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Vordenaar Peter Jansen (35 )en al vijf-
tien jaar hoofdtrainer van beroep doet
er helemaal niet zo ingewikkeld over
en zegt: ‘Het ligt gewoon aan het ‘ma-
teriaal’ (voetballers) wat je tot je be-
schikking hebt. Ik heb jarenlang met
eerste elftallen 4-3-3 gespeeld. Dit voor-
jaar werd ik met Voorwaarts uit Twel-
lo kampioen met een 4-4-2 opstelling.
Dus zeg het maar’, aldus de man die
‘dag en nacht’ met voetbal bezig is, zo
bleek in een gesprek dat wij aan de
vooravond van de nieuwe voetbalcom-
petitie met hem hadden. Peter Jansen
blijkt als voetbaltrainer een man te
zijn die zuiver op zijn gevoel af gaat.
‘Ik moet het bij een club goed naar de
zin hebben, plezier hebben in je werk
staat boven het financiële aspect. Ook
een belangrijke factor, wanneer je
merkt dat je het hoogste haalbare uit
het elftal hebt gehaald, het dan tijd
wordt om te vertrekken.

De afgelopen jaren was ik dus trainer
van Voorwaarts uit Twello, een fantas-
tische club. Toen we in de winterstop
bovenaan stonden, heb ik het bestuur
te kennen gegeven dat dit mijn laatste
seizoen zou zijn. Echt waar, op dat mo-
ment had ik met geen enkele andere
club contacten. Ik was namelijk van
mening dat ik niet meer uit het elftal

kon halen. Dat we kampioen zijn ge-
worden vond ik natuurlijk fantas-
tisch’, zo zegt Peter Jansen die met in-
gang van het nieuwe seizoen trainer
van Sportclub Lochem is geworden.
Trouwens 35 jaar en al 15 jaar hoofd-
trainer is een unicum. Peter Jansen: ‘Is
denk ik ook wel zo.Ik heb vroeger al-
tijd bij Vorden gevoetbald, eerst in de
jeugd en daarna nog een jaar in het
eerste elftal.

Op mijn 19e brak ik tijdens een uit-
wedstrijd mijn arm op drie plaatsen.
Dat was echter niet de reden dat ik
toen met voetballen ben gestopt. Ik
volgde in die jaren het CIOS in Arn-
hem en op mijn 20e was ik al in het be-
zit van het diploma oefenmeester I.
Dat wil zeggen dat ik zelfs in het be-
taalde voetbal als assistent-trainer
mag functioneren. Ik heb tijdens de
studie vier jaar stage gelopen bij De
Graafschap. Dus voor mij maar één
doel: voetbaltrainer worden. Op voor-
spraak van onder meer Marc v.d. Lin-
den, Bennie Wentink en Peter Hoe-
vers, vroeg toenmalig voorzitter Jan
Rouwenhorst mij om trainer van het
eerste elftal van Vorden te willen wor-
den. En dat op 20-jarige leeftijd. Ik heb
er vier jaren met veel plezier gewerkt.
Na Vorden ben ik achtereenvolgens

hoofdtrainer geweest bij Vios Beltrum,
WVC Winterswijk, Sportclub Neede,
Sportclub Enschede, Voorwaarts Twel-
lo en met ingang van dit seizoen trai-
ner van Sportclub Lochem. Bij Neede
was ik net een jaar trainer en was mijn
contract inmiddels verlengd, toen
Sportclub Enschede zich meldde. De
club heeft toen het contract afgekocht
en ging ik in Enschede aan de slag.
Echter na een jaar was het avontuur
voorbij. Een paar belangrijke sponsors
probeerden via het bestuur invloed op
de opstelling uit te oefenen. Dat pikte
ik niet, met als gevolg dat ik werd ont-
slagen. Zo gaat dat nu eenmaal in de
voetballerij. 

Wanneer je het vak van voetbaltrainer
ambieert weet je van tevoren dat een
verschil van mening met het bestuur,
tegenvallende resultaten (al kun je er
niets aan doen) reden genoeg zijn om
de trainer de laan uit te sturen. Daar-
om zal ik ook nooit roepen, ik wil bij
die of die club trainer worden, het
gaat er in de praktijk om ‘wat komt er
op je pad’!! Deze week ben ik met de
training in Lochem begonnen. De af-
gelopen jaren heeft Lochem tegen de-
gradatie gespeeld, te veel doelpunten
tegen. Dat is dan ook mijn eerste doel-
stelling, ervoor zorgen dat het defen-
sief beter gaat. Mijn doel is verder een
duidelijke lijn aan te brengen en dat
de spelvreugde terug keert. Hoe het
zal lopen weet ik niet, de gemiddelde
leeftijd is 21,1 jaar dus erg jong. Voor
mij een geweldige uitdaging het hoog-
ste rendement uit deze groep te halen.

Dat is trouwens in al die vijftien jaren
mijn streven geweest, ervoor te zorgen
dat de jongens plezier hebben tijdens
het ‘spelletje’. Verder proberen om als
trainer aan te geven hoe je de organi-
satie wilt en vooral duidelijk en eerlijk
naar je spelers zijn. Veel voetballers
overschatten zich zelf en hebben de
grootste moeite met een realistisch
zelfbeeld’, zo zegt hij. Behalve hoofd-
trainer van Lochem, blijft Peter Jansen
op de woensdagmiddag de F-jes van
Vorden trainen. ‘Dat doe ik al mijn he-
le leven lang, hartstikke leuk werk’.
Ook blijft hij nog minimaal een jaar,
twee dagen in de week verbonden aan
de voetbalschool van Voorwaarts uit
Twello. Dan traint hij de jeugd volgens
de Wiel Coerver methode, dat wil zeg-
gen heel veel trainen met de bal.

Peter Jansen: ‘Ik heb een prachtige
baan, alle dagen mijn hobby als be-
roep kunnen uitoefenen. Overdag de
rol van ‘huisvader’. De dagen in de
week dat mijn vriendin Chantal werkt
belast ik mij met de opvoeding van
mijn zoontjes Bart (bijna 5) en Job (2).
Heerlijk om te doen’. Dat huize Jansen
één en al voetbal ademt werd ons tij-
dens het bezoek al heel snel duidelijk.
Vriendin Chantal is een fanatiek sup-

35 jaar en al 15 jaar hoofdtrainer!!

Vordenaar Peter Jansen maakte van zijn hobby (voetbal) zijn beroep

Voetbal is niet alleen in Nederland maar wereldwijd volkssport nummer
één. En wat zo leuk is, zet een aantal voetballiefhebbers bij elkaar en alle-
maal hebben ze een mening over hoe voetbal gespeeld moet worden. Wat
dat betreft heeft Nederland, wanneer het gaat om het nationale elftal wel
een miljoen bondscoaches. Toen Jong Oranje onlangs Europees kampi-
oen werd, ontstond er zelfs een landelijke discussie. Foppe de Haan speel-
de met zijn ploeg het 4-4-2 systeem (vier verdedigers, vier middenvelders
en twee spitsen) Marco van Basten daarentegen speelt met het Nederlands
Elftal het 4-3-3 systeem (vier verdedigers, drie middenvelders en drie spit-
sen). Dat systeem moet je niet heilig verklaren, want je hebt het gezien
ook 4-4-2 is een goede optie!! zo sprak Foppe.

Peter Jansen: voetbaltrainer een heerlijk beroep!

porter van De Graafschap, weet alles
van de club (‘ik ging al van jongsaf aan
mee naar de Vijverberg’) en weet abso-
luut zeker dat de club uit Doetinchem
thuis van die andere club uit het oos-
ten gaat winnen, hoewel Achterhoe-
ker Sander Boschker daar anders over
zal denken!! En wat te denken van
zoon Bart. We moeten mee naar bui-
ten, de tuin in. Daar speelt vader Peter
zijn zoon de bal aan. En wat gebeurt
er, Bart ontfermt zich over de bal,
links en rechts een schaarbeweging
(zoals Christiano Ronaldo dat bij Man-
chester United doet) en pats de bal ligt
in het mini-doeltje. Op het gelaat van
vader Peter en moeder Chantal ver-
schijnt een gelukzalige glimlach!!

Het orgel in de dorpskerk werd in 1834
door H.B. Lohman gebouwd. In 1915 is
er een windmotor geplaatst en aange-

sloten op een van de oude balgen. Tot
die tijd waren er balgentreders ofwel
calcanten nodig om het orgel van de
nodige wind te voorzien. 
In 1955 werd het orgel ingrijpend
door de firma van Vulpen uit Utrecht
gerestaureerd. Bij de restauratie in
1982 door de firma Gebr. Reil uit Heer-
de is het orgel weer zoveel mogelijk
naar de oorspronkelijke situatie terug
gebracht.

Toeristenconcert in Dorpskerk
Donderdag 9 augustus geeft Gerrit
Hoving uit Aalten een toeristen-
concert op het Lohmanorgel in de
dorpskerk in Vorden. Hij brengt
een gevarieerd programma dat om
15.30 uur begint een ongeveer 35
minuten duurt.

In het zwembad 'In de Dennen' slaag-
den vrijdagavond de volgende perso-
nen voor het diploma snorkelen I: An-
ne Wijs, Joost Mokkink, Sander Rosen-

daal, Jeroen Rosendaal en Naomi Pla-
tenburg. Voor snorkelen II slaagden:
Dian Worm en Ellen Nijenhuis.
Allemaal gefeliciteerd!

Diplomazwemmen

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
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� Verhuisbericht: Wij zijn
per 1 augustus 2007 verhuisd
van de Haar 4 naar Willem
Alexanderlaan 39, 7251 AW
Vorden, tel. (0575) 55 32 87.
Gerrit en Annie Holsbeeke.

� Weggevlogen roodstaart
papegaai te Vorden, tel.
0575-556743 of 06-12409798.

� Woningruil. Aanbod:
Hoetinkhof 201 Vorden.
HAT-eenheid huurprijs € 262.
Benedenwoning 1 slaapkamer
gelijkvloers. Gevraagd: Eén-
gezinswoning in Vorden prijs
200 - 400 euro. 2-4 slaap-
kamers, tel. (06) 16 81 90 93.

� Hondenschool ‘Klein
Weetink’ te Velswijk. 
Zie: www.kleinweetink.nl

� Afslanken, meer ener-
gie: drie keuzes! Doe gratis
voedingsanalyse + test. Bel
Jerna Bruggink 0575-463205.

� Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit maga-
zijn, vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen, kijken na tel.
afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

� Nordic Walking cursussen
en loopgroepen. Bel (0575)
46 36 03 of www.vitalnowa.nl

� Beestenboel in de mais.
Vanaf 1 km van de Bronck-
horster molen te Bronkhorst,
richting Doesburg is ons
maisdoolhof, waarin zich
geiten, schapen, varkens,
kippen en konijnen bevinden.
Bliksems mooi, altijd open,
kleine bijdrage wordt gevraagd.

� Te koop: boerenkool-,
knolraap-, prei- en andijvie-
planten. Aardappelen: Fries-
lander, Gloria en Bildtstar.
Div. soorten groenten en fruit.
André Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. (0575) 55 68 76.

� Gezocht: hulp in de huis-
houding voor ca 3 uur per
week in verband met handi-
cap. Liefst op vrijdagmorgen.
Telefoonnr. (0575) 55 42 89.

� Te koop: Kippen aan
de leg. Goossens, tel. (0575)
46 16 70 of 46 37 43. Alleen
op afspraak.

� Agrave ontvreemd.
Degene die afgelopen week-
einde een agrave ontvreemd
heeft bij de oprit van de
Christinalaan 3e willen wij
hiervoor hartelijk bedanken!

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

Hurry-up naar de bakker 
voor een lekker hapje

VLAAI V/D WEEK

• Kersenvlaai € 6,25
6-8 pers.

DINSDAG = BROODDAG

• 3 fijn volkoren € 4,25

WEEKEND-AANBIEDINGEN

• Gevulde koeken € 3,50
4 stuks 

• Witte bollen € 2,99
10 stuks

� Goed uitziende alleen-
staande hr. 64 jr. zoekt
vrouw om gezellige dingen
mee te ondernemen. In bezit
van auto. Evt. later relatie.
Brieven met foto onder nr.
M40-5, Bureau Contact, Post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

� Geef je nu op om mee te
doen met de revue van Jong
Gelre Vorden-Warnsveld. Je
kunt meedoen met dans, zang,
toneel of decorbouw. Geef je
per mail op voor 13 aug. bij
geert_heuvelink@hotmail.com

Het goedkoopste adres voor het vullen 
van uw inkt cartridge bij U in de buurt.

Wij vullen al vanaf € 3,00.
Inleveradres inkt cartridge: Engelbertsstraat 7, 7207 JG Zutphen
Telefoon: 0575-528747 • Emailadres: info@cartridgevullen.com

Als U de cartridge brengt kunnen wij ze goed en goedkoop vullen.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Hervormde kerk Vorden
Zondag 12 aug. 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek, avondmaal.

Kapel de Wildenborch
Zondag 12 augustus 10.00 uur dhr. H.G. Dijkman.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 12 augustus 10.00 uur ds. D. Westerneng, HA; 
19.00 uur geen dienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 12 augustus 10.00 uur ds. H. Westerink, Vorden.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 12 augustus 10.00 uur pastor J. van de Meer m.m.v.
Vakantiekoor/Vokate Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 11 aug. 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor.
Zondag 12 augustus 10.00 uur woord- en communieviering,
herenkoor.

Tandarts
9 t/m 12 augustus J.J. de Kruijf, Vorden, tel. 0575-55 3372.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

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

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen opti-
male 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 huisart-
senpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij u
thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de
hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op
de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten:
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. Tieneraf-
deling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie &
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen
van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd).
Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30
uur.

Brandweer 
Tel. 112.

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

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

Ambulance 
Tel. 112.

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Voor openingstijden en overige informa-
tie kijk 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).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

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

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

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

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

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorg-
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).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59. 
E-mail info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

� Ik zoek nog wat werk in de
huishouding! Tel. 55 29 86.

� Herbalife de perfecte
brandstof voor uw lichaam!
Nieske Pohlmann, (06) 54 32
66 69.

� Veiling commissie Vorden
vraagt goederen voor de te
houden Veiling, Pleinmarkt en
Boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
tel.nr. 55 14 86 en 55 17 87.

� RUN2DAY Runners
Vorden. Beginners 18.30 uur
gevorderden 19.45 uur. Iedere
donderdagavond. Vertrek vanaf
Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.

Dagmenu’s
8 augustus t/m 14 augustus 2007

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,95
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 7,95

Veranderingen in het menu € 1,25 p. verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,75

(Bestellen mag maar hoeft niet.) 
Dagmenu’s kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur, eerder in overleg.

Woensdag 8 augustus 
Champignonsoep / Karbonade met rode wijn saus,
aardappelen en rauwkostsalade.

Donderdag 9 augustus
Spies de Rotonde met kruidenboter, frieten en rauw-
kostsalade / tiramisu met slagroom.

Vrijdag 10 augustus 
Minestronesoep / Vispot de Rotonde met rijst en rauw-
kostsalade.

Zaterdag 11 augustus (alleen ophalen)
Hollandse biefstuk met champignonsaus, aardappelen
en groente / met slagroom

Maandag 13 augustus
kippensoep met tuinkruiden / huisgemaakte gehaktbal
met jus, aardappelpuree en groente van het seizoen.

Dinsdag 14 augustus
Wiener Schnitzel met goudgele frieten, huisgemaakte
zomersalade / ijs met slagroom.

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

� Op 27 augustus a.s. begint
hondenschool ‘Klein Weetink’
uit Velswijk weer met de
nieuwe trainingen. Inl. en/of
opgave: 0314-641436, 0314-
622361 of 0575-551391.

� Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en
betaalt à contant. Tel. (0543)
45 13 11.



GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

communicatie

concept
ontwerp
druk
internet

Nieuwstad 29, 7201 NK Zutphen

Postbus 19, 7200 AA Zutphen

Tel. (0575) 58 55 85

Fax (0575) 58 55 88

POSTERS
full-colour

ze knallen 
er uit en

de prijs zal u
meevallen

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

Vraag naar onze vele
mogelijkheden

Iets te vieren?
of een belangrijke
m e d e d e l i n g ?

Vraag naar onze
vele mogelijkheden

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

De Makelaar/Taxateur waarbij u zich thuis voelt, wij zijn bekend
in de regio op het gebied van:    

Woningen • Bedrijven • Landelijk en Agrarisch Vastgoed

Wij kunnen u van dienst zijn voor:
• Aan/Verkoop van woning of bedrijf
• Taxaties-Financiering of Fiscaal
• Aan/Verkoop agrarische vastgoed
• Advies o.z./productierechten e.d.

Vraag naar onze gunstige voorwaarden en bekijk onze website:

WWW.STREEKMAKELAARS.NL

Gecertificeerd Makelaar/Taxateur:
Gea Haan Lamstraat 17 Toldijk 06-53727208
Wim Kornegoor Holtslagweg 4 Baak 06-20801930
Hans Boschloo Covikseweg 1a Steenderen 06-30543954
Henk Nijenhuis Vosstraat 23 Hall/Eerbeek 06-22456165

“Het is goed zo”

Laat in de avond is ingeslapen onze lieve moeder
en oma

Dirkje Janna Oldenhave-Dikkeboer
Jans

sinds 16 juli 1983 weduwe van 
Arend Jan Oldenhave

* Gorssel, † Vorden,
30 juni 1929 4 augustus 2007

De medewerkers van Sutfene, afdeling de Beekdelle,
bedanken wij voor de liefdevolle verzorging van
moeder.

Vorden: Willem en Wilma
Elke en Jos
Erik en Ilse

Vorden: Gerrit en Jolande
Michel
Sabine

Wijhe: Henriëtte en Evert
Jeroen 
Krista 
Nicky

Deventer: Jolande en Rob
Tom
Bas
Susan

Correspondentieadres:
Familie Oldenhave
Deldensebroekweg 14
7251 RD  Vorden

Moeder is overgebracht naar het uitvaartcentrum
aan Het Jebbink 4a in Vorden, waar gelegenheid is
afscheid van haar te nemen en ons te condoleren
op woensdag 8 augustus van 19.00 uur tot 19.30 uur.

Er is eveneens gelegenheid om afscheid van haar
te nemen op donderdag 9 augustus van 9.45 uur
tot 9.55 uur in het crematorium Slangenburg,
Nutselaer 4 in Doetinchem, waar om 10.00 uur de
crematieplechtigheid zal plaatsvinden.

Mijn oog zal op u zijn
Ps. 32: 8c

Verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar dat
haar verder lijden bespaard is gebleven, geven wij
u kennis van het overlijden van onze lieve, zorgzame
moeder, oma en ouwe oma

Hendrika Gerharda Terwel-Vlogman
sinds 3 februari 2005 weduwe van Jan Terwel

* Vorden, † Zutphen,
6 april 1923 2 augustus 2007

Heel veel dank aan de directie en medewerkers
(sters) van woonzorgcentrum ‘s-Heerensteen en
onze huisarts Dr. Vloon voor al hun goede zorgen.

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
H.G. Matser-Terwel
Roodetorenstraat 30
7201 DH  Zutphen

De crematie heeft maandag 6 augustus in besloten
kring plaatsgevonden.

Uw uitvaart in vertrouwde handen!

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont 

of verzekerd bent!

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:

J. Eppink        A. Ruiterkamp

Steenderen         Almen

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: uitvaart@eppinkruiterkamp.nl

Bronkhorsterweg 1
a
, 7221 AA Steenderen

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Zij heeft het leed gedragen,
zonder een woord te klagen.

Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor alles
wat zij voor mij betekend heeft, deel ik u mede dat
is overleden mijn lieve vrouw

Ineke Lichtenberg-Niesink

* Zelhem, † Doetinchem,
27 februari 1946  28 juli 2007

Hans Lichtenberg

Banninkstaat 28
7255 KE  Hengelo

De crematie heeft reeds plaatsgevonden.

†

Op mijn teentjes kijk ik
over het randje van de wieg.
Dag lief zusje, ik vind je lief.

Nikki

Nog niets gezegd
maar meteen in ons hart gelegd.

Eefje
Zij is geboren op 2 augustus 2007, 
weegt 3660 gram en is 53 cm lang.

Richard, Ingrid en 
Nikki Ooms-Temmink

Kerkweide 21
7251 LN  Vorden

Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden

Vleeswarenkoopje

Corned beef 
150 g + GRATIS 100 g vleessalade

Special

Italiaanse spies 100 gram € 1.20

Kook-idee

Kip-saté schnitzels 4 stuks € 3.98

Keurslagerkoopje

Biefstukken 
(kogelbiefstuk 6.95) 3 stuks € 5.95

Maaltijdidee

Spaghetti
500 gram € 2.98

Een echte klassieker inmiddels, onze Special van deze week, 
de Italiaanse spies. Ooit ontwikkeld door Keurslager Mulder 

uit Oldenmarkt. Een spies met drie Italiaans gekruide, 
in ontbijtspek gewikkelde, gehaktschijven. Was altijd al lekker 

op de barbecue en in de koekenpan.
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

“Gouwe Ouwe”

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

Simon 
Simon, Yuri, Joos

Hij is geboren op 30 juli 2007 om 15.23 uur, 
is 54 cm lang en weegt 4255 gram.

Rianne, Jesse, Ruben 
en Thomas Boehmer

Hekkelerdijk 4
7207 DB Zutphen



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

In de afgelopen jaren heeft zij niet al-
leen in de regio bekendheid gekregen
maar ook landelijk. Tevens zijn er
schilderijen van haar naar diverse lan-
den in Europa gegaan. Het werk is dui-

delijk herkenbaar van haar hand en
bestaat uit ingetogen geabstraheerde
gestalten in warme tinten en kleurrij-
ke abstracte schilderijen. 

De tentoonstelling in de Kapel van
Bronkhorst loopt van zaterdag 11 t/m
vrijdag 17 augustus. Openingstijden:
10.00 - 18.00 uur.

Expositie schilderijen
van Joke Logtenberg

Joke Logtenberg exposeert met
haar schilderijen in de Kapel van
Bronkhorst.

Het bestuur van In de Reep’n is er in
geslaagd om het Nederlands Grand
National Shetlanderteam naar Vorden
te halen om zowel s’ochtends als
s’middags een wedstrijd te houden.
Dit belooft een spectaculair gebeuren
te worden. Rijvereniging De Graaf-
schap uit Vorden is deze dag ook van
de partij en verzorgt een demonstratie
met verschillende ponyrassen. De club
Westernriders Achterhoek zal tonen
hoe behendig de paarden van deze
club zijn. De toegang voor de shows is
gratis. Bistro de Rotonde heeft het mo-
gelijk gemaakt dat ook de Bierwagen
van brouwerij Grolsch naar Vorden
komt en een deel van de route zal mee
rijden.

De Kastelenrit wordt tegen 15.30 uur
afgesloten met een defilé door het
dorp. Na afloop daarvan zal op het ter-
rein van kasteel Vorden aan het pu-
bliek uitleg worden gegeven over de
aanspanningen. Volgens de organisa-
tie reden voldoende om het geheel te
komen aanschouwen. Vergeleken bij
afgelopen jaren is er deze zondag één
wijziging. De aanspanningen zullen
namelijk niet langs kasteel ’t Medler
gaan. Hiervoor in de plaats worden zij
dicht langs kasteel ’t Onstein geleid.

De Ochtendrit is als volgt: vertrek
weide kasteel Vorden, Schuttestraat,

Schimmeldijk, Waarlerweg, Lindese-
weg (kasteel Kieftskamp), Kostedeweg-
Kostedezijweg, Schuttestraat, Geur-
kenweg, Eikenlaan- Bekmansdijk, (kas-
teel Onstein), Onsteinseweg- Ruurlose-
weg, Wierserallee, (kasteel de Wiers-
se), Schoneveldsdijk, Wierssebroek-
weg- Mosselseweg, Kapelweg- Wilden-
borchseweg (kasteel Wildenborch)-
Nijlandweg, Wildenborchseweg- Gal-
gengoorweg, Enzerinckweg, Larense-
weg (huize Enzerinck), Almenseweg-
(kasteel den Bramel), Burgemeester
Galleestraat, Stationsweg, Horster-
kamp, kasteelweide.

Middagroute: vertrek weide kasteel
Vorden, Schuttestraat, Vordensebos-
weg, Christinalaan, Willem Alexan-
derlaan, Nieuwstad, Deldenseweg-
Rondweg, Eldersmaat, Baakseweg-
(kasteel Hackfort), Hackfortselaan-
Boshuisweg, Vierakkersestraatweg-
(kasteel Suideras), Baron van de Heij-
denlaan, Hackforterweg, Baakseweg-
Riethuisweg, Hamminkweg, Veldslag-
weg. Hier worden de aanspanningen
opgesteld voor het defilé door het
dorp. De stoet vertrekt daar om 15.30
uur en gaat vervolgens in colonne en
op nummer via de volgende route
door het dorp: Deldenseweg, Rond-
weg, Horsterkamp, Nieuwstad, Raad-
huisstraat, Dorpsstraat, Horsterkamp-
kasteelweide.

Aanspanning "In de Reep'n"

organiseert Kastelenrit

Menvereniging ‘In de Reep’n‘ organiseert zondag 12 augustus de Kastelen-
rit te Vorden voor traditioneel gerij. Het publiek kan die dag genieten van
een ‘rijdend museum’ bestaande uit circa 70 aanspanningen met uitslui-
tend authentiek gerij en nieuwe rijtuigen gemaakt naar authentiek voor-
beeld. De rit is tevens een klassementsrit die meetelt voor het Nederlands
kampioenschap. De tocht bestaat uit een ochtend- en middagrit. Het ver-
trek is s’morgens vanaf 9.45 uur bij kasteel Vorden. Hier wordt ook de
middagstop gehouden. Terwijl de aanspanningen door de fraaie natuur
in de omgeving van Vorden trekken, vinden er in de weide bij kasteel Vor-
den een aantal shownummers plaats.

In een week tijd worden er door 158
tennissers 175 partijen in 19 gespeeld.
Van heinde en verre weten de spelers
het tennispark in Ruurlo te vinden.
Dit is niet vreemd, want het toernooi
in Ruurlo staat garant voor tennis van
een goed niveau en een flinke dosis ge-
moedelijkheid en gezelligheid. Het
toernooi, maakt al jaren deel uit van
het Oost Gelders Tennis Circuit. In de
heren enkel 3 komen o.a. Danny Te-

kampe, Pim Peeters, Marc Sprenkeler
en Alexander Tepasse (Dld.) aan de
start. Danny Tekampe is de eerst ge-
plaatste in deze klasse. In de dames en-
kel 3 is Vivian ten Dolle uit Winters-
wijk de grote kanshebster op de titel.
Ook voor de overige rubrieken is de be-
langstelling zeer groot.

Als de weergoden ons net zo goed ge-
zind zijn en waarom zouden ze niet,
beloofd het weer een geweldig toer-
nooi te worden. In de edities van 2003
en 2004 liepen de temperaturen tot
ver boven de dertig graden op.
De wedstrijden op Tennispark "De
Meene" te Ruurlo beginnen dagelijks
om 17.00 uur en finales worden op
zondag 12 augustus vanaf 10.00 uur
gespeeld.

Ruesink Open 
tennistoernooi goed bezet
Het 22e Ruesink Open tennistoer-
nooi Ruurlo, wat gehouden wordt
in de week van 6 - 12 augustus, is
ook dit jaar weer goed bezet. Hoe-
wel het toernooi midden in de
bouwvakvakantie valt is de organi-
satie er toch in geslaagd een goed
toernooi op de been te brengen.

Burgemeester Aalderink wordt een dag gevolgd door Radio Gelderland en
brengt o.a. een bezoek aan free-wheel om een ritje op de favoriete solex te
maken.

De burgemeester die de Solex met Aspen aftankt.

Uit het hele land zullen kunstenaars
deze dag naar Vorden komen om hun
werk te presenteren.
Vele vormen van Kunst zullen op deze
kunstmarkt vertegenwoordigd zijn zo-
als: aquarellen, etsen, keramiek, gou-
aches, sieraden, beelden, etc.
Graag zullen de kunstenaars belang-

stellenden over hun werk vertellen.
De Kunstmarkt duurt van 10.00 – 17.00
uur en is voor iedereen toegankelijk.

Kunstmarkt Vorden
In samenwerking met de VVV Vor-
den organiseert kunstenaar Bert
Mens, op zaterdag 11 augustus a.s.
voor de 16e keer een grote kunst-
markt op het marktplein in het
centrum van Vorden.

Vanaf half negen kunnen de kunst-
schilders zich opgeven bij de speciale
stand van het Kleurenpalet bij de Ra-
bobank aan de Zutphenseweg 26. Aan-
sluitend gaan ze in de historische
dorpskern of de directe omgeving op-
zoek naar doorkijkjes of aangezichten
die kenmerkend zijn voor Vorden en
de regio. Vanaf drie uur  's middags
kunnen de schilderijen worden ingele-
verd om te worden ingelijst voor de ex-
positie en jurering. De dagwinnaars
en de finalisten worden rond half vijf
bekendgemaakt. Bezoekers van Vor-
den kunnen de hele dag de activitei-
ten van de kunstenaars en de totstand-
koming van hun schilderijen volgen.

Het Kleurenpalet van de Achterhoek is
een initiatief van de Lionsclubs in de
Achterhoek met als doel het culturele
erfgoed van de streek onder de aan-
dacht van een breed publiek te bren-
gen. De afgelopen zeven jaar zijn tien-
tallen dorpen door de hele Achter-
hoek door kunstschilders bezocht.  Dit
jaar bezoekt het Kleurenpalet even-
eens Ruurlo, Lochem, Bronkhorst en
Bredevoort. 
De aftrap voor het Kleurenpalet is op
14 juli gegeven in de buurtschap Linde
tussen Hengelo en Vorden. Daar werd
onder grote publieke belangstelling
een jeugdschilderdag gehouden rond
de Lindese Molen.
De prijswinnaars van de vijf schilder-
dagen exposeren hun winnende
kunstwerken op zondag 26 augustus
op de grote slotmanifestatie in de Bur-
gerzaal van het gemeentehuis in Zut-
phen. Daar wordt uiteindelijk ook de
winnaar van het schilderseizoen 2007
bekend gemaakt. Meer informatie en
opgave www.kleurenpalet.nl

Kunstschilders
schilderen
Tientallen amateurkunstschilders
uit heel Nederland komen zater-
dag 11 augustus naar Vorden. Daar
zullen de schilders tot in naar ei-
gen creatief inzicht de mooiste
doorkijkjes op schildersdoek vast-
leggen. De schilderdag is onder-
deel van het grote kunstschilder-
evenement Kleurenpalet van de
Achterhoek dat deze zomer voor de
zevende keer de Achterhoek door-
kruist.

Nog even nagenieten van

de Zwarte Cross?
Op www.contact.nl onder fotogalerie staat een impressie.



De sterrenregen wordt ver-
oorzaakt doordat de aarde
door een wolk van gruis-
deeltjes beweegt die zijn
achter gelaten door de ko-
meet Swift-Tuttle. 

Het gevolg is dat de kleine
deeltjes met een snelheid
van ca. 70 kilometer per se-
conde onze dampkring
binnendringen en als een
snelle vuurpijl langs de he-
mel schieten. 

De deeltjes verdampen let-
terlijk voor zij de aarde be-
reiken. Van de Perselden is
bekend dat zij niet alleen
zeer helder kunnen zijn
maar dat zij soms een na-
lichtend spoor laten zien.
Dit nalichtend spoor dat er
uitziet als een rookwolkje
kan wel minuten lang te
zien zijn.

Een aantal tips bij het
waarnemen. Zorg er voor
dat er zo min mogelijk sto-
rende verlichting in de om-
geving is. 

De Perselden lijken welis-
waar afkomstig van de
noordoostelijke hemelrich-
ting maar het beste is het
om gewoon maar recht
omhoog te kijken. 

Warme kleding en een lig-
stoel vormen de juiste in-
grediënten. Na midder-
nacht neemt het aantal
vallende sterren toe. En
voor wie toch wat meer
oog heeft voor sterrenhe-
mel in dat weekend. Als
toegift is bovendien aan de
zuidelijke hemel de pla-
neet Jupiter te zien. 

De planeet ziet er uit als
een extreem heldere ster
die in loop van de avond
en nacht als gevolg van de
aardrotatie naar het wes-
ten lijkt te bewegen.

Voor informatie over de
Perselden kunt u terecht
bij Freddy Nauta, telefoon
556558, van de Publieks-
sterrenwacht Phoenix.

Weekend 
met fraaie
sterrenregen
In de nachten van 11, 12
en 13 augustus kunnen
we, als het weer tenmin-
ste meewerkt, genieten
van een mooie sterren-
regen. Deze sterrenre-
gen met de naam Persel-
den vormt een jaarlijks
terugkerend fenomeen.
Alleen dit jaar zijn de
omstandigheden wel bij-
zonder gunstig. De
grootste stoorzender, de
maan, zal geen proble-
men geven. Sterker nog
er is sprake van een
nieuwe maan in de
nacht van 12 op 13 au-
gustus. Gedurende een
normale nacht bedraagt
het aantal vallende ster-
ren of ook wel meteoren
genaamd, zo'n vier per
uur. Tijdens het genoem-
de weekend kan dat aan-
tal wel oplopen tot zo'n
zestig per uur.

Zo ook bij Sv Ratti. Al meer dan 30 jaar
is het dameselftal een feit binnen de
vereniging en steeds meer meiden we-

ten de weg te vinden naar onze vereni-
ging. Buiten ons damesteam zitten er
nog ongeveer 25 meiden verdeeld over

alle jeugdteams. Dat is dus een goed
teken voor de toekomst. Maar er kun-
nen altijd meer meiden/vrouwen bij!! 

Ons damesteam traint tweemaal in de
week onder leiding van Antoon Peters
en voetballen op Zondag in de 4e klas-

se. De leeftijd varieert van 18 tot 40+,
dus dat mag geen belemmering zijn!

Lijkt het jou nou ook leuk om lekker
in de buitenlucht te sporten in team-
verband, kom dan gerust eens kijken
of meetrainen. Wij trainen vanaf 14

augustus weer op dinsdagavond van
19.30 tot 21.00 uur en op donderdag-
avond van 19.00 tot 20.30 uur.

Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Antoon Peters, 553999
of Hanneke Nijenhuis, 573273.

Damesvoetbal, helemaal hot!!
Wisten jullie dat meisjes/damesvoetbal de snelst groeiende sport onder
vrouwen is? Steeds meer vrouwen kiezen ervoor om in het weekend even
lekker een balletje te trappen in een gezellig team.

MAIS 
STOKBROOD

TER INTRODUCTIE

€ 0.95

PASSOA 
VLAAI

KLEIN 

€ 6.70

GROOT 

€ 10.50

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 6 augustus t/m 11 augustus.

QUICHE 
LORRAINE

DOORSNEE 10 CM

deze 
week € 1.40 

p.t.

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Slagerij Driever Baak is gesloten!
Dit is toch een gemis voor Baak en omstreken.

Gelukkig is de afstand

Baak - Wichmond - Vorden

slechts 15 minuten rijden en is er

ruime parkeergelegenheid.

Kwaliteitsslager Vlogman wil u gaarne van dienst zijn

met geselecteerd kwaliteitsvlees en eigengemaakte

vleeswaren.

Kom eens kennis maken met 

Vlogman Keurslager

Zutphenseweg 16 - Vorden

Keurslagerij Vlogman
Zutphenseweg 16
7251 DK Vorden
info@vlogman.keurslager.nl

Gelderse Tennistop
in

Vorden

Kom kijken 

13 t/m 19 augustus

ma t/m vr vanaf 17:00
weekend vanaf 09:00 

zondags finales 

Het

GELDERS DAGBLAD
vraagt met spoed

BEZORGER/STER
voor

VORDEN

In bezit van een brommer of auto

GOEDE VERDIENSTE

Omgeving:

Ruurloseweg 100 t/m 108, Wiersserallee,

Ganzensteeg, de Houtwal en Onsteinseweg. 

INLICHTINGEN:

(0570) 68 64 29

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37



Een dag Kleurenpalet is een warm so-
ciaal gebeuren, vanuit heel Nederland
komen schilders naar de Achterhoek
om elkaar te ontmoeten en samen te
schilderen. Na 7 jaar mag men het een
traditie noemen, zoals wethouder Dik
Nas van de gemeente Bronckhorst,
kernachtig uitdrukte. De Lionsclub
Kattenhaven uit Zutphen, begeleidde
deze dag, geheel ondersteund door de
initiatiefnemers Sjoerd en Tineke
Roorda uit Steenderen. Maar deze dag
wordt gemaakt door de deelnemers
die ieder jaar weer in grote getale met
verve en enthousiasme, hun hobby en
vak uitoefenen.

Op deze zonnige zaterdag was het
druk in Herberg de Gouden Leeuw in
Bronkhorst. Hier werden de deelne-
mers ontvangen door de bestuursle-
den van de club. De kunstenaars oriën-
teerden zich op de geboden onderwer-
pen en zochten een plek om te schilde-
ren. Meer tijd dan tot 15.00 uur was er
echter niet. Dan werden de werken, al-
lemaal 40x50 cm., ingelijst en geëxpo-
seerd op de deel van de herberg. Daar
kon het publiek de werken bekijken

en de jury, bestaande uit Frans Brink-
horst, Marc Smeulers en Willemijn Co-
lenbrander zich beraden op de prijs-
winnaars.

DE UITSLAG
Goud, professionals of semi-professio-
nals: 1. Peter Meijboom (Raalte), 2. Paul
Reeskamp (den Dolder), 3. Silvester Pe-
perkamp (Elst). Zilver, prijswinnaars
van de afgelopen zes jaren: 1. Henk
Kulsdom (Enschede), 2. Lenie Fonkert
(Amstelveen), 3. Martin Sminia (Steen-
enkamer). Brons, gevorderde ama-
teurs: 1. Tonny Steeman (Bussum), 2.
Mevr. J. Kraaij (Apeldoorn), 3. Hilda
Leuverink (Borculo). Koper, beginnen-
de amateurs: 1. Susan Dijkstra (Hooge-
veen), 2. Jos de Hartog (Capelle aan de
IJssel), 3. Mevr. E. Dekker (Amsterdam).
De publieksprijs ging naar Bert Ver-
weiejen uit Mill, Noord Brabant.

Deze prijswinnaars dingen eveneens
mee naar de hoofdprijs. De werken
van alle prijswinnaars van het seizoen
2007 worden geëxposeerd tijdens de
slotmanifestatie in de Burgerzaal aan
de Lange Hofstraat in Zutphen op 26

augustus 2007. Deze is geopend van
13.00 tot 16.00 uur en de prijsuitrei-
king begint om 14.15 uur. De slotma-
nifestatie valt dit jaar samen met de
jaarlijkse kunstmarkt aan de IJsselka-
de, die door de Rotary club wordt geor-
ganiseerd. 

Er komen deze zomer nog twee plaat-
sen uit de Achterhoek aan de beurt.
Op 11 augustus wordt in de Parel van
Gelderland, Vorden, geschilderd en op
18 augustus in Bredevoort Boekenstad. 
Op www.kleurenpalet.nl staat alle in-
formatie voor de deelnemers en be-
langstellenden vermeld.

"Kleurenpalet van de Achterhoek" 

Zonnige schilderdag in Bronkhorst

Zaterdag 4 augustus 2007 vond de manifestatiedag van het ‘Kleurenpalet
van de Achterhoek’ plaats in het kleinste stadje van Nederland: Bronk-
horst. Het was een zonovergoten dag, waarin 50 deelnemers Bronkhorst,
van molen tot pont, op zomerse wijze op canvas en zelfs glas hebben vast-
gelegd.

De stad Bronkhorst werd ‘van molen tot pontâ’ op canvas vastgelegd; hier werkt Frits Njio uit Vinkeveen aan de Bronkhorster Molen.

Onlangs is het bedrijfspand onder veel
belangstelling op grootse wijze her-
opent door de burgemeester van
Bronckhorst, de heer H. Aalderink die
onder andere het belang van innova-
tief ondernemerschap in de gemeente
Bronckhorst nog eens benadrukte.

Autoschade Herstel Willemsen Zel-
hem heeft zich aangesloten bij de lan-
delijke organisatie Autoschade Herstel
Groep Nederland (AHGN). De aan-
gesloten leden zijn specialist op het
gebied van autoschadeherstel. Met de-
ze aansluiting en de metamorfose is

ook de bedrijfsnaam gewijzigd van Au-
toschade Willemsen in Autoschade
Herstel Willemsen Zelhem.

“Samen met onze vakkundige mede-
werkers en voorzien van de modernste
technieken alsmede de aansluiting bij
een landelijke organisatie zijn wij
klaar voor de toekomst”, aldus direc-
teur Gerrit Frederiks.

Complete metamorfose bedrijfspand

Autoschade Herstel
Willemsen Zelhem

Het huidige bedrijfspand aan de
Handelsweg 11 in Zelhem dat da-
teert van 1978 en zowel in 1983 als
in 2001 ook werd verbouwd en uit-
gebreid, was aan een grondige op-
knapbeurt toe. Het geheel heeft de
afgelopen maanden een complete
metamorfose ondergaan. Het re-
sultaat is een strak en eigentijds
ogend bedrijfspand.

Het complete team van Autoschade Herstel Willemsen Zelhem.

Burgemeester de heer H. Aalderink tijdens
zijn openingstoespraak.
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Heel lange terugge biej het begin
van de Schepping was onzen Schep-
per an de gange umme een ezel te
formeren. Hij zeg tegen den ezel in
wording: “Iej zult motten warken
veur arm volk, van ‘s morgens vrog,
tut ’s aovends late. Vulle vrachten
motten sjouwen. 

Grus zul iej vretten en ze zult oew
veur dom verslieten. 50 jaor old zul
iej worden en iej zult een leaven
lang een ezel blieven. D’n ezel luus-
tern dat an en zeg: ”Groten Schep-
per ik zal luustern. Maor vieftig
jaor is mien wal lange zat. To aste-
bleef.. maak er 20 van`. En dat deed
de Schepper. Ton kwam de hond an
de beurte. En de Schepper zeg: “Iej
bunt al z’n leaven nen hond. Iej
zult op het hoes van oewen baas
passen en zienen besten kammera-
od wezzen. Maor in de grote men-
sen weareld zul iej meeste tied vas-
te zitten en neet vriej rond lopen.
Soms in een klein hok zitten jan-
ken tut de baas wearumme kump.
Iej zult 25 jaor old worden’. Den
hond luustern good en zeg: “Gelief-
den Schepper, vief en twintig jaor
dat is mien vuls te lange. Maak er
toch astebleef 10 jaor van ‘En dat
deed de Schepper. Ton kwam d’n

aap an de beurte. De Schepper zeg:
”Aap zul iej wezen. Iej zult van tak
tut tak springen. Gekke fratsen ma-
ken waor de kindre umme zult la-
chen. N’n aap zul iej blieven alle
oew dagen en iej zult 20 jaor old
worden.” D’n aap luustern good en
zeg:m”Alles good en wel Grote
Schepper maor twintig jaor umme
kunsten te maken, dat duurt mien
vuls te lange, maak er astebleef tien
jaor van ‘En dat deed Den Schepper.
As laatsten kwam ne manskeal an
de beurte. Umme de Scheppings-
dag vol te maken. De Schepper
maakten d’n earsten manskeal. Hij
sprak: ”Van alle diers bun iej d’n
enigsten met beredeneart verstand.
En iej zult dat verstand nuttig wil-
len gebroeken umme de rest in de
gaten te hollen en alles good te
laoten marchearen. Iej zult oaver
iederene in de schepping de baas
spullen. Iej zult 30 jaor old wor-
den..” De manskeal hadde good
eluusterd en zeg:”Grote Schepper
alles zal gebeurn zo as Iej dat wilt.
Ik zal good op alles passen. Maor 30
jaaor is wal bar weinig. Dat laatste
stuk van het manlijk leaven is toch
prachtig. Dood d’r miej astebleef
die 30 jaor van den ezel biej … en
die 15 jaor van den hond … en die

10 jaor van den aap … die wollen
die jaorn ja neet. As dat zol kun-
nen?”Dat deed Den Schepper. En
vanaf dat moment leaft de mannen
30 jaor vriej as ne kearl. Dan trouwt
hij, leaft derig jaor as n’n ezel met
zwaor pokkeln en warken umme
alles good te laoten gebeurn. Een ei-
gen huus bouwen een gezin stich-
ten een succesvol wark aflevern.
Wanneer de kindre de deure oet
bunt dan leaft hij 15 jaor as n’n
hond. Mot good op ’t hoes passen,
alles in d’n tuin verzorgen en het
huus in de varve zetten en good
luustern, naor de baas de vrouwe,
vulle binnen blieven, klusjes doon
en etten wat de pot schaft en wat
de vrouwe lekker en gezond liekt…
En dan nog kreeg hij 10 jaor van d’n
aap. Opa wezzen, van klein kind
tut klein kind springen as een aap.
Rare smoelen trekken en vulle op-
passen. Kinderachtige verhaaltjes
leazen en spelletjes doon umme ze
an ’t lachen te kriegen. Langzamer-
hand kump dan den olden dag en
begint hij zelf wear wat kinds te
worden. De Schepper leet an alle
manvolk wat ruumte, het toepasse-
lijk veur zik zelf wieter in te vullen.

De Baron van Bronckhorst

De schilderijenexpositie is onderdeel
van het jaarlijkse kunstschilderevene-
ment Kleurenpalet van de Achterhoek

dat de komende maanden door oost
Gelderland trekt. Honderden kunst-
schilders uit heel Nederland komen
daarvoor naar de Gelderse Achterhoek
om hun creativiteit op schildersdoek
vast te leggen. De kunstenaars begin-
nen rond 9.00 uur met schilderen en
om 15.00 uur worden de schilderijen
geëxposeerd voor het publiek en de ju-
ry. De winnaars van de vijf schilderda-
gen in Ruurlo, Lochem, Bronkhorst,
Vorden en Bredevoort exposeren geza-
menlijk op zondag 26 augustus in de
historische Burgerzaal aan de Korte
Hofstraat  in Zutphen.  Daar worden
tijdens de grote slotmanifestatie de
seizoensprijswinnaars van het jaar
2007 bekend gemaakt. Meer informa-
tie op www.kleurenpalet.nl

Expositie van nog niet 
geschilderde schilderijen
De Rabobank aan de Zutphense-
weg in Vorden is zaterdagmiddag
18 augustus het toneel van een
schilderijenexpositie die het cultu-
rele Achterhoeks dorpsleven op
schildersdoek laat zien. Het bijzon-
dere van deze expositie is dat de
schilderijen pas enkele uren vóór
de expositie in en rond Vorden ge-
maakt worden door kunstenaars
uit heel Nederland. Belangstellen-
den kunnen in de uren voor de ex-
positie over de schouders van de
schilders meekijken naar de tot-
standkoming van de kunstwerken.

POSTDUIVENVERENIGING STEEDS SNELLER, HENGELO-GLD
De duiven werden gelost in POMMEROEUL (250 km).

Uitslagen: 1. B. te Stroet. 2. L. te Stroet. 3. R. Koers. 4. A. Kamperman. 5. E. Koers.

P o s t d u i v e n
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Reurei wordt al vele jaren gehouden
op Palmzondag, 9 april. Kunstenaars
tonen op deze dag hun werken. Verder

zijn er eieren van kippen, duiven, gan-
zen, zwanen en struisvogels te zien.
Paasdecoraties vullen het hele eieras-

sortiment aan. De kunstenaars (meer
dan 60 hebben toegezegd om naar
Ruurlo te komen) zijn afkomstig uit
Nederland, Duitsland en België. En op
deze laatste zondag voor Pasen laten
ze hun ‘eierkunsten’ zien. Mevrouw
Hazes uit Purmerend toont openge-
werkte eieren, mevrouw Santema uit
Gytsjerk is er met knipwerk en corn
dollies op eieren en heel bijzonder
zijn de kippen en vogels uit klei van
mevrouw Allbrink uit Bocholt. 

De deelnemende kunstenaars passen
de meest uiteenlopende technieken
toe om van een ei een kunstwerk te
maken.

Een ander leuk onderdeel van Reurei
zijn de vertellingen van de in de Ach-
terhoek bekende Wim Bleumers. Hij
vertelt over de paasgebruiken en de
folklore in deze regio. En het is bijna
vanzelfsprekend dat kippen en vogels
een heel voorname rol spelen tijdens
Reurei. IVN, vogelbescherming, weide-
vogelwerkgroep en roofvogelopvang
Achterhoek zorgen voor een extra di-
mensie van deze Reurei, die te bezoe-
ken is tussen 10.00 en 17.00 uur.

Een jaarlijks evenement in Ruurlo is de paas-eiermarkt Reurei. Een bij-

zondere naam voor een uitgebreide markt, waarop het ei een belangrijke

rol speelt. Ruurlo wordt door de Achterhoekers, die dialect spreken, ook

wel Reurle genoemd. Dit verklaart de naam Reurei voor deze manifestatie

misschien iets nader.

Drie dagen
feest op
PaasPop
De paasdagen in Zieuwentstaan zoals al vele jaren bol vande pop. Een dag voor Pasen be-gint het eigenlijk al. PaasPop iseen driedaags popfestival, datgewoon gezellig is. De muzieken de stemming zijn altijd in or-de, daar staat PaasPop al jaren-lang garant voor.

Toppers van de komende PaasPop
zijn Lohues and the Louisianna
BluesClub, Dropkick Murphy’s, Di-
rect, Brainpower en Jan Smit en tal
van andere solisten en groepen.De zaterdagavond wordt geopend

door QQ47, winnaar van de Slag
om PaasPop. Daarna Mendoza
Dance Parti, Lohues Louisianna
BluesClub, Dropkick Murphy’s, El
Guapo Stuntteam, de Hardheid,
Woost en Mr. Boogie Woogie.

Zondagavond opent Amigos Elec-
tricos. Daarna the BossHoss, Brain-
power, Di-rect, Van Katoen, Matt
Schofield, the Riplets en ZZZ. De
paasmaandag staat in het tekenvan het frühshoppen. Uit Surina-

me wordt speciaal voor PaasPop de
complete New System Brassband
ingevlogen. Verder treden op Enge
Buren, Albert West, Patatje Metal
en Jan Smit op. Echt een tweede
paasdag vol gezelligheid.

Eén ei is nog geen ReureiPALMZONDAG IN TEKEN VAN RUURLOSE PAASMARKT

De Berkelzompen varen in etappes.
Op 3 april van Vreden tot Rekken, de
volgende dag van Rekken tot voorbij
Eibergen (Stokkersbrug), op 5 april
van Stokkersburg tot Borculo, 6 april
van Borculo tot Lochem, 7 april van
Lochem tot Almen en op 8 april van
Almen tot net voor Zutphen.Op 9 april – tijdens de manifestatie

‘Zutphen op Zondag’ – arriveert de
complete Berkelvloot in Zutphen. De

tocht is niet zo maar een vaartocht.
Het is een prestatie, omdat het grote
aantal stuwen in de Berkel momen-
teel het grootste probleem vormt voor
de scheepvaart. De zompen kunnen
die stuwen alleen ‘nemen’ met be-
hulp van kranen.

Ook in de Duitse Berkelsteden Biller-
beck, Coesfeld, Gescher, Stadtlohn en
Vreden is grote belangstelling voor de-

ze vaartocht, waarmee de tijden van
weleer herleven. In 1905 is namelijk
de laatste Berkelzomp in Borculo door
de sluis gekomen. De zompen, die de
komende maanden met toeristen over
de Berkel varen zijn alle replica’s.

Op 10 april start het officiële vaarsei-
zoen. Dan kunt u met een Berkelzomp
een mooie en onvergetelijke vaartocht
over de romantische Berkel maken.
Zomp de Jappe vaart dagelijks om
14.00 uur vanaf de haven aan de Graaf
Wichmanstraat in Borculo. Vanaf 10
april – eveneens om 14.00 uur – start
zomp De Snippe in de Berkelhaven
van Eibergen de dagelijkse tochten en
De Fute vaart vanaf de tiende april ie-
dere dag vanaf de Keppelbrug (vlak bij
De Cloese) zijn tocht over de Berkel.
Nadere informatie bij de VVV’s in Bor-
culo, Eibergen en Lochem.

De Vrienden van de Berkel organiseren van 3 tot en met 9 april een pro-

motionele vaartocht van Vreden naar Zutphen over de Berkel. Precies zo-

als de zompen in de negentiende eeuw hun goederen vervoerden.

Berkelzomp opent vaarseizoen

NUMMER 1 2006

Zaterdag 1 april 2006 t/m vrijdag 28 april 2006

Vakantiekrant
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Vorden

Paasvuur
IJzerlo
Het Paasvuur in IJzerlo brandt op 1e
paasdag weer los. Dit evenement
heeft door de jaren heen grote be-
kendheid gekregen en trekt elk jaar
vele bezoekers. De voorbereidingenstarten al maanden tevoren wanneer

door veel mensen hout voor de brand-
stapel is aangeleverd. Planken, be-
werkt hout en dennengroen zijn niet
toegestaan, de stapel bestaat voor
honderd procent uit schoon snoei-
hout. Al dit hout is tot een mooie
‘paasbult’ verwerkt. Tijdens het paas-
vuur staat er een grote tent in het na-
burige weiland, waarin muziekgroe-
pen spelen en iets leuks voor kinde-
ren wordt georganiseerd. Rond 19.00
uur wordt het paasvuur ontstoken. 

Het programma begint echter al om18.00 uur dan staat er op twee podia
het volgende te gebeuren: Chris Kra-
mer van Crazy Entertainment zorgt 2
maal 45 minuten voor veel kinder-
pret. Goochelen, veel muziek, dierenmaken van ballonnen, een disco quiz,

zingen met hindernissen en nog veel
meer. Kinderen kunnen volop mee-
doen met het programma.Tussen dit optreden door speelt op

het andere podium de band Celtic
Wind uit de Liemers. Celtic Wind is
geïnspireerd door de vele stijlen vande Ierse muziek. Het repertoire be-

staat uit Ierse traditionals, moderne-
re Ierse songs en uit eigen nummers
met een Iers tintje.Rond 21.00 uur begint het spetterde

optreden van Kaliber, zo langzamer-
hand de huisband van het Paasvuur
IJzerlo.

Locatie
Het Paasvuur vindt plaats aan de
doorgaande weg tussen Aalten enDinxperlo. Op de eerste Paasdag, zon-

dag 16 april, wordt deze weg om 17.30
uur afgesloten voor alle doorgaandverkeer. Er komt een duidelijke omlei-

dingroute en er is voldoende parkeer-
gelegenheid in de nabijheid van het
evenement. Kinderen onder 12 jaar
worden alleen toegelaten onder bege-
leiding van een volwassene. En om-
dat de rooklucht in de kleding kangaan zitten, is het advies oude katoe-

nen kleding te dragen.

Trouwen in een echt Kasteel?

Info@kasteelvorden.nlwww.kasteelvorden.nl

DROPKICK MURPHY’S

THE RIPLETS

DI-RECT

Zaterdag 29 april t/m vrijdag 2 juni 2006

Vakantiekrant

Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Vorden

Op 21 mei zijn er weer internatio-

nale motorwegraces op de Vars-

selring bij Hengelo. Dit jaar met

een primeur, want er wordt tus-

sen het mannenmotorgeweld ook

gestreden om de UEM Women’s

Cup. Het Europees kampioen-

schap voor vrouwen brengt een

nieuw elan in de races, die al vele

decennia tot de hoogtepunten

van het Hengelose uitgaansleven

behoren.

Hengelo in Gelderland, daar midden

in de Graafschap, zoals een regel uit

het Hengelose volkslied zegt, is be-

kend om de paarden en de motor-

races. De paardenmarkten zijn eeu-

wenoud en de paardenkeuringen

trekken ieder seizoen vele duizenden

liefhebbers naar dit Gelderse dorp. In

Hengelo staan maar liefst twee beel-

den, die de naam van Paardendorp

levend houden.

Bij de grote kerk staat een beeld van

een motorcoureur, want Hengelo is

eveneens een motordorp. Normaal’s

topper ‘Oerend Hard’ speelt zich af

op het Hengelse Zand, een mooi na-

tuurgebied, waar het prima wande-

len en vertoeven is en waar enkele

tientallen jaren geleden nog motor-

cross-wedstrijden werden gehouden.

De crosswedstrijden in dit bosrijke

gebied zijn momenteel taboe. Daar-

om heeft de organiserende vereni-

ging Hamove overgeschakeld op weg-

races. Hengelo heeft op het gebied

van wegraces momenteel een unieke

positie en een naam hoog te houden.

De Varsselring, even buiten het dorp

in de richting van Ruurlo, is een

prachtig circuit met een molen als

karakteristiek organisatieknoop-

punt.

Naast de Drie Landen Cup wordt er

dit jaar ook gestreden om de Wo-

men’s Cup. In de strijd voor dit Euro-

pees kampioenschap komen er op 21

mei maar liefst 23 vrouwelijke racers

uit acht verschillende landen aan de

start. Eén van de grote kanshebbers is

de Nederlandse coureur Iris ten Ka-

ten. Er treedt verder een sterk bezet

veld aan dat gaat strijden om de ‘3

landen cup’. Topracers uit Neder-

land, België en Duitsland verschijnen

aan de start.

Naast de internationale klassen

wordt er in de 125cc, 250cc, Super-

sport, Dutch Superbikes en Classics

gestreden om het Open Nederlands

Kampioenschap. Onder de bekende

Nederlandse coureurs die op de Vars-

selring aan de start verschijnen is

WK-rijder Barry Veneman.

Tijdens het raceweekeind zijn er

rond het circuit tal van activiteiten,

waarbij de kinderen niet worden ver-

geten. Voor de kleintjes zijn er bij-

voorbeeld een mini crossbaan, een

springkussen en een draaimolen. En

behalve een overvloed aan geluiden

van strijdlustige motoren is er volop

muziek. Tijdens de grote Hamove-

party op zaterdagavond 20 mei in de

grote tent bij het circuit treedt Ka-

baal op. Verder is er op deze avond

een smartlappenfeest. Op de racezon-

dag (21 mei dus) speelt de band Goed

Goan.

Om het kijken naar de trainingen op

20 mei en de races van 21 mei wat af

te wisselen kan er een gratis bezoek

worden gebracht aan het renners-

kwartier. Wilt u graag het hele week-

end van de motorsfeer genieten, dan

kan dat op de camping die naast het

rennerskwartier is ingericht.

Hengelo bekend om paarden en motoren

Primeur vrouwenkampioenschap tijdens

internationale motorraces

Het Achterhoeks Bureau voor

Toerisme organiseert een kinder-

week in de meivakantie van 29

april tot en met 7 mei. Door de at-

tractiebedrijven en diverse cam-

pings worden speciale activitei-

ten georganiseerd voor de jeugdi-

ge gasten en jonge bewoners van

de Achterhoek. Een greep uit het

programma; zoeken naar piraten

en indianen in het lappenlaby-

rint, kinderspelletjes van weleer,

tot ridder geslagen of als jonk-

vrouw aangesteld worden in een

heus kasteel of een weerdans

doen met de medicijnman.

Geridderd worden, snorrebotjes ma-

ken of Jan Klaassen en de tijdkabou-

ter

In samenwerking met verschillende

dagattractiebedrijven en campings

worden deze dagen allerlei activitei-

ten georganiseerd. Er is voor elk wat

wils: de actievelingen kunnen kloot-

schieten, hoepelen, steltlopen of op

zoek gaan naar piraten in het lap-

penlabyrint. Voor diegenen die het

liever wat rustiger aan doen zijn er

voorstellingen van Jan Klaassen en

Katrijn, weven op een echt weefge-

touw, speciale pannenkoeken eten

of dolen in het grootste heggendool-

hof ter wereld.

Campings

Als u op één van de 17 campings van

het samenwerkingsverband “Kam-

peren in de Achterhoek” logeert,

komt dat goed uit. Een aantal van

deze campings hebben tijdens de

meivakantie speciale activiteiten op

het programma staan voor hun

jeugdige gasten. 

Er zijn diverse activiteiten zoals:

Middeleeuwse Spelen, een tocht

langs kastelen, oud-hollandse spelle-

tjes, je kunt praten met een zeero-

ver, de rest hoor je van de stadsom-

roeper. Het complete programma

voor de kinderweek kunt u vinden

op www.vvvachterhoek.nl

De hoge zandgronden tussen Hen-

gelo en Zelhem boden in vroeger

dagen huis aan keuterboertjes. De

bevolking in deze streek van on-

vruchtbare zandgrond moest hard

ploeteren om de kinderen aan het

eten te houden. Juist in dit gebied

wordt al eeuwenlang jaarlijks op

Hemelvaartsdag de broodweging

gehouden. De opbrengsten gingen

naar de armenzorg.

Het feit van de jaarlijkse broodweging

is blijven bestaan. De kerken bepalen

nu naar welk goed doel de opbrengst

van de weging en verkoop van de rog-

gebroden gaat. De bakkers van Henge-

lo en Zelhem bakken de roggebroden

naar authentiek recept en daarom

kan er wekenlang worden genoten

van een heerlijk stukje echt Achter-

hoeks roggebrood.

Deze eeuwenoude traditie van de

broodweging bij de Muldersfluite trok

jaarlijks redelijk wat mensen, die de

simpele handeling van de broodwe-

ging en het veilen van de broden altijd

weer een leuk evenement vinden. De

folkloredansers en de burgemeesters

van Hengelo en Zelhem, eveneens in

statig zwart, omlijstten dit sfeervolle

plaatje. Nu er nog maar één burge-

meester is omdat Hengelo en Zelhem

tot dezelfde gemeente Bronckhorst

zijn gaan horen, hebben de organisa-

toren besloten om deze folkloristische

gebeurtenis bij de Muldersfluite wat

meer levendigheid te geven. Het pro-

gramma, dat op 25 mei wordt gebo-

den, is voor een breder publiek aan-

trekkelijker gemaakt. Rond de brood-

weging bij de Muldersfluite (Zelhems-

eweg 44) aan de weg tussen Hengelo

en Zelhem zijn dit jaar tal van evene-

menten.

Natuurlijk, de veilingmeester veilt nog

de aangevoerde roggebroden. Dat

blijft de spil, waaromheen dit festijn

draait. En ook de boerenkapel en de

boerendansgroep Wi’j eren ‘t Olde uit

de Velswijk zijn er weer. Maar er zijn

andere aantrekkelijke en soms histori-

sche activiteiten toegevoegd.

Zo is er vanaf 12.00 uur bijvoorbeeld

ringsteken op de fiets, boerengolf, er

is koffie met rozijnenwegge en het Zel-

hems museum laat meer dan 5000 fo-

to’s uit Hengelo en Zelhem zien. Ver-

der zijn er stands met demonstraties

van oude ambachten, verkoop van

boeken, kruiden en honing. De VVV’s

van Bronckhorst bieden onder meer

fiets- en wandelroutes aan. De brood-

levering begint om 13.00 uur en met-

een daarna begint ook de veiling.

De Muldersfluite is op Hemelvaarts-

dag meer dan ooit het middelpunt

van de mooie gemeente Bronckhorst.

Achterhoekse kinderweek

in de meivakantie

Veiling van roggebroden

Traditionele weging bij

Muldersfluite opgepept
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Romeinen slaan kamp op in Kraaienbos
Vanuit Xanten trekken de Romei-
nen momenteel op naar Silvolde of
zoals de inwoners van dit dorp zeg-
gen: Zillewold. In het Kraaienbos
nabij zorgcentrum de Schuylen-
burgh verrijst op 17 juni een Ro-
meinse nederzetting. 

De Romeinen hebben inmiddels ge-
constateerd dat in de eeuwen na Juli-
us Ceasar het Kraaienbos op onna-
tuurlijke wijze ten gronde is geholpen
en zo parkachtig netjes is gemaakt,
dat de Romeinen in het geval Kraaien-
bos niet meer van een natuuurlijk bos
durven spreken.

Of ze met hun komst op 17 juni het
bos in oude glorie willen herstellen of
de nabijliggende Paasberg en aanpan-
dende stukjes natuur voor verder ver-
val willen behoeden is niet bekend.

Wel is zeker, dat de Romeinen open-
staan voor belangstellenden en op 17
juni tussen 13.00 en 18.00 uur hun ne-

derzetting graag aan geïnteresseerden
tonen. Hoe leefde een Romein? Hoe
word je gladiator? Altijd slapen in een

tent? In de nederzetting wordt alles
duidelijk. Van 19.00 tot 21.00 uur zijn
er in de arena gladiatoren- en ruiterge-
vechten en daarna is er tot ver na mid-
dernacht Romeins theater en muziek. 

En dan is het nog maar even tot op 18
juni op de Markt de Zillewoldse Zom-
mermarkt begint.
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Paarden, paarden, leuke sport en fijne sfeerAchterhoekse Paardedagen evenement van allure
De Achterhoekse Paardedagen zijn
een grote, nadrukkelijke en be-
langrijke gebeurtenis op het won-
derschone land tussen Zelhem en
Ruurlo. De Paardedagen vormen
het grootste buitenpaardensporte-
venement van Nederland. De Ach-
terhoekse Paardedagen vinden dit
jaar plaats op 3, 4 en 5 juni, het lan-
ge pinksterweekeinde dus.

Een dergelijk groot evenement vergt
een lange voorbereiding en een groot
terrein. De organisatie is echter ge-
pokt en gemazeld, want op het 55 ha
grote terrein tussen Zelhem en Ruurlo
worden al vele jaren de Paardedagen
georganiseerd. In 1927 werden de
Paardedagen voor het eerst gehouden.
De traditie is al zo oud, dat de organi-
satie de paardendagen op de oude ma-
nier blijft spellen.De Achterhoekse Paardedagen hebben

zowel hoogte- als dieptepunten ge-
kend. Gelukkig overheersen de hoog-
tepunten, maar er waren ook diepte-
punten zoals de Tweede Wereldoor-
log, de wateroverlast van 1994, de
mond- en klauwzeer-crisis in 2001 en
de vogelpest in 2003. De Achterhoekse
Paardedagen moesten zelfs wel eens
afgelast worden.Maar over het algemeen vormen de

paardendagen een gezellig Achter-
hoeks dagje uit voor het hele gezin. Er
is tijdens deze drie dagen van alles te
zien en te beleven, ook voor de kids.
Voor de liefhebbers van de paarden-
sport is er veel te genieten. Dank zij de
diverse NK’s die er plaatsvinden, krij-

gen deze dagen voor de liefhebbers
veel extra glans.

Niet alleen hoge waardering van de
Achterhoekse Paardedagen bij het pu-
bliek, maar vooral ook waardering bij
de ruiters, menners en misschien ook
wel bij de paarden, want daar draait
tenslotte alles om bij de paardenda-
gen. Op het terrein zijn 30 dressuur-
ringen en 3 springringen. Verder is er
een feesttent voor 2000 personen,
want al spelen de paarden een hoofd-
rol, er zijn ook andere leukje dingen te
beleven. Er is een verrassende Bene-
fiet(s)avond op 2 juni. Op zaterdag 3 juni is er Tekker Trek en

de Jippihippie Jeugmiddag met tal van
leuke attracties voor de kinderen. Bij-
voorbeeld met het vrolijke autootje
Brum en het swingende meidengroep-

je Kus. Er is bovendien een kinderdorp
met een clown, die daar de scepter
zwaait en er worden allerlei wedstrijd-
jes en voorstellingen gehouden, waar-
over de kinderen nog dagenlang zul-
len spreken.

Nieuw dit jaar is de endurance voor
aanspanningen. Dit is een lange af-
standswedstrijd of mendurance voor
aangespannen paarden en menners.
De afstand is ongeveer 30 kilometer,
die zo snel en goed mogelijk moet
worden afgelegd. De route is gemar-
keerd en loopt over verschillende ter-
reinen.
Al met al is er is er veel sportiefs, sen-
sationeels en leuks te beleven in die
mooie natuur tussen Zelhem en Ruur-
lo met de bossen van landgoed ‘t Zand
in de nabijheid.

FFFaaarrrmmm &&& CCCooouuunnnttt rrr yyy FFFaaaiii rrrLIEFHEBBERS VAN ’T PURE LEVEN ONTMOETEN ELKAAR
De Farm & Country Fair in Aal-ten toont de chique van hetplatteland. Een grote beurs vanalles wat met het buitenleven temaken heeft. Maar ook aan het‘binnenleven’ wordt aandachtbesteed. En er is nog veel meertijdens de Fair op 23, 24 en 25 ju-ni op het terrein aan de weg vanAalten naar Dinxperlo.

De Farm & Country Fair van Aal-
ten heeft in Nederland, Duitslanden zelfs in België een goede naamopgebouwd. Op het ongeveer tienhectare grote beursterrein richtenmeer dan 300 handelaren en orga-

nisaties hun stands in. Zij zorgenvoor een grote mengeling van arti-
kelen en producten. Hierdoor kanmen kennismaken met het moder-

ne landleven. Met het leven vankippen, paarden, honden, geiten,
konijnen, 30 koeienrassen en tien-
tallen rassen schapen. Met organi-
saties kunt u bijpraten over de mo-
derne dierhouderij. Vanzelfspre-
kend zijn er eveneens fabrikantenvan diervoeders, die precies kun-

nen vertellen welke voeding be-
paalde diersoorten beslist nodighebben.

De Aaltense Farm & Country Fair
heeft tevens een grote tuinafde-
ling, waarin bijvoorbeeld de verge-
ten groentenrassen, vijgenplaten

en olijfbomen opvallen. Er zijn ver-
der demonstraties bloembindenen plantensnoeien. Kwekers latenhun bijzondere planten en ontwer-

pers van exclusieve tuinen tonenhun scheppingen op papier.Voor liefhebbers van ‘landelijke’
interieurs is er een grote afdelingmet bijvoorbeeld glaswerk, linnen-

goed, houten vloeren en lederenmeubelen. Daarnaast is er aan-
dacht voor kleding met een aparteen ietwat eigenzinnige uitstralingen er zijn eigengemaakte crèmes

en zepen. Stands met nieuws eninformatie over natuurreizen enboerderijvakanties completeren defair.

Het platteland inspireert kunste-
naars. Vanzelfsprekend is er danook een bijzondere aandacht voor

kunstenaars en kunstwerken dieeen link hebben met het platte-
land. In de muziektent van de
Farm & Country Fair zijn liederenen balladen te horen van en door

Colvin Quarmby en Pete Morton.Voor de kinderen is er op alle driedagen genoeg te zien en te bele-
ven. Jeugdige dierenliefhebbers
kunnen rondrijden op een echt
paard of kunstkoeien melken. Er
zijn wedstrijden hanenkraaien,
wolspinnen, kalveropfokken enkeuringen van schapenrassen enminiatuurpaardjes.

De Achterhoek is voor jong en oud.

Voor alle leeftijden dus. De kinde-

ren worden in de Achterhoek be-

slist niet vergeten. Om het de jeug-

dige gasten extra naar de zin te ma-

ken worden er door allerlei (toeris-

tische) instanties speciaal voor de

kinderen activiteiten ontwikkeld. 

De bewegwijzerde kinderroutes zijn

daarvan een voorbeeld. Deze routes

zijn niet alleen voor kinderen interes-

sant. De hele familie zal er plezier aan

beleven. Vol spanning en sensatie zit

de Expeditie Bronckhorst, een nieuwe

en spannende wandelroute door de bossen bij Vorden. Door herkenning

van foto’s en met behulp van een kom-

pas zoeken de teams zich een weg

door het bos. Onderweg moeten ver-

schillende proeven worden afgelegd,

waarbij snelheid, maar ook samen-

werking, evenwicht en concentratie

belangrijk zijn. Deze Expeditie is ge-

schikt voor deelnemers vanaf 10 jaar

en kan al worden gedaan met twee

personen.

De Expeditie Bronckhorst heeft een

lengte van 4 kilometer. Bij vertrek ont-

vangen de deelnemers een rugzak,

waarin een routeboekje en een stop-

watch. Verder is er voor elk team een

kompas, een EHBO-tasje en een team-

vlag. Deze vlag moet tijdens de expedi-

tie zichtbaar worden gedragen. De

spanning komt helemaal ten top tij-

dens het Spel rond de tafel, maar ook

de evenwichtsbrug en het hindernis-

spel verhogen spanning en sfeer. Deze

proeven moeten alle deelnemers

‘doorstaan’.

De Expeditie Bronckhorst kan worden

gestart bij Toeristisch Overstap Punt

TOP Vorden bij zwembad In de Den-

nen, maar ook bij Free-wheel Sportor-

ganisatiebureau, camping De Ree-

horst en camping De Goldberg te Vor-

den.

De schilderachtige hanzestad

Doesburg aan de Oude en Gelder-

se IJssel heeft al lang niet meer

een gewone jaarlijkse braderie.

In Doesburg is de braderie veel

meer dan een verzameling kra-

men en wat attracties. Hanzestad

Doesburg heeft het buitenevene-

ment laten uitgroeien tot het

grootste culturele volksfeest van

Gelderland.

Vele jaren geleden al werd er in

Doesburg een braderie gehouden.

Dat was nog in de tijd waarin de bra-

derie nog geen gemeengoed was. Er

zijn zelfs historici die beweren dat

Doesburg één van de eerste steden in

ons land was met een braderie. Die

braderie van Doesburg werd echter

een groot nationaal en internatio-

naal succes. Natuurlijk werkt daar-

aan de ambiance van dit oude stadje

mee. De mooie gebouwen, de leuke

straatjes en de schilderachtige plein-

tjes beïnvloeden de sfeer zeer posi-

tief. Daarnaast ging de organisatie

dieper dan een gewone braderie. De

naam werd dan ook al gauw Does-

burg Binnenste Buiten, waarin de

cultuur ook een flink aandeel heeft.

Van 12 tot en met 15 juli staat Does-

burg weer volledig op zijn kop tij-

dens Doesburg Binnenste Buiten.

Straattheater en muziek spelen op

dit grootste gratis evenement van de

Achterhoek een zeer belangrijke rol.

Juist die combinatie van zang, dans

en theater met het braderie-achtige

gebeuren vanuit de kramen maakt

Doesburg Binnenste Buiten uniek.

Zo’n 125.000 bezoekers komen jaar-

lijks ter gelegenheid van dit evene-

ment naar de Hanzestad Doesburg.

Er is tijdens deze vier dagen van alles

te beleven in Doesburg. Straatarties-

ten, een clowntjesoptocht (zaterdag-

morgen 10.00 uur), kindermarkt,

dweilorkestenfestival en vooral 

’s avonds veel muziek.

Internationaal amusement met bij-

voorbeeld uit België Caravane du

Zoublistan, Puppets, Sven Roelants

en clown Jabbe Dabbe Doo. Uit Enge-

land komen The Starngelings en uit

Spanje Sienta la Cabeza.

Het feest Binnenste Buiten begint ‘s

morgens al om 9.00 uur en duurt tot

ver in de avond. Dat betekent tevens

dat er een hele dag volop sfeer is. Er

is dan heel veel te zien en te beleven

in Doesburg. En uiteraard kan er ook

een stadswandeling gemaakt wor-

den door de pittoreske straten en

straatjes van Doesburg, die tijdens

de Binnenste Buiten-dagen echter

wel wat feestelijker ogen dan ge-

woonlijk. Ook de ‘historische rust’

die het stadje gewoonlijk uitstraalt is

op deze dagen wat uitbundiger dan

normaal.
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Met medewerking van de befaam-

de organist Martin Mans zal het Ur-

ker Mannen Ensemble o.l.v. diri-

gent Pieter Jan Leusink een Zomer-

concert verzorgen op donderdag-

avond 6 juli vanaf 19.30 uur in de

Grote Kerk.

Het Urker Mannen Ensemble bestaat

uit zangers met een geschoolde stem

en een grote ervaring als koorzanger.

Sinds september 2000 staat het unieke

gezelschap onder leiding van dirigent

Pieter Jan Leusink. In een relatief kor-

te periode smeedde hij de stemmen

tot een geheel en inmiddels staat het

Urker Mannen Ensemble garant voor

bijzondere concerten die een groot pu-

bliek bereiken. In diverse recensies

werd het Urker Mannen Ensemble ge-

prezen voor de overrompelende wijze

waarop zij, in Urker dracht, de muzi-

kale spanning uitdragen mede door

een voortreffelijke tekstexpressie en

de grote verstaanbaarheid.Het reper-

toire dat tijdens het Zomerconcert zal

worden gezongen bestaat uit: liede-

ren, klassieke composities en spiritu-

als alles het teken van de nieuwe CD

die zal worden gepresenteerd en de ti-

tel meekreeg van “U zij de glorie”.

Kaartverkoop à € 12,50 via de balie

van VVV-ANWB Lochem.

Zomerconcert Urker Mannen Ensemble 

in LochemDoesburg
Binnenste
Buiten
Hanzestad aan de IJssel is de

braderie ontstegen

Kruidentuin De Bleike aan de Lochem-

se Westerbleek houdt op 11 juli van

10.00 tot 13.00 uur open dag. Op de

Bleike groeien meer dan 200 genees-

krachtige gewassen, waaronder keu-

kenkruiden en verfplanten. Vrijwilli-

gers kunnen u hierover tijdens deze

open dag alles over vertellen.

Er wordt uitgebreide informatie gege-

ven over onder meer bloemschikken,

plantaardige verfstoffen en het bleken

van het wasgoed, zoals dat op een

bleek gebeurde. In vroeger tijden was-

ten en bleekten vrouwen hun was op

deze plek, waar in 1995 de kruiden-

tuin De Bleike werd aangelegd. 

Het bleekhuisje getuigt nog van de

was- en droogactiviteiten op De Bleike.

In dit bleekhuisje is tijdens de open

dag een thema-expositie.

Portfoliodag
Foto 21 in Bredevoort organiseert

op zaterdag 15 juli een portfolio-

dag waarop amateurfotografen

hun werk kunnen laten beoorde-

len door beroepsplaatsjesschieters.

De ‘werkbesprekingen’ worden

verzorgd door Paul Breuker, Hen-

nie Drijfhout en Dinie Wikkerink.

Familie-
portretten
In Foto 21 in Bredevoort zijn tot 23

juli familiefoto’s te zien. Annie van

Gemert exposeert onder de titel

Kinderrijk haar kijk op de jeugd.

Fotograaf Paul Breuker richt zich

in deze tentoonstelling speciaal op

bruiloften en verder komt de hu-

welijksfotografie aan bod.

Foto’s, die uit diverse gezichtspun-

ten belangrijke en minder belang-

rijke momenten in het leven van

mensen laten zien.

Speciaal voor stoere en andere kinderen

Speuren tijdens sensationele

Expeditie Bronckhorst

Open Dag De Bleike
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14 JULI
in

GROENLO

23 JULI
in

WINTERS-
WIJK

21 JULI
in

ZELHEM

16 JULI
in

ULFT

Blues en zo

Wortels van depop in Ruurlosekasteeltuin
Het grote en inmiddels al elfdeKasteeltuinconcert in Ruurlogaat dit jaar terug naar de ba-sis van de populaire muziek.De KunstKring Ruurlo organi-seert ieder jaar een groot enopvallend muziekfeest rondhet mooie kasteel bij de entreevan Ruurlo.

Jaarlijks kiest de Kunstkring vooreen bepaald thema. Er is bijvoor-beeld aandacht geweest voor zi-geunermuziek, muzikaal werkuit Ierland en vorig jaar genotenduizenden liefhebbers van mu-ziek uit de Balkanlanden.

Het elfde Kasteeltuinconcert van3 augustus wordt een muzikalereis door de tijd. Op de drie bui-tenpodia in het park rond kasteelHuize Ruurlo wordt na deze mu-zikale avond duidelijk, dat de Afri-kaanse muziek grote invloedheeft gehad op de muziek van dewesterse wereld. De slaven uitAfrika namen hun gospels en spi-rituals mee naar Amerika. Hierontstond onder grote invloed vande gospels de blues. Angela Brownen de Carmenian Gospel Singersvertolken de gospels en de blues.De Greyhound Bluesband en TheRoad Dawgz Blues Band bouwende blues tot ongekende hoogte-punten uit.

De blues ‘ontaardde’ later in dejazz, die op 3 augustus wordt ver-tegenwoordigd door het welbe-kende Beets Brother Combo; dezegebroeders Beets hebben vanuitGroenlo hun wereldse muziekcar-rière ontwikkeld. Uit blues en jazzgroeiden pop, soul en funk, zoalsHot Leggs die laat horen.Om vast in de sfeer te komenspeelt het Euphonia Novelty Or-chestra in het voorprogramma dejazz van de Roaring Twenties. Hetkasteel is op deze avond feeëriekverlicht en de tuin wordt opge-sierd met fakkels en vuurkorven.

Proeven op PreuverieWinterswijk drie dagen Smulparadijs
De Markt van Winterswijk is op 26,
27 en 28 juli omgetoverd tot een
eersteklas openluchtrestaurant.
De Winterswijkse horeca zorgt ie-
der jaar voor de gezellige en feeste-
lijke Preuverie. 

Dit keer presenteren zich meer dan 15
restaurants in smaakvol aangeklede
tenten. Ook deze zeventiende Preuve-
rie staat vanzelfsprekend in het kader
van culinaire hoogstandjes. Het bij-
zondere daarbij is, dat iedere kok zijn
of haar eigen specialiteit heeft. Dat
maakt de smaakpapillen los en extra
hongerig. Het is interessant om van de
smaakvolle diversiteit te genieten en

daarnaast te proeven van de gezellig-
heid die er alom in het centrum van
Winterswijk heerst. Voor de muzikale
ondersteuning van de geneugten zor-
gen Piece of Cake en The Rainbow Jazz
Valentines. 
Er wordt ook aan de kinderen ge-
dacht; Winkie is met een grote
schminckstand op de Preuverie aan-
wezig. Op alle drie dagen begint de
Preuverie om 18.30 uur. Een mooi tijd-
stip om een actieve dag in en rond
Winterswijk af te sluiten. De mooie
natuur bij Winterswijk is heel ge-
schikt voor een wandeling of fiets-
tocht. En wanneer de honger zich dan
aandient dan is er de Preuverie!

Kiek Now Us: BeachpartyVoor de tiende keer volleyen op kerkplein
Marvo ’76 uit Mariënvelde was één
van de eerste verenigingen in de Ach-
terhoek die met beachvolleybal be-
gon. Het 20-jarig bestaan in 1996 was
aanleiding om eens wat nieuws en
wat spectaculairs te opganiseren.
Het werd een weekendcompetitie
beachvolleybal. Dat eerste beachvol-
leybaltoernooi was zo’n succes, dat
op 15 en 16 juli dit beachvolleybal-
toernooi in Mariënvelde voor de tien-
de keer wordt gehouden.

Het kerkplein van Mariënvelde
wordt voor dit volleyfeest bedolven
onder een dikke laag strandzand,
waarop vijf volleybalvelden worden
aangelegd. Het overige deel van het
plein ademt de sfeer van een tro-
pisch strand met een strandpavil-
joen, een tent en een bar. Verder is er
een luchtkussen voor de jeugd, die
eventjes niet geïnteresseerd is in vol-
leybal. Op dit luchtige en vrolijke
strand is uiteraard een flinke portie
muziek. Het toernooi van Mariënvel-
de kent een aantal verschillende ca-
tegorieën. Op de zaterdagmorgen
van 15 juli spelen de mini’s circula-
tievolleybal. De jeugd tot achttien
lentes speelt in teams van vier spe-

lers. Op de middag van de vijftiende
juli wordt er gestreden om de Marvo
Beach Cup. Meer prestatiegerichte
dames- en herenteams strijden hier
om de beker.
De zondag (16 juli) staat helemaal in
het teken van recreatief beachvolley-
bal voor bedrijven-, vrienden- en fa-
milieteams. Dames- en herenteams
spelen drie tegen drie, mixedteams
spelen vier tegen vier. Genieten van
volleybal en alles daaromheen. Ple-
zier en gezelligheid zijn bijna even
belangrijk als het spel.Vorige jaren deden meer dan tachtig

teams mee aan dit weekendtoernooi
en ook dit jaar zal het aantal deelne-
mende teams om de tachtig liggen.
Omdat dit het tiende beachvolleybal-
toernooi van Mariënvelde is en te-
vens het dertigjarig bestaan van Mar-
vo ’76 wordt gevierd, is er op zater-
dagavond 15 juli een vrij toegankelij-
ke Beachparty op het strand van Ma-
riënvelde. De alom bekende Mariën-
veldse rock & lol band Kiek Now Us
treedt dan op. Een mooie gelegen-
heid om eens te proeven hoe de Ach-
terhoek feest in zomerse sferen.

Motoren, kermis en ander breed amusementZwarte Cross heeft status van internationaal oer-evenement

De Zwarte Cross is in-middels een begrip in Ne-derland en de rest van Euro-
pa. Een oer-festival, waarop alles
draait om gein en amusement van
diverse niveaus. Dit maakt de Zwar-
te Cross tot een groot en feestelijk
festival, waarop niet alleen jonge-
ren tot achttien feestvieren, maar
waar ook gasten van 62 en meer
winters zich kostelijk vermaken.

Op 21, 22 en 23 juli is het weer Zwarte
Cross. Dit jaar voor het eerst op de
Schans in Lichtenvoorde. De laatste ja-
ren was de Zwarte Cross op een groot
terrein bij de nederzetting Halle. Op de
dagen voor het festival en zeker op de
Zwarte vrijdag van de Cross raakten de
wegen naar het festivalterrein zodanig
verstopt, dat de organisatie gedwongen
werd naar een ander terrein uit te kij-
ken. Het was voor de meeste Achterhoe-
kers een giller in de verkeersinformatie
op de radio te horen dat er 15 kilometer
file was voor Halle, dat Halleheide en
Hallenijman onbereikbaar waren en in
de Heidenhoek en IJzevoorde de wegen
verstopt zaten met gasten met cara-
vans, rijdende slaapwagens en extra
ruime sleurhutten. In Lichtenvoorde
kunnen sport, muziek, theater, stunts
en spektakel nog meer met elkaar geïn-
tegreerd worden en elkaar nog beter

aanvullen. De organisatoren geven toe,
dat het terrein in Halle wel gezellig was.
“We gaan er alles aan doen om ook de
Schans, ondanks de grootte van het ter-
rein, knus en gezellig te maken. Ieder-
een, jong en oud, moet zich er thuisvoe-
len”, aldus de organisatie. De Achter-
hoekse gemoedelijkheid en de intimi-
teit van het feest blijven in ieder geval
behouden. Het aantal podia is gegroeid
van zes naar tien. Op deze podia treden
maar liefst 50 muziekacts op. Dit jaar
zullen ook meer spectaculaire stunts de
revue passeren dan ooit. Spil waarom-
heen alles draait, is de band Jovink & De
Voederbietels. Op de Zwarte Cross 2006
is de grootste motorcross van Europa
natuurlijk een grote trekpleister. Maar
ook acts en bands als The Heinoos, The
Shavers, Hutspot, Blinde Ed, Beef, Kas
Bendjen, Moj Rakety, The Ayatollahs, de
Loco Loco Discoshow, Motorband, Play-
boys, Nashville Pussy, The Freckles en
ga zo maar door zullen zorgen voor een
uitstekende stemming, die meer dan
drie dagen zal duren. Radio 3FM zendt
tijdens de Zwarte Cross-dagen diverse
programma’s uit vanaf het feestterrein.
Voor de kinderen is er een meet & greet
met SpongeBob en de gebroeders Ko.
Verder is er een complete kermis, waar-
door de kids ook volledig aan hun trek-
ken zullen komen op deze tiende Zwar-
te Cross.
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Huntenpop trekt alle sluizen van festival-

wezen open

Een heel apart en tikkeltje exclu-

sief plaatsje bij iedere festivallief-

hebber heeft Huntenpop. Mis-

schien wel omdat dit festival be-

scheidenheid kent, maar toch

biedt wat iedere festivalganger

zich graag wenst: goede muziek,

veel variatie en sfeer.

Heel aantrekkelijk is ook de locatie.

Dicht tegen de grens met Duitsland

geplakt in Varsselder of all places. Een

heel erg rustiek brokje Achterhoek

met uitzicht op Duitsland. En daar tre-

den op 12 augustus vanaf 12.00 uur

maar liefst dertig bands op.

“Dit wordt het festival van de verschei-

denheid”, zegt Walter Hendrixen, één

van de organisatoren van Huntenpop.

“Door de veelheid aan muziekstijlen

komt iedere bezoeker aan zijn trek-

ken. Onze verwachtingen zijn dan ook

heel hoog gespannen.”

Aan het imponerende programma

zijn als laatste bands nog Stereo MC’s

uit Engeland en de Belgische Interna-

tionals toegevoegd. Stereo MC’s zijn

geen onbekenden op de festivals. Deze

Britse funky hiphoppers zijn deze zo-

mer op grote evenementen als Markt-

rock Leuven en de Lokerse Feesten te

horen en te zien.

De Internationals met als handelsken-

merk de Caraïbische reggae, gevat in

een ‘organische, eigentijdse sound’,

zijn ook de trekkers van onder meer

Dour Festival, Marktrock en Pukkel-

pop.

Enkele andere grootheden die tijdens

Huntenpop optreden zijn: Di-rect, Fla-

co Jimenez, Blue Velvet, Het Oostfront,

Kaizers Orchestra, Osdorp Posse, The

Bloody Honkies, Postman, Racoon,

Shiver, Stevie Ann, Within Temptati-

on, The Presidents of the USA en Zve-

nix.

In ieder geval een line-up, die klinkt

als een klok. Maar Huntenpop heeft

nog een andere bijzonderheid. Hun-

tenpop besteedt namelijk ook heel

veel aandacht aan een nevenprogram-

ma. Net als voorgaande jaren is er

weer het Gelders Poppodium. Hier

kunnen de tien beste Gelderse ama-

teurbands hun eerste festivalervaring

opdoen. Verder is hier Dennis Huige

van Racoon, de beste gitarist van Ne-

derland.

Tot dit nevenprogramma horen ook

een platen- en cd-beurs, een theater,

een filmhuis en een Tibetaans koffie-

en theehuis. Jongleur Marthy LeGray

zorgt voor humor en de liefdesgedich-

ten van Hartenvrouw brengt de ouder-

wetse romantiek op het festival. Nieu-

we en oude liefdes raken weer in vuur

en vlam.

Aan de vooravond van Huntenpop (op

vrijdagavond 11 augustus) is er weer

de Tribute Night. Er spelen dan vier

bands met tributes aan de Beatles, Ji-

mi Hendrix, Bon Jovi en Kiss. En dit al-

les onder het motto van Huntenpop

2006: gezelligheid kent geen tijd.

DIVERSITEIT GROTER DAN VOORHEEN

TTThhheee PPPrrreeesssiiidddeeennntttsss ooofff ttthhheee UUUSSSAAA
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SSSttteeevvviiieee AAAnnnnnn
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Kleinschalige boekenmarkt aan boorden

van de IJssel

De schilderachtige IJsselkade

van Zutphen vormt op 30 juli

voor de achtste keer het decor

van de boekenmarkt. Het is een

kleinschalige boekenmarkt met

een flink professioneel stempel. 

Het aanbod van tweedehands en an-

tiquarische boeken is ook op deze

achtste markt zeer breed en van

goede kwaliteit. Op kwaliteit wordt

namelijk goed gelet bij de selectie

voor de bezetting van de 54 kramen.

De organisatie probeert ieder jaar

de lat voor de kwaliteit hoger te leg-

gen en de variatie van de literaire

werken groter te maken. Eén van de

deelnemers - om maar een voor-

beeld te noemen - is een verwoed

verzamelaar, die Baedekers en ande-

re reisgidsen te koop aanbiedt. Ver-

der is er een Italiaans koppel van de

winkel Chartae Laudes uit Brede-

voort met mooi papier voor boek-

bindersdoeleinden. Op deze markt

ook speciale aandacht voor kinder-

boeken, kookboeken en mooie en

interessante geschriften over kunst,

architectuur en religie.

Deze Zutphense boekenmarkt on-

derscheidt zich door het steeds wis-

selende en gevarieerde aanbod.

Hierdoor is de markt interessant

voor een heel groot publiek, dat ie-

der jaar deze markt ook weet te vin-

den.

Ontspannend Uutblaoz’n

Even rusten na een ontspannende

inspanning; ff (effen) uutblaoz’n

zeggen ze dan in de Achterhoek.

Even uitblazen in de Achterhoek,

dat is hier heel gewoon, want deze

regio biedt heel veel gevarieerde

mogelijkheden om eens even uit te

blazen.

Voor inspanning én ontspanning

draagt het Achterhoeks Bureau voor

Toerisme vele tientallen ideeën aan in

de 110 pagina’s dikke gids met de titel

‘Uutblaoz’n’. Hierin staan bijvoor-

beeld honderden wandel-, fiets, skee-

ler- en ruiterroutes, die beginnen bij

één van de dertig toeristische over-

stappunten (TOP’s) die de Achterhoek

rijk is. De routes zijn door middel van

duidelijke routebordjes gemakkelijk

te volgen.

Er staan in ‘Uutblaoz’n’ ook adressen

van theetuinen, boerenherbergen,

kampeerterreinen, streekwinkels en

ga zo maar verder.

In ‘Uutblaoz’n’ ontdekt u, dat het ge-

nieten is in de Achterhoek. Nog meer

dan u al dacht. De brochure annex

gids ‘Uutblaoz’n’ is bij de VVV’s in de

Achterhoek en bij het toeristisch be-

drijfsleven in deze regio gratis ver-

krijgbaar.

Het Korenburgerveen bij Win-

terswijk is een gebied voor fijn-

proevers. Een prachtig, maar

eveneens heel kwetsbaar na-

tuurgebied, dat slechts beperkt

toegankelijk is. Een wandeling

door één van de laatste nog ‘le-

vende’ hoogveengebieden van

Nederland is daarom een unie-

ke belevenis.

Op zondag 30 juli is er één van de

weinige excursies door het Koren-

burgerveen. Een excursieleider

van Natuurmonumenten wijst de

weg tijdens een ruim twee uur du-

rende excursie, die om 9.00 uur

start bij dienstwoning Den Oppas

aan de Korenburgerveenweg 2 in

Winterswijk.

Het is een leuke en leerzame wan-

deling door hoog-, maar ook laag-

veen, blauwgrasland en moeras-

bos. Al deze verschillende stukjes

natuur hebben hun eigen bewo-

ners. Hier komen dan ook bijzon-

dere dieren als de blauwborst en

de weerschijnvlinder voor. Zeldza-

me planten als lavendelheide,

veenpluis en verschillende soorten

orchideeën vinden hun stekje in

dit prachtige gebied.

De grootste bedreiging van het Ko-

renburgerveen is verdroging. Om

die verdroging en de onherstelbare

schade daarvan tegen te gaan

heeft Natuurmonumenten tal van

maatregelen genomen. Tijdens de

wandeling komen deze maatrege-

len eveneens aan de orde.

Routebeschrijving en meer info:

www.natuurmonumenten.nl.

Georganiseerd wandelen

door Korenburgerveen
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Needse Nationale Jammarkt smakelijk feestOok de zestiende Nationale Jam-
markt van Neede zal weer eengroot smakelijk, maar vooral ookgezellig marktfeest zijn. Vooral de

laatste jaren heeft de Jammarkt
naam en faam verworven bij zoe-
tekauwers en vele andere belang-
stellenden. 

Vorig jaar bezochten ongeveer
40.000 mensen de markt en werd het
een onvergetelijk feest. Op woensdag
16 augustus ontvangt Neede graag
weer heel veel 'smulpapen' van hein-
de en ver.
Het is niet zo verwonderlijk, dat Nee-
de één dag per jaar het centrum van
de jamminnaars is. Neede heeft na-
melijk een lange jamhistorie. De
jamgeschiedenis begint in 1903. De
Tuinbouw Maatschappij "Gelder-
land" begon in dat jaar een jamfa-
briek in Neede. Deze fabriek werd in
korte tijd wereldberoemd. De jam uit
Neede werd naar heel veel landen in
de hele wereld geëxporteerd.In de gloriejaren werkten er 160

mensen in de Needse jamfabriek.
Uiteindelijk ging de jamfabriek aan
haar eigen succes ten onder. Neede
bleek niet centraal genoeg te liggen
en de hoge transportkosten nekten
de Needse jamindustrie. In 1931
werd de productie gestaakt en wer-
den recepten en klantenbestand aan
andere fabrieken verkocht.In 1990 kwam er voor het eerst een

jammarkt om de zoete herinnerin-
gen levend te houden. Het werd een
succesformule, die zelfs in het bui-
tenland de aandacht trekt. Op de
markt van 16 augustus bijvoorbeeld
zal de Duitse televisie opnamen ma-

ken. Verder zijn er jams uit onder an-
dere Frankrijk, Engeland, Schotland,
Oostenrijk, België, Duitsland, Dene-
marken en Zweden. Er zijn bekroon-
de jams uit Engeland en Peru.Interessant zijn dit jaar de demon-

straties ambachtelijk jammaken van
de historische vereniging "Oud Noor-
dijk". Een hoogtepunt is voor de der-
tiende keer de presentatie van de
Jamkoningin. Meteen na de opening
van de Jammarkt 2006 om 11.00 uur
wordt ze aan het grote publiek voor-
gesteld.

De Jamkoningin zorgt er samen met
de ondernemers van Neede voor, dat
het een zomerse en fruitige dag
wordt. Kortom: heel Neede staat op
16 augustus in het teken van zoete
lekkernijen. Om de markt nog aan-
trekkelijker te maken is er op diverse
plaatsen muziek. Het Regionaal Seni-
orenorkest De Graafschap treedt op,
folkloreaccordeonist Henk Land-
kroon speelt, het smartlappenkoor
Tranen Met Tuiten plengt muzikale
noten en Leon van der Meer en de
band Djembeé spelen en zingen. De
Jammarkt valt samen met het SEN-
zomerfeest en de kermis van Neede
en dat zal naast de jamhobbyisten
veel andere feestvierders naar Neede
lokken.

Rekken in de bloemenDe tijd van de bloe-mencorso's in de Ach-terhoek is aangebro-ken. Een bekend corsois dat van Rekken.Waarin een gezelligdorp groot kan zijn,zal op 23 en 24 augus-tus tijdens het Rek-kense dahliacorsoduidelijk blijken.

Op 23 augustus trekthet dahliacorso naarsportpark 't Asterloo. De volgende dag wordt dit corso zelfs grensoverschrijdend; op 24 augustus keurt

de jury de wagens waarna om 9.00 uur de rondgang begint. De optocht gaat via

grensovergang Oldenkott naar het Duitse Vreden en weer terug. Op 25 augustus

worden de corsowagens 's avonds op sportveld 't Asterloo nog eens in de spot-

lights gezet.

Een lichtspel met muziek en romantiekModerne gondelvaart op oudeBredevoortse grachtDe gondelvaart van het stadje Bre-
devoort is een begrip in de Achter-
hoek en wijde omstreken. Het sa-
menspel van de kunstig gemaakte
en even kunstig verlichte gondels
met de romantische sfeer van de
Grote Gracht van Bredevoort bie-
den vele duizenden toeschouwers
ieder jaar weer onuitwisbare herin-
neringen.

De gondelvaart is echter geen evene-
ment vol tradities. De gondelvaart
wordt aan de tijd en de mogelijkheden
van de tijd aangepast. De elf gondels,
die op de avonden van 25 en 26 augus-
tus en 1 en 2 september door de Grote
Gracht varen, zijn uitgerust met de
meest moderne verlichtingstechnie-
ken als lads en pnma-staafjes. Maar
ook andere verlichtingen worden toe-
gepast, waardoor de Bredevoortse gon-
delvaart een heel eigen en gevarieerde
sfeer krijgt. Naast moderne verlich-
ting wordt ook nog gebruik gemaakt
van waxinelichtjes, fietslichtjes en
drijvende fakkels. De veelheid aan ver-
lichtingstechnieken geeft een roman-
tisch-moderne doch ook warme sfeer
aan deze jaarlijkse gebeurtenis.

De gondelbouwers gebruiken het
licht, de lichtjes en de lampjes om de
voorstellingen op de gondels uit te
beelden. De drijvende bouwwerken
zijn verheven tot ware kunststukken,
die de basis voor een leuke avond leg-
gen. De gondelvaartshow omvat naast
de gondelvaart ook muziek. Op de eerste twee avonden staat Chain

of Fools uit Barlo-Aalten op het gon-
delvaartpodium en tijdens de septem-

ber-gondelvaarten treedt R.U. Ready
op.
Tussen de optredens door zijn er nog
andere acts, zoals de dansers van LA
Sports uit Lichtenvoorde, de Zingende
Kok Martin Hogenkamp en de gekke
playback-solo's van Erik Klomps uit
Bredevoort. De gondelshows worden
met vuurwerk besloten. Daarna blijft
het in Bredevoort nog geruime tijd ge-
zellig.

Internationale Fotografica in openlucht
Uniek initiatief van Doesburgse fotograafEigenlijk was het een 'wereldini-

tiatief' van de Doesburgse foto-
graaf Roel Fokken toen hij in 1995
voor de eerste maal een openlucht
fotograficamarkt in Doesburg or-
ganiseerde.

Roel Fokken zegt, dat hij dit initiatief
nam naar voorbeeld van de fotogra-
fie-markt in het Franse Bièvres. De
eerste Fotografica's in Doesburg wer-
den meteen een succes. Fokken wist
en weet nog steeds heel wat verzame-
laars en verkopers naar Doesburg te
halen. Een heel grote kans dus dat er
een onderdeel, de juiste lens of net
dat bijzondere toestel te vinden is.
Daarnaast is de sfeer van de Does-
burgse straten in het centrum na-
tuurlijk heel bijzonder en sfeervol.
Zelfs Japanners en Amerikanen be-
zochten enthousiast de Fotografica-
markt van Doesburg.Op zondag 20 augustus wordt de

twaalfde Openlucht Fotografica in
het centrum van Doesburg gehouden
onder het motto Zoek je lens in Does-

burg. Voor de liefhebbers is er tussen
9.00 en 17.00 uur heel veel te genieten
op de internationale Fotografica-
markt. 
Interessant is tevens het in Nederland
unieke Fotograficamuseum, even-
eens een initiatief van Roel Fokken.
Hij startte dit museum vele jaren ge-
leden op de eerste verdieping van de
plaatselijke kegelbaan. Enkele jaren
geleden werd de hele unieke collectie
verhuisd naar het monumentale
pand Huis Optenoord op de hoek van
de Meipoortstraat en Bergstraat in

Doesburg. Tijdens de Fotografica-
markt is dit museum gratis te bezoe-
ken.
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Bijna grootste van de wereld

Corso Lichtenvoorde steeds bloeiend

spektakel
De tiende september is het weer de

jaarlijkse corsodag in Lichtenvoor-

de. Dit bloemencorso heeft meer

dan een regionale uitstraling. De

organisatoren claimen zelfs, dat

het bloemencorso van Lichtenvoor-

de het op één na grootste corso ter

wereld is. Het Lichtenvoordse bloe-

mencorso bestaat al 77 jaar en zet

ieder jaar tienduizenden bezoe-

kers uit heel Nederland en de rest

van Europa aan tot enthousiaste

reacties.

Uit onderzoek is gebleken, dat wie

eenmaal het corso te Lichtenvoorde

bezocht heeft, het jaar daarop terug-

keert. Vele duizenden trouwe bezoe-

kers zullen ook dit jaar op de tweede

zondag van september weer kunnen

genieten van een b(l)oeiend spektakel,

waarvoor bijna twaalf maanden voor-

bereiding noodzakelijk waren.

Iedere inwoner van Lichtenvoorde

wordt wel op één of andere manier be-

trokken bij het bloemencorso.

De honderdduizenden dahlia’s moe-

ten gekweekt worden en er moeten

adresjes elders in ons land of in Duits-

land gezocht worden waar ook nog en-

kele tienduizenden dahlia’s gepoot

kunnen worden. Daarover moeten

duidelijke en betrouwbare afspraken

worden gemaakt. Dan moeten de wa-

gens worden ontworpen en vervolgens

worden uitgevoerd. Dit alles vergt veel

maanden van voorbereiding en werk.

Organisatoren en Lichtenvoordse be-

volking slagen er nog steeds in om het

corso ieder jaar nog te laten groeien.

Behalve het corso zelf wordt er even-

eens voor een omvangrijk en aantrek-

kelijk voor- en naprogramma gezorgd.

Daardoor krijgt het bloemencorso van

Lichtenvoorde een extra accent. De

corsodag van Lichtenvoorde is dan

ook al diverse malen geloofd, gepre-

zen en bekroond.

Het corso wordt ook dit jaar ‘begeleid’

door diverse muziekkorpsen en show-

orkesten. De CorsoKids openen de gro-

te optocht door Lichtenvoorde. Zij krij-

gen deze eervolle plek in de grote stoet

omdat deze jeugdige corsobouwers de

toekomst van dit wereldberoemde

bloemenfestijn in Lichtenvoorde ga-

randeren.

Het voorprogramma met theater, mu-

ziek en kermis begint om 12.00 uur.

De corsostoet start om 14.00 uur.

Dahliacorso van Beltrum

Het 126ste Volksfeest van Beltrum begint op 3 september om 14.30 met

het befaamde bloemencorso. Twaalf wagens met honderdduizenden

kleurige dahlia’s trekken door het dorp, dat dan al in feeststemming

begint te raken vanwege het volksfeest.

Het corso is een enorm bloemenfeest met als grote attractie dat de wagens

vanaf 18.00 uur in het corsopark aan de Avesterweg van dichtbij bekeken

kunnen worden. De corsowagens staan daar een paar uurtjes te pronk. Alle

details zijn dan goed te bestuderen. Er kan dan eveneens in alle rust nog-

maals genoten worden van deze bloemrijke kunstwerken.

Oldtimers
ploegen
Oldtimertractoren, die de land-

bouwgronden in wedstrijdver-

band gaan ploegen. Op 9 septem-

ber is het vanaf 10.00 uur te bele-

ven aan de Stubbelderweg 3 in

Westendorp.

Deze ploegwedstrijden met oldti-

mers worden voor de vijfde keer ge-

houden. Het terrein heeft een grootte

van 9 hectaren.

Er wordt geploegd in vier catego-

rieën: rondgaand aangebouwd, rond-

gaand getrokken, heen- en weer-

gaand en tweewieltractoren. Een des-

kundige jury beoordeelt de ploegre-

sultaten. Leuk om te zien en te bele-

ven en de sfeer van het echte platte-

land te proeven.

Het Gelderse Hengelo is al vele eeu-

wen het paardendorp van deze re-

gio en zelfs van ons land, want in

vroeger eeuwen kwam men uit

heel Nederland en zelfs vanuit

Duitsland naar de bekende Henge-

lose paardenmarkten.

Van die paardenmarkten is niet veel

meer over, alleen dan misschien de ve-

le cafés, die Hengelo nog telt. Een hal-

ve eeuw geleden waren er dat echter

nog veel meer. Hengelo spreekt echter

op het gebied van paardenkeuringen

nog een geducht woordje mee. Op 26

augustus is er de dag van het Lippiza-

ner-paard. Verder is er op deze dag

naar alle waarschijnlijkheid ook een

keuring van het Dartmoor Pony Stam-

boek op het terrein De Hietmaat aan

de Zelhemseweg. Op 2 september is er

een premiekeuring van het Friesche

Paard.

De twee paardenbeeldjes in Hengelo

tonen de relatie van Hengelo en het

paard duidelijk aan. Die relatie wordt

op zondag 3 september eveneens goed

zichtbaar. Op deze dag houdt de ver-

eniging van het aangespannen paard

In Stap en Draf een klassementsrit.

Deze rit telt mee voor het Nationale

Kampioenschap. De jurering van de

authentieke aanspanningen wordt

verzorgd door de Nationale Vereni-

ging Traditioneel Gerij. Om 9.00 uur

beginnen de juryleden hun werk op

terrein De Hietmaat. Een groot aantal

aanspanningen zal hier om 10.00 uur

starten voor een rit door de mooie om-

geving van Hengelo. Tijdens de och-

tendrit is er om ongeveer 11.15 een

sherry-stop.

Vanaf 12.30 uur verzamelen de aan-

spanningen zich weer op De Hietmaat

voor de middagpauze en de bekend-

making van de prijzen en de juryrap-

porten. Dan kunnen de paarden en

hun koetsen van dichtbij bewonderd

worden. De middagrit vertrekt om

13.15 uur. Om 14.30 uur is er een sher-

ry-stop op het Booltinkplein in Keijen-

borg. Daarna voert de rit weer naar De

Hietmaat, waar de deelnemers om

15.15 uur zullen arriveren.

Tijdens de klassementsrit door de om-

gevong van Hengelo wordt er op De

Hietmaat een wedstrijd gehouden

voor Dressuur en Vaardigheid. Het

paard staat op 3 september in Hengelo

weer helemaal op de voorgrond.

AANSPANNINGEN EN MOOI GERIJ
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Kunst op IJsselkade en festival op ’s-Gravenhof

Zutphen bruist in het laatste week-

einde van augustus. Er is volop

kunst op de IJsselkade op 27 augus-

tus en gedurende dat hele weekein-

de is er een festival rond het ‘s-Gra-

venhof. Een festival met veel mu-

ziek en theater.

Op de zondag 27 augustus is dit een

mooie combinatie met de Kunst op de

IJsselkade, die de Rotary Club Zutphen

dan voor de veertiende keer organi-

seert. Meer dan tachtig kunstenaars

tonen hun werken in het schilderach-

tige decor van statige kade en roman-

tische IJssel.

Veel vormen van kunstige creativiteit

komen op deze dag op de IJsselkade

‘aan de orde’. En duizenden mensen

komen er jaarlijks van genieten. De

sfeer en gezelligheid van het kuieren

langs de kraampjes en de gesprekjes

met de kunstenaars zijn heel apart.

Daarbij is er voldoende mogelijkheid

om even te zitten, te genieten en alles

te laten inwerken.

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

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

Beelden aan de Oude IJssel

Zaterdag 30 juni t/m vrijdag 13 juli 2007
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Zoals elke zomer valt er ook dit
jaar in Gelderland op cultureel ge-
bied weer van alles te beleven. De
gratis gids van Gelderland Cul-
tuurland geeft een overzicht vanculturele evenementen die tussen30 juni en 2 september 2007 in de

provincie plaatsvinden. Het pro-
gramma-aanbod varieert van beel-
dende kunstfietsroutes en specta-
culair locatietheater tot verrassen-
de concerten op bijzondere loca-
ties en openluchtfilmvoorstellin-
gen. Ook in de Achterhoek komt
het publiek ruimschoots aan z’ntrekken. 

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

aan waar de musea, kastelen entuinen zich bevinden. De gids is
verkrijgbaar bij VVV’s, verblijfsac-
commodaties, bibliotheken en ge-
meentehuizen. Bovendien is de
gids te bestellen via www.gelder-
landcultuurland.nl en bij het Gel-
ders Overijssels Bureau voor Toeris-
me (GOBT) in Deventer, tel. 0570-
680700

Gelderland Cultuurland

Een zomer volcultuur

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

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

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

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

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

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

Cultuur onderhet motto
IJzersterk

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

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

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

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

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

IJzersterke formule vol Achterhoekse sfeerAchterhoek Spektakel Toer

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

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

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

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

Oer-Kracht inbeeld en op
pedaal

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

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

Gran Partita in Huis Bergh

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

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

Fietsvierdaagse Aalten

Zie de informatie verderop in deze uitgave

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN 
IN DE 

ACHTERHOEK
VAKANTIEKRANT?

avk@weevers.nl

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

ZOMERVOORDEEL t/m eind augustus
binnen of op één van onze terrassen.

Tegen inlevering van deze bon.

IEDERE 2E GAST EET VOOR 
1

/2 GELD

U heeft al een 

3-GANGENMENU voor € 27,50

De provincie Gelderland heeft besloten om 

op de N330 (Zelhemseweg-Hummeloseweg)

tussen Hummelo en Zelhem (gemeente

Bronckhorst) een maximumsnelheid in te stellen

van 60 km/uur. Hiermee wil de provincie de

verkeersveiligheid op deze weg verbeteren. 

Het instellen van 60 km/uur zorgt er voor dat er minder
grote snelheidsverschillen zijn tussen de verschillende
weggebruikers. Dat beperkt de kans op ongevallen en
voor zover zich nog ongevallen voordoen, is de afloop
van die ongevallen minder ernstig. De provincie
Gelderland heeft al de nodige ervaring met de inrichting
van wegvakken tot 60 km/uur. Bij een sobere inrichting
is een reductie van het aantal ongevallen tot 25% te
verwachten.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen op de
provinciale weg N330 in de gemeente Bronckhorst het
volgende besluit:

I door plaatsing van borden model A1 en A2
(maximumsnelheid 60 km/uur en einde maximum
snelheid 60 km/uur) van bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 het instellen
van een 60 km/uur-regime op de provinciale weg
N330, tussen km 1.8 nabij de westelijke bocht op de
Zelhemseweg tot km 5.2 nabij de aansluiting
Eckhorsterstraat / Wittebrinkweg, in de gemeente
Bronckhorst. 

Het besluit treedt in werking nadat het is bekend
gemaakt.

Ter inzage

In verband met de vakantieperiode zal een kopie van het
verkeersbesluit van 13 augustus tot 22 september ter
inzage liggen in de bibliotheek van de provincie
Gelderland, Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem en
in het gemeentehuis van de gemeente Bronckhorst. Ook
is het besluit te downloaden vanaf de website van de
provincie Gelderland (www.gelderland.nl->aktueel-
>bekendmakingen).

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag
waarop het besluit is bekend gemaakt hiertegen een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te
worden gezonden aan Gedeputeerde Staten,
secretariaat Commissie bezwaar- en beroepschriften,
t.a.v. mevrouw C.J.M. Kummeling, Postbus 9090, 
6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk
"bezwaarschrift" vermelden. 

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

bezwaar is gericht;
d de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij
de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem
(Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen
om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het
behandelen van een verzoek om een voorlopige
voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte
en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u
informatie verkrijgen bij de rechtbank Arnhem, 
tel. (026) 359 20 00.

Arnhem, 25 juni 2007 - 
zaaknr. 2006-016780

Verkeersbesluit
Instelling maximum snelheid van 60 km/uur op de N330
in de gemeente Bronckhorst

BEKENDMAKING

p ro v i n c i e
GELDERLAND

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

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

Tel./fax : 0575 - 46 22 21 Olde Kaste 6a
Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

ALGEHELE AIRCO CONTROLE:

NU € 39,- INCL. BTW.

EEN PEUGEOT BRENG JE NAAR PEUGEOT.

Koel!

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.  Hengelo (Gld.)  

Molenenk 2  Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl

Te huur gevr. door A.G.F.-specialist.
A.G.F.-afdelingen in goedlopende supermarkten.

Huidige A.G.F.-omzet moet aantoonbaar zijn!

Assortiment i.v.m. actie’s zijn bespreekbaar. 

Heeft u interesse? 

Aanbiedingen onder nr. M 41-4 Bureau Contact,

Postbus 22, 7250 AA Vorden.

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating
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Niet alleen wedstrijdrijders kunnen
hun krachten meten in Eefde, tijdens

de trainingen en wedstrijden, op alle
andere dagen bent u ook van harte

welkom op de kartbaan. U kunt zelf
een kart huren en de sensatie van out-
doorkarting beleven. Ook is het moge-
lijk om met een groep vrienden, fami-
lieleden of collega's een spannend eve-
nement te beleven. Karten is niet zo-
maar de beste voorbereiding op auto-

racen! Op Karting Eefde ervaar je de
sensatie helemaal; hoge snelheden,
frisse wind in je gezicht en af en toe
een curbstone onder de wielen! Vanuit
de sfeervol ingerichte kantine en ter-
ras heb je een prachtig uitzicht op de
baan. Je kunt er natuurlijk wat te drin-
ken en eten bestellen. 
De nieuwe exploitanten, Martin (51)
en Sylvia (48) Hoijtink uit Ruurlo, be-
schikken over verschillende ruimten
waardoor het mogelijk is grote groe-
pen te ontvangen voor groeps- en/of
bedrijfsarrangementen. Een geheel
verzorgde barbecue of warm- en/of
koude buffetten behoren tot de moge-
lijkheden. Daarnaast biedt Kartbaan
Eefde een breed scala aan buitensport-
activiteiten. De unieke locatie kan ook
als vertrekpunt dienen voor verschil-
lende outdooractiviteiten, die in de
bosrijke omgeving plaatsvinden en in
samenwerking met Free-wheel Vorden
worden georganiseerd. 

Tot de outdooractiviteiten behoren
onder meer mountainbike, handboog-
schieten, laserschieten, highlandga-
mes, GPS kompastochten, steppen en
kanovaren. Alle arrangementen zijn
in combinatie met het karten. Naast
de kantine is er een zaal op de eerste
verdieping voor groepen, waar men
van bijvoorbeeld de buffetten en bar-
becues gebruik kan maken. Op de eer-
ste verdieping is ook een terras met
een prachtig uitzicht op de baan. Mar-
tin en Sylvia Hoijtink voldoen graag
aan ieders wens. Naast de Superkart

arrangementen en huurkarts kunnen
kinderen van acht tot veertien jaar ge-
bruik maken van een zogenaamd
‘Cool Kids Racing Party’. Het kinderar-
rangement biedt naast het karten on-
beperkt ranja, patat en een snack. Het
wisselen van coureurs wordt geregeld
door begeleiders en samen met het
personeel staat het aspect veiligheid
hoog in het vaandel voor de kinderen.

SENSATIE 
Snelheid, vaardigheid, competitie-
drang en het beheersen van de kart.
Karts zijn bijzonder omdat ze je het
gevoel geven dat je in een raceauto
rijdt terwijl je je toch vrij kunt bewe-
gen. Omdat je bij karten dicht bij de
grond zit, is de sensatie des te groter.
Een ander voordeel van een kart is de
relatief grote veiligheid tijdens het rij-
den. De outdoorbaan in Eefde, één van
de weinige buitenbanen in Oost-Ne-
derland, is ongeveer 600 meter lang
en zes meter breed. Op de rechte stuk-
ken kan het gas erop, maar in de boch-
ten komt het aan op techniek. 
Veilig inhalen van tegenstanders, geen
probleem! Het circuit voldoet aan alle
veiligheidseisen van de Nederlandse
Autosport Bond. Eigenaar van Kart-
baan Eefde is Jos Bleumink uit Lievel-
de. Kartbaan Eefde is van dinsdag tot
en met vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur
open. Zaterdag en zondag van 10.00
tot 18.00 uur en maandag op afspraak.
Voor meer info, tel. (0575) 54 02 29 of
zie de website www.kartingeefde.nl
www.kartingeefde

Kartbaan Eefde gezellig dagje uit voor jong en oud

Martin en Sylvia Hoijtink nieuwe exploitanten outdoorbaan

In de landelijke omgeving en diep verscholen in prachtige bossen ligt
Kartcircuit Eefde. Sinds kort exploiteren Martin en Sylvia Hoijtink uit
Ruurlo met veel enthousiasme de schitterend gelegen outdoorbaan en de
sfeervol ingerichte horeca van de kartbaan aan de Elzerdijk.

Martin en Sylvia Hoijtink uit Ruurlo exploiteren sinds kort Kartbaan Eefde.

Het is alweer de 13e editie van het Ba-
by Biggen Meal Bal. Behalve de verhui-
zing van de vrijdag- naar de zaterdag-
avond blijft eigenlijk alles bij hetzelf-
de. 

Dezelfde formule, hetzelfde recept.
Het jaarlijkse feest van Kas Bendjen
vindt zoals gebruikelijk plaats op het
erf van boer Wesselink aan de Eiken-
laan in Kranenburg. 

In het voorprogramma van de Vorden-
se dialectrockers staat de band Striky
Exit die tijdens de Zomerfeesten de
Grote Prijs van Vorden won. 

Opvallend aan deze Larense punkfor-
matie is dat de vier leden van de band
slechts veertien en vijftien jaar oud
zijn. Jong aanstormend talent dus. 

De band komt uit Laren en speelt
nummers van onder andere The Ra-
mones, Pennywise en de Heideroosjes
maar is ook bezig met het schrijven
van eigen repertoire. 

In de pauzes zijn er op het buitenpodi-
um optredens van de toetsenist en
zanger Blinde Ed. 

Een partyanimal puur sang die elk
nummer dat het publiek wil horen ei-
genlijk wel kan spelen. 

Feest Kas Bendjen voor het eerst op zaterdagvond
Baby Biggen Meal Bal op 11 augustus

Het Baby Biggen Meal Bal van Kas Bendjen vindt dit jaar voor het eerst
niet op vrijdag maar op zaterdagavond 11 augustus plaats. "De zaterdag-
avond is veel beter dan de vrijdag", zegt bandmanager Freddy Hogen-
doorn. "Veel meer een feestavond. Wij denken dat de zaterdagavond dan
ook nog meer bezoekers trekt."

Hoofdact van de avond is het optreden van de boerenrockers van Kas Bendjen.

De Larense punkband Striky Exit speelt in
het voorprogramma.

Winnares Ciske Sipman van het Vordens Songfestival verzorgt een gastoptreden.

Hoofdact van de avond is het optreden
van Kas Bandjen zelf met hoogstwaar-
schijnlijk weer enkele nieuwe num-
mers. 

Ook is er een gastoptreden van Ciske
Sipman die met 'Think' van Aretha
Franklin dit jaar de vijfde editie van
het Vordens Songfestival won. Tent
open: 20.00 uur. 

Voor meer informatie over het Baby
Biggen Meal Bal zie ook de website
www.kasbendjen.nl
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ZATERDAG 11 AUGUSTUS
18.15 uur ”meeleeftheatershow” voor de kinderen
20.00 uur band ”Asjemenou”

ZONDAG 12 AUGUSTUS
15.00 uur kindermiddag
15.30 uur demonstratie cursus hondenshow
20.00 uur band ”Kenneh”

MAANDAG 13 AUGUSTUS
19.00 uur beach voet-volley toernooi 

DINSDAG 14 AUGUSTUS
19.00 uur smartlappenkoor ”Efkes Anders”
20.00 uur band ”Tu-ta-tuut roadshow”

WOENSDAG 15 AUGUSTUS
14.00 uur braderie met oude ambachten, vele

kramen, dans- en muzikale optredens
waaronder: de ”Edelweiss Kapelle”
en de ”Sleppers”

VRIJDAG 17 AUGUSTUS
19.00 uur boerenspelen
21.00 uur band ”Hike”

ZATERDAG 18 AUGUSTUS
17.00 uur acrogym
18.00 uur playbackshow jeugd
20.00 uur band ”Don’t shoot the piano player”
20.30 uur playback- en soundmixshow afgewis-

seld met ”Don’t shoot the piano player”

11 t/m 18 augustus

Een week gein op het plein
alle dagen gratis entree

www.reurlsepompdagen.nl
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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

Único Dienstverlening B.V.
Overweg 13, 7251 JS Vorden 

Tel.: 0575 - 552005 • Fax: 0575 - 555221 
www.unico.cc

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

AH ZOMERZEGELS: NU SPAREN VOOR € 5,00

LOTUS FINESSE 
TOILETPAPIER

pak 24 rol        van 7.80 voor  5.79

HOOGHOUDT
jonge jenever
fles 1 liter                nu   9.49

ALLEEN DEZE WEEK!
UNIEKE FABELTJESKRANT

HANDPOPPEN voor 2.99

BIJ AANKOOP VAN 2 PRODUCTEN: 
SANEX, PRODENT, PICKWICK, SENSEO PADS OF AMBI-PUR

CONTANTE
KORTING

MARS of SNICKERS

ICE-CREAM

2 pakken à 6 stuks 3.13

AH PERZIKEN
of NECTARINES

500 gram nu 0.79

EXTRA MAGER

RUNDERGEHAKT

KG                nu  4.49

LAYS CHIPS
3 pakken á 200 gram

van 2.28
voor 1.95

Uw makelaar voor deze regio,
voor verkoop / aankoop van uw woning.
Vierakkersestraatweg 26 registertaxateur / rentmeester
7233 SG Vierakker www.lomanvastgoed.nl
Tel: 0575-441331 www.taxatielandelijkvastgoed.nl

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

Al 25 jaar hèt adres voor:

• Spachtelputz ( ook in kleur)

• Spackspuiten

• Pleister en schuurwerk

• Lijsten en ornamenten

Bel voor een vrijblijvende offerte
06-51 534 782 of 0575-55 31 28

Als het goed m
oet zijn!

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.

(Griffie/raad en de afdelingen

Maatschappelijke ontwikkeling,

Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo Gld.

(B en w, directie, bouwen en milieu,

APV/bijz. wetgeving, brandweerzaken

en de afdelingen Ruimtelijke en econo-

mische ontwikkeling, Financiën en be-

lastingen,  Openbare werken, Bestuurs-

en managementondersteuning en

Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

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

fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)

fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)

calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken en

Wmo-loket, overige afdelingen tot 15.00

uur), vr 8.30 -12.30 uur 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-

ligers), Wegen en groen, Verkeer en ver-

voer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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De gemeentelijke zwembaden 
't Elderink in Hengelo Gld. en het
Burg. Kruijffbad in Steenderen zijn
sinds 18 juli jl. gesloten, omdat het
water bij gebruik door veel mensen
tegelijkertijd, troebel werd. De
vermoedelijke oorzaak hiervan is het
verpoederen van de coating die op de
zwembadwanden en -bodems zit. De
gemeente heeft een onafhankelijk,
extern laboratorium ingeschakeld
om onderzoek te doen of dit een
gevaar oplevert voor de volks-
gezondheid. Dit onderzoek is nog
niet afgerond. In de afgelopen
periode heeft de gemeente echter
bekeken welke mogelijkheden er
zijn om te voorkomen dat het water
bij gebruik vertroebelt. Mogelijke
maatregelen bleken zeer omvangrijk
en tijdrovend en op korte termijn niet
uitvoerbaar. Omdat de gemeente bij
troebel water de veiligheid van haar
badgasten niet kan garanderen (bijv.
zwemmers die in moeilijkheden
komen zijn dan wellicht niet tijdig 
te zien), is het besluit genomen om
beide baden helaas gedurende de
rest van dit seizoen te sluiten.

Abonnementhouders
Abonnementhouders van het Burg.
Kruijffbad en 't Elderink blijven het
resterende deel van het seizoen met
hun abonnement zonder extra

kosten terecht kunnen in het
Hessenbad in Hoog-Keppel,
zwembad In de Dennen in Vorden,
zwembad De Brink in Zelhem en
zwembad De Meene in Ruurlo.
Hiervan is tot op heden al veelvuldig
gebruik gemaakt. Abonnement-
houders die hier geen gebruik
(meer) van willen maken, kunnen
40% van het abonnementsgeld
retour ontvangen van de gemeente.
Alle abonnementhouders hebben
hierover een brief ontvangen. Voor
houders van 10-badenkaarten geldt
dat zij ook zonder extra kosten bij
deze baden terecht kunnen met hun
kaart of deze kunnen bewaren tot
volgend jaar.

Zwemlessen
Ouders van kinderen die in Steende-
ren en Hengelo zwemlessen volgden,

heeft de gemeente per brief geïn-
formeerd over de mogelijkheid om
de lessen in andere baden voort te
zetten. Ouders kunnen ook aange-
ven af te zien van verdere lessen. 
Zij kunnen voor hun kind dan een
tegoedbon voor volgend jaar krijgen
of 40% restitutie op het betaalde les-
geld.

Kinderen die lessen volgden in
Steenderen kunnen terecht in het
Hessenbad in Hoog-Keppel of voor
het A-diploma in zwembad De Brink
in Zelhem. De zweminstructeurs van
het Burg. Kruijffbad verzorgen de
lessen. De lessen duren even lang
als in Steenderen. De volgende
tijden zijn gepland:
• Diploma A: dinsdag en donderdag

van 07.00 tot 08.00 in De Brink in
Zelhem

• Diploma B: woensdag 
van 18.50 tot 19.30 uur en 
zaterdag van 08.20 tot 09.00
Hessenbad in Hoog-Keppel

• Basis: woensdag 
van 19.30 tot 20.00 uur Hessenbad
in Hoog-Keppel

• Diploma C: zaterdag 
van 09.00 tot 09.30 uur Hessenbad
in Hoog-Keppel

• Zwemvaardigheid: woensdag 
van 20.00 tot 20.30 uur Hessenbad
in Hoog-Keppel

Kinderen die in Hengelo zwem-
lessen (diploma’s A, B en C,
zwemvaardigheid 1, 2 en 3 en
survival) volgden, kunnen terecht 
in zwembad In de Dennen in Vorden.
Zij worden ingepast in de bestaande
lesschema’s van dat bad. De
gemeente neemt hierover
persoonlijk contact op met de
ouders. Omdat zij gaan meedraaien
in bestaande groepen In de Dennen
geldt voor de kinderen wel dat zij 
van ervaren instructeurs van het
Vordense zwembad les gaan krijgen.

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen
met beide zwembaden: 
's ochtends tussen 09.00 en 
13.00 uur of met de gemeente, 
tel. (0575) 75 02 50.

Zwembaden in Hengelo en Steenderen blijven
gehele seizoen dicht

De monumentencommissie
vergadert op 15 augustus a.s. om
09.00 uur in het gemeentekantoor.
De vergadering is openbaar. 

De agenda voor deze vergadering
vindt u op onze website
www.bronckhorst.nl.

Monumenten-

commissie

In Nederland is veel discussie over
permanente bewoning van
recreatiewoonverblijven. De
gemeente Bronckhorst heeft vorig
jaar beleid opgesteld waarin staat
dat het permanent bewonen van
recreatiewoningen in de gemeente
niet is toegestaan, ook niet als het
om een tijdelijke situatie gaat. De
gemeente treedt handhavend op 
(via boetes en uitzetting) als een
recreatiewoning als hoofdwoon-
verblijf wordt gebruikt. Op deze
regel zijn twee uitzonderingen:
• Tijdelijke vrijstelling

Onder bepaalde omstandigheden
is er tijdelijke vrijstelling van het
bestemmingsplan mogelijk voor
bewoning in situaties waarbij
behoefte is aan een tijdelijke
oplossing. Meer informatie
hierover vindt u in onze brochure
Regels voor tijdelijke bewoning,
(ver)bouw en plaatsing van 'niet
voor bewoning bestemde gebou-
wen' in Bronckhorst. De brochure
en een aanvraagformulier kunt u
downloaden van de website
www.bronckhorst.nl of ophalen bij
het gemeentekantoor, afdeling

Ruimtelijke en economische
ontwikkeling.

• Persoonsgebonden beschikking
Het is mogelijk om voor bestaande
bewoning die is aangevangen 
vóór of op 31 oktober 2003 (de
peildatum waar de gemeente 
van uit gaat) en waartegen van
gemeentewege niet is opgetreden
op verzoek van de belanghebben-
de een persoonsgebonden
beschikking (PGB) te krijgen. Niet
omdat de gemeente van mening is
dat bewoning acceptabel is, maar
omdat het in sommige gevallen
juridisch gezien niet meer
mogelijk is om tegen deze
situaties handhavend op te treden.
In dat geval mag de huidige bewo-
ner op het adres blijven wonen
totdat deze verhuist of komt te
overlijden. Daarna mag het adres
niet meer opnieuw worden
bewoond. Een aanvraag voor een
persoonsgebonden beschikking
(PGB) moet uiterlijk 5 oktober a.s.
worden ingediend bij de
gemeente, afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling.

Meer informatie?
Voor meer informatie over dit
onderwerp, kunt u contact opnemen
met de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling van de
gemeente, tel. (0575) 75 02 50 of de
website www.bronckhorst.nl �
infobalie � plannen en projecten 
� recreatiewoningen beleid
onrechtmatige bewoning
raadplegen.

Permanent bewonen recreatieverblijven in Bronckhorst niet

toegestaan Twee uitzonderingsregels

Het permanent bewonen van recreatiewoningen is niet toegestaan in Bronckhorst.

Als u uw glas in Baak, Keijenborg of
Olburgen altijd naar de glasbak
brengt, is het u waarschijnlijk
opgevallen dat deze onlangs van 
hun vaste plek verdwenen zijn. Wij
kregen enkele telefoontjes van
mensen die dit constateerden en 
dat klopt. De gemeente heeft
besloten in Baak en Keijenborg de
bovengrondse glasbakken weg te
halen en daarvoor in de plaats

ondergrondse containers met meer
volume te plaatsen waar u naast
glas ook sap-/drankpakken kwijt
kunt. De glasbak in Olburgen is
verplaatst.

Waar staan de ondergrondse
glasbakken?
Baak
• bovengrondse glasbak Pastoor

Teubenstraat is verwijderd,
ondergrondse glasbak staat nu
tussen groenstrook Vordenseweg
en Van der Heijdenstraat

Keijenborg
• bovengrondse glasbak Kerkstraat

is verwijderd, ondergrondse
glasbak staat nu op parkeerplaats
Keijenborgse Boys (Pastoor
Thuisstraat)

Olburgen
• bovengrondse glasbak Roggeland

is verplaatst naar Olburgseweg
(ingang dorp)

Glasbak kwijt?



Openbare bekendmakingen

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

Deze zomer organiseert de Johan
Cruyff Foundation in samenwerking
met lokale organisaties, zoals onder
andere gemeenten, sportbuurtwerk
en speeltuinverenigingen de Cruyff
Foundation Voetbalmiddag. Bij vol-
doende belangstelling vindt deze
sportmiddag plaats op alle Cruyff
Courts in Nederland.

Op 17 augustus a.s. is de Voetbal-
middag in Hummelo op het Cruyff
Court Klaas Jan Huntelaar Veld.
Jongeren uit de buurt van alle
leeftijden kunnen zich van tevoren 
of op de dag zelf opgeven. Op het
Cruyff Court nemen ze deel aan
allerlei voetbalspelen zoals voetbal-
tennis, penalty schieten, toernooi-
tjes etc. Per locatie bepalen de
mensen van de organisatie welke
spelen worden gedaan. De middag
op het Court in Hummelo start om
13.00 uur en eindigt rond 17.00 uur.

Omdat het volgens de filosofie van
de Johan Cruyff Foundation niet
alleen om winnen gaat, maar juist
ook om samenspelen, van elkaar
leren en sportief met elkaar
omgaan, wordt tijdens deze middag
ook een 'Fairplay Award' uitgereikt
aan de meest sportieve speler.
Kortom een leuke sportmiddag met

je vrienden, waaraan je zeker moet
meedoen!

Opgeven voor de Hummelose
voetbalmiddag kan bij sportbuurt-

werker Hester den Hartog van de
Gelderse Sport Federatie via 
tel. (06) 53 73 49 85 of via e-mail:
hester.den.hartog@gelderland-
sport.nl.

Cruyff Foundation Voetbalmiddag in Hummelo op 

17 augustus a.s.

Jij doet toch ook mee? Geef je nu op!

Johan Cruyff Foundation
De Johan Cruyff Foundation steunt sportprojecten voor kinderen met en
zonder handicap in Nederland en daarbuiten. Kinderen hebben recht op
sport en spel. Dat is vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het
Kind van de Verenigde Naties. Sport is een belangrijk onderdeel in de
ontwikkeling van ieder kind. Ze krijgen meer zelfvertrouwen, ontmoeten
andere kinderen, bewegen meer, leren omgaan met regels en discipline
en krijgen te maken met winnen én verliezen. Maar bovenal is sport
natuurlijk ook gewoon leuk en gezond.

Heeft u een inspirerend idee of project dat bijdraagt aan
een betere en duurzame toekomst? Dat zorgt voor meer
natuur in of om de stad, een schoner milieu, meer werk-
gelegenheid, meer maatschappelijke betrokkenheid of
meer interesse voor de eigen leefomgeving? 
Doe dan mee aan de Zutphense Toekomstprijs 2007!

Deskundig advies of geldprijzen winnen?
Heeft u een idee dat u wilt realiseren? Zend het in, want de jury
beloont het beste idee met deskundige begeleiding om uw idee
verder uit te werken. Of heeft u een project dat al loopt of 
snel van start gaat? Dan maakt u kans op € 250,00, € 350,00 of
€ 500,00.

Deelnemen?
Zowel bedrijven, personen als organisaties uit de gemeente
Zutphen of omgeving zijn van harte welkom om mee te doen.
Een deelnameformulier kunt u aanvragen bij Annelies Kroon
van De Kaardebol, Centrum voor Duurzaamheid, telefoon
0575-587756, e-mail: dekaardebol@zutphen.nl.
Het ingevulde formulier dient uiterlijk 1 september 2007 
binnen te zijn. Een vakkundige jury onder voorzitterschap 
van burgemeester J.A. Gerritsen beoordeelt de inzendingen.
De prijsuitreiking is op 30 september 2007 tijdens de 
Dag van de Duurzaamheid. Zie voor meer informatie:
www.zutphen.nl/kaardebol.

DE ZUTPHENSE TOEKOMSTPRIJS 2007 IS EEN PROJECT VAN DE KAARDEBOL,
MET DANK AAN DRIEKANT AMBACHTSCENTRUM.

Gezocht voor de Zutphense Toekomstprijs:

Mensen met ideeen of projecten voor

een duurzame toekomst (m/v)

..

deZutphense
Toekomstprijs2007

Op 26 oktober a.s. vindt de 9e editie
van het Achterhoek Gala plaats,
waarbij zoals gebruikelijk de
Achterhoek Promotieprijs wordt
uitgereikt. Winnaars van voorgaan-
de edities van het gala waren onder
meer Guus Hiddink, de Achterhoek-
se Paardendagen, Bloemencorso
Lichtenvoorde, Bredevoort
Boekenstad en Normaal-voorman
Ben Jolink. De prijs wordt
toegekend aan een persoon, bedrijf
of instelling, die in de periode
november 2005 t/m juli 2007, een
bijzondere en aansprekende
prestatie heeft geleverd, waardoor
de Achterhoek op de kaart is gezet.
De aandacht die de activiteit in de
regionale en bij voorkeur landelijke
media heeft gehad, speelt een
belangrijke rol. Kent u mensen,
bedrijven, verenigingen of instellin-

gen die volgens u in aanmerking
komen voor de Achterhoek
Promotieprijs? Meld úw kandidaat
dan aan! Het kan tot 24 augustus
a.s. Aanmeldingsformulieren kunt
u downloaden via www.regio-
achterhoek.nl. Voor meer
informatie kunt u terecht bij
Stichting Achterhoek Promotieprijs,
tel. (0314) 32 13 97. Uit de aanmel-
dingen worden drie genomineerden
geselecteerd. Wie dit zijn, wordt
eind september bekend gemaakt.
Op 26 oktober tijdens het gala wordt
bekend wie de Achterhoek
Promotieprijs wint, die bestaat uit
een door de Achterhoekse
kunstenaar Jozef Kemperman
vervaardigd beeld en een geld-
bedrag. Ook de andere twee
genomineerden krijgen een
geldbedrag.

Wie komt volgens u in aanmerking 
voor de Achterhoek Promotieprijs
2007?

Het Nationaal Jeugdorkest
organiseert in samenwerking met
de VVV Bronckhorst en de gemeente
Bronckhorst in augustus 2007 een
zestal klassieke concerten in de
gemeente Bronckhorst. Deze unieke
concerten vinden plaats in het kader
van de Internationale Muziekzomer
Gelderland. Ze worden verzorgd
door jonge talentvolle musici uit
binnen- en buitenland.

Concert 5 augustus in Heem en
siertuin Aldenhaeve
Het eerste concert vindt plaats op
zondag 5 augustus 2007. Het
Himitsu Saxophone Quartet treedt
dan op in de historische schuur van
de Heem en siertuin Aldenhaeve te
Zelhem. Het Quartet speelt werken
van o.a. Scarlatti en het Italiaans
Concert van J.S. Bach. Het concert
begint om 15.00 uur.

Himitsu Saxophone Quartet
De vier jonge enthousiaste

saxofonisten van het Himitsu
Quartet zijn afkomstig uit Japan,
Spanje en Duitsland. In 2005
ontmoeten zij elkaar in de klas van
Arno Bornkamp op het Conserva-
torium van Amsterdam. Uit de
vriendschap en de gemeenschappe-
lijke vreugde aan het samen
musiceren ontstaat, begin 2006, 
het Himitsu Saxophone Quartet.
Sindsdien heeft het kwartet aan een
breed repertoire gewerkt, waarbij
het zich vooral op bewerkingen
specialiseert. Naast de lessen met
hun leraar Arno Bornkamp heeft het
kwartet zich, vooral voor oude
muziek, laten coachen door Walter
van Hauwe.

Concerten verspreid over de
gemeente Bronckhorst
De andere klassieke concerten in
augustus vinden plaats in Vorden,
Hengelo Gld., Bronkhorst en
Hummelo. Het betreffen optredens
door diverse ensembles, met een

verschillend karakter en ze zijn
allemaal zeer de moeite waard.

Informatie of reserveren?
Een concertkaartje kost € 5,– voor
mensen tot 26 jaar. Personen van 
26 jaar en ouder betalen € 7,50. 
Kijk voor meer informatie op
www.vvvbronckhorst.nl.

Saxofoonconcert in Zelhem

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, plaatsen van twee tijdelijke reclameborden in de periode 1 t/m 26 september 2007,

autocrosswedstrijden op perceel nabij Landstraat 10 op 23 september 2007 van 11.00 tot 
19.00 uur, verkoop van zwakalcoholische dranken tijdens autocrosswedstrijden op 
23 september 2007, afsluiten van de Landstraat, tussen de Meuweg en de Nicolaasweg, 
de Aaltenseweg, tussen de Stuifveenweg en de Nicolaasweg, de Vosweg, vanaf de Landstraat
tot aan de Molenweg, op 23 september 2007 van 07.00 tot 19.00 uur, Halse Auto Cross Club

• Halle, perceel naast Dorpsstraat 106, plaatsen van een tent, verkoop van zwakalcoholische
dranken op 2 september 2007, vleesboerderij de Boldiek

• Halle, tijdelijke reclameaanduidingen, 7 september 2007 van 19.30 tot 01.00 uur, commissie
knal/trefbal

• Hengelo Gld., Hamove-terrein aan de Veldermansweg, plaatsen van een feesttent van 
5 t/m 7 oktober, school- en volksfeest Varssel op 5 en 6 oktober 2007, afsluiten van de
Veldermansweg van 5 oktober 09.00 uur tot 7 oktober 12.00 uur, op diverse plaatsen
neerzetten van tijdelijke reclameborden van 29 september t/m 07 oktober, stichting School- 
en Volksfeest Varssel

• Steenderen, Burg. Buddinghplein, braderie/snuffelmarkt op 19 augustus 2007 van 11.00 tot

17.00 uur, Rezi Organisaties B.V.
• Zelhem, museum Smedekinck, Pluimersdijk 5, verkoop van zwakalcoholische dranken op 26

augustus 2007 door mevr. H.J. Hof-Radstake, folkloristische dag op 26 augustus 2007 van
11.00 tot 17.00 uur, Pluimersdijk tussen de huisnrs. 3 en 5, instellen van een parkeerverbod
aan beide zijden van de weg op 26 augustus 2007 van 10.00 tot 18.00 uur, museum Smedekinck

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

Bouwvergunningen
• Baak, Dambroek 2, vergroten kantoor en trafogebouw
• Halle, Bielemansdijk 11A, plaatsen overkapping aan melkveestal
• Halle, Kattendijk 5, oprichten rundveestal
• Hengelo Gld., Sterreweg 11, gedeeltelijk veranderen/vergroten garage/berging
• Keijenborg, Koepelweg ong. bouwen woning
• Vorden, De Houtwal 5, gedeeltelijk vergroten woning door erker
• Vorden, Rietgerweg 4, gedeeltelijk veranderen boerderij tot woonruimte
• Vorden, Waarlerweg 8, gedeeltelijk vernieuwen woning
• Zelhem, Ermelinkstuk ong., bouwen 11 woningen
• Zelhem, Goudsbloemstraat 17, keuken verplaatsen, kamer vergroten, schuur vergroten
• Zelhem, Halseweg 23, vernieuwen kap woning voor realiseren extra verblijfsfunctie
• Zelhem, Meeneweg 16, bouwen woning
• Zelhem, Talmastraat 1, gedeeltelijk vergroten openbare basisschool
• Zelhem, Vinkenkamp kavel 37, bouwen bedrijfshal met kantoor

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

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Beatrixlaan 19, vrijstelling verbouw/uitbreiding garage, vrijstelling wegens

overschrijden bestemmingsplannorm maximaal toegestaan gezamenlijk oppervlak aan
bijgebouwen, het betreft een vrijstelling van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan
'Hengelo Dorp 1995'

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 9 augustus t/m 19 september 2007 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u 
op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstelling naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt 
u richten aan het college van b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Voorgenomen vrijstellingen

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 30 juli 2007:
• Bronkhorst, Molenstraat 1, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend

bestemmingsplan 'Bronkhorst 2004'

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

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 31 juli 2007:
• Halle, heidefeest met optocht, vogelschieten, kinderspelen, dansavond, volksspelen en

fruhshoppen, 24 augustus van 13.00 tot 24.00 uur, 25 augustus van 13.00 tot 01.30 uur, 
26 augustus van 09.00 tot 17.00 uur, loterij 25 augustus 2007, Heurneweg, tijdelijke gebruiks-
vergunning tent, 24 t/m 26 augustus, afsluiten gedeelte Heurneweg, 24 t/m 26 augustus,
stichting Heidefeest, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 24 t/m 26 augustus 2007, 
B.M.M. Janssen-Willemsen

• Steenderen, tijdelijke reclameaanduidingen, 13 augustus t/m 9 september 2007, Plattelands
Jongeren Steenderen

Verzonden op 1 augustus 2007:
• Hummelo, Sliekstraat, tijdelijke gebruiksvergunning tent, concours hippique, 25 en 

26 augustus 2007 van 08.00 tot 17.00 uur, ponyclub De Hessenruiters, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, 25 en 26 augustus 2007 van 08.00 tot 17.00 uur, de heer D. Brinksma

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 30 juli 2007:
• Vorden, Veldslagweg 5, bouwen wagenloods, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 31 juli 2007:
• Hoog-Keppel, Schoolstraat 7, veranderen woning
• Zelhem, de Maccabae 8, bouwen veranda

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 30 juli 2007:
• Halle, Aaltenseweg 29, vergroten ligboxenstal, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing van artikel 50, lid 4 van de
Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht reconstructieplan Achterhoek en Liemers

• Vorden, Enzerinckweg 12, bouwen bergruimte voor campinggereedschap
• Zelhem, Nijverheidsweg 9, vergroten bedrijfshal
Verzonden op 31 juli 2007:
• Halle, Oude Maatje 4a, vervangend bouwen bijgebouw, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing van artikel 50, lid 4
van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht reconstructieplan Achterhoek en Liemers

• Halle, Vosweg 3, bouwen paardenschuur, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Hengelo Gld., Bleuminkweg 3, vernieuwen schuur/werktuigenberging
• Hengelo Gld., Kruisbergseweg 13, oprichten portaalkraan en kraanbaan
• Keijenborg, Koepelweg 9, veranderen/vergroten woning/garage, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Prins Bernhardlaan 3, vergroten sporthal 't Hooge Wessel
• Toldijk, Beekstraat 12, verbouw woonboerderij/rijksmonument tot realiseren drie woon-

eenheden en bouwen kapschuur
• Vierakker, Heerlerweg 1, vergroten veestal
Verzonden op 1 augustus 2007:
• Bronkhorst, Bovenstraat 2, gedeeltelijk vernieuwen van een richtingwijzer, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hummelo, Kampermanstraat 2, bouwen werktuigenberging, verleend met toepassing van

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

• Vorden, Warkenseweg 2a, bouwen bergruimte met overkapping
• Zelhem, Zuivelweg 13, vergroten en veranderen woning/garage, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 30 juli 2007:
• Zelhem, Michelstraat 14, veranderen vleeskuikenschuur
Verzonden op 1 augustus 2007:
• Zelhem, Burgemeester Rijpstrastraat 16-18, gedeeltelijk veranderen twee woningen

Sloopvergunningen
Verzonden op 31 juli 2007:
• Vorden, Mosselseweg 12, geheel slopen van de binnenmuren, het dakbeschot en de

betimmeringen van de berging, komt asbesthoudend afval vrij

Kapvergunningen
Verzonden op 2 augustus 2007:
• Hummelo, Dorpstraat nabij nummer 4, vellen van één leilinde, noodkap, herplant verplicht:

één leilinde

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Zelhem, tijdens het straatfeest Prinses Marijkestraat Zelhem is de Prinses Marijkestraat van

25 augustus 16.00 uur tot 26 augustus 2007 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve
bestemmingsverkeer

• Halle, tijdens het Heidefeest is de Heurneweg, tussen de Bielemansdijk en de Halle-Heideweg,
op 24 en 25 augustus van 13.00 tot 01.00 uur van de dag daarop volgend en op 26 augustus 2007
van 10.00 tot 16.00 uur gesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

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

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

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

Verleende vergunningen

• Vorden, in verband met asfalteringswerkzaamheden is de Lindeseweg van 14 t/m 18 augustus
2007 of zoveel langer of korter als nodig is, afgesloten voor het verkeer

• Hummelo, door asfalteringswerkzaamheden en het aanbrengen van grasstenen is de
Broekstraat van 14 augustus t/m 17 september 2007 of zoveel langer of korter als nodig is,
afgesloten voor het verkeer

Wegwerkzaamheden

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
9 augustus t/m 19 september 2007 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter
inzage:
• Halle, Kattendijk 5 voor een veranderingsvergunning voor een rundvee en varkenshouderij

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
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 20 september 2007. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

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

Wet milieubeheer

Instelling maximumsnelheid van 60 km/uur op de N814 in de gemeenten
Bronckhorst en Doetinchem
De provincie Gelderland heeft besloten om op de N814 tussen Laag Keppel (gemeente
Bronckhorst) en Wehl (gemeente Doetinchem) een maximumsnelheid in te stellen van 60
km/uur. Hiermee wordt de verkeersveiligheid in dit gebied verbeterd.

Met het instellen van een maximum snelheid van 60 km/uur op de N814 (Dorpsstraat-
Wehlsedijk-Keppelseweg) wil de provincie de verkeersveiligheid op deze wegen verbeteren. 
De N814 is een weg met een toegangbiedende functie. Daarnaast is ook veel uitwisseling met
verkeer uit de directe omgeving, zoals aanliggende percelen, recreatieve routes of andere
bestemmingen. Hierbij past een inrichting als erftoegangsweg met een maximumsnelheid van
60 km/uur. Het instellen van 60 km/uur zorgt ervoor dat er minder grote snelheidsverschillen

Bericht van de provincie Gelderland,
verkeersbesluiten
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zijn tussen de diverse weggebruikers. Dat beperkt de kans op ongevallen en voor zover zich 
nog ongevallen voordoen, is de afloop minder ernstig. De maatregel is een uitwerking van de
hoofdprincipes van 'Duurzaam Veilig', een landelijk richtlijn op het gebied van verkeersveiligheid.
De provincie Gelderland heeft al de nodige ervaring met de inrichting van wegvakken tot 
60 km/uur. Bij een sobere inrichting is een reductie van het aantal ongevallen te verwachten tot
25%.

Instelling maximumsnelheid van 60 km/uur op de N330 in de gemeente
Bronckhorst
De provincie Gelderland heeft besloten om op de N330 Zelhemseweg-Hummeloseweg tussen
Hummelo en Zelhem (gemeente Bronckhorst) een maximumsnelheid in te stellen van 60
km/uur. Hiermee wordt de verkeersveiligheid op de N330 verbeterd.

Met het instellen van een maximum snelheid van 60 km/uur op de N330 Zelhemseweg-
Hummeloseweg wil de provincie de verkeersveiligheid in het buitengebied verbeteren. De N330
is een weg met een toegangbiedende functie. Daarnaast is ook veel uitwisseling met verkeer uit
de directe omgeving, zoals aanliggende percelen, recreatieve routes of andere bestemmingen.

Hierbij past een inrichting als erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 60 km/uur. Het
instellen van 60 km/uur zorgt ervoor dat er minder grote snelheidsverschillen zijn tussen de
diverse weggebruikers. Dat beperkt de kans op ongevallen en voor zover zich nog ongevallen
voordoen, is de afloop ervan minder ernstig. De maatregel is een uitwerking van de hoofd-
principes van 'Duurzaam Veilig', een landelijk richtlijn op het gebied van verkeersveiligheid.
De provincie Gelderland heeft al de nodige ervaring met de inrichting van wegvakken tot 60
km/uur. Bij een sobere inrichting is een reductie van het aantal ongevallen te verwachten tot
25%.

Ter inzage en bezwaar
In verband met de vakantieperiode ligt een kopie van de verkeersbesluiten van 13 augustus tot 
22 september ter inzage in de bibliotheek van de provincie Gelderland, Huis der Provincie, Markt
11 in Arnhem en in het gemeentehuis van de gemeente Bronckhorst en Doetinchem. Ook zijn de
besluiten te downloaden vanaf de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/
aktueel/bekendmakingen). Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van deze
besluiten een bezwaarschrift indienen. Meer hierover kunt u lezen in de tekst van de verkeers-
besluiten.

Een groepje kinderen met ouders
komt het erf op. Ze krijgen een kaart
mee waar de spelletjes die ze kunnen
doen opstaan. Aan de kaart zitten bon-
nen geniet voor een ijsje en patat. Met
veel enthousiasme gingen ze aan de
slag. Op het erf was er tafelvoetbal,
bordschieten, dartsspel, basketbal en
vingervoetbalspel. In het weiland
waren de andere spelen als partij-
spel, boomstammenvoetbal, mikspel,
hockeyspel, blindenspel en schiet ‘m
erin spel. “Pas op, hier ligt poep!”,
roept een meisje naar haar groepje. De
kinderen lopen er met een grote boog
omheen. Met een hockeystick slaan ze
behendig het balletje tussen de pion-
nen door. Wanneer iedereen is ge-
weest worden de punten vermeld op
de scoringskaart. Even verderop wer-
ken kinderen zich in het zweet bij het
partijspel. Er wordt fanatiek gevoet-
bald en het kleine grut heeft veel ple-
zier op het veldje. 
Sommige kinderen rusten even uit en
liggen in het gras. Anderen zitten bij
te komen op een bank met een ijsje.
“Welk spel gaan we nu doen?”, roept
een kind enthousiast. Niet alleen kin-
deren uit de regio zijn aanwezig,
maar ook veel jongeren die op cam-
pings staan.

Jolanda en Bert Wissels van ijsboerde-
rij ’t Riefel zijn druk in de weer om de
kinderen het naar de zin te maken.
Maar met een lekker zelfgemaakt ijsje
van de boerderij is een kinderhand al
snel gevuld. Terwijl kinderen vrolijk
aan het springen zijn op het spring-
kussen, vertelt Jolanda tevreden dat
de opkomst boven verwachting is.
“We hebben prachtig weer en dat
scheelt natuurlijk. Er is ook veel be-
langstelling van kinderen die met
hun ouders op de camping staan.
Daar zijn we heel blij mee, want dat is

ook de opzet van deze dag”. 
Kinderen konden ook het Koen Kam-
pioenpad lopen. De gemarkeerde kin-
derwandelroute is 2,2 kilometer lang.
De tocht met sportieve opdrachten on-
derweg duurt ongeveer drie uur. De
wandelroute is enkele jaren geleden
aangelegd en loopt door een stuk wei-
land, langs de beek en door het bos.
De route is vernoemd naar het eerste
boek Koen Kampioen van de Hengelo-
se boekenschrijver Fred Diks. Vooral
op de woensdagmiddag en zaterdag
lopen veel kinderen de wandelroute.

“Dan hebben ze vrij van school”, zegt
Jolanda. “Maar ook bij kinderpartijtjes
en in de vakantie is er veel animo van
gezinnen die dit leuk vinden”. 

In een loods zijn kinderen bezig met
de spelen tafelvoetbal en vingervoet-
bal. Daar tussenin staat Fred Diks bij
een tafel waarop de Koen Kampioen-
boeken liggen. Over belangstelling
heeft de auteur niet te klagen. De Hen-
gelose schrijver krijgt veel verzoeken
om de boeken te voorzien van een
handtekening. Na een half uur was hij

al door de boeken heen en moesten er
snel nieuwe exemplaren worden ge-
haald om aan de vraag te voldoen. “Ik
ben helemaal overdonderd door de be-
langstelling”, zegt Diks als hij even
niet hoeft te signeren. Veel kinderen
hadden ook zelf boeken meegebracht
om een handtekening van de schrijver
erin te laten zetten. “Het blijkt, wan-
neer ze eenmaal een Koen Kampioen-
boek lezen, dat ze dan ook graag de
hele serie willen lezen”, zegt Diks. In-
middels zijn er zeven delen van Koen
Kampioen uit. Meer dan 75.000 exem-
plaren zijn er in Nederland en België
verkocht. 
Het achtste deel van de serie Koen
Kampioen komt in het voorjaar 2008
uit. Diks: “Dat deel heet Koen Kam-
pioen en het grote toernooi. Daar-
naast komt er ook nog een special uit.
Daarin geeft Koen Kampioen voetbal-
tips aan lezers en jonge voetballers,
zoals hoe maak je een schijnbewe-
ging, hoe moet je een bal aannemen,
hoe moet je koppen en dergelijke”. 

Jopie Wullink van VVV Bronckhorst
loopt, zoals iedereen, tevreden rond
over het erf van ijsboerderij ’t Riefel.
“Dit is de derde van de vier kinderacti-
viteiten die deze zomer door de VVV
Bronckhorst samen met verschillende
activiteitencommissies worden geor-
ganiseerd. Het ziet er heel gezellig uit
en natuurlijk zijn we heel blij met het
mooie weer”. Wullink vindt de activi-
teiten een goede promotie voor
Bronckhorst. “Dit is een goed initia-
tief. Op deze manier kun je onder de
aandacht brengen dat er voor kinde-
ren leuke activiteiten in Bronckhorst
te beleven zijn. Wat de VVV Bronck-
horst betreft, krijgt het volgend jaar
een vervolg”. 
Jolanda Wissels denkt daar hetzelfde
over. “Het is een succes en dat moe-
digt aan om het weer te doen”.

Kinderen beleven veel plezier aan Koen Kampioen Dag
“Ik heb al acht spelletjes gedaan”,
zegt een jongen die zijn deelne-
merskaart laat zien. “Mama, ik
moet er nog drie en dan heb ik ze
allemaal gehad”, vervolgt hij ter-
wijl hij likt aan een ijsje. Woensdag
1 augustus was er een Koen Kam-
pioen Dag bij ijsboerderij ’t Riefel
in het buitengebied van Hengelo.
Onder een stralende zon deden 75
kinderen mee aan de Koen Kam-
pioen spelletjes. Er waren min-
stens ook zoveel ouders, broertjes
en zusjes aanwezig.

Auteur Fred Diks van de boekenserie Koen Kampioen signeerde de boeken.

Er waren diverse spelen onder meer tafelvoetbalspel. Hockeyspel was best moeilijk.
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DE GROOTSTE TEGELVERKOOP IN GELDERLAND

MEGA TEGELVERKOOP
VAN VELE TOPMERKEN WAND- EN VLOERTEGELS

GOEDKOPER KUNT U NERGENS KOPEN, ZELFS NIET OVER DE GRENS!!

OPEN:

ma. t/m do. 8.00 - 18.00 uur

vrij. 8.00 - 21.00 uur

zat. 9.00 - 16.00 uur

Den Sliem 85 Groenlo Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl

www.bettingressing.nl

DE GEHELE BOUWVAK OPEN!

ZOMERVAKANTIE ACTIE

15%
KORTING

* uitgezonderd lopende acties en projecten

OP GEHELE VOORRAAD
ASSORTIMENT

ZAT. 4 T/M 18 AUG.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

VOORRAAD

±40.000 M
2

Rijkaart Elektrotechniek B.V.
Bruningweg 15   Postbus 5105   6802 EC Arnhem   Tel. 026 - 361 16 21   Fax 026 - 361 55 01

info@rijkaart.nl   www.rijkaart.nl

Weekendvoordeel

www.plussupermarkt.nl

Wat een verschil.

pakkers
Geldig van donderdag 9 t/m zaterdag 11 augustus 2007

PLUS Eland - Hengelo Gld
Raadhuisstraat 53  T: 0575-463777 F: 0575-461766

Openingstijden:
maandag - woensdag 8.00 - 20.00
donderdag - vrijdag 8.00 - 21.00
zaterdag 8.00 - 20.00

PLUS
Slavinken
8 stuks à 100 gram
NORMAAL 5.99

3.99
8 stuks

Grote perziken
Kilo

0.99
kilo

PLUS
Boeren wit of tarwe
Sesam of maanzaad
Heel
NORMAAL 1.09

0.89

32/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

PLUS
Frisse Fruitdrank
Diverse smaken
2 pakken à 150 cl naar keuze
NORMAAL 1.38

0.99
2 pakken

*Wij verkopen geen alcohol 
aan personen onder de 16 jaar.

Cercle 
de la 
Grappe
Cabernet
Sauvignon,
Chardonnay, 
Merlot, Rosé, 
Sauvignon
blanc of Syrah
2 flessen à 75 cl naar keuze
ELDERS 6.98 Nu 5.24

2efles
HALVE
PRIJS

Remia
À la carte sauzen
Diverse smaken, o.a. barbecue, 
whisky-cocktail en knoflook
3 bakjes à 265-280 ml naar keuze
ELDERS 2.46

1.89
3 bakjes

Naturel of 
gemarineerd
Uit de koeling
Ca. 250 gram
NORMAAL 4.89-4.99

PLUS
Zalmmoten

2.99
per 250 gram

Bak 750 gram
ELDERS 2.65

De Ambachtelijke keuken

Rundvleessalade

1.99

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

O.B.S.
Tel. 0575-553283

of
Mob. 06-51106955

Dirk van der Houwen

uw

vraagt slechts 1%
courtage bij verkoop

Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl
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De Nationale Dag biedt bij uitstek de
gelegenheid voor fokkers en gebrui-
kers om hun favoriete paard in al haar
schoonheid en bruikbaarheid te to-
nen. Er waren dan ook diverse rubrie-
ken waarmee de veelzijdigheid van
het Gelders Paard te zien was. 

In Hengelo werd de onderscheiding
‘Gelders Paard van het jaar 2007’ uit-
gereikt aan de Gelderse ruin Nozem,
namens alle Gelderse Dienstpaarden
in Nederland. Nozem is een 7-jarige
Elegant uit een moeder van Zep en is
één van de politiepaarden van de Bere-
den Brigade van de Politie Utrecht. 
Met deze onderscheiding heeft de or-
ganisatie gemeend dit jaar niet één in-
dividueel paard in het zonnetje te zet-
ten, maar een hele groep van Gelderse
Paarden. De Gelderse Dienst Paarden
weten zich te onderscheiden door het
leveren van uitzonderlijke prestaties
én die bovendien zorgen voor een
enorme promotie van het Gelders
Paard. 

Goede samenwerking
Louis van der Velden, voorzitter van de

Regio Gelders Paard, noemt de solide
bouw, de goede voorhand, de goede
stap en het karakter als belangrijkste
kenmerken van het Gelders paard.
“Het karakter is heel belangrijk. Het
paard is dan ook bij uitstek geschikt
voor recreanten”. 

Van der Velden vindt het heel bijzon-
der dat de Nationale Dag al 25 jaar in
Hengelo wordt gehouden. “We heb-
ben al die jaren heel plezierig samen-
gewerkt met de Marktvereniging en
de gemeente Hengelo, later de ge-
meente Bronckhorst. De vele vrijwilli-
gers van de Marktvereniging zorgen
ervoor dat de hele accommodatie in
orde is. Als we hier komen staat alles
klaar. Dat is heel plezierig. Die totale
samenwerking straalt ook uit naar
ons. Daar zijn we heel blij mee”. 

De Marktvereniging heeft door de ja-
ren heen veel ervaring opgedaan met
keuringen van verschillende stamboe-
ken. Van der Velden: “Daar maken wij
ook dankbaar gebruik van. Als je op
woensdagavond de indeling be-
spreekt, dan is dat vrijdagavond klaar.

Als je dan komt kijken is er een hele
grote groep vrijwilligers van de Markt-
vereniging heel enthousiast bezig.
Vanmorgen was ik vóór zeven uur
hier. Diezelfde mensen kom je dan
ook alweer tegen”. 

Gelders Paard hoort in Gelderland
Op de eerste keuring was Van der Vel-
den niet als bestuurslid actief, maar
als deelnemer aanwezig. Voor 25 jaar
geleden is de Categorale Afdeling een
onderdeel geworden binnen het totale
KWPN. “Het grootste aantal fokkers
zat in Gelderland en dan is het ook
nog een keer Gelderse Paarden in het
Gelderse. Dat is zo gegroeid”, kijkt de
Regio-voorzitter terug. 

“Vanuit de KWPN is diverse malen ge-
probeerd om het naar een landelijke
locatie te doen. Maar”, gaat hij verder,
“het Gelders Paard is toch iets anders
dan een rijpaard. Ook zijn de mensen
anders. Het zijn liefhebbers en er
komt veel meer emotie bij. Op zo’n
dag als vandaag komt dat veel beter
tot zijn recht”. 

Van der Velden merkt dat ook aan de
fokkers die het daarmee eens zijn. Het
is nu ook druk. Er zijn mensen die ko-
men uit bijvoorbeeld Terschelling of
ui Zeeland. Ze komen uit alle delen
van het land. Sommigen moesten
midden in de nacht vertrekken om
hier op tijd aanwezig te zijn. De ac-

commodatie hier speelt daarbij een
belangrijke rol. Het is hier gemoede-
lijk, ze praten met elkaar over van al-
les en nog wat. Het is gewoon een fa-
miliedag”. 

Hengelose Marktvereniging
De voorzitter van de Hengelose Mark-
vereniging, Anton van Ingen, is even-
eens blij met de 25ste Nationale Dag
in Hengelo. “Daar zijn we ook zeker
trots op. Het Gelders Paard is van origi-
ne een paard dat in de Achterhoek zijn
oorsprong vond. Wij, als Hengelose
Marktvereniging, zijn dan ook ontzet-
tend blij om deze Nationale fokdag
voor de Categorale afdeling Het Gel-
ders Paard mede mogen te organise-
ren”. 

Evenals vele anderen is ook Van Ingen
zeer tevreden met de accommodatie.
Zelfs bij veel regen is het evenemen-
tenterrein nog goed bruikbaar. 

Van Ingen weet zich nog goed de eer-
ste keuring van het Gelders Paard te
herinneren. “De grondleggers ervan
waren mensen uit de regio van Henge-
lo. Die mensen kende ik en had er veel
contact mee. 
Mijn voorganger, de heer Harmsen,
heeft toen geprobeerd om die keuring
naar Hengelo te halen en dat is gelukt.
We zijn nog steeds heel blij met het
Gelders Paard in Hengelo”, benadrukt
Van Ingen.

Veel waardering voor Marktvereniging

Nationale Dag van het Gelders Paard voor de 25ste keer in Hengelo

Op het terrein De Hietmaat in Hengelo werd zaterdag 28 juli voor de 25ste
keer de Nationale Dag van het Gelders Paard gehouden. De Hengelose
Marktvereniging, als mede-organisator, kreeg veel complimenten voor
het goede verloop, de prachtige accommodatie en de gastvrijheid in de af-
gelopen 25 jaar. Op het keuringsterrein was een mooie en grote feestelij-
ke groene boog gezet.

Louis van der Velden, voorzitter Regio Gelders Paard, reikt de prijzen uit. Rechts Anton van Ingen, voorzitter Hengelose Marktvereniging,
kijkt toe.

Kritische blikken van de jury.

Na het goede rijden op de tweede dag van de Grand Prix in Amerika ver-
trok Erwin met goede moed richting Canada om daar deel te nemen
aan de zesde wedstrijd om het Wereld Kampioenschap Enduro. Het
weer was er al geruime tijd zeer goed en hierdoor waren de proeven en
de route zeer stoffig.

Eerste dag:
Het traject bestond op de eerste dag uit 55 kilometer route met drie
proeven en een extreme test met veel los zand en hele grote stenen. Het
rijden op de eerste dag begon goed en de controles konden goed ge-
haald worden. De proeven verliepen ook naar wens en Erwin kon het
tempo vanaf de zesde plaats goed volgen. 

De rijder uit Vorden leek af te stevenen op een achtste plaats maar in de
laatste extreme test kwam hij toch nog even ten val en hierbij knakte de
gaskabel. Doordat het gas vol open bleef staan duurde het lang voordat

Erwin zijn motor weer aan de praat had. Toen Erwin eenmaal zijn weg
weer kon vervolgen deed hij over de proef die normaal twee minuten
duurde nu tien minuten. Na de proef reed Erwin snel naar de tijdcon-
trole om het probleem te verhelpen maar hierbij liep hij wel vier straf-
minuten op. De laatste twee proeven moesten door Erwin gereden wor-
den met een motor die zeer hoog stationair liep en waarvan het gas niet
fijn terug wilde. Dit resulteerde niet in top tijden maar gelukkig wist hij
de dag nog wel af te sluiten op een tiende plaats.

Tweede dag:
De tweede dag werd begonnen met een nieuwe gaskabel en met veel
vertrouwen ging Erwin dan ook op pad. Ook tijdens de tweede dag was
het bijzonder warm maar ondanks dit gingen de proeven de gehele dag
zeer goed en zelfs op de lastige extremetest kon Erwin qua tijden goed
meekomen. Ook de crosstest ging op de tweede dag beter omdat hij een
aantal lastige dubbelsprongen nu ook in één wist te nemen. 

Ondanks dat hij in de eerste endurotest ten val kwam en het even
duurde voordat hij zijn machine aan de praat wist hij toch mooi negen-
de te worden in het dagklassement. Met deze uitslag behaalde Erwin
zijn beste resultaat van dit seizoen.

Op 18 en 19 augustus staat voor Erwin de derde wedstrijd om het Euro-
pees Kampioenschap Enduro op het programma in het Finse Heinola.

Plekkenpol behaalt beste resultaat van het seizoen in Canada
Honda-rijder Erwin Plekkenpol heeft afgelopen weekend bij de
zesde wedstrijd om het Wereld Kampioenschap Enduro in het Ca-
nadese Parry Sound zijn beste resultaat van dit seizoen weten te
boeken. De rijder uit Vorden reed een sterke eerste dag maar
kwam in de slotfase toch nog iets in de problemen waardoor hij
tiende werd. Erwin zette op de tweede dag zijn goede rijden verder
en reed zijn Honda naar een knappe negende plaats.

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

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

H. Mulder tel. 0575 - 45 14 86
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06 - 1533 8615
7227 DA Toldijk fax 0575 - 45 09 40

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

DOE JE MET SIKKENS
Voor een duurzaam resultaat kiest u een 

professionele verf. Combineer Sikkens 

Onol HS grondverf met Sikkens Rubbol SB 

hoogglanslak en u bent verzekerd van een 

uitstekend verfsysteem voor jarenlange 

bescherming. 

HARMSEN
Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo.Tel. 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl
Openingstijden: ma. t/m do. 08.30-17.30 uur, vr. 08.30-20.00 uur, za. 08.30-16.00 uur.

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

• Bestaande poorten aanpassen 
(o.a. elektrische bediening)

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk

Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06

demolenkolk@planet.nl

José la Croix 
Verpleegkundig

Overgangsconsulente

Toverstraat 7, Baak
Tel. 0575 - 56 03 81 

Veelal tegemoetkoming door zorgverzekeraar
Praktijk onder meer i.s.m. het Kruiswerk in
Baak / Zutphen / Doetinchem / Brummen / Groenlo

Voor de versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

Ervaren draaier
Wij zijn op zoek naar zelfstandig werkende draaier, die het beste

uit zichzelf wil halen. Kwaliteit staat bij ons voorop. Je weet van jezelf

dat je kwaliteit levert en dat je staat voor je werk. Ook als het com-

plexe zaken zijn en de tijd dringt.

Daar staat tegenover dat je een grote mate van zelfstandigheid en

eigen verantwoordelijkheid krijgt en mag nemen. Jouw kennis en

ervaring zorgen dat de werkzaamheden die gedaan moeten worden,

op de juiste wijze worden uitgevoerd.

Dat kan door je opleiding op VBO-niveau en door je ervaring, 

opgedaan in de praktijk.

MTS-er werktuigbouw
Onze schokdempers worden handmatig geassembleerd, conform de specificaties die de

klant in overleg met onze engineers is overeengekomen. De kwaliteit van uw werk bepaalt

mede het succes van onze klanten. Die willen maar één ding: winnen! U bent een jonge

enthousiaste MTS-er die intern wordt opgeleid tot monteur. U vindt het vanzelfsprekend

om kwaliteit te leveren. Bij gebleken geschiktheid kunt u doorgroeien naar de functie van

race-engineer.

Reageren
Uw reactie in de vorm van een korte brief met opleiding en (werk)ervaring 

ontvangen wij graag binnen 2 weken na verschijning van deze uitgave.

U kunt deze sturen aan:

Reiger Racing Suspension BV, T.a.v. de heer G. Seesing, Molenenk 5a, 7255 AX Hengelo gld.
Mailen mag ook: seesing@reigersuspension.com

Reiger Racing Suspension is een internationaal

opererend bedrijf met bijna 40 medewerkers.

Sinds 1989 zijn wij gespecialiseerd in de ontwik-

keling en productie van schokdempers voor de

auto- en motorsport. Het succes van Reiger

wordt mede bepaald door de kwaliteiten van

onze medewerkers. Dat vertaalt zich in een

lange erelijst van (internationale) overwinningen

in diverse takken van sport zoals het WK Rally,

le Dakar, WK zijspancross etc.

Actie badkamer compleet
Bestaande uit : 

  ( incl btw)

* Badcombinatie
* Wastafelcombinatie
* Wandklosetcombinatie
* Douchecombinatie
* Handdoekradiator

www.heegt.nl

Totaalinstallateur-Sanitair-Tegels

Heegt Installatie Tinbergenstraat 42 
7102 JL WinterswijkTel: 0543-518474

Heegt Installatie Molenenk 6
7255 AX Hengelo (gld)Tel:0575-465258 

SONNEVELD ADMINISTRATIE-
EN BELASTINGADVIESBUREAU

NO
AB

Wij zoeken een medewerk(st)er met een afgeronde opleiding op MBO-niveau 
(bijvoorbeeld Moderne Bedrijfs Administratie); te verrichten werkzaamheden:

- verzorging van financiële administraties

- verzorging van aangiften omzetbelasting

- samenstelling van concept jaarrekeningen

- verzorging van concept aangiften inkomstenbelasting

gedurende minimaal 16 uren per week, maximaal 32 uren per week.

Jaarrekeningen/aangiften aanvankelijk onder begeleiding van ervaren medewerkers
accountancy/belastingen; op termijn zelfstandig te verrichten.  

Adressering sollicitatie/CV: 
mr. AJCM Sonneveld, Kerkstraat 4a, 6996 AH Drempt.

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

Zutphen Emmerikseweg 22, 7227 DM  Toldijk,
Tel. (0575) 45 14 65



De Oranjestichting heeft ook dit jaar
weer diverse activiteiten op haar pro-
gramma staan. Zo zal op vrijdagavond
om 19.30 uur het festijn worden ge-
opend met een feestelijke optocht met
versierde wagens en fietsen. De mu-
ziekvereniging Nieuw Leven uit Steen-
deren zal voor de muzikale opluiste-
ring zorgen. Na de optocht zal de hul-
diging plaats vinden van Alie en Ber-
tus Opdam ter gelegenheid van het
feit dat zij voor de 40e keer in Olbur-
gen staan met hun schietsalon. Daar-
na zijn de kermisattracties geopend
en is er in zaal Steintjes gelegenheid
om een dansje te maken.

Zaterdagmorgen om 10.00 uur zal het
traditionele vogelschieten van start
gaan. Het dweilorkest "Mik nie uut"
zal het geheel gezellig muzikaal om-
lijsten. 's Middags is er een kinderacti-
viteit voor de jeugd van de basis-
school. 's Avonds is er weer gelegen-
heid om te dansen.

Evenals vorig jaar zal de zondag wor-
den begonnen met een brunch. Dit
jaar zal de brunch een Engels karakter
krijgen. (Voor deelname: van tevoren
aan melden). 

's Middags om 14.30 uur zal er een zes-
kamp worden gehouden. De deelne-
mende teams strijden om de hoogste
eer en worden graag aangemoedigd
door de toeschouwers.

Zaterdag en zondag is er volop dans-
muziek in zaal Steintjes. Ook zullen er
op het kermisterrein diverse attracties
aanwezig zijn.

Olburgse Kermis
Het jaarlijkse Oranjefeest te Olbur-
gen en Rha vindt dit jaar plaats op
vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag
12 augustus. Het jaarlijkse terug-
keerden festijn wordt gekenmerkt
door gemoedelijkheid en gezellig-
heid en is zeker de moeite van een
bezoek waard.

Afgelopen zaterdag was het zover. Na-
mens Automobielbedrijf Ruesink B.V.
werden door de heren René en Bert
Ruesink de nieuwe prachtig opvallen-
de rode shirts uitgereikt.

Een kleur die natuurlijk prachtig past
bij het automerk van Ruesink. Helaas
konden door vakanties een aantal le-
den van de commissie hier niet bij
aanwezig zijn.

Toernooicommissie T.V. Ruurlo

krijgt nieuwe shirts

De afgelopen paar jaar was de toernooicommissie van tennisvereniging
Ruurlo tijdens het Ruesink Open duidelijk herkenbaar aan hun helder
witte shirts. Ook shirts hebben niet het eeuwige leven en dienen na ver-
loop van tijd vervangen te worden.

Het concert wordt gegeven door een
trio van de Stichting Live Klassiek be-
staande uit: Giel Smeets (piano), Doro-
thee Becu (fluit) en Joan Penninkhof (vi-
ool) .Live Klassiek organiseert concerten
om de klassieke muziekbeoefening
door amateurs/bijna professionals te sti-
muleren. Het trio speelt onder andere
stukken van Bach, Brahms en Bizet. Spe-
ciaal voor de geiten wordt een composi-

tie 'van dieren in de muziek' gespeeld.
De opbrengst komt ten goede aan de
Stichting Heifer Nederland. Deze stich-
ting steunt mensen in ontwikkelings-
landen door het geven van dieren en
training in milieu- en diervriendelijk
boeren. Het concert begint om 11.00
uur. Bij regen gaat het concert niet
door. U vindt Groot Windenberg halver-
wege Vorden-Ruurlo, volg de borden.

Concert buiten tussen de geiten

Klassieke muziek klinkt zondag 12 augustus in het weiland live tussen de
geiten, tijdens een benefiet buitenconcert op de biologische geiten- en
zorgboerderij Groot Windenberg in Vorden.

Gelderland is qua kwaliteit en kwanti-
teit een van de toonaangevende pro-
vincies. Met 140 aangiften is dit de
grootste afdelingskeuring van Neder-

land. De rubrieken voor veulens zijn
traditiegetrouw groot in Gelderland
en hier zullen de fokstallen van Gel-
derland met trots hun jonge aanwas

tonen. Er zijn meer dan veertig veu-
lens opgegeven. De driejarigen zullen
in het stamboek worden opgenomen
en eventueel kunnen deze bij voldoen-
de punten worden doorgestuurd naar
de elitekeuring op zaterdag 15 septem-
ber in Maren-Kessel. De zadelrubriek
wordt ook in Gelderland steeds popu-
lairder. De moderne Haflinger welke
als recratiepaard zeer geliefd is, doet
het ook in dressuurwedstrijden goed.
Een haflinger in de Z-dressuur is zeker
geen bijzonderheid meer.
Op het eind van de dag, nog voor dat
de strijd om het Dag- en Erekampioen-
schap los barst, zullen bekende foks-
tallen als "Het Ligterink" - "Van de Veld-
wijk" - "Van de Beekenpieper" en "'t Jen-
tink" strijden om de hoogste eer in de
rubrieken Stalgroepen, Fokgroepen,
Generatiegroepen en Merries met af-
stammelingen.
Tevens zal er op deze dag nog een laat-
ste selectie plaatsvinden voor de Veu-
len- en Enterveiling welke ook op 15
september, gelijktijdig met de Ster- en
Elitekeuring,  plaatsvindt in Maren-
Kessel. Voor liefhebbers van paarden,
en in het bijzonder de Haflinger, is dit
een interessante dag om de ontwikke-
lingen in de fokkerij te volgen.

Centrale premiekeuring
Haflingers op PSC-Lichtenvoorde

Op zaterdag 11 augustus vindt in het Paardensportcentrum Lichtenvoor-
de, aan de Weijenborgerdijk 34 te Vragender de centrale premiekeuring
van de afdeling Gelderland voor haflingerpaarden plaats.

Tijdens dit spel, wat in teamverband
van ongeveer 8 kinderen wordt gelo-
pen, strijden ze onderweg op bepaalde
hinderenissen tegen elkaar. Tijdens
deze wandel kompasroute door de
bossen rondom Vorden gaat het om
snelheid, goede samenwerking en een
opperste concentratie. De Expeditie
Bronckhorst is speciaal bedoeld voor
kinderen tussen 6 en 12 jaar plus hun
ouders. De kosten bedragen 6 euro per
kind (inclusief bandana, toegang tot
het zwembad, ijsje, frites en een team-
foto op internet).

GEEN BUSVERVOER
De speciale Evenementen Bus die de

kinderen naar en van de Expeditie
Bronckhorst zou vervoeren rijdt niet
i.v.m. te weinig animo. 
Voor meer informatie over de 'Expedi-
tie Bronckhorst' kan men terecht bij
de VVV Bronckhorst, tel. 553222
www.vvvbronckhorst.nl

'Expeditie Bronckhorst' in en rondom
zwembad 'In de Dennen'
Woensdag 8 aug. wordt er tussen
10.00 en 18.00 uur in en rondom
het zwembad ‘In de Dennen’ te Vor-
den de ‘Expeditie Bronckhorst’ ge-
houden. Deze expeditie staat voor
speuren, spanning, sensatie en
strijd. Het evenement begint met
een wandeling vanaf het zwembad.

Ook wil het college een verbod voor
het vrachtverkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer op de Oude
Zutphenseweg tussen de Kerkhoflaan
en de Wildenborchseweg instellen.
Daarnaast wil de gemeente in gesprek
met de provincie Gelderland over het
verbeteren van de verkeersveiligheid
op de kruising van de Oude Zutphen-
seweg met de Zutphenseweg. 

In het bezwaarschrift dat eind afgelo-
pen week aan wethouder André Baars
is overhandigd, stellen de onderteke-
naars een aantal alternatieven voor.
Wat betreft de gevaarlijke situatie
voor de fietsers van en naar het zwem-
bad en de voetbalvelden, stellen de on-
dertekenaars: het langzame verkeer is
vooral afkomstig uit het dorp Vorden.
Laat dat verkeer gebruik maken van
het bestaande fietspad langs het spoor
dat uitkomt via het industrieterrein
op de Kerkhoflaan. 

De breedte van de Kerkhoflaan is zo-
danig dat aan beide zijden voldoende
ruimte is voor een gemarkeerd fiets-
pad van/ naar de Oude Zutphenseweg.
Wat betreft het te hard rijden van het
autoverkeer wordt geadviseerd om in
de Oude Zutphenseweg een aantal
snelheidsremmende sluizen aan te
leggen, zoals dat bijvoorbeeld het ge-
val is bij de sluizen in Eefde. Om het
oneigenlijk gebruik van de Oude Zut-
phenseweg tegen te gaan zou de beste
oplossing zijn om deze weg geheel

voor het vrachtverkeer af te sluiten,
met uitzondering van het bestem-
mingsverkeer middels een systeem
van ontheffing. Om de geluidsoverlast
tegen te gaan, is het volgens de onder-
tekenaars het beste de grastegels om
te draaien. In het verkeersbesluit is de
Oude Zutphenseweg tussen de Kerk-
hoflaan en de Galgengoorweg toegan-
kelijk voor vrachtverkeer. Het is aanne-
melijk dat het vrachtverkeer deze rou-
te zal volgen richting Wildenborchse-
weg. De Galgengoorweg is in de zo-
merperiode een druk bereden toeristi-
sche fietsroute die volgens de VVV Vor-
den jaarlijks door circa 35.000 fietsers
wordt gebruikt. De aanwezige graste-
gels zullen voor lawaaioverlast zorgen
indien de verkeersintensiteit zal toe-
nemen. De getroffen maatregelen aan
de Oude Zutphenseweg zullen daarbij
voor precedentwerking gaan zorgen,
zo wordt in het bezwaarschrift ge-
steld.

Andere belangrijke argumenten waar-
om de Oude Zutphenseweg niet voor
het personenverkeer moet worden af-
gesloten is dat dan de bereikbaarheid
voor hulpdiensten als brandweer, poli-
tie en ambulance aanzienlijk slechter
wordt. 

De voorgeschreven 15 minuten bereik-
baarheidslimiet zal worden overschre-
den, zeker als in de zomerperiode,
wanneer er veel toeristen op de cam-
pings verblijven, zal een aanrij route
via de Dorpsstraat een ernstige belem-
mering voor de snelle inzet van alle
hulpdiensten zijn. Ook stellen de ‘be-
zwaarmakers’ dat door het afsluiten
van de Oude Zutphsenweg voor alle
autoverkeer, dat ongewenst verkeer op
de onverharde wegen zoals het Lekke-
bekje het zeer ongewenste gevolg zal
zijn. Het toerisme, speerpunt in het
beleid van de gemeente Bronckhorst,
zal onevenredig overlast vinden bij het
bereiken van de diverse bestemmin-
gen. Het fysiek afsluiten van de Oude
Zutphenseweg is zeer nadelig voor de
agrarische sector, hun toelevering- en
loonwerk- bedrijven. Door om te rijden
door de kern van Vorden zal de ver-
keersdrukte in de Dorpsstraat nog
meer toenemen en volledig kunnen
dicht slibben’, zo wordt in het be-
zwaarschrift aangegeven.

Gemeente moet afzien van fysiek afsluiten Oude Zutphenseweg

Aanwonenden Galgengoorweg
en daarop aansluitende wegen
dienen bezwaarschrift in
De heren Jan Zweverink en Frans
de Steur, wonend aan de Venne-
mansweg, hebben mede namens
het overgrote deel van de circa 70
van de aanwonenden van de Gal-
gengoorweg en aansluitende we-
gen, bij de gemeente Bronckhorst
een bezwaarschrift ingediend, af te
zien van het fysiek afsluiten van de
Oude Zutphenseweg ter hoogte
van de Berkel. Onlangs heeft het
college bekend gemaakt dat, om de
verkeersveiligheid van de Oude
Zutphenseweg te verbeteren dit te
willen doen. Verder stelde het colle-
ge voor om de knip tussen de Oude
Zutphenseweg en de Almenseweg
weer open te stellen voor het gemo-
toriseerde verkeer als de fysieke af-
sluiting gerealiseerd is.

Men kan zich daarvoor zaterdagmor-
gen 11 augustus tussen 9.00 en 12.00
uur inschrijven (tevens het inschrijf-
geld voldoen) en daarna starten bij het
clubhuis aan de Eikenlaan 2A in
Vorden of vanaf heden aanmelden via

tel. 0545-273810 of 
TDMartijn@hotmail.com

Tijdens deze trip zal in de buurt van
Tecklenburg worden gekampeerd,
waarna zondagmorgen via een prach-
tige route de terugreis naar Vorden
wordt gemaakt. 

De totale afstand (heen en terug) be-
draagt circa 600 kilometer.

Graafschaprijders naar
Teutoburgerwald
De VAMC De Graafschaprijders or-
ganiseert het komend weekend
een tweedaagse trip naar het Teu-
toburgerwald.



De website van
Attractiepark Slagharen
is onlangs vernieuwd.
Hierbij waren de
functionaliteit en de
gebruiksvriendelijkheid
enkele speerpunten.
Daarnaast werd het
digitale aanbod verder
verbreed. 

De site www.slagharen.com
trekt dagelijks veel

bezoekers voor het boeken

van een vakantie in

Attractiepark Slagharen en

het bestellen van e-tickets of

abonnementen. Daarnaast

wordt de website uiteraard

gebruikt als oriëntatiekanaal

voorafgaand aan het dagje

uit of de vakantie in het

park. Op de homepage kan

gekozen worden voor de

actuele aanbiedingen voor

een meer-daags verblijf in

een wigwam, vakantiehuisje,

stacaravan of op de gezins-

camping. 

De website van Attractiepark

Slagharen biedt een online

kalender die de voordeligste

vakanties in kaart brengt en

aangeeft of de gewenste

accommodatie vrij is. 

De klant kan op ieder

moment van de dag een

boeking maken.

Op www.slagharen.com is

ook een overzicht van de

shows en parades, informatie

over de ruim veertig attrac-

ties, de diverse restaurants

en de zwembaden te vinden.

Voor de mensen die het liefst

overdekt zwemmen is er het

Bergbad. Breng uren door in

een fantasiewereld van water,

bergen, sneeuw en ijs. Wees

gerust, het water heeft geen 

ijzige temperatuur, maar is

heerlijk verwarmd.

Dan is er ook nog Sunny

Beach, het zonnige strand van

Slagharen. Een waar speelpa-

radijs in het water! Terwijl de

kinderen zich vermaken in het

speelparadijs, kunnen de ou-

ders lekker uitrusten in een

strandstoel. Genieten voor het

hele gezin. Natuurlijk kun je

ook een paar uurtjes zwem-

men en daarna genieten van

alle attracties op het park.

Berg je zwemspullen op in één

van de bagageboxen en je kunt

weer verder genieten van al

het moois.

Voordeel op
www.slagharen.com

Langer genieten van alle attracties

Wervelende Parade
in de zomervakantie

tijdens de zomermaanden in Slagharen

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

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

Maar ook de Zomerparade is
een absolute aanrader. Elke
dag vindt om 16.00 uur in
Attractiepark Slagharen de
spectaculaire Zomerparade
plaats. Tijdens dit unieke
evenement komen onder
andere bijzondere Oldtimers,
dansers en danseressen in
prachtige kostuums voorbij.
De parade kent diverse verras-
sende elementen onder meer
het Circus, de Hill Billy Band
en avontuur. Mis het niet.

OVERIJSSELS
VECHTDAL - 
De crew van het RTL 4
programma Bestemming
Nederland was deze
zomer te gast in het
Overijssels Vechtdal. 
Een deel van de opnames
vond plaats in Attractie-
park Slagharen. 

De gemeente Hardenberg

diende als thuisbasis van de

presentatoren Stella Gom-

mans, Mariska van de Kolck

en Erik Bouwman en als

entourage voor de opnames. 

Er werden o.a. opnames

gemaakt op de Vecht bij

Hardenberg en er werd een

uitgebreid bezoek gebracht

aan Attractiepark Slagharen. 

De laatste dag stond geheel in

het teken van de regio en lag

de nadruk op de bijzondere

natuur van het Vechtdal. 

De uitzending maakte onder-

deel uit van een reeks aan

promotiemiddelen 

om het

Overijssels 

Vechtdal als 

vakantieregio 

in de schijn-

werpers te 

zetten.

Ontcijfer de rebus en win gratis entree!
Attractiepark Slagharen houdt
in samenwerking met deze
krant een rebus voor kinderen
tot en met 12 jaar. Er zijn
maar liefst tien speciale toe-
gangskaarten te winnen. 

De winnaars kunnen, samen
met drie familieleden of vrien-
den, een hele dag gratis ge-
bruik maken van alle attrac-
ties, voorstellingen, optredens
en zwembaden welke 
Attractiepark Slagharen te bie-
den heeft. Zelfs de Circus-
voorstellingen zijn inbegrepen.

Wat moet je doen om te kun-
nen winnen? Heel simpel, je
bekijkt de rebus eerst heel
goed. Probeer van de plaatjes
en de aanwijzingen een tekst te
maken. Je weet dan meteen
waarom je naar Sunny Beach
moet gaan. Weet je de tekst,
schrijf het dan op een mooie
kaart of tekening voorzien van
je naam, adres en leeftijd en
zend jouw antwoord binnen
twee weken naar de redactie
van deze krant. 
De prijswinnaars worden bin-
nenkort bekend gemaakt.

Gedurende het hoogseizoen

van 14 juli tot en met 26

augustus is het Attractiepark

geopend van 10.00 uur tot

maar liefst 19.00 uur. Dat

betekent langer genieten van

alle attracties, zwembaden,

shows, voorstellingen en

optredens. Zet het in je

agenda en kom ook in het

hoogseizoen naar Slagharen.

RTL4 Bestemming Nederland in Slagharen
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Het Bronzen Keurmerk richt zicht op
de thema's zorg, welzijn en veiligheid.
Sutfene hecht veel waarde aan de juis-
te balans tussen de kwaliteitseisen die
gelden voor zorg aan de ene en het
welzijn en de tevredenheid van de
cliënten aan de andere kant. 
Bonnes Venema, bestuursvoorzitter
Sutfene: "Het behalen van het Bronzen
Keurmerk is vooral een inspanning ge-

weest van onze cliënten, locatieraden
en  medewerkers". Sutfene heeft een
Bronzen Keurmerk intramuraal en
één voor de extramurale zorg- en
dienstverlening behaald. In verband
met de vakantieperiode zal de officië-
le uitreiking plaatsvinden in septem-
ber. Het Bronzen Keurmerk in de zorg
wordt verleend aan instellingen voor
verpleging en verzorging. 
Het keurmerk is een initiatief van ver-
schillende zorgverzekeraars samen
met Stichting Perspekt, Stichting
Cliënt & Kwaliteit en Stichting Lande-
lijke Organisatie Cliëntenraden. 
Doel van het Bronzen Keurmerk is te
komen tot verbetering van de zorg, de
veiligheid en het welzijn van mensen
in thuiszorg, verpleeg- en verzorgings-
huizen.

Stichting Sutfene ontvangt
bronzen keurmerk
Stichting Sutfene heeft het Bron-
zen Keurmerk in de zorg behaald.
In maart werd Sutfene getoetst
door een auditteam van de Stich-
ting Perspekt. Naar aanleiding van
die toets én het resultaat van het
onderzoek naar de cliënttevreden-
heid is nu het Bronzen Keurmerk
toegekend aan Sutfene.

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

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

gave bij de Wehme.

• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-
centrum. Op ma-, wo- en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

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

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

• Openstelling Museum voor Heili-
genbeelden met speciale tentoon-
stelling "Cuypers op de Kranenburg"
in de Antoniuskerk. Iedere dinsdag,
donderdag/zondag 11.00-17.00 uur.

AUGUSTUS
8 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
9 Klootschietgroep de Vordense Pan
9 HSV de Snoekbaars 55 plus wed-

strijden
14 ANBO fietsend in beweging vanaf

Kerkplein tel 55 19 09 of 55 15 97
15 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
16 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 HSV de Snoekbaars Senior wed-

strijden
22 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
23 HSV de Snoekbaars 55 plus wed-

strijden
23 Klootschietgroep de Vordense Pan
25 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+

in de Wehme info tel 55 20 03 
25 HSV de Snoekbaars Senior wed-

strijden
29 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
30 Klootschietgroep de Vordense Pan

AGENDA VORDEN

Na aanleiding van uw artikel in het
Contact van dinsdag 24 juli jl.
wil ik graag het verhaal van een
frequente vakantieganger van uw
gemeente met u delen.

Geboren en getogen in Vorden kreeg
ik een paar jaar geleden de kans om
een stukje grond te kopen met een re-
creatiewoning dat al tijden bij ons in
de familie was. In 1963 uit Vorden ver-
trokken en met een hoofd vol nostal-
gie probeerde ik mijn man warm te
maken voor dit plan. Na aanvankelijke
aarzeling (hebben we genoeg tijd en
zin om zo vaak te gaan dat zoiets ren-
dabel is?) besluiten we er voor te gaan.
Mijn man reist de hele wereld rond
voor zijn werk. Geen wonder dat hij in
de vakantie niets heerlijker vindt om
na een uur reizen op zijn eigen stekje
een beetje hout te zagen, lezen bij de
haard van oude kranten, etc. We hoe-
ven dan ook niet te bedenken wat on-
ze ideale vakantie plek is. Er zijn leuke
wandelingen uitgezet, activiteiten die
we wekelijks in Contact lezen te over.
Onze kleinkinderen hebben het nog
over 'Berend dag'.
Verrassend leuk de Staringavonden.
Zo veel leuke activiteiten. Vriendelijke
mensen en rust. In de randstad kun je
dat niet meer vinden! Zoveel onze, he-
laas nog schaarse vrije tijd, het toelaat
zijn we in onze geliefde achterhoek.
Altijd weer uitgerust komen we er van-
daan. Het is hier goed toeven! Zouden
dat al die mensen in de file naar
Frankrijk weten? Vertel het maar niet
door. Voor je 't weet heb je hier ook
file op de oude Zutphenseweg!

Met hartelijke groet,
Mw. Ritte van der Hucht-Emsbroek

(Galgengoorweg 1, Vorden)
Hogesteeg 6
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‘Dan ga ik weer naar huis terug’, zo be-
sloot de jonge Mechteld. Maar dat was
tegen het zere been van de ‘heer van
Vorden’, de vader van Mechteld. En
toch kwam het weer goed tussen ou-
ders en dochter. Op voorspraak van
Graaf Oswald kwam Mechteld vervol-
gens terecht bij de oude kasteelvrouwe
van huis Batenburg, onder de rook
van Nijmegen. En daar bij Vrouwe Ag-
nes Bronkhorst van Batenburg zette
Mechteld, de zus van Berend van
Hackfort, de eerste schreden op weg
om een goede hofdame te worden. En
wat Mechteld in Batenburg beleefde
staat allemaal beschreven in het boek-
je “Mechteld op wolvenjacht’ dat vori-
ge maand op de markt is verschenen.
Tijdens de onlangs gehouden Berend-
dag werden tientallen boeken gesig-
neerd door de schrijfster Martine Let-
terie.

Na een vijftal boeken over Berend van
Hackfort te hebben geschreven, is dit
het eerste boek over diens zuster
Mechteld. Martine: ‘Er was eigenlijk
geen boek voor ‘meiden’. Dus leek het
de uitgeefster van mijn boeken een
goed idee om ook eens speciaal voor
deze groep een boek te schrijven en

werd het een boek over Mechteld. Ik
heb er veel research voor gedaan. Ik
ben ook een aantal keren naar Baten-
burg geweest om zo wat ideeën op te
doen. In de jaren dat Mechteld leefde
kwamen er regelmatig wolven vanuit
het Reichswald (een groot bosgebied
in Duitsland ter hoogte van Gennep)
richting de steden en de dorpen. Wan-
neer de kippen ‘op’ waren trokken ze
verder het land in, op zoek naar voed-
sel. Mechteld maakte het van nabij
mee, vandaar ook de titel van het boek
‘Mechteld op wolvenjacht’.

Wanneer ik op onderzoek in de archie-
ven duik stuit ik altijd wel op dingen
waaruit een leuk, sfeervol verhaal is te
schrijven’, zo zegt Martine Letterie.
Momenteel is de Vordense schrijfster
met een wel heel ander boek bezig.
Martine: ‘Sinds ik schrijfster ben heeft
er altijd in mijn achterhoofd gespeeld
om ooit nog eens een boek over mijn
vader Frank Letterie te schrijven. Met
name over de periode toen mijn vader
9-14 jaar was. Het boek dat volgend
voorjaar zal verschijnen, is ook inder-
daad bedoeld voor kinderen in die
leeftijdsgroep. Het boek speelt zich af
in de Tweede Wereldoorlog. Mijn opa

Martinus Letterie werd toen door de
Duitsers opgepakt en later door hen
om het leven gebracht. Dat gebeurde
in 1942 in een Duits concentratie-
kamp.

Mijn opa mocht, toen hij nog in Neder-
land in kampen in Schoorl en Amers-
foort verbleef, eerst wekelijks, daarna
eens per maand, een briefje naar huis
schrijven. In één van die brieven, ge-
richt aan mijn vader, schreef opa Mar-
tinus Letterie dat, mocht er iets met
hem gebeuren, mijn vader voor zijn
moeder, broer Jan en zus Tineke
moest zorgen. En dat heeft hij ook in-
derdaad gedaan. Met veel liefde en in-
zet heeft hij die taak op zich genomen
en dat als jongen in de leeftijd 9 tot 14
jaar. Denk aan de hongerwinter 1944,
toen trok mijn vader er met de fiets op
uit om bij de boeren melk, brood en
aardappels te halen. De fietstassen wa-
ren door buurvrouwen uit oude
vloerkleden gemaakt.

De verantwoordelijkheid die toen op
zijn schouders kwam te liggen maakte
hem in die periode als kind, tot een
volwassen persoon. De plekken waar
hij in de oorlogsjaren het voedsel haal-
de, heb ik samen met hem bezocht.
Mijn vader vindt het overigens best
leuk dat ik dit boek over hem schrijf.
Je begrijpt dat het ook voor mij een
zeer speciaal boek is. Een boek schrij-
ven over een periode uit het leven van
je eigen vader, heeft natuurlijk een
heel andere impact dan het schrijven
over bijvoorbeeld Berend van Hack-
fort. Wanneer het boek over mijn va-
der straks uitkomt, denk ik dat ik er
zeer trots op zal zijn dat ik het heb ge-
schreven’, zo zegt Martine Letterie.

Na 'Mechteld op wolvenjacht'

Martine Letterie bezig met boek
over haar vader Frank

Stel je voor anno 2007, vader, moeder met een dochter van bijna acht jaar.
Als ouders zeg je tegen elkaar, dat het goed zou zijn dat onze dochter nu
al wordt ‘klaargestoomd’ om later in de maatschappij goed te kunnen
functioneren. Ondenkbaar toch? Eeuwen geleden de normaalste gang van
zaken. Bij roofridders, edele ridders en hun charmante echtgenotes wer-
den zoon en dochter inderdaad al op zeer jeugdige leeftijd voor ‘dag en
nacht’ en dat maandenlang, naar veelal bevriende edellieden uitgezonden
om het vak te leren. Zo ook besloten de ‘heer van Vorden’ en zijn gemalin
om de bijna achtjarige dochter Mechteld de wijde wereld in te sturen met
de boodschap ‘zorg er voor dat je een goede hofdame wordt’. De eerste ‘uit-
zending’ mislukte. Mechteld kwam er achter dat heer Wijnand en vrouwe
Sophia niets moesten hebben van Beer, het hondje van Mechteld.

Martine Letterie.

Van 12 augustus t/m 9 september 2007
exposeren 7 kunstenaars in het bijge-
bouw van de Zwiepsemolen Zwiepse-
weg 165 te Zwiep. Deze groepstentoon-
stelling heeft als thema "WIND".

De individuele werken zullen door
"wind" in beweging zijn of er mee te
maken hebben. De opening is op 12
augustus om 14.00 uur. 

Deelnemers van het kunstenaarscollec-
tief ‘KOMPLX’ zijn: Marijke van Epen,
Mirjan Koldeweij, Elly Overberg, Ger
Stadman, Béa Verheul, Peter van de
Waal en Laurens Westhoff.

De tentoonstelling is te bezichtigen op
de openingsdatum 12 augustus van
14.00-17.00 uur en op 18, 19 en 26 au-
gustus en 1, 2, 8 en 9 september van
10.00-17.00 uur.

Komplx
KOMPLX exposeert haar 2e ten-
toonstelling bij de Zwiepsemolen
in Zwiep.

De crosscommissie van de Graafschap-
rijders heeft in de week voorafgaande
aan de cross veel werk verzet om het
circuit in optimale staat te krijgen. Dit
is mede dankzij de hulp van Jan Groot

Enzerink, van het gelijknamige loon-
bedrijf, uitstekend gelukt. Tijdens de
cross een valpartij. Geert Snellenberg
en Gerwin Bijenhof moesten vanwege
een blessure de strijd voortijdig staken. 

Na controle in het ziekenhuis zijn ze
gelijk huiswaarts gekeerd en hopen zij
snel hun geliefde sport, crossen, weer
op te pakken. Voor de tijdwaarneming
was het zaterdag een hele klus om de
uitslagen op papier te krijgen. In to-
taal werden er 1508 ‘doorkomsten’ ge-
teld. Mede omdat diverse rijders tus-
sentijds van motor wisselden was het

even een gepuzzel. Maar uiteindelijk
werden de bloemen, gratis beschik-
baar gesteld door bloembinderij Kette-
lerij onder de terechte winnaars ver-
deeld.

De uitslagen waren als volgt: 1 team
Marcel Bulten en Harald Wolsink 101
ronde; 2 team Winand Hoenink en
Wouter Dijkman 100 ronden; 3 team
Rob ten Have en Jasper Groot Roessink
98 ronden; 4 team Michel Reins en
Raymond Driessen 98 ronden; 5 Team
Wim Schoemaker en André Schoema-
ker 97 ronden.

Team Marcel Bulten en Harald Wolsink wint 'twee-uurs-cross' Graafschaprijders
Marcel Bulten en Harald Wolsink
hebben zaterdagmiddag als team
de ‘twee-uurs-cross van de VAMC De
Graafschaprijders op hun naam ge-
schreven. Zij brachten het in die
twee uren op het Delden circuit tot
precies 101 ronden, één ronde
meer dan het duo Winand Hoe-
nink en Wouter Dijkman.

Wedvlucht vanaf Bergerac over een af-
stand van ruim 900 kilometer: comb.
J.Meyer&Zoon; 1, 3, 4, 10; comb. A en A
Winkels 2, 7, 8, 9; M.M. Tiemessen 5,
11; H.J. Stokkink 6. Wedvlucht vanaf
Pommeroeul over een afstand van
ruim 260 kilometer: 
M.M. Tiemessen 1, 9, 12, 17; 
Comb. A/A Winkjels 2, 6, 7, 8, 13, 14, 19; 
H.A. Eykelkamp 3; 
E. Bruinsma 4, 10; 
R. de Beus 5; 
D.J. Gotink 11; 
Wieneke Winkels 15; 
T.J. Berentsen 16;
C. Bruinsma 18, 20.

P.V. Vorden





Vandyck Royal, Vossen
en Linolux

Effen en gestreepte baddoeken
in vele kleurstellingen.

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

HOESLAKENS KUSSENS
Jersey hoeslakens

Mooie kwaliteit en keuze uit
maar liefst 16 kleuren.

100% katoen
90 x 200 van 14,95 voor 9,95

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

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

180 x 200 van 23,95 voor 19,95

Waterbed maat van 25,95 voor 21,95

Cinderella basic katoenen
hoeslakens

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

90/200 van 14,95 voor 10,95

90/220 van 14,95 voor 12,95

140/200 van 21,50 voor 14,95

160/200 van 22,95 voor 17,95

180/200 van 27,95 voor 19,95

180/220 van 29,50 voor 22,95

slopen 60/70 2 stuks nu 8,95

Cinderella lakens
100% katoen

160/260 van 16,95 voor 12,95

200/260 van 24,95 voor 19,95

240/260 van 27,95 voor 21,95

Satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

80/200 van 23,95 voor 19,95

90/200 van 24,95 voor 21,95

140/200 van 34,95 voor 28,95

160/200 van 39,95 voor 32,95

180/200 van 42,95 voor 35,95

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

Perkal katoenen hoeslaken
Sterk en toch heerlijk zacht

80/200 van 24,95 voor 13,95

90/200 van 25,95 voor 14,95

90/220 van 27,95 voor 16,95

140/200 van 35,95 voor 22,95

160/200 van 39,95 voor 25,95

180/200 van 43,95 voor 27,95

180/220 van 46,95 voor 29,95

slopen 60/70 2 stuks nu 11,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 pers. van 29,95 voor 19,95

2 pers. van 42,95 voor 27,95

litsjum. van 48,95 voor 34,95

onderslopen 60/70 nu 2 voor 12,95

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

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

van 39,95 nu 2 voor 49,95

Stevig latex kussen met latex staaf-
jes en synthetische bolletjes.

nu 29,95

Cool touch kussen anti-allergisch,
tijk met natuurzijde

van 37,95 nu 2 voor 49,95

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

van 39,95 voor 29,-

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

65% donzen kussen met opstaande
rand

van 159,- nu 99,-

PARTIJ BADJASSEN
Vanaf 19.95

KEUKEN
Kinder badjassen vanaf 14,95

Zomer badjassen vanaf 29,95

ZOMER
opruiming

Saunadoeken
2 meter lang in diverse kleuren

Van 24.95 Nu 16.95

Vandijck badmat
(Lussenmat) 100%katoen.

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

Synthetische badmatten
Vanaf 9.95

Hotelmat 100% katoen
Vanaf 5,95

Prestige badgoed
in vele kleuren zowel gestreept als effen

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

STRANDLAKENS
Keuze uit wel 100 designs

Strandlakens vanaf 16,95

Kinder strandlakens vanaf 9,95

Honderden DEKBEDSETS
met kortingen tot 70%

1 persoons van 85,- nu 29,-
2 persoons van 115,- nu 39,-
Litsjumeaux van 135,- nu 39,-

Keukensets keukendoek + theedoek

ELIAS, DDDDD + Jorzolino va. 4,95

Halflinnen theedoeken NU 2,95

Linnen glazendoek NU 3,95

Ovenwanten Elias 2 voor 7,95

pannenlappen Elias 2 voor 3,95

Keukenschorten

Vanaf 9,95 p/st.

MAÏSVULLING 90% DONS
KATOEN OF ZIJDE (anti allergisch)

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

1 pers. xl 140/220 van 69,95 nu 34,95 voor 49,95 nu 69,95

2 pers. 200/200 van 89,95 nu 49,95 voor 69,95 nu 99,95

litsjum. 240/200 van 109,00 nu 59,95 voor 79,95 nu 109,95

litsjum. xl 240/220 van 119,00 nu 69,95 voor 89,95 nu 119,95

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

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

Donzen dekbedden
65% eendendons 4-seizoenendekbed,
1 pers. 140/200 van 159,- voor 79,-
1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 89,-
2 pers. 200/200 van 249,- voor 125,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 145,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 159,-

4-seizoenen donsdekbed, 95% zachte
ganzendons, carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 379,- voor 199,-
1 pers. xl 140/220 van 439,- voor 219,-
2 pers. 200/200 van 559,- voor 299,-
litsjum. 240/200 van 679,- voor 359,-
litsjum. xl 240/220 van 799,- voor 399,-

BADGOED

DEKBEDSETS

Zomerdekbedden

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

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

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

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