / w.gotink@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl Voor de volgende 

diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen en 
chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) inzameling 
kleding. Afgifte bij de v/h smederij Horsting aan de Regelinkstraat 
te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Dagmenu’s 27 t/m 30 juli

Dagmenu om mee te nemen  7,25 vanaf 16.00 uur behalve op maan-
dag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen 

 8,50. Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. Dagmenu 
bij ons te consumeren  9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 27 Juli Mosterdsoep / Hollandse biefstuk,  

pepersaus, aardappelen en groente.

Donderdag 28 Juli Brochette van varkenshaas en kipfilet 

met kruidenboter, aardappelen en rauwkost / Griesmeel-

pudding met bessensap.

Vrijdag 29 Juli Uiensoep met kaascrouton / Vislasagne   

met zomersalade en Parmezaanse kaas.

Zaterdag 30 Juli (alleen afhalen/bezorgen)

varkenshaassaté met nasi, gebakken ei, pindasaus en salade 

/ ijs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

Aanbiedingen geldig t/m maandag 1 augustus. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Nieuwe oogst Minneola’s 
vol sap kg  1.99
Biologische trostomaten  500 gr 0.69
Keuze uit diverse soorten pan klare 
groente pakketen
(roerbak,nasi,bami,spaghetti etc) 400 gr 1.99     
Keuze uit kant en klare spaghetti of 
macaroni schotel 
met GRATIS bakje rauwkost p.p. 6.95

Vlaai v/d week

Woudvruchtenbavaroise  
6-8 personen € 6,75

Dinsdag = Brooddag

4 broden voor € 6,70
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = meergranendag

3 meergranen naar keuze  € 6,75

Week-aanbiedingen

Kwarkbollen 6 voor € 2,50
Kruidkoek € 2,95

Aanbiedingen geldig van di 19 juli t/m za 30 juli

Te koop aardappelen, 
Frieslander en Donald. 
Spruit- en boerenkoolplan-
ten. Knolraap-, prei, sla-, 
andijvie- en groenlofplan-
ten. Diverse soorten groen-
ten en fruit. Andre Snellink, 
Bekmansdijk 4, Vorden. tel. 
0575 - 55 68 76

�

Echtpaar 60+(grootste 
deel vh jaar woonachtig in 
Frankrijk) zoekt voor win-
terperiode 2011-2012 tijde-
lijke woonruimte. tel: 06-
41601524

�

0575-552959

Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 29
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:
www.drukkerijwissink.nl/gratis

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. (0575) 46 37 43.

Alleen op afspraak.

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt 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

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman, 0654326669.

Wil jij meedoen aan de 
revue van Jong Gelre vor-
den-Warnsveld met zang, 
dans, decorbouw of toneel 
en ben jij tussen de 16 en 
30 jaar? Geef je op @ info@
jong-gelre.nl. Repetities star-
ten sept.

�



Geboren
Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze 
dochter

Lauren Martien

Lauren is geboren op 19 juli 2011. 
Ze is 50 cm lang en weegt 3450 gram.

Daniël Peppelman en Martien Brunshorst

Stiggoor 19
7241 LC Lochem

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
gem.Bronckhorst e.o.

gem.Zutphen e.o.
gem.Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l

Wespennest
bestrijding

Bel Dijkerman
06-33814997

 

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

OPRUIMING 
50% KORTING
HALVE PRIJZEN
op alle dames- en heren zomermode

o.a: Geisha, Sylver, Summum, Josephine & Co, Expresso, Gerry Weber, FrankWalder, 

Marco Manzini, McGregor, Fellows,Vanguard, MENS, Olymp, MAC, Trafic, Com4

RESTANTEN 75% KORTING
 

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Te koop gevraagd: antiek,
curiosa en alles wat ver-
zameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

DINO 
BROOD

  

NU 1.95

 

WITTE 

PUNTJES

NU 6 VOOR 2.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 26 t/m zaterdag 30 juli.

CHEESE CAKE 

VLAAI

   

 KLEIN 8.95

 GROOT 

          13.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept
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KEURSLAGERKOOPJE

BBQ steaks (rund)

4 stuks750

SPECIAL

Summerwrap

per stuk195

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Keurslager achterham

GRATIS 100 gram vleessalade

MAALTIJDIDEE

Nasi of
Bami

500 gram329

TIP VAN UW KEURSLAGER

Varkens oesters
GRATIS saus

4 stuks550
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Een woord geschreven of gezegd
Een arm om je schouders gelegd
Een hand, een kus, een traan
Dat alles heeft ons goed gedaan

Na het verlies van mijn vrouw, onze moeder, 
schoonmoeder en oma

Gerdina Johanna
Assink-Welgraven

(Gerda)

Het verlies zal blijven, maar voor de vele blijken van 
medeleven danken wij u hartelijk.

Jan Assink
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, juli 2011

9 maanden zijn eindelijk voorbij,
nu heb ik er een zusje bij.
Zij moet nu nog groeien
zodat we later kunnen stoeien.
    Jordy

Sophie 
Elisabeth Petronella

Zij is geboren op 18 juli 2011 om 18.28 uur, weegt 
3240 gram en is 50 cm lang.

 Mama en papa: Sandy en Bert Hissink
 Zusje van Jordy

De Steege 35
7251 CK Vorden

Voor uw medeleven, in welke vorm dan ook, voor 
en na het overlijden van 

Bertha Regelink-Tiessink

bedanken wij u hartelijk.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Vorden, juli 2011
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Tijdens de vakantie niets 

missen van het nieuws? 

Op www.WebPaper.nl is 

 kjilrednozfa evagtiu eredei 

in te zien. Zo is ‘thuis’ wel 

erg dichtbij. Fijne vakantie!

www.weevers.nl

Lekker op 
...eitnakav 

www.webpaper.nl

BanenContact

VOOR
MEER AANBOD:

WWW .HERWERS.NL

Occasions voor messcherpe
vakantiemeeneemprijzen!

Nissan Micra 1.0 GL
3-drs, silver
81.000 km, feb-00

normale prijs 3.950

Meeneemprijs 

Saab 9-3 1.8 Sport 
Sedan Business 4-drs, 
zwart, 94.140 km, jul-04

normale prijs 9.950

Meeneemprijs 

Nissan Micra 1.4 Miracle
3-drs, silver
81.212 km, mei-01

normale prijs 3.950

Meeneemprijs 

Nissan Pixo 1.0 Acenta 
Airco 5-drs, silver
15.345 km, aug-10

normale prijs 9.799

Meeneemprijs 

Nissan Almera 1.5 
Ambience 3-drs, silver
92.724 km, mei-01

normale prijs 3.950

Meeneemprijs 

Mini Cooper 1.6 16V
3-drs, groen
117.626 km, apr-03

normale prijs 8.950

Meeneemprijs 

Chevrolet Matiz 0.8 Pure
5-drs, blauw
90.047 km, jun-07

normale prijs 4.450

Meeneemprijs 

Saab 9-3 1.8T Sport 
Sedan Business 4-drs, grijs
100.553 km, aug-05

normale prijs 12.950

Meeneemprijs 

Nissan Primera 1.8 
Acente Navi 4-drs, briljant 
black, 171.104 km, apr-03

normale prijs 5.950

Meeneemprijs 

2.0 TDi Advance
4-drs, zwart
144.583 km, jan-07, diesel

normale prijs 16.950

Meeneemprijs 

Citroën C3 1.4i Ligne 
Prestige 5-drs, rood
115.861 km, mei-03, automaat

normale prijs 6.950

Meeneemprijs 

Subaru Impreza 2.5 AWD 
WRX 4-drs, blauw
46.757 km, apr-07

normale prijs 23.950

Meeneemprijs 

2.0 16V 
Excusive 4-drs, zilver
115.000 km, jan-03

normale prijs 7.450

Meeneemprijs 

1.8 Kinetic
stw, blauw
37.874 km, feb-08

normale prijs 21.950

Meeneemprijs 

2.0 Gti
3-drs, zilver
105.021 km, jan-01

normale prijs 5.950

Meeneemprijs 

Nissan Murano 3.5 V6 
CVT suv, silver
108.784 km, jan-06, automaat

normale prijs 22.950

Meeneemprijs 

Nissan Micra 1.5 dCi 
Tekna 3-drs, emotion red
115.764 km, apr-06, diesel

normale prijs 7.250

Meeneemprijs 

2.4i Edition II
stw, barents blue
80.361 km, jan-08

normale prijs 22.950

Meeneemprijs 

Nissan Almera 1.8 
Acenta 5-drs, rood
96.000 km, sep-05

normale prijs 7.950

Meeneemprijs 

Bij Herwers worden alle gebruikte 
auto’s vooraf streng gecontroleerd 

op kwaliteit, veiligheid en 
 betrouwbaarheid.

Acties geldig 

t/m 10 augustus 

2011

COMPLETE 
AIRCOCHECK +
VULLING VOOR

 75,–.
ALLEEN VAN TOEPASSING OP PERSONENAUTO’S.

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 15.00 uur.

APK  19,00 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S



Toch ook wel ‘spaarders’, de één voor 
een vishengel, de ander voor een fiets 
of gewoon proberen een extra zak-

centje voor de vakantie te verdienen. 
De tentoongestelde ‘waren ‘ werden 
in maar liefst 85 stands aangepre-
zen: veel speelgoed, boeken, kleding, 
computerspelletjes, vrijwel allemaal 
overtollig spul dat in de loop der ja-
ren op zolder is beland. Het dweilor-
kest De Schaddenstekkers uit Ruurlo 
paradeerde de hele zaterdagmiddag 
door het dorp om op diverse plekken 
gezellige deuntjes te spelen. Ook het 
ballonnenmeisje vermaakte de kinde-
ren. 
Gelukkig slaan de weermannen en 
weervrouwen in ons land de plank 
wel eens mis, want de voorspellingen 
waren voor eind vorige week dat wij 
hier in het oosten met veel buien te 
kampen zouden krijgen. Op een paar 
spatjes na, bleef het alle dagen droog, 
waarvan met name de kinderbrade-
rie, de ‘ grote braderie’ en het skeeler-

spektakel profiteerden. De toeristen 
die trouwens afgelopen woensdag 
argeloos Vorden kwamen binnen 

fietsen, om hier een kopje koffie te 
drinken of te lunchen, hebben zich 
waarschijnlijk de ogen uitgekeken en 
zich hebben afgevraagd of dit nu het 
‘rustige dorpje Vorden ‘ was. Die dag 
reden de vrachtwagens af en aan met 
allerlei attributen voor de kermis ( 
swingmill, botsauto’s, de Cyber- One, 
de Free- Style e.d. ) waardoor er heel 
wat keren in de Dorpsstraat files ont-
stonden. En dat alles voor de zomer-
feesten ( kermis en braderie die don-
derdag van start gingen) . 
Op deze braderie een groot aanbod 
kleding, accessoires, speelgoed, tafel-
bankjes gemaakt uit boomstammen, 
uiercrème voor het soepel houden 
van spieren ! Een pam- fluitist die de 
bezoekers al spelend naar zijn stand 
met armbandjes lokte. Een verkoper 
met een groot assortiment T- shirts 
met als opschrift: ‘ Als je van zwem-

men slank wordt, wat doen walvissen 
dan verkeerd’. Kortom velen probeer-
den een graantje uit de ‘braderie- ruif 
‘ mee te pikken. Veel bezoekers, waar-
van de meesten, volgens de standhou-
ders ‘kijkers ’. De meningen van de 
standhouders waren wat dat betreft 
toch wel verdeeld, sommigen dik te-
vreden, sommigen teleurgesteld over 
de verkoop. Wat opviel: de stands 
voor goede doelen deden het goed. 
Bij de stand voor ‘Speeldoos’ Zutphen 
met verkoop van allerlei poppetjes 
e.d. hield de 90 jarige Gerda Wolters, 
de maakster van al dat moois, ieder-
een aan met het verzoek deze pro-
ducten , ( met de opbrengst voor het 
gehandicapte kind ), te kopen.
Een andere opmerkelijke stand, 
waarin Jan Schimmel ter plekke voor 
euro 5,55 massages uitvoerde. De 
opbrengst bestemd voor hongerend 
Afrika ( Giro 555 ). De brandweer 
zocht collega’ s en ook de ANBO pro-
beerde met een aantal spelletjes, le-
den te winnen. De braderiecommissie 
zorgde ervoor dat op diverse hoeken 
van de straat, kinderen zich in een 
zweefmolen, draaimolen, treintje of 
op een springkussen konden verma-
ken. Voor het ‘ dubbeltjes- dansen’ 
was waarschijnlijk mede door het 
goede weer, nauwelijks belangstel-
ling. Alle avonden veel muzikale acti-
viteiten bij de plaatselijke horeca.

Weer werkte mee tijdens de zomerfeesten

Vorden - Zelf geld verdienen blijft voor kinderen een fascinerende ge-
beurtenis. Of het geld dat zaterdagmiddag tijdens de kinderbraderie 
in de spaarpot verdwijnt is natuurlijk een ander verhaal. Wat bleek 
namelijk ? Tijdens een ‘rondje’ braderie zo tegen de klok van half 
vier, opmerkelijk veel ouders in de stands. Op de vraag ‘waar zijn de 
kids ‘ klonk het bijna verontschuldigend: ‘Wij nemen voor eventjes de 
honneurs waar, want onze dochter is een ijsje kopen, of onze zoon is 
naar de kermis. Het geld brandt hen in de zakken’, aldus een lachende 
vader en moeder.

kinderbraderie

De Schaddenstekkers uit Ruurlo ook van de partij in Vorden Ballonnenvrouwtje vermaakte de kinderen
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Wat is: A.  Mo’dels 
 B. Pilo 
 C. Sneeg 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Tijdens de één na laatste wedstrijd 
kon het team kampioen worden op 
het eigen sportpark de Lankhorst. 
Hiervoor moest wel met 6-0 gewon-
nen worden. Met veel vertrouwen is 
het team de wedstrijd ingegaan en 
uiteindelijk is ook de 6-0 overwin-

ning behaald. Die middag werd Sociï 
1 dan ook gelijk gehuldigd door de 
nieuwbakken voorzitter en penning-
meester van de tennisvereniging. Een 
week later stond nog wel de wedstrijd 
tegen de nummer 2 uit de competitie 
op het programma, maar dat was een 

wedstrijd om des keizers baard. Om 
toch goed het seizoen af te sluiten 
hebben de heren zich nog één keer 
goed ingespannen en ook deze wed-
strijd winnend afgesloten.

De heren maken zich nu op voor een 
seizoen in de 3e klasse van de KNLTB. 
Waar waarschijnlijk iets meer ge-
vraagd wordt dan afgelopen seizoen 
in de 4e klasse. De heren willen vanaf 
deze plek nog wel  Hilde Hissink van 
VakantieXperts bedanken voor het 
mooie tennistenue die de heren heb-
ben kunnen dragen dit seizoen.

Tennisteam Sociï 1 kampioen

Na een jaar afwezig te zijn geweest, is het Heren 1 team van Sociï te-
rug op de baan. Dit hebben de tegenstanders geweten ook. Het heren 
1 is namelijk gelijk kampioen geworden in de voorjaarscompetitie 
4e klasse. Het team, bestaande uit Robert Kornegoor, Henk-Jan Riet-
man, Gert-Jan Loman, Hans Haverkamp, Stefan Roording en Maarten 
Rensink, heeft op overtuigende wijze de 1ste plek behaald. Na 6 com-
petitiewedstrijden heeft Heren 1 35 punten voor en 1 punt tegen.

Ds. Gert Hutten was aanwezig voor
de meditaties en de interviews. Het
waren boeiende en intensieve, maar
vooral ook mooie, dagen met elkaar.
Het EO-team is er in geslaagd om de
sfeer op een geweldige manier vast
te leggen. De uitzendingen staan ge-
pland voor de zondagochtenden van
14, 21 en 28 augustus…… en u kunt
natuurlijk altijd nog via ‘Uitzending
gemist’ meekijken en luisteren.

Het Passion

Nederland Zingt Op Zondag
Hummelo - Eind mei was de EO 
op het erf van de stichting Het 
Passion aan de Torenallee 6, om 
voor 3 uitzendingen van ‘Neder-
land Zingt Op Zondag’ materiaal 
op te nemen voor een drieluik 
waarin het leven op de time-out-
voorziening wordt verweven met 
zingen en meditaties.

DE BESTE SPOTPLEKKEN
Men wordt ontvangen door de bos-
wachter in de Schoppe (Pinkenstal) 
bij het beheerkantoor van Natuur-
monumenten voor een korte pre-
sentatie over het leven van reeën in 
de verschillende seizoenen. Daarna 
neemt de boswachter u mee in een 
wandeling over het prachtige land-
goed, waar hij op boeiende wijze ver-

halen zal vertellen over de reeën die
er leven. Het zijn schuwe dieren, die
vaak pas tegen de avond tevoorschijn
komen. Hoewel geen garantie gege-
ven kan worden dat deze dieren zich
tijdens de wandeling zullen laten
zien, weet de boswachter wel de beste
plekken om op zoek te gaan naar zijn
sporen.
Tijdens de bronst, die eind juli - begin
augustus valt, zijn de reeën actiever
en maakt men meer kans op een ont-
moeting met deze dieren.

ANDERE SCHEMERGASTEN
Niet alleen reeën voelen zich thuis op
landgoed Hackfort. Ook voor andere
schemergasten is Hackfort een prima
leefgebied. Tijdens deze excursie kan
het dan ook maar zo gebeuren dat
men kan genieten van fladderende
vleermuizen of een overvliegende
uil.  

MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl
en volg ons op twitter @ctgelderland

Reeënbronstexcursie op 
Hackfort
Vorden - Al eens een bronstig ree 
gezien? Op 23, 27, 28 en 30 juli, 3 
en 4 augustus kan men ‘s avonds 
mee met de reeënbronstexcur-
sie van Natuurmonumenten op 
landgoed Hackfort in Vorden. 
Let op: reserveer van te voren uw 
deelname. In verband met de te 
verwachten grote belangstelling 
kunnen alleen mensen die zich 
van te voren hebben aangemeld 
deelnemen. Dit kan via www.
natuurmonumenten.nl of tele-
fonisch bij de ledenservice van 
Natuurmonumenten, 035 - 655 
99 55. Loopt u ook mee? Vergeet 
verrekijker niet!

Samen met collega’s van AeroFitt 
werd er een surprisefeestje gehou-
den. Alie werd toegezongen, de taart 
werd aangesneden en ze kreeg enkele 
attenties. Hierna werd het feestje ge-

zellig voortgezet en werden er diverse 
herinneringen opgehaald.
Vanaf de oprichting van AeroFitt 
(1997) is Alie als vrijwilligster begon-
nen. Er was in de beginperiode een 

poule van zo’n 25 vrijwilligers. Alie is 
van die poule nog de enigste vrijwil-
ligster. Overdag werkte ze elders en 
’s avonds was ze vrijwilligster achter 
de bar. De laatste jaren is Alie nog op 
woensdagmiddag vrijwilligster ach-
ter de bar. De jarige was blij verrast 
met het feestje.

Vrijwilligster bij AeroFitt

Feestje voor Alie Takkenkamp

Hengelo - Alie Takkenkamp was woensdag 20 juli jarig en is zeventig 
jaar geworden. Alie was ook veertien jaar actief als vrijwilligster bij 
sportcentrum AeroFitt.

Alie Takkenkamp (tweede van rechts) werd in het zonnetje gezet bij AeroFitt.
Halverwege de route is een stop ge-
pland waar men een kopje koffie of 
iets anders kan nuttigen. Na afloop is 
er gelegenheid om gezellig na te pra-
ten op het terras of in het Café Coen 
Evers. 
Elke avond bestaat de mogelijkheid 
om mee te rijden met een van de 
voorrijders naar keuze: recreatief of 

sportief, zodat men in eigen stijl kan
genieten van het mooie landschap. 
De routes worden beschikbaar ge-
steld op papier in het bolletje-pijltje
systeem en op navigatie type Garmin
Zumo. Inschrijving en starten vanaf
clubcafé Coen Evers Keijenborgseweg
27 te Velswijk. Starten tussen 17:30
uur en 19:00 uur. Bij deelname van
minimaal drie avonden, ontvangt
men een leuke attentie. Voor inlich-
tingen over de Avond-4-Daagse of
KMC’95 in het algemeen, kan men
terecht bij het secretariaat: Theo Sta-
pelbroek, Eulingkamp 8, 7256 BK te
Keijenborg. Telefoon 0575-462429.
Internetadres:  www.kmc95.nl

Motor-avond-4-daagse 
Keijenborgse Motorclub 
KMC’95
Keijenborg - De jaarlijkse motor-
avond-4-daagse staat weer op de 
agenda en wel van 9 t/m 12 au-
gustus a.s. De door eigen leden 
uitgezette ritten van ca 100 tot 
125 km voeren iedere avond door 
een ander stukje Achterhoek en 
omstreken.



In Nederland zie je dat verschijnsel in 
de sportwereld ook. Helemaal beze-
ten zijn van jouw eigen club. Ook dat 
noemen we een virus. Hoe kan het 
anders dat de trots van Rotterdam ( 
Feyenoord ) een uitwedstrijd tegen 
PSV met 10-0 verliest en dat vervol-
gens een week later, tijdens de eerste 
thuiswedstrijd toch 45.000 toeschou-
wers het ‘hand- in- hand- kameraden 
‘ zingen. Een sportvirus is niet te ge-
nezen, er zijn zelfs geen medicijnen 
voor ! Kijk bijvoorbeeld de afgelopen 
week naar de wandelvierdaagse in 
Nijmegen. Er zijn wandelaars die al 
meer dan veertig, vijftig keer deze 
vierdaagse hebben gelopen. Ze kun-
nen er niet genoeg van krijgen. ‘ Is 
er nog leven na de Vierdaagse’, zo 
hoorde ik iemand zeggen.
Ook bekende en onbekende Vorde-
naren lopen de tocht elk jaar mee. 
S’ morgens al om vijf of zes uur met 
de auto naar Nijmegen. Daar 40 of 50 
kilometer lopen, terug naar Vorden, 
thuis slapen en de andere dag vroeg 
weer op. Klaar voor de volgende etap-
pe. Voor ons als trouwe supporters ie-
der jaar tijdens de eerste dag (dinsdag) 
met de trein naar Nijmegen. Vanuit 

het centrum naar de Waalkade om 
daar onder het genot van een cappuc-
cino en een tosti ham- kaas, eerst een 
paar uur naar de boten kijken die af- 
en aan de Waal bevaren. Een prachtig 
uitzicht. Aan de andere kant van de 
Waal horen we vanuit het dorpje Lent 
de muzikale tonen van een dweilor-
kest. Tegen half twaalf verplaatsen 
we onze blik naar de Waalbrug, waar 
de eerste wandelaars in aantocht zijn, 
klaar om vervolgens de ‘bruisende’ 
binnenstad van Nijmegen binnen te 
lopen. 
Voor ons de hoogste tijd om ons te 
verplaatsen naar een klein optrekje 
zo’n 200 meter vanaf de brug. Hon-
derden toeschouwers ( misschien 
wel een paar duizend) hebben zich 
langs de route genesteld en klappen 
zich de handen stuk. Links naast ons 
een puur Nijmeegse volkszanger die 
de ene na de andere schlager ten ge-
hore brengt. Schuin aan de overkant 
probeert een dweilorkest het zangge-
luid te overstemmen. Een kakofonie 
van muziek en geluid, prachtig ! En 
dan recht voor ons, op een meter af-
stand zie je alleen maar blije mensen, 
de wandelaars zwaaiend en goedge-

humeurd. We kijken onze ogen uit: 
dunne mensen, dikke mensen, jonge 
mensen, oude mensen, soldaten met 
20 kilo bagage op de rug. Trouwens 
zeer opvallend het grote aantal solda-
ten. Met wapperende vlaggen en af-
komstig uit onder meer België, Zwe-
den, Noorwegen, Zwitserland en heel 
veel Engelsen, ze trokken in lange 
slierten aan ons voorbij.
Een korps oud- mariniers ( echt, zeer 
oud ) met soms mannen die door col-
lega’ s worden ondersteund om toch 
maar vooral te finishen. Samen uit, 
samen thuis. Een marinier heeft nu 
eenmaal het woord ‘opgeven ‘ niet in 
zijn woordenboek staan. Ons respect 
voor al die wandelende mannen en 
vrouwen groeit met de minuut. Wat 
een doorzetters. We blijven turen 
en turen op zoek naar het bewuste 
groepje Vordenaren waarvan wij 
weten dat die steevast tussen één en 
twee uur deze plek passeren en die 
we graag willen begroeten en succes 
willen wensen voor de drie volgende 
etappes. Echter tegen drie uur nog 
geen Vordenaar te bespeuren, wel 
een badjuffrouw van het zwembad 
die enthousiast begint te zwaaien. 
‘Het gaat hartstikke goed hoor’, zo 
zegt ze onderwijl ze de pas er weer 
flink inzet. 

Na al die uren ‘ kijken en bewonderen 
‘ haken we uiteindelijk af. Terug naar 
de trein, wel teleurgesteld want , zo 
zeiden we tegen elkaar ‘, we zullen 
onze plaatsgenoten wel gemist heb-
ben. Waarschijnlijk vroeger vertrok-

ken dat gedacht. De trein natuurlijk 
overvol, tot Arnhem een staanplaats. 
S’ avonds bij thuiskomst even een 
‘belletje ‘ naar vrienden met de woor-
den ‘wat jammer, we hebben jullie 
tussen al die duizenden wandelaars 
helaas niet opgemerkt’. Wat bleek, 
de Vordense wandelaars waren later 
dan in voorgaande jaren vertrokken 
en bovendien onderweg veel ‘wandel-
files’ . Daardoor passeerden ze ook 
een paar uur later dan normaal de 
Waalbrug. Vandaar !
Vrijdagavond troffen we tijdens het 
skeelerspektakel toch nog een en-
thousiaste wandelaar uit Vorden. 

Mieke Polman, was net terug uit Nij-
megen en had de medaille nog op de
revers. Trots op de zojuist geleverde
prestatie. Mieke had de dagelijkse
wandeling van 50 kilometer tot een
goed einde gebracht. Het was haar
dertiende Vierdaagse. Mieke Polman
liep in totaal tien keer de dagelijkse
afstand van 40 kilometer, tijdens de
laatste drie edities koos zij voor de 50
kilometer afstand ! Voor ons stond
één ding vast: volgend jaar weer met
de trein naar Nijmegen, maar dan
twee uurtjes eerder ! Misschien is het
kijken naar dit grootste wandelevene-
ment ter wereld ook wel een virus !

Een virus met de naam ‘Vierdaagse van Nijmegen’
Vorden – Wanneer er in de volksmond over een virus wordt gesproken 
dan maken sommige mensen zich zorgen en passeren, in hun gedach-
ten, allerlei ziekteverschijnselen de revue. Toch zijn er ook andere 
virussen. Denk bijvoorbeeld aan een kerkhof in Hamburg, speciaal 
bedoelt voor wel zeer trouwe supporters van de voetbalclub . Zij zijn 
in hun hele leven zo zeer met het wel en wee van hun club begaan, 
dat ze ‘later ‘ op dat speciale kerkhof begraven willen worden ! Wat 
te denken van een bruidspaar dat elkaar op de middenstip van hun 
favoriete club het ‘ja- woord ‘ geeft.

Mieke Polman laat vol trots de medaille zien.

Even later stonden ze voor de camera’s 
van de VPRO die het Zwarte Cross-jour-
naal verzorgde en ze nog even wilde fil-
men vooraf en tijdens het optreden.
Ook Radio en TV Gelderland was weer 
present en gaf een sfeerbeeld van het op-
treden op de radio; zelfs live. Ze hebben 

gigantisch genoten van deze bijzondere 
dag voor het orkest! En na het optreden 
was er een heerlijke lunch, waarna ieder-
een nog even kon genieten van hetgeen 
er geboden werd.

En dan nu lekker vakantie houden ... tot 
13 september ... dan gaan ze weer van 
start! 
Mocht men ook zin krijgen om mee te 
doen, dat kan altijd hoor! Kom gezellig 
in het Dorpscentrum waar zevanaf 19 
september weer gewoon op de maandag-
avond repeteren.

Vordens Huisvrouwen orkest 
genoot op de Zwarte Cross
Vorden – Zondag 17 juli heeft het 
Vordens Huisvrouwenorkest met 
veel succes opgetreden op de Zwarte 
Cross. Ze werden verwelkomd door 
tante Rieke, die ze een fijn optreden 
toewenste.

Vorden. Op vrijdag 5 augustus en vrij-
dag 2 september staat er in het Ludge-
rus gebouw in Vierakker een dansavond 
gepland. Vanaf 20.00 uur is iedereen 

daar of voor een dansje of een gezellig 
avondje welkom. De entree is gratis. 
Voor meer informatie kan men mailen 
naar mulder.n@live.nl

Dansavonden Ludgerusgebouw

Vorden - Uitslag van de 5de onderlinge wedstrijd 55+. Er werd gevist in de Berkel 
te Lochem. Totaal deden 12 pers mee. Alle vissers vingen vis. Totaaluitslag is: 1  
W.Vreeman  1300 gr; 2  H.Golstein 1130 gr; 3  G.v.Amerongen 770 gr.

HSV de Snoekbaars

Nieuw geopend in Vorden

van de Poll
metaalrecycling

in- en verkoop van oud ijzer en metalen.

Wij geven de hoogste prijzen en 
tevens plaatsen wij gratis containers!

Ambachtsweg 5, Vorden
06-30974306

Loon- Grond en Straatwerk
Onsteinseweg 2 - 7251 ML Vorden (Medler)

(0575) 55 68 70

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

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

����������	�
����
�	��������

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 14 84

Dorpsstraat 27, Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

Markt 9, Groenlo
Tel. (0544) 46 33 35

www.spannevogel.nl

Vakantietip
Fietsen en Varen

Een compleet en afwisselend dagje uit 

met de start in Vorden.

Het complete dagarrangement omvat:

koffie met gebak, lunchpakket en diner 

een fietsroute en een enkele reis per boot 

inclusief vervoer van de fiets.

Wanneer?

elke woensdag of zaterdag in juli en 

augustus

Boeken en inlichtingen:

VVV winkel in Vorden

Tel. 0575 553222

www.vvvbronckhorst.nl 

Zie persbericht elders in het Contact.
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Jan (64) en Liesbeth (63) missen hun 
hobby wel. ”Maar het is goed zo”, 
zegt Liesbeth. ”Vooral het contact 
met de luisteraars vond ik fijn. En 
eens een piraat, altijd een piraat. Je 
bent eigenlijk als een piraat gebo-
ren”. Als zendpiraat begon Jan 37 jaar 
geleden in Drempt waar hij woonde. 
De uitzending was op zondag van ne-
gen tot twee uur. Hij had een groot 
aantal luisteraars, vooral uit Drempt 
en Doesburg. Jan draaide alleen Ne-
derlandstalige plaatjes. Op zijn ka-
mer had hij apparatuur staan zoals 
een platenspeler en een microfoon. 
”De zendmast stond op het dak van 
de woning en ik zond uit op frequen-
tie 104 Fm”, zegt Jan die met plezier 
terug kijkt op die twaalf jaar als zend-
piraat. 

Hierna werd het uitzendgebied ver-
plaatst naar Hengelo. Hier was maar 
liefst 25 jaar het radiostation De Wit-
te Mustang te beluisteren. Het bereik 
was in en rondom Hengelo. ”Dat von-
den we ver genoeg. Het was een fami-
liezender met veel vaste luisteraars. 
De puzzels waren heel populair”, 
zegt Liesbeth. Er was een letterpuz-
zel en een woordpuzzel die de luis-
teraars moesten oplossen. Voor de 
winnaars waren er prijzen die vaak 
beschikbaar werden gesteld door de 
luisteraars. Liesbeth maakte de puz-
zels zelf. ”Ik vond dat heel leuk om 
te doen. Ik deed dat zaterdags en dat 
gaf al veel pret vooraf”. In al die jaren 

werd zondags uitgezonden van negen 
tot twee uur. De luisteraars wisten 
dat altijd en keken er naar uit. 
Niet iedereen was gelukkig met de 
Hengelose zendpiraat. Enkele keren 
is er een inval geweest door de ’Con-
troledienst van de PTT’. ”Zo heette 
dat vroeger”, zeggen Jan en Liesbeth. 
Een citaat uit een krantenartikel van 
1990: ”De controleurs en de politie 
werden door de zendpiraat sportief 
ontvangen op de plek waar de zender 
stond uitgepeild”. Vroeger waren er 
veel etherpiraten. De onderlinge sfeer 
was soms grimmig. ”Dat kwam voor-
al omdat er meerdere piraten op de-
zelfde frequentie wilden uitzenden. 
Later is dat veel minder geworden. 
Tegenwoordig is de onderlinge sfeer 
gewoon goed. Er is veel meer begrip 
voor elkaar”. Jan en Liesbeth hadden 
in hun woning een slaapkamer om-
gebouwd tot studio. Door de jaren 
heen hebben ze een grote collectie 
cd’s, singels en lp’s verzameld. ”Wij 
werden ook gesponsord door twee be-
drijven en ook particulieren droegen 
hun steentje bij. Niet alleen in geld, 
maar ook in materiaal”. 

Op zondag konden de luisteraars een 
plaatje aanvragen. Jan zat achter de 
knoppen en draaide de plaatjes. Lies-
beth bediende de telefoon en deed de 
puzzels. Ze hadden veel luisteraars 
en Jan en Liesbeth werden vaak aan-
gesproken als ze in het dorp liepen. 
Jong en oud luisterde naar de piraat. 

Er werd bijna altijd Nederlandsta-
lige liedjes gedraaid. De laatste jaren 
kwam daar de Duitse volksmuziek bij 
en enkele Engelse nummers.
Volgens Liesbeth is er veel veranderd. 
De ouderwetse zendpiraat is er niet 

meer. ”Het is allemaal commerciëler 
geworden en het romantische is eraf. 
Het is ook veel minder een uitdaging 
geworden”. Jan en Liesbeth willen 
graag de trouwe luisteraars en spon-
soren bedanken voor de vele jaren 

dat ze hebben uitgezonden als De
Witte Mustang. ”Het was een mooie
tijd en we hebben het altijd met ple-
zier gedaan”.

“Eens een piraat, altijd een piraat!”

Zendpiraat De Witte Mustang had veel luisteraars
Hengelo - Ze hadden nog graag door willen gaan als zendpiraat, maar 
om gezondheidsredenen van Jan is radio De Witte Mustang van Jan 
en Liesbeth Wolsheumer uit Hengelo gestopt. Inmiddels is de zender 
al weer een half jaar uit de lucht. Ruim 37 jaar was de etherpiraat 
een begrip in de regio. De eerste twaalf jaar werd uitgezonden vanuit 
Drempt en de laatste 25 jaar uit Hengelo.

Liesbeth en Jan: “Het was een leuke tijd”.

Jellema werkt met grote merken als 
Stressless, Leolux, Ralph Benz en Gel-
derland stoelen. Met name die eerste 
is er populair vanwege het comfort.
Het is van doorslaggevend belang dat 
de stoel u niet alleen bevalt, maar 
ook past. Daarom zijn de meeste 
Stressless® modellen leverbaar in 3 
maten. De verschillende afmetingen 
zijn merkbaar, maar niet zichtbaar, 
zodat u ook verschillend grote stoe-
len direct naast elkaar kunt plaatsen. 
Het gepatenteerde Stressless® glijsy-
steem is ontwikkeld om de perfecte 
balans te bieden. U stelt het eenmalig 
in op uw lichaamsgewicht en de stoel 
volgt uw bewegingen - ook de aller-
kleinste.

GEMAKKELIJK EN COMFORTA-
BEL!
De onderrugsteun wordt bij de Stres-
sless® synchroon aan de hoofdsteun 
geregeld. Wanneer u achterover 
leunt, komt de steunfunctie u tege-

moet. Het resultaat: u 
kijkt altijd naar voren. 
Op de afbeelding ziet u 
een gerenoveerde Stres-
sless fauteuil, waarvan 
er enkele bij Ecoleer in 
diverse kleuren staan, 
vanaf E 800,-. De nieuw-
waarde van een derge-
lijke stoel ligt rond de 
2 mille. Overige stoelen 
van de genoemde mer-
ken, klein en groot en 
met uiteenlopende vorm-
geving, kunt u in het atelier 
en in het kantorencomplex 
‘De Smederij’ bekijken.

WAT MAG MEN VERWACH-
TEN VAN RENOVATIE VAN 
ECOLEER?
“Uw stoel of bank wordt weer net zo 
mooi als toen u het voor de eerste 
keer zag”. Graag is EcoLeer bereid u 
vooraf een kostenraming te verstrek-

ken. Ecoleer koopt ook uw oude lede-
ren fauteuils, modern of klassiek, op. 
Belt u voor een afspraak wanneer u 
van uw oude lederen fauteuils af wilt. 
EcoLeer/IDW, Hoofdweg 131, Loenen. 
Tel.: 055 - 50 500 73. 
www.ecoleer.nl/idw

EcoLeer levert lederen fauteuils 
uit eigen atelier
Loenen - Sinds enige tijd levert Ecoleer gerenoveerde stoelen 
en fauteuils, die weer als nieuw zijn. Momenteel zijn er 
zo’n 15 exemplaren klaar.

De eerste morgen is inmiddels ge-
weest en goed geslaagd. De volgende 

morgen vindt plaats op donderdag-
morgen 28 juli a.s. De laatste koffie-
morgen voor dit seizoen is op donder-
dagmorgen 25 augustus as. Belang-
stellenden zijn van harte welkom!

Koffiemorgens bij Hotel 
Bakker
Vorden - De PCOB afdeling Vorden 
organiseert in de zomermaanden 
koffiemorgens bij Hotel Bakker.

Het programma wordt geopend met 
muziek vande ‘Spitfires’ met de num-
mers ‘Mien Fiets’ en ‘A’j denk an ’t 
laeven’. De Drentse band ‘Skik’ met 
zanger Daniël Lohues zingt vervol-
gens het nummer ‘Dreuge worst’. 
Ook muziek van ‘Op Drift’ en‘Jan Ot-
tink’ zit in de komende uitzending.
Op de ‘Praotstoel’ zit deze keer Peer 
uit Drenthe met het verhaal ‘Bi-j de 

plantsoenendienst’. Natuurlijk is 
er ook weer een prijsvraag met een 
‘Ampart woord’. Uit ‘de Olde deuze’ 
komt muziek van Griet Wiersma met 
dochter en mem en Dini en Wim. Het 
programma wordt afgesloten met 
spreuken en gezegden en de Limerick 
van de week.

Ideaal Dialect wordt elke zondag van 
11.00 tot 12,00 uur uitgezonden via 
de frequenties van Radio Ideaal. FM 
105.8 of via UPC. 
Op de websitewww.ideaal.org vindt 
u alle bijzonderheden over dit, en 
alle andere programma’s van Radio 
 Ideaal.

Eddy Geurtsen bij Ideaal 
Dialect
Zelhem - Eddy Geurtsen uit Hen-
gelo zal in de komende uitzen-
dingen van ‘Ideaal Dialect’ een 
aantal verhalen voor komen le-
zen. Het eerste verhaal heet als 
titel ‘De leste brief’.

Wie het schilderwerk van Anne be-
kijkt, ziet mooie kleurrijke bloemen-
schilderijen in een impressionistische 
stijl. Ook hangen er schilderijen van 
koeien en schapen, die in verschil-
lende technieken zijn uitgewerkt. 
Daarnaast zijn er ook nog portretten 
van personen, die getekend zijn met 
grafiet en pastelkrijt. Al met al prach-
tige kunstwerken met ieder een eigen 
uitstraling en in diverse stijlen gete-
kend of geschilderd. Maar belangstel-

lenden hoeven niet alleen te kijken, 
zij kunnen zelf ook aan de slag. In 
dit atelier kunnen zij namelijk met 
Anne een workshop volgen. In deze 
workshop, die twee uur duurt, wordt 
kennis gemaakt met het tekenen met 
pastelkrijt. 

Dit fantastische kleurrijke tekenma-
teriaal is vrij eenvoudig in het ge-
bruik en geeft een verrassend mooi 
resultaat. Deelnemers kunnen kie-

zen uit twee bloemmotieven en na 
afloop gaan zij met een schilderijtje, 
ingelijst in een passe-partout, voldaan 
naar huis. 

De workshops worden gehouden op 
dinsdag 2 en donderdag 4 augustus 
van 11.00 – 13.00 uur. Voor infor-
matie en opgave, bel (0575) 452585 
of (06) 465 246 63. Mailen kan ook: 
anne-vondrehle@hetnet.nl. 

De expositie van Atelier KUNSTzin in 
het atelier ‘De open deel’, Kapelstraat 
t/o nr. 1 in Bronkhorst is dagelijks ge-
opend van 11.00 tot 17.00 uur. Meer 
informatie over Atelier KUNSTzin is 
te vinden op 
www.atelierkunstzin.nl.

KUNSTzin exposeert in ‘De open deel’ in Bronkhorst
Bronkhorst - Anne Berenbak-von Drehle van Atelier KUNSTzin expo-
seert van 2 tot 8 augustus in ‘De open deel’ in het stadje Bronkhorst, 
Kapelstraat t/o nr. 1. Haar werk is gevarieerd: geschilderde of gete-
kende bloemenschilderijen, koeien, schapen en portretten. Kennisma-
ken met pastelkrijt tekenen kan tijdens de workshop. De expositie is 
dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Bloemenschilderijen, portretten en koeien zijn het werk van Anne Berenbak-von Drehle.



Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 30 van

26 t/m 30 juli 2011

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

JOKERS PLAKKEN, KORTING PAKKEN

JOKERS 
PLAKKEN,

KORTING 
PAKKEN



VAREN OVER DE BERKEL IN DE BERKELZOMPEN

NIEUWSPAGINA JULI 2011 
NIEUWS EN ACHTERGRONDEN OVER HET WERK VAN HET WATERSCHAP

Berkelzomp bij Borculo

BEKENDMAKINGEN

VAKANTIETIPS OP, BIJ OF LANGS HET WATER

WANDELROUTES SKEELERROUTE

FIETSROUTES

KANOVAREN

Waterschap Rijn en IJssel

Bezoekadres: 

Volg ons nu ook op Twitter! 

(twitter.com/WaterRijnIJssel)



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, tel. (0575) 

75 02 50 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.

Jaargang 6
Nr. 30, 26 juli 2011

Vorige week stemden b en w in met 
het ontwerp bestemmingsplan voor 
de Galleestraat 67-69 in Vorden. Het 
plan voorziet in de realisatie van 14 
grondgebonden woningen in de 
duurdere prijsklasse en ligt binnen-
kort gedurende zes weken ter inza-
ge. Eerdere plannen om te komen tot 
herontwikkeling van deze locatie wa-
ren niet haalbaar. Ons woningbouw-
programma is aanzienlijk naar bene-
den bijgesteld van 80 appartementen 
naar slechts 14 grondgebonden wo-
ningen, als gevolg van de demografi-
sche ontwikkelingen in de Achter-
hoek.

Inmiddels heeft de gemeente over-
eenstemming bereikt over de aan-

koop van de resterende gebouwen in 
het gebied. Met de veilingcommissie 
die momenteel een deel van het com-
plex gebruikt is afgesproken dat zij 
uiterlijk 1 oktober 2011 het pand ver-
laten. De sloop van het totale complex 
zal direct hierna plaatsvinden. Delen 
van de grond op de locatie zijn ver-
vuild en worden gesaneerd. Na de sa-
nering wordt de locatie bouwrijp ge-
maakt en kan in 2012 met de bouw 
van de eerste fase woningen worden 
begonnen. De ontwikkeling is mede 
mogelijk gemaakt door een bijdrage 
van de gemeente en van de provincie 
Gelderland. Met de ontwikkeling van 
de locatie komt een eind aan de ver-
pauperde aanblik van dit stukje 
Vorden.

Sloop Havo-terrein Vorden najaar 2011 verwacht

De stichting E-laad is bezig een lan-
delijk net van oplaadpunten voor 
elektrische voertuigen op te zetten. 
De oplaadpunten in de openbare 
ruimte komen tot stand in samenwer-
king met gemeenten. In onze ge-
meente zijn op dit moment drie loca-
ties waar een oplaadpunt te vinden is.

De situatie
Om ervoor te zorgen dat de parkeer-
vakken bij de oplaadpunten daadwer-
kelijk gebruikt kunnen worden voor 
het opladen van elektrische auto’s, is 
het noodzakelijk om op deze parkeer-
vakken alleen nog elektrische voer-
tuigen toe te staan. We willen daarom 
per oplaadpunt één parkeervak aan-
wijzen voor het opladen van elektri-
sche voertuigen door hierbij een bord 
te plaatsen met de aanduiding: ‘Uit-
sluitend elektrische voertuigen’.
Het gaat om de volgende locaties:
• Hengelo (Gld) - parkeerplaats ge-

meentehuis Bronckhorst (Elderink-
weg)

• Hengelo (Gld) - Molenenk (thv Mole-
nenk 2 - 4)

• Bronkhorst - parkeerplaats Onder-
straat

Inspraak
Het plan ligt van 26 juli t/m 6 septem-
ber 2011 ter inzage in het gemeente-
huis. U kunt er dan uw mening over 
geven. Komen er in deze periode 
geen schriftelijke bezwaren bij ons 
binnen, dan voeren we de maatregel 
in het najaar uit.

Borden bij parkeervakken 
voor elektrische voertuigen

Op www.JaofNee.nl kunt u zien hoe-
veel orgaandonoren er in uw woon-
plaats zijn. Deze donorstand wordt 
afgezet tegen de donorstand van heel 
Nederland: 40,9%. Dit is het percen-
tage Nederlanders van 15 jaar of ou-
der dat zijn of haar keuze heeft vast-
gelegd in het Donorregister. In de do-
norstand op JaofNee.nl ziet u dat 42% 
van onze inwoners hun keuze al heeft 
vastgelegd, met Ja of Nee. Bovendien 
wordt op deze manier het effect van 
uw donorregistratie op de do-
norstand van uw eigen woonplaats 
direct duidelijk. U kunt zelf de do-
norstand in uw woonplaats verhogen 
door zich op JaofNee.nl te registre-
ren. Wanneer u uw keuze over or-
gaandonatie vastlegt verhoogt u de 
kans voor mensen op een wachtlijst 
om te overleven en blijven er geen 
vraagtekens over voor nabestaan-
den!

Koplopers
In de top 5 van gemeenten met de 
hoogste donorstand ligt het gemid-
delde percentage registraties rond de 
50%. De gemeente met de hoogste 
donorstand van Nederland is Goirle, 
waar 50,5% van de inwoners ouder 

dan 15 jaar geregistreerd is in het 
Donorregister. 

Nederland zegt Ja
De Donorstand van Nederland is on-
derdeel van de campagne ‘Nederland 
zegt Ja’. Dit is een gezamenlijk initia-
tief van het ministerie van VWS en 
een tiental gezondheidsfondsen, 
Stichting Transplantatie Nu en de Ne-
derlandse Transplantatie Stichting. 
Nog steeds bestaat er in Nederland 
een groot tekort aan donororganen. 
Dit kost levens. In 2010 zijn er 140 
patiënten overleden terwijl zij op de 
wachtlijst voor transplantatie ston-
den. Met de campagne worden men-
sen opgeroepen zich als donor te re-
gistreren en op die manier levens te 
redden. Draag hieraan bij door u aan 
te melden. Alvast bedankt!

Nederland zegt ja
Ook steeds meer Bronckhorsters 
registreren zich in Donorregister

Is het u ook opgevallen dat er achter 
zwarte schermen achter de kerk in 
het centrum van Hengelo het één en 
ander gaande is? Samen met de aan-
nemer zijn we op deze plek bezig 
met archeologische opgravingen als 
onderdeel van het centrumplan Hen-
gelo.

Bij de graafwerkzaamheden zijn in 
de funderingssleuf van de kerkmuur 
een oude fundering en twee delen 
van skeletten aan het licht gekomen. 
De beide skeletdelen zijn geborgen. 
In de eerste van de drie boomplant-
gaten is de helft van een skelet 
blootgelegd. In overleg met de kerk 
worden deze skeletten herbegraven. 
Daarnaast zijn we op dit moment be-

zig met het herstraten van de Spal-
straat en de voetpaden rondom de 
kerk. Na de bouwvakvakantie rond 
22 augustus gaat de aannemer ver-
der met het plein bij de kerk.

Wat gebeurt er achter de 
zwarte schermen bij de kerk 
in Hengelo?

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

Het is belangrijk dat u bekend bent 
met het sirenegeluid en weet wat u 
moet doen als de sirene gaat in geval 
van een ramp: ‘Ga direct naar bin-

nen, sluit ramen en deuren en zet de 
radio of TV op omroep Gelderland’. 
Via deze omroep wordt u op de hoog-
te gehouden van de ramp en ont-
vangt u zonodig instructies. Op 
maandag 1 augustus a.s. is de eerst-
volgende sirenetest.

Sirenetest



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning verzoeken wij u een afspraak te maken via ons 
 centrale telefoonummer (0575) 75 02 50. Voor de beantwoording van uw vraag zijn archief-
gegevens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag 
later) hebben wij alle gegevens bij de hand.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, kermis met kinder- en volksspelen, optocht, vogelschieten en feestavonden, 1 oktober van 

14.00 tot 01.30 uur, 2 oktober van 14.00 tot 01.00 uur en 3 oktober van 10.30 tot 20.00 uur, tijdelij-
ke gebruiksvergunning tent, afsluiten Wichmondseweg, tussen de Vordenseweg en de inrit naar 
Huize Baak, 27 september t/m 4 oktober, afsluiten Vordenseweg, tussen de Beukenlaan en de 
Zutphen-Emmerikseweg, en Beukenlaan, tussen de Vordenseweg en de Schooldijk, alsmede in-
stellen stopverbod gedeelte Vordenseweg en Beukenlaan i.v.m. optocht, 2 oktober van 12.00 tot 
16.00 uur, Kermis en Oranje Stichting Baak, feesttent, ontheffing art. 35 van de Drank- en Horeca-
wet, 1 oktober van 14.00 tot 01.30 uur, 2 oktober van 14.00 tot 01.00 uur en 3 oktober 2011 van 
10.30 tot 20.00 uur, Leferink en Herfkens

• Bronckhorst, diverse wegen en locaties in de gemeente, 24-uurs duursport evenement, 24 en 25 
september 2011, Adventure Race Bronckhorst

• Halle, Heurneweg 6, 75-jarig jubileumfeest, 17 september van 19.00 tot 01.30 uur en 18 septem-
ber van 14.00 tot 20.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 17 en 18 september 2011, De Hei-
de Smid BV

• Hengelo (Gld), Vorden en Wichmond, plaatsen van tijdelijke reclameborden ter promotie van de 
open avond van de Iselinge Hogeschool, 16 t/m 29 oktober 2011, PromoBase Media & Advertising

• Steenderen, i.v.m. kermis, J.F. Oltmansstraat 15, feestavonden met live-muziek, 8 september van 
19.30 tot 24.00 uur, 9 september van 12.00 tot 01.00 uur en 10 september van 15.00 tot 01.00 uur, 
ontheffing art. 35 van de Drank- en Horecawet  8 september van 19.00 tot 23.30 uur, 9 september 
van 12.00 tot 01.00 uur en 10 september van 14.30 tot 01.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning 
tent, 8 t/m 11 september 2011, horeca Steenderen

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Ontvangen op 14 juli 2011:
• Vorden, Beunkstege 2, kappen 2 eiken
• Vorden, De Horsterkamp 4, wijzigen voorgevel woning en aanleggen paardenbak
• Vorden, De Steege/Het Jebbink, bouwen vijf gezinswoningen en zes seniorenwoningen
Ontvangen op 15 juli 2011: 
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 77A, verbouwen bedrijfsgebouw 
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 80, vergroten bedrijfshal
• Vorden, Hoetinkhof 173, slopen schuur
• Zelhem, Doetinchemseweg 2, aanbrengen reclame
• Zelhem, Heisterboomsdijk 3, vergroten stal 
Ontvangen op 17 juli 2011:
• Baak, Wichmondseweg 17, verplaatsen kerkbanken
Ontvangen op 18 juli 2011: 
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 127A, melding brandveilig gebruik
• Drempt, Torenakker 7, plaatsen veranda
• Drempt, Zomerweg 28, gedeeltelijk slopen restaurant
Ontvangen op 19 juli 2011:
• Drempt, Binnenweg 7, bouwen bijgebouw
• Vorden, Burg. Galleestraat 69, slopen hoofdgebouw
Ontvangen op 20 juli 2011: 
• Bronkhorst, ‘t Hof 16, vernieuwen schuur
• Vorden, Burg. Galleestraat 48, aanbrengen balustrade
• Vorden, Holtmaet 1, vergroten carport
Ontvangen op 21 juli 2011: 
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 127-127A, verbouw woning en bedrijfsruimte
• Drempt, Rijksweg 16, vernieuwen schuurtje
• Olburgen, Olburgseweg 36, bouw ligboxenstal

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken 
worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 
aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende 
vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken 
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

Drank- en Horecawet (art. 3)
B en w zijn van plan vergunning te verlenen voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de volgen-
de inrichtingen:
• Keijenborg, Kerkstraat 14, tennisvereniging Keislag  
• Vorden, Hamelandweg 2, rijvereniging en ponyclub De Graafschap 
• Zelhem, Halseweg 29B, sportvereniging Zelos 
Aan de te verlenen vergunningen worden beperkingen en/of voorschriften verbonden.

Zienswijze indienen?
Tegen deze voornemens kunnen belanghebbenden binnen zes weken na deze bekendmaking 
schriftelijk een zienswijze indienen bij b en w van Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
B en w van Bronckhorst zijn van plan een besluit te nemen voor:
• Vorden, Ruurloseweg 71, intrekken omgevingsvergunning, activiteit milieu

De stukken liggen van 28 juli t/m 7 september 2011 tijdens de openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op het plan naar keuze, schrifte-
lijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belanghebben-
den die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 
kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunning.

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 15 juli 2011:
• Hengelo (Gld), De Hietmaat, ponyconcours, 25 september 2011 van 09.00 tot 18.00 uur, ponyclub 

Hengelo
Afgegeven op 20 juli 2011:
• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclameborden ter promotie van het muziekfestival op 28 au-

gustus 2011, Hengelo (Gld) en Zelhem van 25 juli t/m 7 augustus, Keijenborg, Halle en Velswijk 
van 21 augustus t/m 29 augustus 2011, café-zaal De Mallemolen

• Hengelo (Gld), Wichmond, Baak en Toldijk, plaatsen van tijdelijke reclameborden i.v.m. touwtrek-
toernooi, 24 juli 2011 t/m 31 juli 2011, touwtrekvereniging Bekveld

• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 41, receptie en touwtrektoernooi, 6 augustus van 20.00 tot 00.30 
uur en 7 augustus van 13.00 tot 20.00 uur, ontheffing art. 35 van de Drank- en Horecawet, 6 au-
gustus van 20.00 tot 00.30 uur en 7 augustus 2011 van 12.00 tot 20.00 uur, touwtrekvereniging 
Bekveld

• Vorden, kasteelweide Ruurloseweg/De Horsterkamp, ontheffing art. 35 van de Drank- en Horeca-
wet i.v.m. Castle Fair, 24 t/m 28 augustus 2011 elke dag van 10.00 tot 18.00 uur, Van Franse Ma-
kelij

• Zelhem, Velswijkweg, buurtfeest Velswijk, 19 t/m 21 augustus 2011, buurtvereniging Velswijk

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 20 juli 2011:
• Drempt, Zomerweg 28, gedeeltelijk slopen restaurant
Verzonden op 21 juli 2011: 
• Hummelo, Korte Broekstraat 1, vergroten rundveestal
• Laag-Keppel, Dorpsstraat LK 11/13, bouwen tuinmuur
• Laag-Keppel, Rijksweg 17, bouwen bedrijfshal
• Laag-Keppel, Rijksweg 83, bouwen serre  
Geweigerde omgevingsvergunningen 
 Verzonden op 15 juli 2011:
• Zelhem, Rembrandtstraat 40, bouwen carport en plaatsen hek
Verlengen beslistermijn 
Verzonden op 21 juli 2011:
• Toldijk, Russerweg 2A-2B-2C-2D, aanleggen van inritten, vanwege de complexiteit van de aan-

vraag

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Drempt, tijdens het buurtfeest is de Kruysakker, tussen huisnummer 10 en 24, van 3 september 

12.00 uur tot 4 september 2011 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van be-
stemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens het buurtfeest is de Biezenbusse van 3 september 09.00 uur tot 4 september 
2011 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem/Velswijk, tijdens het buurtfeest Velswijk is de Velswijkweg, tussen de Kruisbergseweg en 
de Populierenweg, van 19 augustus 18.00 uur tot 21 augustus 22.00 uur afgesloten voor alle ver-
keer, met uitzondering van bestemmingsverkeer en geldt een stopverbod tijdens de optocht op de 
Kruisbergseweg (oversteken 2x) op 21 augustus 2011 van 13.30 tot 15.00 uur

Recificatie ivm foutieve weergave in Contact van 12 juli 2011 
• Hengelo (Gld), tijdens het buurtfeest op 28 augustus 2011 is de Middenweg, tussen huisnummer 

45 en 59, van 09.00 tot 24.00 afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingverkeer
 
Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk be-
zwaarschrift 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). In het 
bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar 
en uw ondertekening. 

Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als het gaat om bouwplan-
nen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de werkzaamheden kan 
starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voor-
lopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector be-
stuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent 
u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld 
bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk) geldt dat de aanvrager 
moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aangetekend, alvorens hij of zij overgaat tot 
het kappen of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek om een voorlopige voorziening in te 
dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten over de inwerkingtreding van een ver-
leende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen via ons centrale telefoon-
nummer (0575) 75 02 50.

Verleende vergunningen

De nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maakt het mogelijk een aantal vergunnin-
gen of ontheffingen die voorheen apart aangevraagd moesten worden, nu in één aanvraag te 
combineren. Dit geldt ook voor een aantal ontheffingsmogelijkheden in de ruimtelijke ordening 
(bestemmingsplannen). Dit houdt in dat u onder de koppen Aanvragen, Ontwerpvergunningen, 
Verleende vergunningen (als onderdeel van de omgevingsvergunning) en Bestemmingsplannen 
ruimtelijke ordeningsprocedures kunt tegenkomen.

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Zelhem Dorp en Hengelo Dorp; 
herziening woningbouw’ (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w zijn van plan om het bestemmingsplan ‘Zelhem Dorp en Hengelo Dorp; herziening woning-
bouw’ voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op het laten vervallen van de directe mogelijkheid 
tot het toevoegen van woningen binnen de bestemmingen ‘Centrum’, ‘Detailhandel’, 
‘Dienstverlening’, ‘Horeca’, ‘Kantoor’ en ‘Maatschappelijk’ in de bestemmingsplannen ‘Zelhem Dorp 
en Hengelo Dorp’ en het omzetten naar een voorwaardelijke 
afwijkingsmogelijkheid.

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat 
er nu geen mogelijkheid tot het indienen van een reactie. 
Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen procedure, 
komen stukken ter inzage te liggen in het gemeentehuis 
en beschikbaar via de website en is er gelegenheid tot het 
indienen van een reactie.

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 28 juli t/m 8 september 2011 tijdens de ope-
ningstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Toldijk, Schiphorsterstraat 10, voor het vervangen van een gasdistributiestation waarop het Be-

sluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is
• Vorden, Ruurloseweg 71, voor het uitbreiden van een ligboxenstal waarop het Besluit landbouw 

milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  niet 
onder de vergunningplicht vallen. Wel moet worden voldaan aan de algemene voorschriften, die aan 
bovengenoemd besluiten zijn verbonden.

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 28 juli t/m 8 september 2011 tijdens de ope-
ningstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:

• Vorden, Kruisdijk 11, voor een veranderingsvergunning van een veehouderij

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 ontwerp van de vergunning opge-
steld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzagel-
egging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij ons 
worden ingediend vóór 9 september 2011. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een 
gesprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

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.

Wet milieubeheer

www.herwershyundai.nl

TM

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,7 - 6,9 (l/100 km) / 27 - 14,5 (km/l); CO2 - emissie: 98 - 162 (g/km). Uitstoot- en brandstof ver bruik  gegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.

HERWERS HYUNDAI B.V. GELDERHORST 2, ZUTPHEN, TELEFOON 0575-526590
HERWERS HYUNDAI APELDOORN LAAN VAN DE DIERENRIEM 29, APELDOORN, TELEFOON 055-3696212

Na 2 jaar kunt u gebruikmaken van het doorlopend krediet met een jaarlijks kostenpercentage van 5,9% (op basis van de huidige rentestand). Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar de brochure. 
Genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaar maken, laktoeslag en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaarduitvoering. Dit aanbod betreft 
een uitgestelde betaling en doorlopend krediet van Hyundai Financial Services. Hyundai Financial Services bemiddelt in fi nanciering van Alpha Credit Nederland (Vergunningnummer 12012518). 
Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Prijs- en rentewijzigingen voorbehouden. Prospectus verkrijgbaar via www.hyundai.nl.

Contante waarde
van het goed

Aanbetaling/
inruil (50%)

Totale
kredietbedrag

Maandelijks 
termijnbedrag

Debetrentevoet/jaarlijks 
kostenpercentage

Duur van de 
overeenkomst

Krediet-
vergoeding

Totaal te betalen 
bedrag

Hyundai i10  7.995,00  3.997,50 3.997,50  0,00 0,0% 24  0,00  3.997,50
Hyundai i20  10.995,00  5.497,50 5.497,50  0,00 0,0% 24  0,00  5.497,50
Hyundai i30  14.495,00  7.247,50 7.247,50  0,00 0,0% 24  0,00  7.247,50
Hyundai i30 CW  15.245,00  7.622,50 7.622,50  0,00 0,0% 24  0,00  7.622,50

Genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaar maken, laktoeslag en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen 
afwijken van standaarduitvoering. Afgebeelde Hyundai i30 CW heeft een meerprijs. Energielabel en wegenbelastingvrijstelling is afhankelijk 
van de verkrijgbare uitvoering. Actie is alleen geldig op de Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai i30 en Hyundai i30 CW en geldt op de 
consumentenprijs excl. opties, accessoires en overige kosten. Betaling 2e helft uiterlijk 2 jaar na registratiedatum. Geldt niet op actiemodellen. 
Voor de voorwaarden verwijzen wij naar de brochure. Druk- en zetfouten voorbehouden. Actie geldig met datum koopovereenkomst vanaf 15 
april 2011 met een uiterste registratiedatum van 30 september 2011. Vraag uw dealer naar de voorwaarden.

2 jaar 0% rente. 
Daar word je vrolijk van. De actie is simpel. Je betaalt de 
helft nu (vaak is de inruil van je huidige auto al voldoende). 
En de andere helft over twee jaar; rentevrij. In de tussen-
tijd betaal je geen rente. En ontvang je wel meteen 
5 jaar garantie. Hoeveel kilometers je ook rijdt. Sommigen 
herkennen kansen. Anderen grijpen ze. Wat doe jij? 

Geluk komt vanzelf, je moet het alleen wel pakken

WEGENBELASTING

VRIJ

Rij de nieuwe Hyundai i10 voor 

3.997,50

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

Rij de nieuwe Hyundai i20 voor 

5.497,50

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

Rij de nieuwe Hyundai i30 voor 

7.247,50

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

Krasje?
Wilt u dat het snel verholpen is?
Wilt u gratis vervangend vervoer?
Wilt u kwaliteit?
En.. ook nog eens vriendelijk?

Ga dan naar

Autoschade Service 
Roelofs De Achterhoek
(onderdeel van de ASN groep)

Autoschade Service Roelofs De Achterhoek
Stikkenweg 66, 7021 BN Zelhem
Tel: 0314 - 622046, Fax: 0314 - 622027
info@autoschadezelhem.nl

www.autoschadezelhem.nl
www.asngroep.nl

Vergunning afsteken vuurwerk 

Wagenvoort  Vuurwerk Zelhem

Kennisgeving

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken 
bekend dat zij op 23 maart 2011 een aanvraag 
om een ontbrandingstoestemming als bedoeld 
in artikel 3B1, lid 3a, van het Vuurwerkbesluit 
hebben ontvangen van Wagenvoort Vuurwerk 
uit Wapenveld.

De aanvraag heeft betrekking op het tot 

ontbranding brengen van vuurwerk en het 

opbouwen, installeren, en verwijderen daarvan 

vanaf de sportvelden gelegen aan de 

Vincent van Goghstraat 74 te Zelhem, op 15 

september 2011 van 17.00 uur tot 22.00 uur.

Het betreft een buitenvuurwerk ter opluistering 

van de plaatselijke kermis, waarvan de 

afsteektijd is gepland om 20.30 uur.

Conform het Vuurwerkbesluit heeft de 

burgemeester van de gemeente Bronckhorst 

verklaard geen bezwaar te hebben tegen het tot 

ontbranding brengen van het vuurwerk. 

Gedeputeerde Staten hebben besloten de 

gevraagde ontbrandingstoestemming onder het 

stellen van voorschriften te verlenen.

Voor meer informatie over de ontbrandings-

toestemming kunt u contact opnemen met de 

heer J. van Hesteren, T (026) 359 87 70, van het 

Projectteam Vuurwerk. De ontbrandings-

toestemming kan op verzoek worden ingezien.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tot en met 5 september 

2011 tegen dit besluit bezwaar maken bij 

Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie 

van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, 

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en 

brief duidelijk “bezwaarschrift” vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, 

kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 

2500 EA Den Haag, een verzoek indienen om 

een voorlopige voorziening te treffen. Voor het 

behandelen daarvan wordt griffierecht geheven.

Arnhem, 25 juli 2011,

zaaknummer 201–005243/MPM22040

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Voortaan digitaal

De provincie Gelderland 

stopt vanaf 1 oktober 2011 

met het publiceren van 

nagenoeg alle bekend-

makingen in de dag- en 

weekbladen.

Alle bekendmakingen

vergunningverlening 

worden digitaal 

gepubliceerd via 

www.gelderland.nl/

bekendmakingen. 

Hiermee vergroot de 

provincie Gelderland de 

toegankelijkheid en 

zoekmogelijkheden voor 

de burgers.
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Een week gein op het plein
30 juli t/m 6 augustus

Kerkplein in het centrum van Ruurlo - alle dagen gratis entree

Zaterdag 30 juli: (aanvang 15.00 uur - einde 00.00 uur)

 Middag en avond: 15.00 uur kindermiddag met schminken, 

schilderen op groot doek en vanaf 16.00 uur de Clown Julian 

kindershow. Om 18.30 uur wordt er een heuse “Wii-competitie” 

gehouden met leuke prijzen te winnen! De avond wordt vanaf 

20.30 uur afgesloten met een live optreden van de band “De 

Daltons”. (Organisatie: Handbalvereniging Blauw Wit)

Zondag 31 juli: (aanvang 10.00 uur - einde 00.00 uur)

 Morgen: 10.00 uur Openlucht Oecumenische dienst met 

medewerking van……..

 (Organisatie: Raad van Kerken Barchem-Ruurlo) 

 Middag en avond: “Beachvoetvolleytoernooi” en 

beachvolleytoernooi”Start toernooi 17.00 uur: Op een tot 

strand omgetoverde Dorpsstraat vinden de toernooien plaats in 

de volgende categorieën 12-16 jr, 17-45 jr en 45+.

 Aansluitend zullen “De Disco Kings” de avond muzikaal afslui-

ten. (Organisatie: Voetbalvereniging Ruurlo)

Maandag 1 Augustus: (aanvang 13.30 uur - einde 00.00 uur)

 Middag: 13.30 uur Brandweermiddag. Locatie De Heikamp met 

vertrek vanaf het Kerkplein! 

 Stap in een heuse brandweerwagen en ervaar hoe het is om 

een “brandweerman” te zijn. Op het kerkplein zullen diverse 

activiteiten voor de kinderen aanwezig zijn.

 (Organisatie: Vrijwillige Brandweer Ruurlo/Sophia’s Lust)

 Avond: 19.00 uur Een muzikaal optreden door de Harmonica 

club Ruurlo gevolgd door De Bargkapel

 (Organisatie: Muziekvereniging Sophia’s Lust)

Dinsdag 2 Augustus: (aanvang 10.00 uur - einde 00.00 uur)

 Morgen/ middag: Boerderij fi etstocht met mogelijkheid een blik 

te werpen achter de schermen van een aantal agrarisch (en aan-

verwante) bedrijven. Een landbouw loonbedrijf met de modernste 

machines; een schitterend aangelegde particuliere tuin; een 

modern melkveebedrijf en een authentieke molen die dienst doet 

als zagerij! Vertrek tussen 10 en 12.00 uur vanaf het Kerkplein. 

(Organisatie: Jong Gelre / LTO-Noord afdeling Berkelland / de 

NBvP Vrouwen van Nu) 

 Avond: 19.00 uur Smartlappenavond met een optreden van het 

uit Barchem afkomstige koor “Efkes Anders” en uit Eibergen 

afkomstige “Leedvermaak” gevolgd door de smartlappenband 

“Les Miezerabullus”. (Organisatie: Stichting Reurlse Pompdagen)

Woensdag 3 Augustus: (aanvang 14.00 uur - einde 00.00 uur)

 Middag en avond: In de Dorpsstraat en op het Kerkplein vind de 

jaarlijkse “Braderie” plaats met oude ambachten, vele kramen, 

muziek- en dansoptredens o.a. van “De Harmonicanders” en 

“Die Zwei”. En als afsluiting op de avond optredens van de 

“Edelweiss Kapelle” uit Gelselaar afgewisseld met “Die Zwei 

en “Reurlse volksmuziek” door  “de Sleppers”.  

 (Organisatie: Achterhookse Folkloredansers)

Donderdag 4 Augustus: (aanvang 14.00 uur - einde 17.00 uur)

 Middag: Een leuke middag voor het hele gezin op het kerkplein 

met diverse spellen en maak een uniek uitstapje met stroom-

trein Bello. Maak ook een rondje door het dorp met Bello! De 

stoomtrein wordt bestuurd door een heuse machinist en bege-

leid door een conducteur. (Organisatie: VVV Ruurlo)

Vrijdag 5 Augustus: (aanvang 20.00 uur - einde 00.00 uur)

 Avond: Zoals u van de tennisvereniging inmiddels gewend bent 

is de vrijdagavond ingeruimd voor het “Reurls Muziekspekta-

kel”. Een avond vol van heerlijke muziek door Reurlse bands 

“Völle Wille” en “Loat Goan” wisselen elkaar af op het podium 

en daarmee is het muziekspektakel gegarandeerd. Vanaf 20 uur 

gaat het los. De vrijwilligers van de tennisvereniging staan klaar 

om uw avond tot een waar feest te maken. Komt allen naar het 

Kerkplein om dit spektakel van dichtbij mee te maken!!!!

 (Organisatie: Tennisvereniging Ruurlo)

Zaterdag 6 Augustus: (aanvang 17.00 uur - einde 00.00 uur)

 Middag en avond: Aanvang 17.00 uur Demonstraties door een 

onderdeel/ groep van de Ruurlose Gymnastiekvereniging ge-

volgd door een “Playbackshow, talentenshow en Soundmixwed-

strijd” in combinatie met live muziek door de bekende formatie 

”Don’t Shoot de Pianoplayer”. 

 (Organisatie: Ruurlose Gymnastiekvereniging)



COMBINERACE

Op zondag 7 augustus start de 
Combine Race vanaf 11.00 uur met 
een presentatie/remmentest van 
de diverse deelnemers. Veiligheid 
staat bij ons voorop, dus als de 
remmentest goed verloopt, dan 
mag de combine pas meerijden.

De combinerace worden verreden 
in verschillende klassen; Standaard, 
vrije klasse voor de heren, en een 
damesklasse met zowel Standaard 
als Vrije combines. Bij de standaard-
klasse dienen de motor en de rie-
maandrijving “origineel” te blijven. 
De motor mag opgevoerd worden 
en wat goochelen met de poelies is 
ook toegestaan. De grote gevaarten 
bereiken inmiddels snelheden van 
meer dan 60 km/u. We starten tel-
kens met zo’n 12 combines tegelijk, 
wat op de snel smaller wordende 
baan leidt tot spectaculair trek- en 
duwwerk. Bij de vrije klasse is men 
vrij in de keuze van motoren, trans-
missies en assen. Deze machines 

met brullende V-8 motoren halen 
met gemak snelheden tot boven de 
100 km/u en indien rondom geveerd 
nog hogere snelheden.

De wedstrijd in Mariënvelde is de 
vierde in de reeks van vijf welke 
meetelt voor het Nederlands 
Kampioenschap. En zoals uit het 
verleden blijkt, meestal de doorslag-
gevende wedstrijd is in dit kampi-
oenschap. Dit levert bij ons extra 
spanning en sensatie op. 

De deelnemers in dit internationale 
veld, zijn afkomstig uit Nederland, 
Duitsland en Luxemburg.
 
SPEKTAKEL

Tussen de combineraces door wordt 
het publiek op ludieke wijze ver-
maakt. Naast de combineraces welke 
de hoofdact van ons evenement vor-
men, vermaken we het publiek met 
een Banger-cross, een soort autoro-
deo. Een  50-tal getrainde durfals 
laat het publiek zien wat je zoal 
met oude auto’s kunt doen, een 

soort crazy-cross, maar dan extre-
mer.
Deze vorm van volksvermaak 
is momenteel enorm populair in 
Engeland. Dit is dan ook een zeer 
spectaculair onderdeel van de dag, 
gezien de reacties uit het verleden 
en veler verzoek om ze weer naar 
Mariënvelde te halen.

Ook hebben we dit jaar weer het 
onderdeel: Trekkerbrekken.
De deelnemers starten met een zoge-
naamde Le Mans start.
Ze rennen zo snel mogelijk naar hun 
trekker en rijden snel weg. Het is de 
bedoeling de band, die is verbonden 
met een touw van 6 meter achter de 
trekker, van de concurrenten eraf 
te rijden. Ook dit zal voor veel spek-
takel zorgen. In de tijd dat de race 

stil ligt, om afgesleept te worden, 
zal het publiek vermaakt worden 
met de Trekker-Sprint, waar het er 
oom gaat wie het snelste een route 
kan afleggen. Ook zullen er enkele 
ludieke optredens zijn, aan elkaar 
gepraat door 2 presentatoren. Ook 
zal de baan vlak gemaakt worden 
door de grootste rupstrekker van 
Nederland met een kilverbord van 5 
meter breed.

Zoals men van ons gewend is, beslui-
ten we de zondagmiddag met een 
daverend spektakel namelijk de 
“alebussendrekrace”.
Men neme een trekker (met vei-
ligheidsbeugel, maar zonder cabi-
ne) met daarachter een met water 

gevulde giertank en gáán!! Men mag
de concurrenten hinderen door flink
te sproeien. Ook dit jaar zal dit het
laatste onderdeel van de dag zijn, en
zeker de moeite waard. 
Voor de kinderen is er een gra-
tis kindervermaak: Luchtkussens,
schmink en ballonnen knopen. En
voor hun gratis ranja. 
Er is volop gelegenheid om de inwen-
dige mens te versterken.

Zondagmiddag direct na de cross
en de daarbij behorende prijsuit-
reiking, barst het “Combine-feest”
los in onze feesttent. De muzikale
optredens worden hierbij verzorgd
door de rockband Rockaholic. Dit
zal vanaf ongeveer 16.30 uur zijn. 

Voor meer informatie en actueel nieuws zie:  www.spektakelweekend.nl

In het weekeinde van zaterdag 6 en zondag 7 augustus 2011, de 
laatste weekend van de bouwvak, organiseert de Motorclub Mariënvelde 
( MCM ) wederom een “spektakelweekend” rondom racende combines 
en ander gemotoriseerd vervoer.

Sinds 1996 organiseert de Motor Club Mariënvelde jaarlijks een interna-
tionale combinerace. Begonnen we destijds met ongeveer 20 deelnemers; 
dit jaar zullen er maar liefst 40 combines deelnemen aan de races.
Om het publiek te blijven amuseren wordt er gewerkt aan een gevari-
eerd programma.

Het Spektakel evenement begint op zaterdag 6 augustus, ’s avonds in 
de grote feesttent met een grandioos “dors(t)feest”. Tent open om 20.30 
uur. Vanaf 21.00 uur treedt de band Woodstar op.

LOKATIE
Het evenement vindt weer plaats aan de Zanddijk/Zompweg tussen Mariënvelde en Halle.
De entree bedraagt zaterdagavond: € 5,00. Zondag bedraagt de entree € 10,00.
Kinderen tot 12 jaar hebben gratis entree en parkeren kost ook niets! Let op: Het is niet meer toegestaan dat 
er eigen consumpties worden meegenomen! 
Voor weinig geld wordt er veel vertier geboden!

PROGRAMMA
ZATERDAG 6 AUGUSTUS: --- DORS(T)FEEST ---  AANVANG: 21.00 UUR

ZONDAG 7 AUGUSTUS: --- COMBINERACE --- AANVANG: 11.00 UUR
 --- SPEKTAKEL ---
 --- COMBINEFEEST --- AANVANG: ± 16.30 UUR

16e INTERNATIONALE COMBINERACE MARIËNVELDE
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Special

www.weevers.nl

Laat ook uw speciale krant 

onze zorg zijn. Vormgeving, 

redactie, opmaak, 

verspreiding: wij denken 

graag met u mee!

           

WEGENS SUCCES VERLENGD!

PixoDe N issan

Herwers Edition
Nu

 7.899,-*

Geen
wegenbelasting!

Gratis Airco
t.w.v.  600,-

3 jaar garantie
De Pixo rijdt 1 op 22!

A-label De complete Nissan Pixo is uitgerust met:
 Lampenset
 Lakstift
 Volle tank brandstof

 Centrale
 deurvergrendeling
 Deelbare achterbank
 Mattenset

 CD speler
 5-deurs
 Airco
 4 airbags

0%
rente
actie

 OP = OP!

Prijs is exclusief navigatie, metallic lak en kosten rijklaarmaken. 

Maximum te financieren bedrag is  5.000,-  36 maanden.

Aflopend krediet (uitgestelde betaling) wordt verstrekt door 

Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI Financial 

Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM 

vergunningsnummer 12009781). Elke kredietaanvraag wordt 

getoetst bij het BKR te Tiel. Bedragen afgerond op hele euro’s. 

Prospectus verkrijgbaar op www.nfs.nl.

Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Wijzigingen voorbehouden.

Kredietsom Looptijd
in maanden

Effectieve rente
op jaarbasis

Totale prijs
krediet

Maandlast

 2.500,- 36 0%  2.500,-  70,-

 5.000,- 36 0%  5.000,-  139,-

 2.500,- 36 9,9%  2.748,-  76,-

 5.000,- 36 9,9%  5.495,-  153,-

DOETINCHEM Edisonstraat 79 Tel. 0314 - 33 30 55
HENGELO GLD Kruisbergseweg 8 Tel. 0575 - 46 22 44
ZEVENAAR Kelvinstraat 2 Tel. 0316 - 52 35 23

www.herwers.nl

BRANDSTOFFENHANDEL WEULEN KRANENBARG

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 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Natuurbeschermingswet 1998 en Algemene wet bestuursrecht

Kennisgeving

Gedeputeerde Staten delen mede dat zij een 
ontwerpbeschikking hebben opgesteld op de 
aanvraag om vergunning ingevolge de 
Natuurbeschermingswet 1998 voor de inrichting 
van een melkrundveehouderij aan de 
Bontekoeweg ong. te Baak, gelegen dichtbij 
het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel. 
De ontwerpbeschikking houdt in dat de 
gevraagde vergunning wordt verleend onder 
voorschriften.

Voor deze aanvraag is de Uniforme Openbare 

Voorbereidingsprocedure, zoals neergelegd in 

de Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht toegepast.

Inzage
Het ontwerp-besluit en bijbehorende stukken 

liggen van 28 juli tot en met 7 september 2011 ter 

inzage bij:

-  de provincie Gelderland, in het 

Informatiecentrum van het Huis der 

Provincie, Markt 11 te Arnhem, tijdens de daar 

gebruikelijke openingsuren;

-  de gemeente Bronckhorst , tijdens de daar 

gebruikelijke openingsuren.

De ontwerpbeschikking is tevens in te zien via 

internet: www.gelderland.nl>actueel> 

bekendmakingen.

Zienswijzen
Gedurende de periode van terinzagelegging kan 

een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar 

zienswijze over de ontwerpbeschikking naar 

voren brengen. Ingediende zienswijzen worden 

met de beschikking en de bijbehorende stukken 

ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunt u zenden aan 

Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 

9090, 6800 GX Arnhem, onder vermelding van 

het zaaknummer dat onderaan deze kennisgeving 

staat. De zienswijzen kunnen ook gefaxt 

worden naar F (026) 359 83 50. Voor een mondelinge 

zienswijze of toelichting over de ontwerp-

beschikking kunt u contact opnemen met de 

afdeling Vergunningverlening van de provincie 

Gelderland, de heer J. Bouw, T (026) 359 95 90.

Verdere procedure
Uitsluitend degenen die nu schriftelijk of 

mondeling zienswijzen naar voren brengen 

tegen de ontwerpbeschikking, kunnen tegen de 

later vast te stellen definitieve beschikking 

beroep instellen, mits wordt aangetoond dat 

men belanghebbende is. Volgens de Algemene 

wet bestuursrecht is een belanghebbende 

diegene wiens belang rechtstreeks bij een 

besluit is betrokken.

Verder kunnen belanghebbenden die nu geen 

zienswijzen inbrengen, te zijner tijd tegen die 

onderdelen van de definitieve beschikking 

beroep instellen die ten opzichte van de 

ontwerpbeschikking gewijzigd worden 

vastgesteld.

Arnhem, 25 juli 2011,

zaaknr.2011–005783

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Voortaan digitaal

De provincie Gelderland 

stopt vanaf 1 oktober 2011 

met het publiceren van 

nagenoeg alle bekend-

makingen in de dag- en 

weekbladen.

Alle bekendmakingen

vergunningverlening 

worden digitaal 

gepubliceerd via 

www.gelderland.nl/

bekendmakingen. 

Hiermee vergroot de 

provincie Gelderland de 

toegankelijkheid en 

zoekmogelijkheden voor 

de burgers.
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Onder belangstelling van vele Indië 
veteranen werd het beeldmerk ont-
huld en moesten enkele veteranen 
zelf een traan laten bij het zien van 
al het materiaal.
Er is een stuk jungle gemaakt waar 
de Japanners in 1942 Indië binnenval-
len.
De oorlogsvrijwilligers worden vanaf 
mei 1945 opgeroepen en allerlei ma-

teriaal verteld het verhaal van de 
mannen die naar Indië gingen.
Aandacht is er ook voor de Indonesi-
sche tegenpartij het TNI of Ploppers 
genoemd.
Diverse soorten uniformen afkomstig 
van veteranen met hun verhaal er bij 
geven een realistisch tijdsbeeld. Al-
lerlei foto’s van de boot op weg naar 
Indië en actie foto’s op de velden en 

in de jungle van dit verre land. Vele 
kleine spullen, een ruimkist vol In-
donesische souvenirs en zelf een au-
thentieke geluidsfragment maken 
het compleet. Een waar eerbetoon 
aan een van de vergeten groepen uit 
de Nederlandse krijgshistorie. Tot 
en met 31oktober 2012. Geopend 
van woensdag tot en met zondag ‘s 
middags. Van november tot en met 
maart op woensdag, zaterdag en 
zondag ook ‘s middags. Achterhoeks 
Museum 1940-1945, Marktstraat 6. 
www.museum40-45.com

“Onze jongens in Indië”, 
het vergeten leger

Hengelo - Op 21 juli exact 64 jaar na de eerste politionele actie in Ne-
derlands Indië is in het Achterhoeks Museum 1940 -1945 de nieuwe 
Indië expositie geopend.

De braderie duurt van 11.00 tot 17.00
uur. Voor boekingen van kramen op
deze braderie: Rezi Organisatiebu-
reau, telefoon (06) 22339401.

Braderie bij Heezen
Steenderen - Zondag 31 juli wordt 
bij Café Heezen in Steenderen op 
het Marktplein de grote jaarlijkse 
braderie gehouden.

Vorden. De land- en tuinbouworgani-
satie LTO, organiseert zaterdag 6 au-
gustus in samenwerking met de af-
deling Vorden ‘Vrouwen van Nu’ en 
Jong Gelre afdeling Vorden- Warns-
veld op zaterdag 6 augustus een fiets-
tocht langs een aantal bedrijven. Zo 
staan er onderweg bezoeken aan een 
landbouw- mechanisatiebedrijf, een 

rietdekkers bedrijf, een rundvee- en
stierenbedrijf, een dierenpension en
een boomkwekerij op het program-
ma. Onderweg zijn de dames van
‘Vrouwen van Nu’ in de weer om de
deelnemers aan deze fietstocht op
pannenkoeken te trakteren. Men kan
tussen 10.00 en 11.30 uur starten bij
de Hervormde dorpskerk in Vorden.

Leerzame fietstocht

Woensdag 20 juli opende HENK 
BOOGAARD uit Apeldoorn de derde 
‘zomercarrousel’. Op zeer droge wijze 
kondigde hij zijn zangnummers aan 
over groente, fruit en overige levens-
perikelen. Vanuit het publiek kreeg 
hij veel respons. Voor een compilatie 
van zijn optreden zie ook www.thea-
teronderdemolen.nl. 
Het programma werd verder ver-
zorgd door RITA BOSHART,  WEN-
DY ADDINK en 
JOSÉE VAN DER STAAK, die alle 
drie weer uit een ander vaatje tapten 
en het publiek wederom wisten te 
ontroeren. 

Woensdag 27 juli wordt in Theater 
onder de Molen aan de Lindeseweg 29 
in het buurtschap Linde bij Vorden 
de vierde zomercarrousel draaiende 
gehouden door ANJA DEN BAK-
KER, op piano begeleid door Lucian 
Venderink. Zij zullen enkele Ierse 
liedjes ten gehore brengen. Verder 
door GERY GROOT ZWAAFTINK
 met verhalen en liedjes, ERIK 
KNOEF met cabaret, NATHALY 
MASCLÉ met jazz- en poprepertoire 
met eigen pianobegeleiding en zange-
res/pianiste RITA BOSHART.

Reserveren op www.theateronderde-
molen.nl of bellen naar 0575-555783 
of zorgen dat u op tijd bij het thea-

ter bent. Het programma begint om 
20:00 uur

Woensdag 27 juli in Theater onder de Molen

Cabaret- verhalen- jazz- pop en 
Ierse liedjes
Linde - Vorige week zondag tra-
den er twee tegenpolen op in TOM. 
Arjan Verschuur opende de mid-
dag met Summertime - een jazz 
standard - maar gaf er na één cou-
plet zijn eigen Nederlandse draai 
aan. Hij had het publiek meteen 
voor zich gewonnen. Na de pauze 
barstte het geweld op het podium 
los met Trio Hans Kwakkernaat 
aangevuld met Florian Hoefna-
gels op drums. Een spetterende 
show, waarbij het publiek zich 
geen moment hoefde te vervelen. 
Een compilatie van dit optreden 
is te zien op www.theateronder-
demolen.nl.

Anja den Bakker

Marieke Grijpma, Tineke Roorda, Ali 
Klompenhouwer, Diny Boogman en 
Walter Stellaart hebben de afgelopen 
weken weer inspirerend gewerkt om 
de nodige nieuwe werken op tijd af 
te hebben voor dit hoogtepunt in het 
jaar. Zij verwachten weer een bijzon-
der kleurrijk scala te kunnen presen-
teren. Tijdens de Kunst10daagse van 
Bronckhorst, van 27 mei tot en met 5 
juni 2011, waren ze al present op de 
deel van de boerderij van Bart Mas-
sink aan de Molenweg te Steenderen. 
Vele belangstellenden wisten de weg 
naar deze expositie te vinden. 

De uiteenlopende technieken van de
vijf in Steenderen woonachtige leden,
bieden een bonte pracht aan kleuren.
De onderwerpen zullen weer uiteen-
lopen van stillevens, vele bloemen en
planten tot dieren en landschappen.
Ook de formaten zullen sterk varië-
ren. 

De schildersgroep hoopt op ieders
komst. De expositie is die week elke
dag geopend, tussen 10.00 uur en
17.00 uur. Steeds zal er iemand aan-
wezig zijn om gasten te ontvangen en
zo nodig uitleg te geven.

STEENDERS PALET 
 exposeert in de Kapel

Bronkhorst - Het schilderscollectief STEENDERS PALET gaat voor het
derde achtereenvolgende jaar exposeren in de Kapel te Bronkhorst
van 30 juli t/m 5 augustus.

Het STEENDERS PALET exposeerde tijdens de Kunst10daagse.

PV DE IJSSELBODE 
STEENDEREN 
De duiven van PV de IJsselbode uit 
Steenderen werden voor de laatste 
eendaagse fondvlucht van dit seizoen 
gelost op zondag 24 juli in CHATEAU-
ROUX (678 km) om 10.15 uur bij een 
zuidzuidwestenwind kracht 3. De 
klokken werden zondagavond pas om 
half 10 afgeslagen, een latertje dus. 

De duiven kregen het niet cadeau.
In Frankrijk en België was het weer
prima, echter in Nederland kregen ze
met regen te maken. De eerste duif,
van dhr. H. Dieks vond zijn hok om
19.26 uur en maakte daarmee een
snelheid van 1229 mpm. Uitslag: 1. en
9. H. Dieks, 2., 5. en 10 Ria Luesink,
3. H. Hulshof, 4., en 8. P. Hendriks, 6.
Th. Tankink, 7. H. Wiggerink. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD. 
De 55 duiven van 9 deelnemers van
Steeds Sneller werden op zondag 24
juli gelost om 10.30 uur in VIERZON.
Uitslag A.H.J. Peters (4/10) 1 6 7 12, C.
Te Stroet (4/10) 2 4 10 11, W. Jansen
(2/7) 3 13, R. Koers (3/7) 5 8 14, Comb.
Borneman (1/7) 9.

Duivenberichten 24 juli 2011
Bronckhorst - De vier duivenver-
enigingen in de gemeente Bronck-
horst, PV De IJsselbode uit Steen-
deren, PV Vorden, PV Steeds Snel-
ler Hengelo Gld. en PV De Koerier 
uit Zelhem vlogen zondag 24 juli 
vanuit Chateauroux en Vierzon. 
De duiven kwamen pas laat op de 
klep, zodat nog niet alle uitsla-
gen beschikbaar kwamen.

Vierakker - Deze zomer worden door 
de Bridgeclub Bronkhorst vrije bridge-
drives gehouden. Uitslag zomerdrive 
7, gespeeld op 21 juli 2011 in Vierak-
ker.Lijn A: 1. Carla Jansen & F. Ruiter-
man 60,68 %; 2. Roelie Hiemcke en 
Wil Warnaar 56,51 %.; 3. Guy Men-
des de Leon & Miquel Mendes de Leon 
55,73%. Lijn B: 1. Frank Willemsen 
& Ine Willemsen 66,69 %; 2. Els van 
der Jagt & Silvia Schreiber 65,54 %, 3. 
Greet Engels & Riek Engels 63,15 %. 
Op elke donderdagavond in juli en 
donderdag 4 augustus wordt een vrije 

bridgedrive gespeeld in het Ludgerus-
gebouw Vierakkersestraatweg 37 te
Vierakker, telefoon (0575) 441581. 

De entree is 2 euro per persoon. Er
zijn per lijn prijzen te winnen. In-
lichtingen bij de secretaris, telefoon
(0314) 844221. Zo mogelijk van te vo-
ren, tot 17.30 uur, opgeven bij Theo
van Aalst, per telefoon (06) 83074518
of email theovanaalst@gmail.com.
Aan de zaal inschrijven kan tot 19.15
uur. Er wordt gebridged van 19.30
uur tot ± 22.30 uur.

B r i d g c l u b  B r o n k h o r s t  Z o m e r b r i d g e
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Een dolgelukkige Rick Smit na afloop: 
‘ Ik heb de laatste kilometer echt vol-
le bak gereden omdat het begon te 
regenen. En gladheid op die klinkers 
in Vorden zag ik echt niet zitten. Ik 
kwam samen met Gary Hekman bij 

Jouke en Gerwin. Er flitste toen één 
ding door mijn hoofd: niet omkijken 
en ‘gas ‘ geven’, zo sprak hij. Op de 
meet versloeg hij Gerwin Smit ( die 
vorig jaar ook tweede werd in Vorden 
) met ruim een meter verschil. Twee 

jaar geleden stond Rick Smit welis-
waar een paar keer op het podium, 
echter nooit een overwinning. Ger-
win Smit noch Jouke Hoogeveen hiel-
den er rekening mee dat Rick Smit 
hen in de slotfase nog in de luren zou 
gaan leggen. 
Arjan Smit die vijfde werd vertelde na 
afloop dat hij er vanuit was gegaan 
dat broertje Gerwin zou gaan win-
nen. ‘ Ik heb de laatste paar ronden 
geprobeerd de kopgroep af te rem-
men in de hoop dat Gerwin het kar-
wei zou afmaken. ‘ Helaas niet gelukt, 
jammer dan, echter zeer goed gedaan 
van Rick’, aldus de 33 jarige Arjan 
Smit die ooit zelf in 2004 in Vorden 
kampioen van Nederland werd. Een 
huzarenstukje dat hij maar liefst ze-
ven keer op rij leverde ! Het was voor 
de uitstekend georganiseerde skee-
lermarathon in Vorden, heel erg jam-
mer dat één van de smaakmakers in 
het skeeler- wereldje Ingmar Berga al 
in de tweede ronde de strijd vanwege 
materiaalpech moest staken.
Ingmar: ‘ Ik baal als een stekker, ik 
had er mijn zinnen op gezet om ein-
delijk eens een keer in Vorden te win-
nen. Ik voelde mij heel erg goed en 
dan domme materiaalpech. Hopelijk 
overkomt mij dat over twee weken tij-
dens de EK in Zwolle en Heerde niet’, 
aldus de man uit Hoogeveen, nog 
steeds de huidige Europese kampioen 
op de marathon. Iep Kramer, de va-
der van Sven Kramer en vrijdagavond 
als ploegleider van de Breman groep 
aanwezig ( het team van o.m. Ingmar 
Berga en Gary Hekman ) zag het dra-
ma dat Ingmar Berga overkwam, met 
lede ogen aan. ‘Al ben je nog zo goed 
in vorm, bij materiaalpech houdt al-
les op. De volgende keer beter’, zo 
sprak Iep bemoedigend onderwijl hij 
Ingmar een schouderklopje gaf. Bij 

de heren ontstond al vrij vroeg een 
kopgroep van 12 man, waarvan er 
uiteindelijk acht over bleven. 
Opvallend dat Roy Boeve, de huidige 
leider in het tussenklassement ( en 
vorig jaar winnaar in Vorden ) de slag 
miste. Roy Boeve bleef in het verdere 
verloop van de wedstrijd, sleurend op 
kop van het peloton, proberen om 
aansluiting met de kopgroep te krij-
gen. Het lukte hem niet. Bij de dames 
die tien ronden reden begon het hal-
verwege koers al duidelijk te worden 
dat de tijdelijk in Heerenveen woon-
achtige Australische Brook Lochland 
deze avond niet was te kloppen. Zij 
nam de kop en stond die niet meer 
af. Brooke na afloop: ‘ ik vond het een 
leuke wedstrijd. Ik heb mij gefocust 
op de Masters ( deze categorie ging 
gelijk met de dames van start ). Wat 
ging die Frans van Winden hard zeg 
! Alle respect daarvoor’, aldus de Au-
stralische die het ‘goed voor Neder-
land ‘ vond dat een dergelijk skeeler-
spektakel jaarlijks in de Achterhoek 
gehouden wordt.

Overigens reed Frans van Winden, de 
huidige wereld- Europees en Neder-
lands kampioen ( Masters 40 ) een be-
resterke wedstrijd. De gehele race op 
kop, hoewel Hans van Apeldoorn het 
hem in de laatste ronde nog wel even 
moeilijk maakte. Voor Annemiek van 
Vleuten was het vrijdagavond een 
‘warm ‘ terugkomen in haar vroegere 
woonplaats. Ze moest diverse keren 
aan speaker Jannes Mulder uitleggen 
dat ze enorm van het skeelerfestijn 
had genoten en als de agenda het 
toelaat wil ze volgend jaar dolgraag 
opnieuw als Rondemiss fungeren. En 
wat te denken van de skeeleraars die 
deze avond op het podium stonden. 
Ook zij zullen in 2012 weer hun ui-

terste best doen om ook dan weer op
het ‘schavotje ‘ te komen. 
‘ Want wat is mooier dan door deze
Rondemiss gekust te worden’ ( Woor-
den uit de mond van Jannes Mulder !)
Voor de aanvang van de wedstrijden
bood Jaap Hesselink , voorzitter van
het Skeelercomité Vorden , de oprich-
ters van het skeelergebeuren in Vor-
den, een bloemetje aan. Aan het eind
van deze skeeleravond werd menig
man jaloers op Jaap, want hij was ook
degene die Annemiek mocht kussen.
Als dank voor haar bereidheid om in
Vorden Rondemiss te willen zijn. De
sponsors en de vrijwilligers werden
door Jaap bedankt voor de medewer-
king aan deze tiende editie van de
skeelermarathon in Vorden.

De uitslagen waren als volgt: He-
ren 1 Rick Smit uit Hem, 2 Gerwin
Smit Staphorst, 3 Jouke Hoogeveen
Amsterdam, 4 Erwin Masu Middel-
burg, 5 Arjan Smit Nijeveen. Dames:
1 Brooke Lochland Australië, 2 Gilde
Goovaerts België, 3 Erna Last- Kijk in
de Vegte Genemuiden, 4 Margot v.d.
Merwe Wolvega, 5 Yvonne Spigt Wer-
vershoof. Masters ( 40 ) : 1 Frans van
Winden Bergschenhoek, 2 Hans van
Apeldoorn Ysselmuiden, 3 Raymond
Jansen Delft, 4 Micha Vendel Weert, 5
Edward Hagen Velserbroek. Masters (
50 ) : 1 Rene van der Meulen Kampen,
2 Albert Bakker Scharmer, 3 Jacob
Drenthe Leek, 4 Rob Bubbers Vianen,
5 Niek Bravenboer Oud- Beyerland.
Bij de Beloften werd Peter Nauta uit
Bolsward winnaar. Onder de duizen-
den belangstellenden, eveneens Erik
Hulzebosch. Hij was niet alleen in
Vorden om de marathon te bekijken,
maar tevens om met zijn ploegmaat
van weleer ( Arjan Mombarg ) herin-
neringen op te halen.

Materiaalpech voor favoriet Ingmar Berga

Rick Smit wint skeelermarathon om KPN Inline Cup

Vorden - De skeelermarathon ( 15 ronden van 4100 meter )in Vorden, 
ofwel de tiende etappe om de KPN Inline Cup, kreeg vrijdagavond in 
de persoon van de 23 jarige Rick Smit uit Hem ( Noord Holland) een 
onverwachte verrassende winnaar. Het zag er namelijk in de slotfase 
naar uit dat Gerwin Smit ( geen familie van Rick ) uit Staphorst of 
Jouke Hoogeveen uit Amsterdam met de eer zou gaan strijken, terwijl 
het er een paar ronden daarvoor op leek dat ook de Belg Frank Fiers, 
die in Vorden zijn laatste wedstrijd reed, aanspraak op de zege zou 
kunnen maken.

Winnaar Rick Smit Brooke Lochland winnares bij de dames

Iep Kramer (vader van Sven) met de al weer lachende Ingmar BergaAnnemiek van Vleuten en Jaap Hesselink

Frans van Winden winnaar bij de Masters 40+

Arjan Mombarg en Erik Hulkzebosch proosten op de goede afloop.

De start van het skeelerspektakel.
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Het gaat goed met de studenten. Twee studenten hebben eindexamen 
Mavo( Bpec) gedaan en zijn geslaagd. Zij gaan nu een keuze maken 
voor een beroepsopleiding. De andere leerlingen zijn, op een meisje 
na, allemaal over naar het volgende schooljaar. De studenten hebben 
dus goed hun best gedaan. 

Van onze eerste student Ali Soubeiga ontvingen wij een brief, daarin 
schrijft hij het volgende: 
Dankzij STEP heb ik kans gekregen eerst in Fada mijn Mavo te halen 
en daarna hebben zij mij de kans gegeven om in Ouagadougou mijn 
studie MeaoHeao te volgen. Gelukkig heb ik mijn examens gehaald. 
Momenteel heb ik een betrekking als administrateur voor microfi-
nanciering en ontvang ik een goed salaris. Ik leef van het salaris dat 
ik verdien en ondersteun mijn familie.
Ik bedank STEP voor het vertrouwen dat ze in mij hebben gesteld 
door mijn studie in Ouaga te betalen. Het dorp Tanwalbougou is trots 
op STEP die aan het dorp mensen met een opleiding gegeven heeft. 
( Leraren,verpleegsters, administrateur enzovoorts). Dat de Heer een 
lang leven aan STEP en zijn donateurs geeft. Het origineel van deze 
brief en ander brieven van de Steppers vindt u in de laatste Nieuws-
brief op onze website net als alle ander informatie over STEP.

Onderwijs werkt! Dat maakt deze brief duidelijk. Het is daarom extra 
spijtig dat Nederland stopt met het geven van ontwikkelingsgelden 
aan Burkina Faso. Gelden die vooral aan het onderwijs besteed wor-
den en die er voor gezorgd hebben dat het percentage schoolgaande 
kinderen in tien jaar vrijwel is verdubbeld. Kansen voor Nederlandse 
bedrijven vormen een nieuwe factor in het Nederlandse ontwikke-

lingsbeleid. Een arm land als Burkina Faso biedt weinig mogelijkhe-
den. Burkina Faso heeft geen grondstoffen, geen mineralen en geen 
landbouwgrond. Het ligt niet aan zee, er is daar niets, dus daarom 
niet interessant voor ondernemers.
Onbegrijpelijk ook voor de Burkinabé voor wie het van belang is dat 
ieder kind kan lezen, schrijven en rekenen. Dat zijn de basisvoorwaar-
den om mee te doen in de samenleving en om een stabiele democratie 
op te bouwen. Jammer dat onze overheid dit belangrijke millennium-
doel laat varen! 
Voor ons een extra reden om uw steun te vragen zodat STEP kan blij-
ven doorgaan de kinderen van Tanwalbougou kans op onderwijs te 
geven. Zet een Stap en steun STEP. Voor meer informatie: 
www.stepburkina.nl

Graag uw steun voor studenten

Zet een stap en steun STEP
Hengelo - De afgelopen kermismarkt in Hengelo was STEP 
met een kraam aanwezig. Een mooie gelegenheid om stich-
ting STEP onder de aandacht van de bezoekers te brengen. Het 
weer was heel slecht maar niettemin zijn er veel spulletjes ver-
kocht die onze medewerksters Amina Nana verleden jaar uit 
Burkina Faso had meegebracht. We bedanken de kopers! Met 
hun aankoop steunen zij de lagere school in Tanwalbougou en 
de studenten van STEP.

De fraaie routes staan garant voor 
optimale walking-omstandigheden 
en een paar uurtjes gezellig lopen en 
genieten van de natuur. De openbare 
routes zijn voorzien van bewegwijze-
ring en lopen onder andere over de 
voormalige vuilnisbelt, vanwaar je 
een schitterend uitzicht over de Ach-
terhoek hebt. Bij mooi weer kijk je ge-
makkelijk in het Rijndal bij Zevenaar 

en Duiven. Ook de ‘beklimming’ van 
de Langenberg is de moeite waard en 
roept herinneringen op aan vakanties 
in het buitenland. 

Het ‘Nordic Walking Event’ is on-
derdeel van ‘Bruisend Zelhem’, een 
dag, die bol staat van de activiteiten. 
Nordic Walkers kunnen vanaf 13.00 
uur starten bij het TOP (Toeristisch 

Overstap Punt) tegenover het cultu-
reel centrum/zwembad De Brink op 
het Stationsplein. Er is volop gratis 
parkeergelegenheid. 
De Nordic Walking meeting kent 
geen wedstrijdelement en er zijn 
geen kosten aan verbonden. De orga-
nisatie hoopt met deze ‘lage drempel’ 
zoveel mogelijk mensen met dezelfde 
hobby bij elkaar te brengen. Mensen 
die nog niet precies weten wat Nordic 
Walking is, krijgen uitleg en kunnen 
‘stokken’ lenen. 

Nadere informatie over deze ‘mee-
ting’ kunt u opvragen via przelhem@
gmail.com of telefonisch via tel. 06-
50536002.

Gezocht: wandelaars met stokken

Bruisend Zelhem met Nordic 
Walking Meeting

Zelhem - Regelmatig kom je in de Achterhoek groepjes Nordic Wal-
kers tegen. Collectief lopende sporters of recreatief wandelende vrien-
dengroepen. Een ding hebben ze gemeen; ze lopen liever met anderen 
samen dan alleen en ze hebben plezier in het lopen ‘met stokken’. De 
Zelhemse ‘Nordic Walking Meeting’ op zaterdag 13 augustus appel-
leert aan deze gemeenschappelijke wensen door een ‘Walking Event’ 
uit te zetten met twee te lopen afstanden.

Sharp Dressed Men is een blues- en 
classic rockband met bandleden uit 
Elten (Duitsland), Zevenaar en ‘s 
Heerenberg. De geschiedenis van de 
band begint in januari 2008 als Paul 
en Pascal Mulder, die samen met hun 
broer Wim de band ‘Drie Keer Niks’ 
vormen, meer bluesmuziek willen 
spelen. Pascal, die drummer is bij 
Drie Keer Niks, kan zich dan meer 
uitleven op de bluesharp. De twee 
broers starten als duo met de naam 
‘The Redlums’, leuk, maar de bas 
en drums worden toch wel gemist. 
Een paar maanden later wordt Mar-
kus Angenendt gevraagd om te gaan 
drummen en met de komst van deze 
‘youngster’ wordt ook de naam van 
de band veranderd in ‘Sharp Dressed 
Men’. Dit slaat op hun outfit, want 
waar ze ook optreden, de mannen 
gaan altijd ‘strak in pak’. 
Er volgen een aantal optredens en 
een lange zoektocht naar een goede 
bassist, die eindelijk wordt gevonden 
in de ervaren muzikant Guido Meijer 
(ex-Los Ferros) uit ’s Heerenberg. Het 
repertoire wordt verder uitgebouwd 
met Rock ‘n Roll, en meer blues- en 

classicrock nummers en op 28 no-
vember 2009 gaat de band in deze be-
zetting aan de bak in ‘Taverne Elten’
in Elten (D). Na deze gelukte vuur-
doop volgen een hele reeks optre-
dens. Daarnaast organiseert de band
een terugkerend benefiet evenement
waarop zijzelf en 1 of 2 support-acts
acte de presence geven. Alle hieruit
voortkomende opbrengsten worden
gedoneerd aan de stichting ‘Handen
ineen voor Gambia’. Dit ‘Rocking for
Gambia’ wordt afwisselend in Duits-
land en Nederland gehouden. Nadere
informatie over de band vindt u op
www.sharpdressedmen.weebly.com.
U kunt wekelijks de uitzendingen
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website
Radio Ideaal.

Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Sharp Dressed Men bij 
LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 27 juli speelt de band Sharp Dressed Men
tussen 20.00 en 22.00 uurlive in het programmalive@ideaal.org, dat
vanuit Café ‘de Mallemolen’ in Zelhem wordt uitgezonden.

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

                                      

HET KLAVIER

 PIANO’S
 VLEUGELS



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

Wat is: A. Mo’dels; Modern; “Dat is een modelsen boer”.

 B. Pilo; Aan beiden zijden geruwd weefsel. “Zondags ging e 
met de pilose bokse naor de Karke, ‘t was schande”. (In ef-
fen, keper of andere verbinding. Speciaal voor werkmans-
kleding).

 C. Sneeg; Vlug lopen, vlug doorlopen. “Sneeg lopen, sneeg 
deurtraenn”.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Op een tocht van bijna 2 uur meeva-
ren van Doesburg naar Doetinchem 
v.v. of  een enkele reis heen of terug 
terwijl de fiets wordt meegenomen 
op het schip en daarna terugfietsen? 
Dat kan elke woensdag en zaterdag 
in juli en augustus met vertrek om 
13.00 uur vanuit Doesburg. Dit vaar-

arrangement kan worden gereser-
veerd bij de VVV Bronckhorst - win-
kel in Vorden. Het arrangement kan
ook worden uitgebreid door er naar
keuze onderdelen bij te boeken zoals
koffie met gebak, een lunchpakket
en/of diner. 
Bij boeking van extra onderdelen bij
het arrangement krijgt u de fietsrou-
te van Vorden naar Doesburg en/of
van Doetinchem naar Vorden gratis.
Informatie bij de VVV: 0575 553222 /
www.vvvbronckhorst.nl

Vaar mee met Knapzak!
Vorden - Het historische vracht-
schip gooit de trossen los en tuft 
over de prachtige Oude IJssel tus-
sen Doesburg en Doetinchem.

Illyria bezoekt voor de 12de keer ons 
land, en zal ook dit maal hun mee-
gebrachte minipodium opzetten in 
het park van het kasteel Keppel, om 
dan de romantische komedie Twelfth 
Night van de hand van William 
Shakespeare ten beste te geven. Wan-
neer de tweeling Viola en Sebastian 
door schipbreukop een vreemd eiland 
in het koninkrijk Illyria terechtko-
men en elkaar kwijtraken, verkleedt 
het meisje zich als haar broer om in 
dienst te treden bij de hertog Orsino, 
die een jongedame Olivia het hof wil 
maken terwijl er kapers op de kust 
zijn. Welke verhaallijn ook gekozen 
wordt, dit loopt zeker in de knoop! 
De speeltaal is Engels, en wel het nog 
steeds goed begrijpbare Engels uit de 
tijd van Shakespeare. Gelukkig is er 

toch een ‘ammekoar proater’ die tus-
sen de scènes door verzekert dat u op 
het rechte spoor blijft. Voorafgaand 
aan al deze opwinding hebben de be-
zoekers (naar goed Brits gebruik) de 
mogelijkheid in het park een zelfge-
maakte en meegebrachte picknick te 
nuttigen. Voor dat doel is het park 
om 12.00 uur opengesteld. Zij zitten 
dan op hun eigen meegebrachte stoe-
len, of op stoelen die zij bij de ingang 
gehuurd hebben. Er zal een bar zijn 
waar consumpties verkocht worden, 
zowel vóór de uitvoering als in de 
pauze. Kasteel Keppel, nooit verkocht 
en nog steeds bewoond door afstam-
melingen van de 14de eeuwse bouw-
heer. De voorstelling beging om 14.00 
uur. Meer dan 30 vroegere eigenaren 
zullen met de bezoekers meekijken, 

als Illyria speelt. Komt één van hen 
misschien bij u zitten, als u van uw 
picknick geniet? Een glas wijn helpt 
vast wel.... Eveneens naar goed Brits 
gebruik, er wordt gespeeld, weer of 
geen weer! Zo nodig zullen er pon-
cho’s verstrekt worden. Paraplu’s be-
lemmeren het uitzicht voor medebe-
zoekers, en zijn daarom uit den boze. 
Illyria brengt openlucht theater van 
de hoogste kwaliteit naar de meest 
indrukwekkende locaties, niet alleen 
in Groot Brittannië, maar ook in Ne-
derland. Komen naar een voorstelling 
van Illyria betekent een middag die 
uniek is, waar genoten kan worden 
van hoogstaand theater in een niet 
te evenaren setting. Informatie en 
toegangskaarten zijn te verkrijgen bij 
de VVV Bronckhorst (0575) 553222, 
Kasteel Keppel (06) 17143388 of per 
e-mail: kasteelkeppel@gmail.com. Er 
is een voorverkoop met korting op de 
toegangsprijs tot 1 augustus. Meer 
informatie kunt u vinden op de web-
site: www.theenglishtheatre.nl

Kasteel Keppel

Openluchtspel

Laag Keppel - Op 28 augustus wordt in het park van kasteel Keppel een 
zeer bijzondere voorstelling van het Britse openlucht theatergezel-
schap Illyria gehouden. Net als voorgaande jaren wordt een podium 
opgebouwd en de ervaring leert, dat regenachtige omstandigheden 
geen belemmering hoeven te zijn voor een zeer geslaagd evenement.

Maria van Kevelaer, Troosteres der be-
droefden, zal ons altijd onvoorwaar-
delijk helpen de minder mooie en 
aangename dingen van het leven te 
dragen en te aanvaarden. Anderzijds 
spoort zij ons ook aan met anderen te 
delen uit de overvloed van vreugden 

die ons ten deel vallen.
De Eucharistieviering zal worden
voorgegaan door Vicaris H.Pauw en
Pastoor F.Hogenelst en meerdere
voorgangers uit ons Bedevaartgebied.
Tijdens de bedevaart moet een geldig
reisdocument of legitimatiebewijs  bij
u dragen. Voor deelname kan men
zich aanmelden tot uiterlijk 20 au-
gustus a.s. bij de broedermeester van
de parochie. Men wordt verzocht het
deelnamegeld bij aanmelding con-
tant te voldoen.

Broederschap van onze 
lieve vrouw van Kevelaer
Op zaterdag 3 september zal we-
derom de jaarlijkse bedevaart 
naar Kevelaer worden gehouden. 
Het thema van de bedevaart is dit 
jaar: “Tot hoop geroepen”

Vorden. Vanaf heden tot en met 18 
september is er in Galerie Aquadraat 

aan de Mosselseweg in Vorden een
expositie te zien van Jaap Ploos van
Amstel en Maïté Duval. Schilder Jaap
Ploos van Amstel is niet iemand van
de ‘strakke horizon’. Zij werk speelt
zich af in het grensgebied van abstrac-
tie en figuratie, daarbij is hij steeds
op zoek naar elementen als ruimte,
massa en volume en de wisselwer-
king daartussen. De gekozen thema’
s zijn steeds zorgvuldig uitgewerkt
waarbij kleur en vorm onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn en bij elk
onderwerp een ander accent krijgen.
Maïté Duval creëert al vele decennia
een eigen wereld van robuuste vorm,
beweging en vrouwelijkheid in haar
werk. Haar beelden zijn afwisselend
krachtig, teder en intiem. Zij heeft
een herkenbaar eigen handschrift:
heldere en warme vormen, volumes
vol rust en sereniteit. Dit alles in een
bronzen huid waarbinnen zich een
intense spanning ontvouwt. De ope-
ningstijden zijn vrijdag, zaterdag en
zondag van 13.00 tot 17.00 uur en
op afspraak e- mail info@galerie-a-
quadraat.nl internet www.galerie-a-
quadraat.nl Maïté Duval is op zondag
14 augustus en zondag 4 september
zelf in Galerie Aquadraat aanwezig.
Jaap Ploos van Amstel op zondag 21
augustus.

Expositie in Galerie Aquadraat

Het werd een erg boeiende wedstrijd 
die door de Graafschap met 3-0 werd 
gewonnen door doelpunten van Mi-
chael de Leeuw, Ted van de Pavert 

en Rogier Meijer. Die eindstand deed 
niet helemaal recht aan de krachts-
verhoudingen, want in een aantrek-
kelijk duel kreeg ook CSKA Sofia 
behoorlijke kansen om te scoren. 
Daardoor was het voor het publiek 
een aantrekkelijke wedstrijd en de 
ongeveer 1500 toeschouwers genoten 
volop. De V.V. Zelhem kan terugzien 
op een prima evenement in een sfeer-
volle ambiance en Andries Ulderink 
kan door de uitkomsten van deze 
wedstrijd met zijn team doorbouwen 
om op 7 augustus klaar te zijn voor 
de competitie met als eerste wedstrijd 
meteen al een ‘klapper’ als AFC Ajax 
uit Amsterdam op bezoek komt.

Zelhem - De Graafschap speelde zaterdag 23 juli op het terrein van de 
Voetbalvereniging Zelhem een oefenwedstrijd tegen CSKA Sofia, een 
tegenstander van formaat met meer dan 30 landskampioenschappen 
in Bulgarije en veelal vertegenwoordigd in de Europese competities.

Boeiende wedstrijd de Graafschap – CSKA Sofia



Polyether matras*
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik 
met aan beide zijden een anti-aller-
gische afdeklaag. 5 jaar garantie.
80-200 van 189,- nu 149,-
90-200 van 199,- nu 159,-
90-210/220 van 221,- nu 179,-
140-200 van 309,- nu 269,-
160-200 van 363,- nu 319,-
180-200 van 390,- nu 339,-

Comfolastic matras*
Anti-allergie matras met schouder -
comfortzone voorzien van dubbel-
doeks stretch hoes.
80-200 van 269,- nu 219,-
90-200 van 289,- nu 229,-
90-210/220 van 339,- nu 249,-
140-200 van 449,- nu 359,-
160-200 van 519,- nu 429,-

COMFORT LEDIKANT
90/200 cm. 
alpinewit 

incl. lattenbodem

NU 299,-

Auronde 1000
in vele kleuren

Bedomranding 160/200 
incl. 2 spiralen 

incl. 2 matrassen

nu 1495,-

Nieuwstad 44-48  7201 NR  Zutphen  tel. 0575-512816  www.bedshop.nlPARKEREN VOOR DE DEUR

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

Matras Platinum
Super comfort matras met geprofi-
leerd koudschuim. Soft touch en 
7 comfortzones
80-200 van 869,- nu 699,-
90-200 van 909,- nu 739,-
90-210/220 van 1095,- nu 849,-
140-200 van 1395,- nu 1149,-
160-200 van 1669,- nu 1379,-

Natuurrubbermatras*
100% natuurrubber met 7 comfort-
zones voorzien van 500 gr/m3

scheerwol
80-200 van 799,- nu 649,-
90-200 van 799,- nu 649,-
90-210/220 van 989,- nu 849,-
140-200 van 1349,- nu 1149,-

Pocketvering matras 
Super de luxe*
Zeer luxe matras met 7 zones. 
Afdeklagen: Talalay Latex, paarden-
haar + 500 gr wol p/m2.
In 3 hardheden verkrijgbaar.
80-200 van 869,- nu 719,-
90-200 van 929,- nu 779,-
90-210/220 van 1069,- nu 889,-
140-200 van 1449,- nu 1199,-
160-200 van 1659,- nu 1379,-

S U P E R  V O O R D E L I G E  M AT R A S S E N

STOERE HALF HOOGSLAPER
NU 598,-

Elektrisch
Verstelbare Boxspring 

combinatie 
incl. pocketvering matrassen, 

hoofdeinde en heerlijke 
comfortabele toppers. 

Maat 180x210. 
Ook leverbaar in 

vele andere afmetingen

* Matrassen zijn in vele maten leverbaar
en kunnen ook kostenloos in een anti-
allergie uitvoering geleverd worden. 

Ons gehele assortiment bestaat uit 
40 verschillende matrassen. 
Leverbaar in alle maten. 5 jaar garantie.
Gratis bezorging. Oude matrassen 
worden evt. retour genomen.
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Showroommatrassen
90-200 

nu met 
20%-50% korting

Electrisch verstelbare
lattenbodem
vanaf 399,-

Superieure kwaliteit
nu 4995,-

Montreal
Deelbare comfortkamer

in eiken, noten of kersen
Inclusief nachtkasten

160/180 - 200

nu 1495,-

Showroom
Bedden

HALVE PRIJS

Traagschuim matras*
Met pocketvering, zeer comforta-
bel en drukver lagend. 23 cm dik.
In 3 hardheden. 
80-200 van 689,- nu 569,-
90-200 van 729,- nu 599,-
90-210/220 van 849,- nu 699,-
140-200 van 1139,- nu 949,-
160-200 van 1299,- nu 1089,-

Ledikant Allure
Alpinewit mdf

180/200 cm

NU 495,-

ZEER LUXE VOUWBED
Met dwarsgespannen spiraal

80/200 cm. 

NU 399,-

Bed 
woodstock

180/200 cm. 

NU 1195,-
Nachtkastjes

per stuk

NU 295,-

VERBOUWINGS
LEEGVERKOOP!



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

OPENINGSTIJDEN:  
ma. 13.00 - 18.00 u.  

di. t/m do. 8.30 - 18.00 u.  
vrij. 8.30 - 20.00 u. 
za. 8.30 - 17.00 u.

Wassinkbrinkweg 2
7002  ZD Doetinchem   
Tel. (0314) 62 10 21
www.tuincentrumsteentjes.nl
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50%
korting

Dus even in de
beentjes en snel
naar Steentjes!
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Gotink Installatie  Molenenk 6   7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

 Vraag naar de vele mogelijkheden

Installatie  -  Badkamers  - Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Profiteer nu van de zomermaanden aktie 
Sphinx
Fontein 
incl. kraan

€ 99,-

Sphinx 
toiletcombinatie
Inbouw reservoir
Bedieningspaneel

€ 345,-

Badkamer meubel S-One 100 cm breed
incl. spiegel en verlichting 

Douchegoot 800/30 

€ 245,-

€ 999,-

In wit of antraciet

Wij zijn gesloten van
 25 juli t/m 1 augustus

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

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

WWW.HERWERS-RENAULT.NL

Maximaal Plusvoordeel op de Clio Collection. Kijk voor het plusvoordeel, informatie over aanbiedingen op andere modellen en de exacte actievoorwaarden op www.renault.nl. Getoonde modellen kunnen afwijken van het Plusvoordeel-actiemodel. Genoemde prijs is incl. btw, bpm. Excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Op elke nieuwe Renault Clio geldt een fabrieksgarantie van 
2 jr. 12 jr. plaatwerkgarantie. Drukfouten, prijs- en specifi catiewijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op www.renault.nl.

Min./max. verbruik: 3,6-5,8 l/100 km. Resp. 27,8-17,2 km/l. CO2: 94-135 g/km.

OOK VERKRIJGBAAR ALS 
CLIO DIESEL ECO2 MET 14% 
BIJTELLING, GEEN WEGEN-
BELASTING EN BPM VRIJ.

14%
BIJTELLING

OOKOOK VE VERKRRKRIJGIJGBAABAAR AR ALSLS 
CCLIO DIESEL ECO2 MET 14%
BBIJTELLING, GEEN WEGEN-114%%%

BBBIJTELLINGGG

NÚ BIJ HERWERS RENAULT

PROFITEER NÚ MAXIMAAL VAN DE RENAULT PLUSPUNTEN

CLIO COLLECTION INCLUSIEF PLUSVOORDEEL

NU TIJDELIJK VANAF 12.690,-
ER IS TIJDELIJK AL EEN CLIO VANAF € 11.190,-

  Snelheidsregelaar en -begrenzer   
  Airconditioning  
  Gordijnairbags vóór en achter 
 Lederen stuurwiel  
 15” lichtmetalen wielen

HERWERS RENAULT
DOETINCHEM NIJVERHEIDSWEG 21 TEL. (0314) 32 72 02
HENGELO (GLD) KRUISBERGSEWEG 8 TEL. (0575) 46 22 44
NEEDE HAAKSBERGSEWEG 102 TEL. (0545) 28 00 00
ZEVENAAR KELVINSTRAAT 2 TEL. (0316) 52 35 2320

10

RENAULT
GLOBAL
QUALITY
AWARD

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl
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KEIJENBORG Vr.pr.  249.000,-- k.k.
Hengelosestraat 23 - VRIJSTAAND WOONHUIS aan de 
rand van het dorp met vrij uitzicht. Gelegen op ruim perceel 
met vrijstaande garage en op korte afstand van Doetinchem. 
De woning heeft 3 slaapkamers. Bouwjaar 1960. Inhoud 
425 m3. Perceelsopp. 541 m2. Bijzonder degelijk gebouwd 
en goed onderhouden.



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

WEEKENDBAAN M/V
Omgeving Steenderen - Fulltime - vacaturenummer; VDB842191

Werkzaamheden;
Als weekendmedewerker ben je verantwoordelijk voor contro-
lewerkzaamheden. De taken bestaan uit het uitvoeren van sor-
teer- en controle werkzaamheden en eventuele bijkomende pro-
ductiewerkzaamheden. De werkzaamheden worden uitgevoerd 
in het weekend waarbij je werkt in een drie ploegensysteem. 
Interesse? Neem dan zsm contact met ons op.

Functie eisen;

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenummer; VMK825568

Werkzaamheden;
Als medewerker technische dienst ben je samen met je col-
lega’s van de TD verantwoordelijk voor onderhoud, reparatie en 

-
banken, kantpersen, lasersnijmachine, ponsnibbelmachine, 

techneut, mechanisch en elektrotechnisch goed onderlegd dan 

Functie eisen;

LIJNOPERATOR M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenummer; VMK842491
 
Werkzaamheden;
Als lijnoperator ben je verantwoordelijk voor de bediening van 
de inpaklijnen. Je realiseert de inpakdoelstelling volgens de 
voorgeschreven normen ten aanzien van kwaliteit en kwantiteit. 
Je controleert regelmatig het verpakkingsresultaat (sealing, 

norm en onderneemt corrigerende acties. Andere taken zijn de 
aanvoer en het verwisselen van inpakmaterialen en het analyse-
ren, verhelpen en voorkomen van storingen. Daarnaast neem je 

 
Functie eisen;

-

LEERLING CNC DRAAIER/FREZER M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenummer; VMK840079

Werkzaamheden;

kneepjes van het vak leren zodat je gaandeweg steeds meer 

dan snel!

Functie eisen;

MACHINAAL HOUTBEWERKER M/V
Omgeving Ulft - Fulltime - vacaturenummer; VMK840079

Werkzaamheden;
Als machinaal houtbewerker ben je verantwoordelijk voor het 

dakbeschot en vloerbalken volgens werk- en materiaalstaten. 

Functie eisen;

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor onze opdrachtgever Van Dorp Zwembaden, gevestigd in 

Deventer zijn wij op zoek naar een

BEDRIJFSLEIDER M/V
“Met een uitstekend gevoel voor commercie”

Van Dorp Zwembaden is het specialistische onderdeel van Van 

Dorp Installatietechniek. Zij ontwerpt, realiseert en onderhoudt 

zwembaden van bedrijven en instellingen maar ook van parti-

culieren.

Je geeft dagelijks sturing aan een team van werkvoorbereiders, 

servicetechnici en monteurs (15 personen). Je bent verant-

woordelijk voor het opstellen en bewaken van de afdelingsbe-

groting, het realiseren van de omzet- en margedoelstellingen 

en voor het beheer en uitbreiding van het klantenbestand van 

de afdeling.

Wij vragen voor deze functie leidinggevende capaciteiten en 

organisatietalent. Communicatieve vaardigheden en een goed 

commercieel inzicht zijn competenties die je moet bezitten om 

deze functie goed te kunnen uitvoeren. Indien je meerdere jaren 

ervaring hebt als (senior) projectleider is dat een pré. 

Herken jij jezelf in de bovengenoemde functie, reageer dan 

snel.Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mau-

rice Kingma. Telefoonnummer: 0575 - 55 55 18 of via e-mail 

m.kingma@europlanit.nl.

TOP Buitenplaats Vorden

VUTTER
GEZOCHT

Gezocht ‘vutter’ met verkooptalent! 
Voor de verkoop op het park TOP Buitenplaats Vorden. 

Interesse? 
Neem dan contact op met Richard van den Top op tel.: 06-54 93 8000.

TOP Buitenplaats Vorden | Enzerinckweg 12, Vorden | www.topbuitenplaats.nl
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