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Verschijning weekblad Contact i.v.m. vakantie

Door de beperkte bezetting i.v.m. vakanties verzoeken wij 
berichten en advertenties voor Contact Noord, Midden en
Zuid en Ruurlo van week 33 (14 t/m 19 augustus) aan te 
leveren voor of op donderdag 10 augustus a.s. voor 12.00 uur.
Voor de overige weken gelden de normale aanlevertijden.

Contact Warnsveld van zaterdag 19 augustus verschijnt niet

Onze kantoren zijn tijdens de vakantieperiode normaal geopend.

Redaktie weekblad Contact

De rit is tevens een klassementsrit
meetellend voor het Nederlands kam-
pioenschap. Als bijzondere attractie
zal ook de bierwagen van Brandbieren
deelnemen. De rit voert de deelne-
mers door een schitterend coulissen
landschap en langs een aantal prachti-
ge landhuizen en kastelen in Vorden.
Alvorens s'middags vanaf 13.15 uur
het tweede gedeelte van de Kastelenrit
van start gaat, zal burgemeester Henk
Aalderink om 13.00 uur een wel-

komstwoord spreken. Het vertrek is
s'morgens vanaf 9.45 uur bij kasteel
Vorden. Hier vindt ook de middagstop
plaats. Terwijl de aanspanningen in de
omgeving hun rit rijden vindt er bij
kasteel Vorden een showprogramma
plaats met onder meer een carrousel-
nummer door de 'Gypsy Horses' Ver-
der een demonstratie van de LR en PC
'De Graafschap' en een optreden van
Valkerij Schaap. Dit programma be-
gint om 10.45 uur en zal ook s'mid-

Zondag 13 augustus

Kastelenrit voor traditioneel gerij

Aanspanning 'In de Reep'n e.o.' organiseert zondag 13 augustus voor de
30e keer de Kastelenrit voor 'traditioneel gerij'. Het publiek, altijd in gro-
te getale aanwezig, kan deze dag genieten van een rijdend museum dat be-
staat uit circa 80 aanspanningen met uitsluitend authentiek gerij en
nieuwe rijtuigen gemaakt naar authentiek voorbeeld.

dags om 14.00 uur op de kasteelweide
worden gehouden. De toegang is gra-
tis. De Kastelenrit wordt tegen 15.30
uur afgesloten met een defilé door het
dorp. 

Na afloop zal op het terrein bij kasteel
Vorden aan het publiek uitleg worden
gegeven over de aanspanningen. Aan-
sluitend zal de prijsuitreiking plaats
vinden. Burgemeester Henk Aalderink
zal dan tevens de Prijs van de gemeen-
te Bronckhorst uitreiken. Deze prijs
wordt toegekend aan het schoonste
geheel van deze dag. De prijs kan dus
door zowel een gejureerde als een niet
gejureerde deelnemer worden gewon-
nen.. De organiserende vereniging 'In
de Reep'n stelt een prijs beschikbaar
voor het mooiste geheel, geselecteerd
uit leden van de organiserende vereni-
ging. Voor de gejureerde deelnemers
zijn er prijzen te winnen in de rubriek
1 (traditioneel gerij) en rubriek 2
(nieuw gerij naar authentiek voor-
beeld).

DE ROUTE ZIET ER DEZE ZONDAG
ALS VOLGT UIT: 
Ochtendroute, vertrek weide kasteel
Vorden-Schuttestraat, Schimmeldijk,
Waarlereweg, Lindeseweg (kasteel
Kieftskamp),  Kostedeweg, Kostedezij-
weg, Schuttestraat, Geurkenweg, Ei-
kenlaan, Bekmansdijk (kasteel On-
stein), Onsteinseweg, Ruurloseweg,
Wierseralle (kasteel de Wiersse), Scho-
neveldsdijk (kasteel Medler), Wiersse-
broekweg, Mosselseweg, Kapelweg,
Wildenborchseweg (kasteel de Wil-
denborch), Nijlandweg, Wildenborch-
seweg, Galgengoorweg, Enzerinck-
weg, Larenseweg, na 150 meter rechts
huize Enzerinck, Almenseweg (kasteel
den Bramel), Burgemeester Gallee-
straat, Stationsweg, Horsterkamp (kas-
teel Vorden).

MIDDAGROUTE: 
vertrek weide kasteel Vorden, Schut-
testraat, Vordensebosweg- Christina-
laan, Willem Alexanderlaan, Nieuw-
stad, Deldenseweg, Rondweg, Elders-
maat (kasteel Hackfort), Baakseweg,
Hackfortselaan, Boshuisweg, Vierak-
kersestraatweg, (kasteel Suideras), Ba-
ron van de Heijdelaan, Hackforterweg,
Baakseweg, Riethuisweg, Hammink-
weg, Veldslagweg, (verzamelpunt voor
het defilé), Horsterkamp- Nieuwstad,
Raadhuisstraat, Dorpsstraat, Horster-
kamp, inrit kasteel Vorden.

Hij speelt op het historische Lohman-
orgel werken van Johann Sebastian
Bach, Fuge g-moll en van Johann
Christiaan Bach Sonata in G-dur. Hier-
na volgen twee werken van W.A.Mo-
zart nl. Variatione in G en Fuge g-moll.

IJsbrand ter Haar (1982) studeert orgel
tweede fase aan de Messiaen Acade-
mie te Arnhem/Zwolle/Enschede en
hoopt binnen enkele maanden eind-

examen te doen in de Sint Walburgis-
kerk te Zutphen en de Martinikerk te
Doesburg. Hij studeerde eerste fase te
Arnhem bij TheoJellema. IJsbrand
won enkele orgelconcoursen in de af-
gelopen jaren waaronder het Govert
van Wijn concours in Maassluis. Ver-
der is hij orgeldocent en heeft een pri-
vé-lespraktijk voor orgel, klavecimbel
en basso continuo/harmonieleer. Hij is
organist van de R.K.-Wijngaardparo-
chie te Arnhem en de protestantse
kerk 'De Oude Jan' te Velp. Hij is tevens
dirigent van het koor Montferland.
Dorpskerk Vorden. Donderdag 10 au-
gustus 2006 aanvang 15.30 uur, collec-
te.

Muziek Dorpskerk Vorden
Dondermiddag aanstaande is het
de beurt aan IJsbrand ter Haar uit
Arnhem om een middagconcert te
verzorgen in de Dorpskerk van Vor-
den.

Woensdagmiddag 16 augustus wordt
er onder deskundige leiding een fiets-
tocht langs de Vordense kastelen geor-
ganiseerd. Een tocht met een lengte

van circa 33 kilometer. De start is om
13.30 uur vanaf de VVV winkel aan de
Kerkstraat. Daar vindt vanaf 13.00 uur
ook de kaartverkoop plaats.

Achtkastelenfietstocht

Zondag 20 augustus

Oriënteringsrit

12.30 uur
Oriënteringrit voor fietsen, circa 30 ki-

lometer met halverwege een rustpunt.

Deze tocht gaat door de prachtige en

bosrijke omgeving.

Aan deze tocht kan door alle gezins-

leden worden deelgenomen.

Inleggeld: € 1,50

Opgave van 12.00 tot 13.30 uur

Bij café d’n Olde Kriet

Start vanaf 12.30 uur

Er wordt tussen 12.30 en 14.00 uur

met 6 personen tegelijk gestart.

16.30 uur
Optreden Jubal bij d’n Olde Kriet.

17.00 uur 
Officiële opening feestweek.

18.00 uur
Muzikale omlijsting verzorgt door d’n

Olde Kriet.

Voor u ligt de feestkrant van het

oranjefeest Vierakker-Wichmond.

Zoals u allen weet zal dit jaar de

feestweek iets andere zijn qua op-

zet.

We zullen dit jaar niet starten met

het vogelschieten, maar met de

oriëntatietocht op de fiets. Niet vanaf

de tent, maar vanaf een plaatselijke

horecagelegenheid. Dit jaar „d’n Olden

Kriet”.
Onze muziekvereniging Jubal zal na

afloop van de fietstocht een klein

concert geven en gedurende de feest-

week bijna alle dagen van de partij

zijn. Hiervoor alvast dank voor jullie

medewerking.

Vanaf dinsdag zal de tent op het

feestterrein te vinden zijn. En we

vieren door tot en met de zondag.

Voor het eerst in de 40-jarige geschie-

denis van de optocht zal de grote

optocht gehouden worden op zondag.

We hopen dat velen van u komen

kijken naar de kunststukken die de

verschillende buurtschappen in de

afgelopen maanden gebouwd hebben.

We weten dat de straten en buurten

vol enthousiasme vele uren samen

hebben gewerkt aan hun wagens. Het

schept een band en zorgt voor meer

betrokkenheid bij de gemeenschap.

Bovendien zullen al deze buurtschap-

pen al wel getraind hebben voor de

dolle dinsdagavond-spelavond.

Om het dorp een feestelijk tintje te

geven, stellen we het bijzonder op

prijs als u tijdens de feestweek wilt

vlaggen, de tuin wilt verlichten of

misschien wel uw gehele straat wilt

voorzien van een feestelijke aan-

kleding. Dit alles draag bij aan het

gevoel samen samen feest te vieren.

We zijn er als oranjecomité dan ook

trots op dat zo’n kleine gemeenschap

als Vierakker-Wichmond tijdens de

feestweek kan steunen op zoveel

inzet van alle inwoners.

Rest mij nog om mede namens het

bestuur en commissie stichting oran-

jecomité Vierakker-Wichmond een

ieder een fijne en gezellige feestweek

te wensen.

Erna Roeterdink, voorzitter

ORANJEFEEST
VIERAKKER-WICHMOND

Voorwoord
ERNA ROETERDINK,

VOORZITTER

Zaterdag
19

augustus 

tot en met

zondag
27

augustus
2006

Zaterdag 19 augustus
Dinsdag 22 augustus

Spel- en spektakelavond
ORANJELOOP S.V. SOCII

Helaas is er dit jaar geen Oranje-

loop. Dit zal voor sommige mensen

een teleurstelling zijn.

De laatste paar jaar was er al weinig

animo meer, misschien kwam dit wel

omdat het niet meer de zondag na de

kermis was, dat de wedstrijd plaats

vond, maar de eerste zaterdag van de

Oranjeweek (ook uit nood geboren).

Nu ook nog alle regels zijn aange-

scherpt ten aanzien van de veiligheid

van de lopers en de verkeersregelaars

en de daarbij komende kosten, is het

voor de organisatie van S.V. Socii niet

meer te doen om nog een Oranjeloop

te organiseren.

Via deze weg willen we dan ook alle

mensen bedanken voor hun jaren

lange inzet op de zondagmorgen en

de laatste 2 jaar de zaterdagmorgen.

Dankzij deze vrijwilligers was het

mede mogelijk om het gebeuren toch

elk jaar tot een succes te maken.

De spelmiddag die elk jaar plaats

vindt tijdens de Oranjeweek voor alle

jeugd uit Vierakker – Wichmond gaat

dit jaar ook niet door i.v.m. een activi-

teit van AKCIE. (activiteitencommisie

SBC 05)
Wat die activiteit inhoud is nog niet

geheel duidelijk, maar wanneer daar

meer over bekend is zal ieder daar

bericht over ontvangen.

Wij wensen iedereen een fijne Oranje-

week. Jeugdbestuur SBC’ 05

Op deze avond zullen ongeveer 14

teams het tegen elkaar opnemen

in een zeskampachtige sfeer.

Ook dit jaar weer 4 verschillende spe-

len, waarbij opgemerkt moet worden

dat de spelletjes op sommige onder-

delen het uiterste van de deelnemers

zullen vragen. Het zal dus een zeer

spannend verloop hebben.

De teams hebben allemaal 8 personen,

waarvan minimaal 2 dames.

Om 19.00 uur starten we, maar de

teams zullen om 18.45 uur aanwezig

zijn om zich van de aard van de spel-

letjes op de hoogte te stellen: Wat de

spelletjes dit jaar zijn en hoe ze er uit

zien blijft namelijk geheim tot en met

de start.
Na dit grootse spektakel  is er in de

feesttent een daverend feest met “New

Minded“ als grote inspirator.

Alleszins de moeite waard dus om te

komen!!!!!!!!!!!!!!!!!

�GROTE OPTOCHT�

zondag 27 augustus om 14.00 uur

Deze week 
verschijnt

Volgende week 
verschijnt



Hervormde kerk Vorden
Zondag 13 augustus 10.00 uur ds. H. Westerink.

Kapel de Wildenborch
Zondag 13 augustus 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 13 augustus 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 augustus 10.00 uur ds. Benard-Boertjes.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 13 augustus 10.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 12 aug. 17.00 uur Woord-en communieviering,
dameskoor.
Zondag 13 aug. 10.00 uur woord- en communieviering,
herenkoor.

Tandarts
12/13 augustus W.A. Houtman, Vorden, tel. 0575-552253.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

LAST VAN
WESPEN?
Bel voor snel verwijderen

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

Samen
sterk!!
Afslankgroep zoekt

nieuwe leden.

Bel. (0575) 55 18 81

Dagmenu’s
9 t/m 15 augustus 2006

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

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

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

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

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

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

Woensdag 9 augustus
Bospaddestoelenbouillon / wokki wokki van kipfilet, roerbak-
groente en rijst

Donderdag 10 augustus
Varkensmedaillons met champignonsaus, aardappelkroketten,
groente / vlaflip met slagroom en bessensap

Vrijdag 11 augustus
Gourgettesoep / Weense vis met huisgemaakte aardappelsalade
en groente

Zaterdag 12 augustus (alleen afhalen)
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen, salade / ijs met
slagroom

Maandag 14 augustus
Mosterdsoep, varkenshaas saté met pindasaus, nasi en rauwkost-
salade

Dinsdag 15 augustus 
Wiener Schnitzel met gebakken aardappelen en rauwkost-
salade / 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

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

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

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

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

FAM IL I E DRUKWERK

geboortekaarten

trouwkaarten

uitnodigingskaarten

Kom vrijblijvend de monstercollectie bekijken.

De boeken thuis inzien mag ook.

20% KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u bij ons uw familiedrukwerk bestelt.

� Tijdelijke woonruimte
Vorden e.o. gezocht voor

jong gezin (06) 38 16 74 49.

� Leer (beter) bridgen.
Beginnerscursus start 19 sep-

tember; afspeelcursus start

20 september; opfriscursus

start 20 september. Nicolette

Loven & Harry Garsen gedi-

plomeerde bridgedocenten.

Aanmelden: (0575) 52 22 75.

� Boedeldag op zaterdag

19 augustus a.s. aan de

Schuttestraat 20 te Vorden.

Aanvang 9 uur komt allen!!!

Organisatie Veiling Commissie

Vorden.

� Op welke wonderpil gaat u

wachten en hoe lang? Begin

vandaag met Herbalife voor

afslanken op verantwoorde

wijze. Nieske Pohlmann, tele-

foon (06) 54 32 66 69 /

(0314) 64 13 09.

� Wilt u meer levenskwa-
liteit, een fit gevoel de hele

dag, uw gewicht blijvend on-

der controle met een lach?

Voor informatie en de test

’Weet wat u eet’, bel Jerna

Bruggink, tel. (0575) 46 32 05.

� 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.

� Cursus Nordic Walking
volgens het authentieke Al-

pha 247 bewegingsconcept.

De lessen worden gegeven

door internationaal gecerti-

ficeerde instructeurs met

de nieuwste instructiemetho-

dieken. Bel (0575) 46 36 03

of (06) 52 08 62 24 of kijk op

www.vitalnowa.nl

� Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,

Toldijk, tel. (0575) 46 16 70

of 46 37 43.

� Boedeldag op zaterdag

19 augustus a.s. aan de

Schuttestraat 20 te Vorden.

Aanvang 9 uur komt allen!!!

Organisatie Veiling Commissie

Vorden.

� Nieuw: een heerlijke, volle

fruitige Max Havelaar Rosé
’Gouwe Vallei’ uit Zuid-Afrika,

nu ter kennismaking € 3,75

bij de Wereldwinkel in Vorden.

� Te koop: boerenkool-,
prei- en andijvieplanten.
Aardappelen. Diverse soor-

ten groente en fruit. André

Snellink, Bekmansdijk 4, Vor-

den. Tel. (0575) 55 68 76.

� Te koop: puppies. Krui-

sing Labrador/Mechelse her-

der. Kleur: zwart. Voor meer

informatie, bel G. Weenk, tel.

(0575) 44 13 65.



Jij werd door je grote zus Lucy geliefd gekust,

eerst in mama’s buikje en nu op je lieve snuitje.

We hebben alle drie met smart op jou gewacht

en nu gaan we genieten van je ondeugende lach.

Sira
Sira is geboren op donderdag 3 augustus 2006

om 04.36 uur, weegt 4030 gram en is 56 cm lang.

Altijd welkom!

Hans ten Elshof, Jessica Gombert & Lucy

Hoetinkhof 199

7251 WH  Vorden

Tel. (0575) 55 08 02

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

Dankbaar en dolgelukkig zijn wij met de geboorte

van onze zoon en mijn broertje

Twan
Derk Jan       Jan Willem

Twan is geboren op 1 augustus 2006,

weegt 3330 gram en is 49 cm lang.

Frank, Jolanda en

Iris Rouwenhorst-Wolters

Heidepolweg 2a, 7251 HT  Vorden

tel. 0575 - 55 50 11

Bedroefd, maar in dankbare herinnering, aan wat

hij voor ons als buurman heeft betekend, ontvingen

wij het bericht van overlijden van

Kees Goedhart

Wij als buren wensen Truus en de kinderen en

kleinkinderen veel sterkte in de aankomende tijd.

Dini Jansen

Marrigje Brinkerink

Gerrit en Annie Boers

Jos en Francien v.d. Logt

Gerrit en Engelien Letink

Peter en Betsie Bielawski

Gerwin Harmsen

Leen Kroon

Henk en Henny Kappert

Vorden, 30 juli 2006

Eerst moest ik van de wieg naar het grote bed

dat was voor mij een heleboel pret.

Maar wat er gister is geschied,

vergeet ik mijn hele leven niet.

Er is bij ons een baby geboren

en dat wil ik nu iedereen laten horen.

Nienke
Zij is geboren op 4 augustus 2006 om 10.51 uur,

weegt 3695 gram en is 51 cm lang.

André Zweverink en Erna Maalderink

Ruben

Hengeloseweg 3

7251 PA  Vorden

Tel. (0575) 55 51 10

Wilt u beschuit met muisjes komen eten,

laat het ons dan even weten.

Vleeswarenkoopje

Gebr. varkensrollade
+ filet Americain

2x 100 gram € 2.98

Special

Kloeke kip
100 gram € 1.50

Kookidee

Ribkarbonade
4 stuks € 5.98

Keurslagerkoopje

Rundergehakt
2x 500 gram € 5.00

Maaltijdidee

Babi pangang 300 gram € 2.98

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl
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Iedereen die heeft bijgedragen aan het welslagen

van de

ZOMERFEESTEN

hartelijk dank.

De zomerfeestcommissie

Leestenseweg 10
7207 EA Zutphen

T: (0575) 52 17 96
F: (0575) 52 88 78

www.multimate.nl

• onderhoud en bouwservice

• monteren van binnen en buiten 

zonwering

• monteren van sloten en krukken en 

veiligheidsbeslag

• monteren van badmeubels en 

douchecabines

• monteren van schuifwanden/kast 

systemen

• leggen van parket en laminaatvloeren

• plaatsen of maken van 

nieuwe kozijnen, ramen en deuren

• afhangen van binnendeuren

• plaatsen van velux dakramen

• plaatsen van blokhutten

• op maat maken en 

plaatsen van kasten en kastinterieurs

• etc. etc. etc.

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer

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

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

Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten 

Jubileumkaarten

Keuze uit een 
grote collectie.

FAMILIE 
DRUKWERK

Weeversdrukkerij



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. In verband met zomerva-
kantie gesloten tot september.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym,
-sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden. I.v.m. zomer-
vakantie gesloten tot september.

• Kaartclub maandagmiddag en bin-
go woensdagmiddag in het Dorps-
centrum.

AUGUSTUS
8 Rondleiding Pinetum de Belten
9 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege

9 ANBO fietstocht vertrek vanaf NH
kerk, info 55 19 09

10 Klootschietgroep de Vordense Pan
10 HSV de Snoekbaars 55+ wedstrijd
15 Rondleiding Pinetum de Belten
16 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
17 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 Boedeldag Schuttestraat 20, Linde
20 HSV de Snoekbaars seniorwedstrijd
22 Rondleiding Pinetum de Belten
23 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
24 HSV de Snoekbaars 55+ wedstrijd
24 Klootschietgroep de Vordense Pan
26 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+

in de Wehme, info 55 20 09
29 Rondleiding Pinetum de Belten
30 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
31 Klootschietgroep de Vordense Pan

Er waren veel rubrieken en de aanvoer
van paarden was goed. Vooral bij de ex-
terieurrubrieken was er veel animo
met een goede kwaliteit. “Bij de ge-
bruikersrubrieken was het aantal min-
der”, zegt Louis van der Velden, voor-
zitter van de Categorale Afdeling Gel-
ders Paard. “Maar er zijn grote 4-span-
wedstrijden in Beekbergen en veel con-
coursen. Dat speelt vandaag duidelijk
mee”. Van der Velden merkt geen te-
ruggang in de keuring. “De grote fok-
kers moeten we in ere houden”. Wel
maakt hij zich zorgen over de leeftijd
van de fokkers. “Als die stoppen moe-
ten we wel fokkers hebben om het aan-
tal inzendingen op peil te houden”. 

Op de Nationale Dag werden veel voor-
lopige keurpredikaten toegekend. Een
redelijk aantal daarvan worden door-
verwezen naar het KWPN- week in Er-
melo, de derde week van augustus.
“Daar zijn we goed afgevaardigd met
een aantal rij- en tuigpaarden”. Het
Koninklijk Warmbloed Paardenstam-
boek (KWPN) kent drie fokrichtingen:
rijpaard, tuigpaard en het Gelders
Paard. Tot 1994 werd het Gelders
Paard als basispaard aangeduid. Met
de invoering van de nieuwe structuur
binnen het KWPN in 1994 is besloten
het aloude Gelders Paard weer in ere
te herstellen. De Categorale Afdeling
Gelders Paard streeft erna om de oor-
spronkelijke bloedlijnen en exterieur-

kenmerken te be-
houden. “Het Gel-
ders Paard is van
oorsprong een
werkpaard. Die se-
lecteert zichzelf
én op karakter.
Het karakter van
het Gelders Paard is heel belangrijk,
ook voor de recreatiesport”. Het Gel-
ders Paard is een elegant gebouwd
paard en dient te beschikken over een
rijke voorhand, een aansprekend exte-
rieur, voldoende bot en massa, impo-
nerende vierkante gangen met veel
stuwing en kracht vanuit de achter-
hand. 

“Het paard heeft een heel goed karak-
ter en je kunt er heel praktisch mee
werken”. Van der Velden is nu zes jaar
afdelingsvoorzitter van het Gelders
Paard. Vanaf de oprichting is hij erbij
betrokken. Zelf scoorde hij als fokker
in de beginjaren vrij hoog met zijn
paarden. Enthousiast vertelt de voor-
zitter over de Hengelose Marktvereni-
ging waar hij jaren met plezier mee sa-
menwerkt. “Vorig jaar hadden we in
Hengelo voor de 25e keer de Dag van
het Gelders Paard. Ook vandaag was er
weer een perfecte samenwerking met
de Marktvereniging die daarbij veel
steun krijgt van de nieuwe gemeente
Bronckhorst. Alles is keurig geregeld
en dat vind ik geweldig”. Van der Vel-

den is blij dat de gemeente Bronck-
horst op dezelfde voet verder gaat als
de voormalige gemeente Hengelo.
“Want Hengelo is en blijf het paarden-
dorp. Een Gelders Paard hoort in het
Gelderse Hengelo, ondanks dat het
Gelders Paard landelijk is. Met deze ac-
commodatie komen we goed tot ons
recht. We hopen dan ook nog lang in
Hengelo te komen”. Teus Jansen uit
Zoelen werd gehuldigd door voorzit-
ter Louis van der Velden. Jansen heeft
vanaf het begin in het bestuur gezeten
en in de fokkerijraad, waarvan de laat-
ste periode als voorzitter. Vooral in de
functie als voorzitter van de fokkerij-
raad was Jansen heel direct betrokken
bij de fokkers. 

“Teus heeft een boerderij en is zelf ac-
tief met paarden. Maar mensen die
druk zijn, zijn vaak actief om iets ex-
tra’s te doen als bijbaantje”, zegt Van
der Velden. Voor zijn staat van dienst
werd de titel ‘fokker van het jaar 2006’
toegekend aan Teus Jansen. “Deze on-
derscheiding bij zijn afscheid is zeker
verdiend”.

Nationale Dag van het Gelders Paard

Gelders Paard hoort in Hengelo Gld.

Op het evenemententerrein De Hietmaat in Hengelo
werd de Nationale Dag van het Gelders Paard ge-
houden. Deze dag biedt bij uitstek de gelegenheid om
zowel de fokkers als de gebruikers de kans te geven hun
favoriete type paard in al zijn schoonheid en bruik-
baarheid aan een ieder voor te stellen.

Teus Jansen (in rijtuig) nam op gepaste wijze afscheid

De afgelopen maanden zijn de vrijwil-
ligers van de veilingcommissie druk
in de weer geweest met het verzame-
len van een groot aantal artikelen. Zo

zijn er bankstellen, tafels, stoelen.en
klein meubilair in de aanbieding. 

Ook zijn er potten, pannen, speelgoed,
gereedschap, boeken, langspeelplaten
en cd’ s te koop. Dit alles omlijst door
een lekker kop koffie. De locatie aan
de Schuttestraat is door middel van
bordjes vanuit alle inrichtingen aan-
gegeven. De opbrengst is bestemd voor
de restauratie van de dorpskerk in Vor-
den. De boedeldag begint om 9.00 uur.

Boedeldag
De Stichting veilingcommissie Vor-
den houdt op zaterdag 19 augustus
voor het zesde achtereenvolgende
jaar een boedeldag die wordt ge-
houden bij de familie Lenselink
aan de Schuttestraat 20 in het
buurtschap Linde.

De organisatie LTO Bronckhorst en de
afdeling Vorden van ‘Vrouwen van Nu’
registreerden zaterdagmorgen bij het
vertrek vanaf het marktplein in Vor-
den, ruim 500 fietsers. Onder hen vele
vakantiegangers die maar al te graag
iets meer wilden zien van het werken
en leven op het platteland. Direct na
het vertrek werd koers gezet richting
de watermolen in Hackfort. Vanwege
de lage waterstand in de Baaksebeek
kon de molen echter geen dienst
doen. Daarom niet ‘gemaald’ want Na-
tuurmonumenten had in de molen
een expositie met allerlei wetenswaar-
digheden over de molen en de ‘na-
tuur’ ingericht. De volgende stop was
bij de familie Gotink aan de Lansink-
weg waar de fietsers over de kippen
werden geïnformeerd en waar zij tege-
lijkertijd een eitje kregen aangebo-
den!. Aan de Dennendijk werd gestopt
bij de familie Kappert- Lammers. Hier
werd uitleg gegeven over hoe een

rundveebedrijf wordt gerund en hoe
boerenijs wordt geproduceerd. Na-
tuurlijk lieten zich de deelnemers aan
‘Fiets de boer op’ het aangeboden ijsje
goed smaken.Bij de familie Klein Kra-
nenbarg aan de Lage Lochemseweg
(bij het ‘Besselink bruggetje’) was een
pauze ingelast.

Hier vonden niet alleen demonstraties
van oude ambachten plaats, maar was
er tevens de mogelijkheid de inwendi-
ge mens te versterken. De ‘Vrouwen
van Nu’ waren met circa vijftien da-
mes druk in de weer om de honder-
den fietsers ter plekke gebakken pan-
nenkoeken te serveren. Deze smulpar-
tij werd muzikaal opgeluisterd door
een accordeonist en saxofonist.

Op de terugweg richting Vorden werd
bij het koolzaadverwerkingsbedrijf
van de familie Kleine in Almen met
grote interesse gekeken op welke wijze
bio-dieselolie wordt geproduceerd. De
laatste stop van deze in alle opzichten
leerzame ‘Fiets de boer op’ was bij het
bedrijf (in onder meer tuinartikelen)
van de firma Weulen Kranenbarg aan
de Ruurloseweg in Vorden.

'Fiets de boer op' trekt ruim
500 deelnemers
De fietstocht ‘Fiets de boer op’, een
tocht langs onder meer een aantal
agrarische bedrijven in de omge-
ving van Vorden, is een succes ge-
worden.

P.V. VORDEN
Wedvlucht vanaf Pommeroul over een
afstand van circa 260 kilometer. Uit-
slag H.A. Eykelkamp 1, 2, 8, 9, 11, 12,
15, 18; M.M. Tiemessen 3, 5, 14; Comb.
A en A Winkels 4, 6, 7, 10, 13; D.J. Go-
tink 16, 17; C. Bruinsma 19, 20.

D u i v e n s p o r t

Dinsdagavond 15 augustus wordt er
vanaf 19.00 uur een rondleiding ge-
houden door de naaldbomentuin Pi-
netum De Belten. De rondleiding
duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. 
Plaats van samenkomst ingang land-
goed De Belten aan de Wildenborchse-
weg 15.

Pinetum

DE SNOEKBAARS
Hengelaarsvereniging De Snoekbaars
hield in de Oude IJssel bij Keppel de 8e
onderlinge seniorenwedstrijd. Er werd
in totaal 15 kilo en 200 gram vis gevan-
gen. De uitslag was als volgt: 1 J.W.
Golstein 8300 gram, 2 R. Golstein 2960
gram; 3 D. Huetink 1850 gram; 4 A.
Golstein 910 gram; 5 D. Wuestenenk
680 gram.

V i s s e n

De nationale vereniging De Zonne-
bloem, regio Ijsselstreek organiseert
op zaterdag 18 november in het Ludge-
rusgebouw aan de Vierakkersestraat
37 in Vierakker een speciale middag
voor de vrijwilligers. Tijdens deze bij-
eenkomst die om 14.00 uur begint zal
de cabaretgroep ‘Hoe?Zo!’ een mid-
dagvullend programma verzorgen.

ZonnebloemEen klein landgoed, zoals gezegd.
Maar daarom niet minder waardevol
dan verschillende grotere natuurter-
reinen. Gelegen in het Wiersser broek
kent de Wildenborch veel waterpartij-
en, die allen een onweerstaanbare
aantrekkingskracht uitoefenen op ver-
schillende diersoorten. In het voorjaar
bijvoorbeeld, zijn de kikkerconcerten
er niet van de lucht. Als u verder nog
weet, dat de Wildenborch zeer afwis-

selend is, kunt u de conclusie trekken
dat het natuurleven bijzonder rijk is
met tal van leuke soorten. De grootste
faam heeft de Wildenborch natuurlijk
te danken aan het feit dat onze grote
Achterhoekse dichter A C W Staring er
gewoond heeft. Onze ervaren natuur-
gids zal de deelnemers deelgenoot
maken met de waarden, die het goed
voor de natuurliefhebbers heeft en er
veel over vertellen. Niet alleen over het
natuurgebeuren, maar ook over de
historie van het goed. Start van de
wandeling is om 14.00 uur bij de kapel
aan de Kapelweg, tussen Vorden en
Lochem. Aan de deelenemers wordt
een bescheiden bijdrage gevraagd.
Voor eventuele nadere info kan men
contact opnemen met Job Teeuwen,
Velhorst 1, 7241 TB Lochem (0575) 43
11 98 (na 18.00 uur).

Wereld Natuur Fonds
Natuurwandeling over de wildenborch
Zondagmiddag 13 augustus a.s. is
het weer zover. Dan verzorgt het
Wereld Natuur Fonds weer haar
maandelijkse aktiviteit. Ditmaal
zal het een natuurwandeling zijn
over het kleine, maar o zo interes-
sante landgoed de Wildenborch,
dat te vinden is aan de weg van Vor-
den naar Lochem.

Om het iedere deelnemer mogelijk te
maken de tocht zonder problemen te
volbrengen, zijn meerdere rustpunten
in het af te leggen traject opgenomen.
Voor aanmelden en nadere informatie
kunnen fietsliefhebbers telefonisch te-
recht bij de nummers 55 19 09 of 55 15
97. De volgende maandelijkse fiets-
tochten zijn op dinsdag 12 september
en dinsdag 10 oktober. De laatstge-
noemde wordt afgesloten met een
pannenkoekenmaaltijd.

Fietsend in
beweging
De fietscommissie van de ANB0-af-
deling Vorden biedt woensdag 9
augustus belangstellenden de mo-
gelijkheid om deel te nemen aan
een door hen voorbereide fiets-
tocht.  De dagtocht start om 09.00
uur vanaf het plein bij de NH-Kerk.



H O L L A N D KAASCENTRUM
Al meer dan 30 jaar een vertrouwd gezicht in Vorden.

•  Alle soorten 48+ van jong tot oud
•  5 Soorten smeuïge 32+ kaas
•  6 Soorten 20+ kaas, ook met kruiden
•  Diverse soorten boeren kruiden kazen
•  De lekkerste griekse olijven
•  Vele soorten franse kaas

Want voor echte kaas vers van het mes
moet je naar de markt!

HOLLANDSE OPAL PRUIMEN 1 kilo € 1,98

HEERLIJKE VICTORIA DRUIVEN 1 kilo € 1,98

DIKKE GALIA MELOENEN per stuk € 1,50

VERSE BOSPEEN per bos € 0,50

KOMKOMMERS per stuk € 0,40

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

Bakkerij ’T Stoepje

altijd

een bezoek waard!

Tijgerwit en/of bruin

3 stuks 2.50

Belgische puntjes wit/bruin

10 stuks 1.80

Muffins (naturel, choco of bosvruchten)

10 stuks 3.50

NIEUW!!

Franse Briochetaart 3.00

De Valeweide 
Bloemen en planten

BOS ZONNEBLOEMEN ............ 2.99

BOL CHRYSANT............................. 3.99

20 ROZEN..................... 3.99

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden

Tel. (0575) 55 26 37

Groeien is kiezen voor uitdaging!
Uitzenden • Werving & Selectie • Outplacement • HRM

Voor het nieuwe pannenkoekenrestaurant Papa Beer in Vorden (Kranenburg)
zijn wij op zoek naar gemotiveerde horecamedewerkers:

• BEDIENINGSMEDEWERKERS        • AFWASSERS        • KEUKENHULPEN

Ervaring in de horeca is een pré, maar je enthousiasme en motivatie zijn het allerbelangrijkst.

Ideaal voor studenten die een bijbaan zoeken!

Ben jij per direct of op korte beschikbaar en wil je graag werken in de horeca neem dan snel tele-
fonisch contact met ons op.

Ben je benieuwd wat Match 4U voor jou kan betekenen? Wij vertellen je graag meer!

Oosterbleek 59, Lochem • 0573-250185 • www.match4u.info NBBU
De Venterkamp 6
7261 AH Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 36

Meubels
op maat

Restauratie

Keukens

Interieur
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Rini presenteert haar olieverfschilde-
rijen. Vanaf 1982 houdt zij zich bezig

met de schilderkunst op doek en pa-
neel. Het zijn stillevens en landschap-
pen, zij volgde de opleiding Tekenen
en Schilderen. 

Haar laatste opleiding was aan de rea-
listische schilderschool in het zuiden.
Men is van harte welkom, open van
11.00 tot 17.00 uur.

Expositie in de kerk
Van 19 t/m 26 augustus exposeren
Olga Ellenkamp en Rini Willemsen
hun werk in de kerk van Bronck-
horst. Olga's hobby is zijde-schilde-
ren. Ze maakt onder andere sjaals,
kaarten, stropdassen, sieraden, enz.
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Riek kuiert op eur gemak rond
in  eurn 'n bloomenhof. Geluk-
kig, de hitte is veurbiej. Zelfs
fiets tochten hebt ze afgelast.
Trouwens dat was wat overdre-
ven. Ai met wilt doon an zonne
fietsronde dan zul iej toch zelf
wel beslissen of  iej wieter wilt
umme de veertig km vol te ma-
ken, of liever onder ne boom
blieft zitten? Meest  óldere jon-
geren' en gin wielrenners die
zik gek laot maken. En dan geet
't feest wear neet deur umdat
het in 't water zol vallen? On-
mundig wat een water is d'r ge-
vallen. Amerikaanse toestan-
den. Volgend de krante bunt er
nog neet vulle kampeerders op
hoes an gegaon. Ze schrieft  dat
er op de campings ne kattenpla-
og is. Ja, neet van  de gewone lie-
ve poesjes. Nee, verwilderde rot-
katten die ze in op campings in
Bronckhorst achterlaot at ze op
hoes an gaot. Dat is alle jaor al
een probleem . Dat katten spul
dat fokt maor an ok al is  het
baasjen neet in de buurt. En er
is gin groter roofdier as ne half
verwilderde katte met jongen.
De dierenaziels hebt het er ma-
or moeilijk met. Toch bunt kat-
ten en honde en paerde een best
medicijn veur eenzaame leu.
Onder ons plattelanders in ons
Bronckhorst zal de eenzaam-
heid nog een betjen meevallen ,
maor ok daor immer mear  volk

dat allenig deur 't leaven geet en
dan kan een dier een uutkomst
wezzen. Iej kunt er oew praot
ank kwiet en ze praot nooit te-
gen, ze bunt bliej at ze oew zeet
en treurig ai anstalten maakt
umme van hoes te gaon. Want
dat hef zonnen hond feilloos in
de gaten. Kindre dee wordt op
de duur eigenwies en tegen de
draod in en op de langere duur
zelfstandig dan gaot ze een ei-
gen weg of iej as olders dat no
bejubeld of dat het oew zear
dut, maor een hond wordt nooit
volwassen, blif al ze leaven ne'n
hond. Een peard is natuurlijk
nog belangrieker. Maor dat is
neet weggelegd veur de gewone
man. Howel, er kump op de
grens van Bronckhorst een he-
len groten stal daor  kun iej oew
peard stallen en laoten afmes-
ten en verzorgen en er van ge-
nieten wanneer ai tied hebt. De
melkbeeste weg en een 70 paer-
de in de plaatse. Een overdekte
rijhal van  20 biej 50 meter. Het
zal wel een paar cent kosten. Ma-
or dan heur iej d'r ok helemaols
biej. Paerd rien was van olds al
een hobby van de'n adel en de
rieke boern. Die gingen op jacht
in apparte kleare en praoten een
eigen taal. Op een mooi groot
peard zat iej echt 'hoog te paard'
dan keek iej  van boaven near op
Jan met de Pet. Kwam iej dan zo
eentjen tegen van oew pachters,

as 'menear de Baron'dan ver-
wachten iej op z'n minst dat de
pette af ging en oewn hond
worden terugge  fluit. Dat is nog
neet zo lange geleden. De olde
leu weet daor nog  prachtige ver-
halen van te vertellen. Een pe-
ard  is dus een edel dier en zien
berijder steet op een wat hoger
plan en dat mag wat kosten.
Neet veur niks is er tussen Vor-
den en Hengel deur de gezame-
lijke  veedokters een geweldigen
stal gebouwd, een soort van ze-
kenhuus met alles d'r op en d'r
an. En dat zal neet veur varkens
en kippen en veur  melkbeeste
wezzen. Volgens de krante bunt
er 450 000 mensen die actief
bunt in het paerde wark. En dan
neet op 't land  veur de ploog en
veur de boern wagen, maor alle-
nig veur de luxe. Al mear as
1000 manage's. Heb iej ne knap-
pe dochter en die wil graag? Wat
geet oew dat kosten? Volgens de
krante gemiddeld 2700 euro. En
dan mot er nog geld wezzen
umme  dat mooie schimmeltjen
an te schaffen. Dus earst maor is
efke's rekkenen of ons bruintjen
dat trekken kan. Vader en moo-
der beide vul verdieners? En dan
jaorlijks gin nieuwen auto ko-
pen? De dochter gin riebewies
halen en gin klein autotjen? Het
is altied wear keuze's maken
biej ons in Bronckhorst .

De Baron van Bronckhorst

In de 250-cc won Hans Smees de wed-
strijd nadat hij in de training ook al
het snelste was geweest. Makkelijk
ging het echter niet. Bij de start kwam
hij slecht weg en kwam na de eerste
ronde als vijfde door.Ronde na ronde
pakte hij zijn tegenstanders. Raymond
Schouten voormalig GP rijder die eer-
ste lag was de moeilijkste om in te ha-
len. Na een aantal ronden begon de
Kingma Aprilia van Smees te glijden
vanwege de banden.Toch lukte het
hem om dichter bij Schouten te ko-
men en de eerste plaats over te nemen.
Schouten had last van een achterblij-
ver en Smees profiteerde daarvan
door de eerste plaats over te nemen. 

Hans reed later vrij makkelijk weg on-
danks de problemen die hij had en
stond zijn plek niet meer af. Het was
glije,glije,glije aldus Smees die uiter-
mate tevreden was met zijn eerste
plaats, de plaats die hij nu ook bezet
in het kampioenschap. Tonnie Was-
sink uit Hengelo werd dertiende en
reed een sterke wedstrijd.

In de Superstock 600 reed Gerald Per-
don die uitkomt voor het Yamaha Ra-
cing Support Team naar de overwin-
ning. Hij had het gedurende de hele
wedstrijd aan de stok met Pajic Kawa-
saki rijder Ronald Ten Braake, die
maakte echter een foutje en werd uit-
eindelijk vijfde. Mile Pajic werd negen-
de in de Supersport 600.Arie Vos be-
haalde de overwinning in deze wed-
strijd en wist ook de race in de Super-
bike klasse te winnen. Bob Withag ook
uitkomend voor het Yamaha Racing
Support werd tweede. Technisch ma-
nager Torleif Hartelman was zeer in
zijn nopjes met de behaalde resulta-
ten. De Vordenaar Barry Wassink reed
een EK Pocketbike wedstrijd in Tje-
chie. Tijdens de traningen was het be-
hoorlijk nat en Wassink vond dat wel
oke. Hij zette de tweede tijd neer. De
wedstrijd op het circuit van Brno werd
in twee delen verreden. Wassink had
nieuwe onderdelen van de Blata fa-
briek gekregen en die deden hun
werk. Hij werd vierde in totaal en liet
weten daar heel blij mee te zijn.

Hans Smees wint ONK Dutch
Speed Trophy

Afgelopen weekend werd er op het circuit van Assen ONK races gehouden
voor motoren. De regionale teams en rijders deden het erg goed met twee
overwinningen.

Hans Smees op weg naar de overwinning.                                          Foto: Henk Teering

In de nacht van zaterdag 12 aug. naar
13 aug vindt weer het jaarlijks terug-
kerende spektakel plaats . Die avond
maar vooral 's nachts kunnen we veel
vallende sterren zien. De radiant, het
schijnbare vertrekpunt ligt in het
noordoosten, maar de blik naar boven
richtende kan het niet missen de val-
lende sterren te zien. Een nadeel is dat
de volle maan stoorlicht geeft, maar
dat vooral voor middernacht. Bij hel-
der weer mogen we elke vijf minuten
een heldere vallende ster verwachten
met name in de nanacht. Op de ster-
renwacht wordt er die avond meer toe-
lichting gegeven.   

OVER DE ZICHTBARE PLANETEN
De zeer heldere planeet Venus is nog
steeds aan de oost-noordoostelijke
ochtendhemel te zien, tot nog zeker
15 aug. De kleine planeet Mercurius is
in de eerste helft van de maand onder
Venus te vinden. Hierbij dan wel een
verrekijker gebruiken. De moeite
waard om eens vroeg naar de oostelij-

ke horizon te kijken. De maan is op 2
aug halfvol, komt in de loop van de
middag op en gaat net voor midder-
nacht onder. De ervaring op Sterren-
wacht Phoenix te Lochem,  Vordense-
weg 6 (bij Buitencentrum Ruighenro-
de), is dat de maan te bekijken door de
telescopen een geweldige ervaring is.
We noemen dat ook wel 'zweven bo-
ven de maan.'.

CURSUS STERRENKUNDE
In oktober 2006 start weer als vanouds
een cursus voor degenen, die op een
aantrekkelijke manier kennis willen
nemen van de sterrenhemel. De cur-
sus heeft de naam: Wegwijs aan de
sterrenhemel en wordt gegeven op de
sterrenwacht op vrijdagavond één
keer per drie weken tot ca mei 2007.
Aanvang 20 u tot ca. 22 u en als er ge-
keken kan worden met de telescopen
kan het later worden. In augustus is de
sterrenwacht voor iedere belangstel-
lende geopend op dinsdag en zater-
dagavondavond. Aanvang van het pro-
gramma ca 20 u en duurt tot ca 22.30
u. Voor groepen bv. ook kinderpartij-
tjes, zijn andere dagen mogelijk na af-
spraak. Begin oct. start er weer een
cursus, geheten : Wegwijs aan de ster-
renhemel. Deze cursus wordt gegeven
eens per drie weken op de vrijdag-
avond. Inlichtingen tel. 0573 254940

Vallende sterren in augustus
In augustus wordt het al merkbaar
eerder donker en dat is sterren-
kundig gezien een toenemend
voordeel. Dat voordeel zal indien
de bewolking niet tegen werkt van
pas komen bij het kijken naar Val-
lende sterren.

Dan moest het maar gebeuren tijdens
het WK in Sao Paulo in Brazillie. De or-
ganisatie van het WK was niet goed.
De baan was nog niet af en er kon
maar 1 keer getraind worden. Het was
zelfs niet zeker of er drie manches ver-
reden zouden worden. Op zondag 31

juli werd duidelijk dat de problemen
zeer groot waren. Het rode kruis heeft
gedreigd om niet te komen als er niet
betaald werd. Dit zou betekenen dat
de hele reis naar brazillie voor niets
geweest zou zijn. Op het alle laatste
moment heeft de UCI (Wereld fiets-

bond organisatie) gezorgd dat de wed-
strijd als nog door ging. Femke kwam
goed door de manches en werd 2 x 2
en 1 x 1. In de finale was ze slecht weg
met de start en moest ze opnieuw aan
een inhaalrace beginnen. Ook hier
moest ze genoegen nemen met een
derde plaats. De derde plaats is de
plaats die ze vorig jaar ook in Parijs be-
haalde en het minimale wat ze zelf
voor ogen had dat ze wilde behalen.
Volgend jaar wordt het EK in frankrijk
en het WK in Canada gehouden en
hoopt Femke daar haar behaalde re-
sultaat te verbeteren.

Fietscrosser Femke Dijk is derde geworden op het
Europees- en Wereldkampioenschap fietscross

Tijdens het EK- fietscross in Cheddar is Femke Dijk derde geworden. Fem-
ke was in 2005 tweede geworden op het EK in Zwitserland en wilde graag
Europees kampioen worden. De tactiek die haar vader en Femke hadden
uitgestippeld werd doorzien door de regerend Europees kampioen. Fem-
ke werd ook direct geblokt bij de start waardoor ze in de remmen moest
en daardoor een inhaal race moest beginnen en uiteindelijk de derde
plaats toch nog wist te bemachtigen.
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Met 140 aangiften is dit de grootste af-
delingskeuring van Nederland. De ru-
brieken voor veulens zijn traditiege-
trouw groot in Gelderland en hier zul-
len de fokstallen van Gelderland met
trots hun jonge aanwas tonen. Er zijn
maar liefst dertig merrieveulens opge-
geven. Veel deelnemers zijn er ook bij
de driejarigen, die tevens in het stam-
boek zullen worden opgenomen en
eventueel kunnen worden doorge-
stuurd naar de elitekeuring. Ten op-
zichte van vorig jaar is de hoeveelheid
deelnemers in de rubriek bestgaand
onder het zadel licht tegenvallend.
Het bestuur van de afdeling.

Gelderland heeft dan ook besloten om
de inschrijvingstermijn daarvoor open
te houden tot op de keuringsdag zelf
en hoopt daarmee nog een aantal
nieuwe deelnemers te verwelkomen.
Een week na deze keuring zal de natio-
nale tentoonstelling in Den Bosch
plaats vinden, wat voor een aantal
deelnemers een extra motivatie zal
zijn om de paarden er in topvorm voor
te zetten.

Centrale premiekeuring Haflingers

Op 12 aug. vindt in het paardensportcentrum aan de Weijenborgerdijk 34
te Vragender de centrale premiekeuring van de afdeling Gelderland voor
haflingerpaarden plaats. Aanvang van de keuring is om 9.00 uur.

Haflingerpaard tijdens de keuring

Een gegeven: 'iedereen' kan gele
vaatdoekjes maken. Helaas wordt
zo'n doekje na een paar keer was-
sen op    90°C een vod dat op gaten-
kaas lijkt. En een keukenrol? Die is
vooral geschikt voor het verwijde-
ren van grove productresten (ofte-
wel: schoonmaken voor zover je dit
met het blote oog kunt zien). Hoog
tijd voor een echte oplossing: de re-
cent geïntroduceerde Sorbo Switch.

De Sorbo Switch is een doordachte op-
lossing voor vieze vaatdoekjes. Omdat
dit microvezeldoekje elke dag kan
worden gereinigd in de afwasmachi-
ne. Ontelbare malen, zonder aan kwa-
liteit in te boeten. De naam Switch

zegt het al: na de wasbeurt verwissel
je de doekjes. Je legt één doekje op het
aanrecht en één plaats je in de afwas-
machine. De vaatwasser doet z'n werk
en ... Switch! Zo heb je elke dag een
schoon en fris doekje. Gemakkelijk en
heel hygiënisch want de hete vaatwas
(warmer dan 60°C) doodt álle bacte-
riën.* De Sorbo Switch doekjes zijn
duurzaam en blijvend  uitwasbaar
(maximaal 90°C). Sorbo Switch heeft
een zeemachtige coating, die het wa-
ter goed absorbeert. Daarnaast is het
doekje vervaardigd uit hoogwaardige
microvezel, dat vuil opneemt en vast-
houdt. Deze primeur van Sorbo
stroomt deze zomer 'massaal' in in de
winkel.

Belangrijk! Elke dag een schone vaatdoek

Sorbo® verklaart oorlog
aan vieze vaatdoekjes

Micro-organismen zitten overal. Bier, kaas en yoghurt kunnen niet zon-
der. Maar van micro-organismen kun je ook doodziek worden. Een nog
onderschatte bron van viezigheid zijn de aloude vaatdoekjes. Ze worden
gebruikt, even uitgewrongen en doen zo soms weken lang hetzelfde werk.
Buitengewoon onhygiënisch. Hulp in huis Sorbo komt met een eigen
R&D-oplossing.

De aangevoerde honing is voor het
grootste gedeelte gewonnen door im-
kers uit Zutphen en omgeving. Om
een pot honing van 450 gram te vullen
moeten de bijen 50.000 maal op en
neer vlieten. Van de vroege ochtend
tot de late avond is er gewerkt om ons
de gezonde lekkernij te bezorgen. De
kwaliteit en de opbrengst kunnen van
jaar tot jaar verschillen, dit jaar is de
kwaliteit uitstekend en mede door het
mooie weer is de opbrengst goed. De
kleur en de smaak van dit zuivere na-
tuurproduct doen denken aan warme
en zonnige zomers. En dan nog voor
de echte 'gezondheidsfreaks', voor-
beeld: Melkshoningdrank met wortel-
sap: benodigdheden: 1/4 liter volle
melk, 1/4 liter wortelsap, 2 eetlepels

gemalen hazelnoten, 3 eetlepels ho-
ning, het sap van 1 citroen. Werkwij-
ze: de melk met het wortelsap, de ge-
malen hazelnoten en het versgeperste
citroensap goed mixen. In glazen vul-
len en serveren, Extra tip: honing ze-
ker niet hoger dan 40° C. verhitten
daar bij hogere temperaturen belang-
rijke bestanddelen verloren gaan.
Zoals altijd moet Nederlandse honing
voldoen aan de eisen van het honing-
besluit. Naast honing zal er een infor-
matiestand zijn voor mensen die inte-
resse hebben om met deze hobby te
beginnen. Er is een observatiekast aan-
wezig om een kijkje te nemen in een
bijenvolk. Men wil dan ook extra aan-
dacht schenken aan het promoten van
het imkeren; deze hobby is door ieder-
een uit te voeren en de leden van de
Zutphense/Warnsveld vereniging en
omstreken willen graag gelnteresseer-
den alles vertellen over deze heel nut-
tige hobby.
Als men meer wil weten over het hou-
den van bijen en dergelijke kan men
bellen of schrijven naar Willem Vel-
berg, Keppelstraat 4, 7203 GA te Zut-
phen, tel. (0575) 51 56 46 b.g.g. (06) 13
64 91 10.

Honingmarkt
Op de Houtmarkt te Zutphen op
zaterdag 12 augustus van 9.00 tot
16.00 uur. Evenals voorgaande ja-
ren organiseert de Vereniging tot
Bevordering van de Bijenteelt in
Nederland. Afdeling Zutphen/
Warnsveld en omstreken, laat zich
van haar beste kant zien met de
traditionele Honing- en Milieu-
markt.

Stichting Veiling Commissie Vor-
den houdt op zaterdag 19 augustus
voor de zesde maal haar jaarlijkse
boedeldag bij familie Lenselink,
Schuttestraat 20 in Linde te Vor-
den, aanvang 9.00 uur.

Er zijn, zoals u ook voorheen van ons
gewend was, weer een groot aantal ar-
tikelen in de aanbieding zoals bank-

Boedeldag stellen, tafels en stoelen en klein meu-
bilair, maar ook potten en pannen,
snuisterijen voor binnen en buiten, ge-
reedschap en speelgoed ontbraken
niet. Verder zijn er nog mooie boeken,
lp's en cd's te koop. Dit alles wordt om-
lijst door een lekker kopje koffie.
Komt allen uw koopje halen. De loca-
tie staat door middel van bordjes van-
uit alle richtingen aangegeven. De op-
brengst van deze boedeldag is be-
stemd voor de restauratie van de
Dorpskerk in Vorden.

Bezoekers kwamen ook nu weer van
heinde en verre, vooral veel geinteres-
seerden uit Duitsland en Zwitserland.
Er bestaat een hechte samenwerking
met conferentie-centra in Duitsland,
alwaar ook veel werving gedaan wordt
voor de Campmeeting op 'Het Kervel'.

De editie 2006 was volop doorspekt
met een religieus zoeken naar innerlij-
ke vrede. De aangetrokken sprekers
hadden op het aangedragen thema:
Zie de bruidegom komt. Ga uit, Hem
tegemoet, boeiende leerstellingen op-
gebouwd. Met volle aandacht werden
alle lezingen (meerdere per dag) ge-
volgd en veel notities gemaakt.

De evangelie-verkondiging, uitgedra-
gen door de wereldwijde beweging
van Zeven Dag Adventisten, kreeg
daardoor nog meer voet aan de grond.
De oproep om instrumenten mede te
brengen, werd ruim beantwoord, zo-
dat de gemeentezang inspirerend
werd ondersteund.

Allangs de campmeeting vorderde,
nam het aantal bezoekers toe. Extra
zorg voor de keukendienst, welke top-
dagen maakte, de hongerige magen te
voeden op basis van vegetarische voe-
ding. Gelukkig waren er veel vrijwilli-
ge handen om ondersteuning te verle-
nen daarbij, eveneens ook voor de af-
was en reiniging.

Ook nu gelukte het weer om de ver-
schuldigde bedragen voor het aantrek-
ken van de vele sprekers bijeen te ga-
ren door vrijwillige bijragen. Om de
campmeeting voor de toekomst te

kunnen waarborgen zou een fonds-
vorming een gegeven kunnen zijn, zo-
dat vooraf zekerheid verkregen wordt,
voor de mogelijkheid tot organiseren.
De geloofsbeleving in de genade van

God en zijn naasten liefde, verkreeg
een grote impuls. Een hoogtijdag was
de sabbat-viering aan het einde van de
campmeeting, met de viering van het
H. Avondmaal (inclusief voetwassing)
en de doop (herdoop) van een zestal
adventisten.

Voor de doopplechtigheid was een bas-
sin ingebouwd in het voorgazon van
'Het Kervel'. Na voorlezing van de
doop-statuten, in het kader van de We-
reld-Advents-kerk werd de doopplech-

tigheid, onder grote belangstelling
verricht. De doopkandidaten legden
getuigenis af. De taak werd waargeno-
men door broeder Morks uit Venezue-
la en broeder Berry uit Amerika (USA).

Na het uitspreken van een persoonlij-
ke bede, werden ze stuk voor stuk ge-
doopt. Dit naar het voorbeeld van de
doop van Christus in de Jordaan, door
Johannes de Doper. Een ad-hoc-mu-
ziekgroepje onder leiding van Naomi
de Groot, begeleidde de plechtigheid.
Door talloze camera's werd de plech-
tigheid op de gevoellige plaat vastge-
legd.

'Het Kervel' als conferentie-centrum,
wordt nu ook ontdekt, door andere ge-
loofsgroeperingen, welke er een aan-
tal dagen van rust en bezinning wilen
doorbrengen. Ook naar andere groe-
peringen, overeenstemmend met de
voorwaarden van de stichting, zoals
onthouding van tabak, alcohol en
drugs, staan de deuren open.

De aanvullende stichting 'Elisa' geeft
een boeiend magazine uit onder de
naam 'de Ark'. Daarin verschijnen tal
van artikelen over evangelie en ge-
zondheid, onder redactie van Jan de
Groot en medewerking van tal van au-
teurs. Naomi de Groot draagt zorg
voor een vakkundige lay-out.

Ook wordt gestimuleerd de verkoop
van evangelische boeken en geschrif-
ten, alsmede biologische voeding en
soja preparaten.

Wie interesse heeft voor de werking
van de stichting 'Elia' kan zich via de
computer informeren. Het email
adres van de Ark: deark@deark.info

Ook inlichtingen te verkrijgen via de
administratie: Huize 'Het Kervel', Ker-
velseweg 38, 7255 KW  Hengelo Gld.

Campmeeting 'Het Kervel' boeiend gebeuren

Rust, ruimte en bezinning

Ingredienten voor het welslagen van een conferentie, zoals de 16e camp-
meeting op landgoed 'Het Kervel', waren volop aanwezig. Het schijnt ieder
jaar meer bezoekers te trekken, zodat de organiserende stichting 'Elia'
een oproep voor overnachtingsplaatsen moest doen uitgaan. In goede sa-
menwerking met Huize Baak, eveneens een conferentiecentrum, en het
plaatsen van veel tenten en campers, kon aan de vraag worden voldaan.

Een zestal doopkandidaten in voorbereiding

Broeder Maurice Berry (USA) een vaardig spreker en Bijbel-kenner, vertaler: Erhard Vascicek
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In samenwerking met de VVV Vor-
den organiseert kunstenaar Bert
Mens, op zaterdag 12 augustus
voor de 15e keer een grote kunst-
markt op het marktplein in het
centrum van Vorden. 

Uit het hele land zullen kunstenaars
deze dag naar Vorden komen om hun

werk te presenteren. Vele vormen van
Kunst zullen op deze kunstmarkt ver-
tegenwoordigd zijn zoals: aquarellen,
etsen, keramiek, gouaches, sieraden,
beelden, etc. 

Graag zullen de kunstenaars belang-
stellenden over hun werk vertellen. De
Kunstmarkt duurt van 10.00-17.00 uur.

Kunstmarkt

Het jaarthema van 2006 "Gaat mee
om het te zien". Maria Troosteres der
Bedroefden, zal ons altijd en onvoor-
waardelijk helpen de minder mooie
en aangename dingen van het leven te
dragen en te aanvaarden. Anderzijds
spoort zij ons ook aan met andere te

delen uit de overvloed van vreugden
die ons ten deel vallen. Vanuit deze ge-
dachte nodigen wij u van harte uit om
ook deel te nemen aan onze bedevaart
op zaterdag 2 september a.s. Voor deel-
name kunt u zich tot 12 augustus op-
geven bij de plaatselijke broedermees-
ter of bij de secr. van de bedevaart: T.
Beuwer-Schenning, Zomerweg 24,
Drempt. Tel. (0313) 47 34 52.

Bedevaart naar Kevelaer
De bedevaart naar Kevelaer wordt
gehouden op 2 september a.s.

Burning Madness, Whispering Giant,
Seaside Affair, Lambada, Super Kasper
Green Spirit zijn zomaar en paar na-
men die uitkomen in de Vrije Klasse
3,5 en 4,5 ton klasse. In de Super Stock
klasse neemt de Zapo van Bennie Har-
melink uit Bathmen het op tegen on-
dermeer Bits'n Pieces, Green Muscle-
man en de Silver Bullet. In de Pro
Stockklasse vinden we Patrick Slot uit
het naburige Enter  die de concurren-
tie aangaat met de buurtrijders Arjan
van der Kolk (Ren Nex) uit Wierden,

Wilco Broeks uit Wijhe (Runaway
Deer) en Arjan Vreeswijk uit Heino
(Runaway Deer) achter het stuur. In to-
taal komen in deze klasse zestien deel-
enemers aan de start. Natuurlijk ko-
men ook de Two Wheel Drives aan de
start. Bijna verticaal voor de sleepwa-
gen scheuren deze auto's (?) naar de fi-
nishlijn. Buurtrijder Durk Hoekstra
uit Almelo komt met zijn vertrouwde
Butterfly Morning zijn kunsten verto-
nen en krijgt de concurrentie van on-
dermeer Sreamin Bobcat Bertus Boer

(Wilsum) en de Sledge Hammer van
Aart Luyendijk uit Oudenhoorn. Na-
tuurlijk komen ook de MiniPullers
aan het vertrek. Deze 900 kg wegende
tractoren hebben qua uiterlijk veel ge-
meen met de tractoren uit de Vrije
Klasse. De vele PK's die de motoren in
zich herbergen laten echter zien dat
ze niets onderdoen voor hun grote
broers. De Vampire van Bennie Vreem-
an uit Neede is alom gevreesd door de
collegae evenals Gert Dingerink uit
Zwolle die de Lambada VI aan de start
brengt . En last but not last de Truck
Klasse. 

Deze categorie hebben we de laatste
jaren niet meer aan de start gezien tij-
dens Tractor Pulling. Maar de organi-
satie in Lochem heeft deze klasse als
extra gekozen. Juist om het publiek zo-
veel mogelijk op hun wensen te bedie-
nen.

MechaTractor pulling
12 augustus

De 23ste Tractor Pulling wedstrijden in Lochem beloven weer een groot
spektakel te worden. Nog nooit zijn er zoveel verschillende klassen aan de
start gekomen en nog nooit hebben zo veel equipes ingeschreven voor het
Lochemse evenement. De professionele jongens - verdeeld over (7) verschil-
lende categorieën- herbergen maar liefst 82 deelnemers en in de diverse
Sportklassen hebben zich ruim 60 teams aangemeld. De tribunecapaci-
teit is met duizend plaatsen uitgebreid en biedt nu plaats aan 9500 bezoe-
kers. Eveneens staat als uitsmijter van het evenement de vuurwerkshow
weer op het programma.

De kunstenaars maakten hun schilde-
rijen zowel in de historische kern van
het stadje Bronkhorst als in de velden
en dreven. Voor het kijkend publiek
was er veel te zien. Uiteraard werd er
met de kunstenaars een praatje ge-
maakt. Zoals op alle schilderdagen
werden de werken vanaf 15.00 uur
geëxposeerd. De jury voor deze dag be-
stond uit Karel Heidebrink, docent en
organisator van kunst en cultuurrei-
zen, Wouter Derksen, conservator van
het Hansemuseum in Zutphen en Wil-
lemijn Colenbrander, docente Kera-
miek. De prijsuitreiking geschiedde
door de heer D. Nas, wethouder van de
gemeente Bronckhorst. Onderstaande
winnaars gaan door naar Slotmanifes-
tatie op 27 augustus in Zutphen. Naast
de winnaars werden 4 schilders in de
categorie Brons beloond met een
smulpakket van een van de sponsoren.
Volgende week zaterdag 12 augustus
vindt het Kleurenpalet plaats in Vor-
den. Op 19 augustus volgt Bredevoort.
Op de website www.kleurenpalet.nl
vindt u de werken van de winnaars en
sfeerfoto's van het evenement.

Kleurenpalet in Bronkhorst
Voor de 6e keer werd op zaterdag 5
augustus het Kleurenpalet van de
Achterhoek in Bronkhorst gehou-
den. De locatie was als andere ja-
ren Herberg De Gouden Leeuw. On-
der perfecte weersomstandighe-
den deden 47 kunstschilders mee
aan dit evenement in de catego-
rieën Koper, brons, Zilver en Goud.
Opvallend was de grote deelname
in de categorie Brons, amateurs
met enige jaren ervaring. Juist in
deze categorie waren vele nieuwe
deelnemers aanwezig.

DE UITSLAG KLEURENPALET IN BRONKHORST:

CATEGORIE GOUD
1e prijs nr 42 24punten hr. E. Dingemans Doetinchem
2e prijs nr 13 20 punten hr. A. Splinter Midden-Beemster
3e prijs nr 5 12 punten mw. V. Jonker Lochem

CATEGORIE ZILVER
1e prijs nr. 3 24 punten! mw. L. Fonkert Amstelveen
2e prijs nr. 8 24 punten mw. L.Reurekas Purmerend
3e prijs nr. 40 22 punten mw. R. Klompmaker Wageningen

CATEGORIE BRONS
1e prijs nr. 41 28 punten hr. M. Sminia Steenenkamer
2e prijs nr. 24 18 punten mw L. Hekkenberg Kampen
3e prijs nr. 26 14 punten hr. H.P. Reeskamp Den Dolder

CATEGORIE KOPER
1e prijs nr. 27 28 punten N. Rijper Den Dolde
2e prijs nr. 47 16 punten mw. M.L. Hoff Apeldoorn
3e prijs nr. 21 14 punten A. Soutendam Velp

PUBLIEKSPRIJS
nr. 2 Eveline Jonker Deventer

De race wordt gehouden worden van
16 tot en met 23 augustus 2006. De ad-
venture race is een 7-daagse non-stop
race met onder andere lopen, hiken,
mountainbiken, kajakken en wildwa-
tervaren. 

In totaal zullen er veertig teams van
over de hele wereld aan de start ver-
schijnen van de loodzware non-stop
race van zeven dagen! De wedstrijd
vindt plaats in Zweden, Noorwegen en
Lapland. De omgeving is bekend door
de wilde en schitterende natuur met

adembenemende uitzichten, prachti-
ge fjorden, wilde rivieren en schitte-
rende grotten en bergen. 
De totaal af te leggen afstand is 800
kilometer gedurende zeven dagen.
Enkele onderdelen tijdens deze wed-
strijd zullen zijn hiking, hardlopen,
mountainbiken, skeeleren en kajak-
ken. Navigeren met kaart en kompas
zal een belangrijke factor zijn gedu-
rende de gehele race.

Team 4Xtreme bestaat uit Alwin Rad-
stake (Zelhem), Peter Rutjes (Loil), Jelle
van de Velde en Maaike Hornstra (bei-
de uit het Friese Jellum). Vaste begelei-
der is Jan Klumper (Halle). De verrich-
tingen van het team zijn te volgen via
de eigen site www.4xtreme.nl of via
www.arwc2006.com

Adventure race team 4XTREME
naar WK
Het ‘adventure race’ team 4Xtreme
zal als enige Nederlandse team
meedoen met de Wereldkampioen-
schappen ‘adventure racen’ in
Zweden.

Schröder Mode; Capuchon Jeugd-
mode; Dick Helmink Mode; Sueters

Ruitersport; Atomica Goossens; Her-
mans Schoenmode; Langeler Mode;
Kapsalon Wuestenenk; Passchier
Haarmode; Kapsalon Lurvink; Martine
Hair- en Beauty; La Finesse Schoon-
heidssalon.

Kaartverkoop Modespektakel Hengelo
De kaarten van het modespektakel
in Hengelo, op 10 september a.s.
zijn te koop bij:

DRUKWERK?
WIJ VERZORGEN HET GRAAG VOOR U

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
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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

In onze SUPER DE BOER supermarkt

hebben wij plaats voor een jonge en enthousiaste 

Verkoopmedewerker (ster) 

o.a. Brood/kaas/vleeswaren

Flexibel inzetbaar, detailhandels gerichte opleiding,

Goede contactuele eigenschappen, 25 / 32 uur per week.

Een uitdaging voor iemand, die met het overige team

onze supermarkt tot een succes wil maken.

Schriftelijke sollicitaties met C.V. naar 

Aalderink supermarkt 
Dorpsstraat 14, 7221 BP  Steenderen

60%
Zomerkorting

tot

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN

TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

levering vaste planten – heesters – bomen
plaatsen afrasteringen



Jaargang 2
Nr. 32
8 augustus 2006

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Gemeente gaat aan de slag met recreatiebeleid Bronckhorst
Maak uw plannen bij de gemeente bekend!

ideeën zijn. U kunt per brief of 
e-mail reageren: 
Gemeente Bronckhorst
t.a.v. mevrouw S. te Brake-Frank
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld. 
E-mail: S.teBrake@Bronckhorst.nl 

N.B.
Recreatieondernemers en anderen
met initiatieven op dit gebied uit
Vorden hebben in 2004 hun plannen
al met de gemeente besproken. Zij
hoeven nu niet te reageren, tenzij er
nieuwe ideeën zijn. 

Voor meer informatie over de opzet
van het nieuwe recreatiebeleid
Bronckhorst kunt u bellen met de

afdeling Ruimtelijke en economi-
sche ontwikkeling/recreatie en
toerisme, tel. (0575) 75 03 74. 

In 2004 is in de voormalige gemeente
Vorden de ‘Nota ruimtelijk recreatie-
beleid’ opgesteld en vertaald in het
bestemmingsplan ‘Buitengebied
Hengelo/Vorden’. De gemeente
Bronckhorst wil dit beleid samen
met adviesbureau Van Droffelaar uit
Arnhem nu uitwerken voor de rest
van haar grondgebied. Heeft u plan-
nen op recreatiegebied? Wij horen
het graag! De gemeente wil uw
plannen waar mogelijk betrekken in
haar nieuwe recreatiebeleid. Laat
ons vóór 1 september weten wat uw

Naar het buitenland? 
Nieuw paspoort vanaf 26 augustus a.s.
Op 26 augustus 2006 wordt een
nieuw model paspoort en Neder-
landse identiteitskaart ingevoerd.
In deze reisdocumenten zit een
chip, die ook gebruikt moet kun-
nen worden voor automatische
gezichtsherkenning. De inter-
nationale eisen voor pasfoto’s voor
deze reisdocumenten zijn daarom
anders dan de huidige eisen. 
De belangrijkste wijzigingen zijn:
alleen nog kleurenfoto’s, lichtgrijze
egale achtergrond en neutrale blik
van degene op de foto, waarbij de

mond gesloten moet zijn. Voor een
nauwkeurig overzicht van de eisen
verwijzen wij u naar het product
‘paspoort’ op onze website
(www.bronckhorst.nl). 

Laat u de komende weken foto’s
maken om ná 26 augustus een
nieuw paspoort aan te vragen of
uw kinderen bij te schrijven in uw
reisdocument, houd u er dan
rekening mee dat deze volgens 
de nieuwe eisen gemaakt moeten
zijn.

Container moet op tijd aan de straat!

Zoals ook in de Afvalkalender is aan-
gegeven is het belangrijk dat u uw
afvalcontainer (grijs en groen) altijd
op tijd aan de straat zet. Uiterlijk
07.00 uur moet uw container er
staan. Zet u de container later aan
de weg dan loopt u het risico dat de

ophaaldienst zojuist is geweest en
uw container niet geleegd wordt.
Helaas hebben wij vernomen dat dit
in deze vakantieperiode regelmatig
gebeurd is doordat de inzamelrondes
in deze periode sneller verlopen.
Wij hopen op uw medewerking.

Spreekuur sociaal raadslieden in Bronckhorst
Voor informatie en advies over uit-
keringen, belastingen, huursubsidie,
erfrecht, naturalisatie, studiefinan-
ciering of echtscheiding kunt u
terecht bij het sociaal raadslieden-
werk. Naast adviseren, kunnen de
sociaal raadslieden helpen met het
schrijven van brieven, invullen van
formulieren of opstellen van
bezwaarschriften. Voor meer infor-

matie kunt u bellen met de infolijn
van het sociaal raadsliedenwerk, 
tel. (0314) 35 77 23 of de website
www.sensire.nl raadplegen. 
Het raadsliedenwerk heeft elke week
op de maandagmiddagen een in-
loopspreekuur van 14.00-15.00 uur
voor inwoners van Bronckhorst in
een gedeelte van sporthal ‘De Kamp’,
Sarinkkamp 5a in Hengelo Gld.

Kijk voor meer informatie over de WMO
ook eens op de site: www.info-wmo.nl 
Zoals u wellicht weet, treedt op 
1 januari 2007 de nieuwe Wet maat-
schappelijke ondersteuning (WMO)
in werking. In deze wet zijn de
Welzijnswet, Wet voorzieningen
gehandicapten en delen van de
Algemene wet bijzondere ziekte-
kosten (met name de huishoudelijke
verzorging) samengevoegd.
Gemeenten zijn verantwoordelijk
voor de uitvoering van de WMO en
maken hiervoor beleid dat past hun
eigen inwoners. Ook in Bronckhorst
gebeurt dit. We doen dit samen met
u. Zo zijn onder meer verschillende
discussiebijeenkomsten georgani-
seerd en aan de hand daarvan zijn
de eerste notities, te weten ‘Huis-
houdelijke hulp en Wvg-voorzienin-
gen’ en ‘WMO-loket’ gemaakt. 

In de nota ‘WMO-loket’ staat hoe de
gemeente het loket gaat inrichten
waar u straks terecht kunt voor
WMO-informatie en het regelen van
diensten zoals een rolstoel, woning-
aanpassing en hulp in de huishou-
dingen. De nota ’Huishoudelijke hulp

en Wvg-voorzieningen’ geeft aan
welke voorzieningen de gemeente
kan regelen (ook vervoersvoorzie-
ningen, persoongebonden budget
etc.) en hoe dit gebeurt. 

U kon tot 19 juli via de officiële weg
uw mening geven over deze notities.
Vier mensen c.q. organisaties
hebben dit gedaan. De nota’s en 
de toegestuurde reacties komen 
in september in de gemeenteraad
aan de orde.  

Aanrader
Uitgebreide algemene informatie
over wat de WMO gaat inhouden,
kunt u ook lezen op de website
www.info-wmo.nl van het
ministerie van Volksgezondheid,
welzijn en sport. 

Wij raden u ten zeerste aan hierop
een kijkje te nemen en de infor-
matie en mogelijkheden in alle
rust eens goed na te lezen. 

Monumentencommissie
De monumentencommissie verga-
dert op 16 augustus a.s. om 09.00 uur
in het gemeentekantoor. De ver-

gadering is openbaar. De agenda
voor deze vergadering kunt u vinden
op onze website: www.bronckhorst.nl

De gemeente Bronckhorst wil haar recreatiebeleid vastleggen in een
‘Recreatienota’. Deze nota moet duidelijk maken welke mogelijkheden
en beperkingen er zijn in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst.
Het accent komt te liggen op de verblijfsrecreatie, maar ook voor andere
recreatievormen, zoals dagrecreatie, is aandacht. Om het nieuwe beleid
vorm te kunnen geven, willen we graag weten welke initiatieven er 
zijn bij recreatieondernemers en anderen die plannen hebben op
recreatiegebied. De recreatieondernemers krijgen hierover ook 
een brief. 

Kamperen in Bronckhorst



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 (bijvoorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben. 

Aanvragen 
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, 28 augustus t/m 10 september 2006, plaatsing tijdelijke reclame t.b.v. collecteweek

van de KWF kankerbestrijding
• Drempt, café/restaurant De Boerderie, aanvraag aanwezigheidsvergunning voor 2 kansspel-

automaten in het jaar 2006
• Drempt, rondgaan met intekenlijsten en collecteren tijdens optocht op 17 september 2006,

stichting St. Willibrordus
• Halle, circuit De Kappenbulten, Wolfersveenweg, bromfietscross 30 september 2006 van 10.00

tot 17.00 uur, motocross voor oldtimers 1 oktober 2006 van 09.00 tot 18.00 uur, Halmac
• Halle, tijdelijke verkeersmaatregel, Wolfersveenweg, tussen de Bielemansdijk en de Kuiper-

straat, 30 september 2006 van 07.30 tot 18.00 uur, 1 oktober 2006 van 07.30 tot 18.00 uur, Halmac
• Hengelo Gld., streekvogeltentoonstelling, tijdelijke reclame, 4 t/m 11 december 2006, vogel-

vereniging Exokan
• Hengelo Gld., tegenover Spalstraat 3, liveoptreden van een feestband, ontheffing artikel 35

Drank en Horecawet, 27 augustus 2006 van 17.00 tot 22.00 uur, café De Zwaan
• Keijenborg, sporthal, streekvogeltentoonstelling, 8 december 2006 van 20.00 tot 22.00 uur, 

9 december 2006 van 10.00 tot 21.00 uur, 10 december 2006 van 10.00 tot 16.00 uur, vogel-
vereniging Exokan

• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 15a, ontheffing art. 35 Drank en Horecawet van 14 t/m 16 sep-
tember 2006, M. Groothedde

• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 15a, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 14 t/m 19 september
2006, horeca Steenderen

• Steenderen, J.F. Oltmanstraat 15a, ontheffing geluid 15 september 2006 van 12.00 tot 
17.00 uur en van 21.00 tot 01.00 uur de daarop volgende dag, 16 september 2006 van 15.00 tot
18.00 uur en van 21.00 tot 01.00 uur de daaropvolgende dag, horeca Steenderen

• Steenderen, snuffelmarkt/braderie (Burg. Buddinghplein, tussen de Burg. Smitstraat, Dorps-
straat en J.F. Oltmansstraat) op 20 augustus 2006 en tijdelijke reclame van 11 t/m 21 augustus
2006, ReZi Organisaties 

• Steenderen, tijdelijke verkeersmaatregel, 20 augustus 2006 van 11.00 tot 17.00 uur, Burg. Bud-
dinghplein en een gedeelte van de J.F. Oltmansstraat, ReZi Organisaties 

• Vierakker, Boshuisweg, ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet, 2 en 3 september 2006 van
09.00 tot 18.00 uur, J.B. van Herwaarde

• Wichmond, Dorpsstraat, ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet, 20 augustus 2006 van 
12.00 tot 22.00 uur, J.B. van Herwaarde

• Zelhem, Baaksekampweg 5, opstijgen luchtballon, 27 augustus 2006 vanaf 19.00 uur 

Bouwvergunningen 
• Drempt, Strengsche Veld 42, gedeeltelijk veranderen zolder tot werk/studeerkamer
• Halle, Heurneweg 10, gedeeltelijk veranderen van een schuur in een kantoor, inpandig
• Hengelo Gld., Handwijzersdijk 4, vernieuwen sanitairgebouw 
• Hengelo Gld., Oude Varsselseweg 5, bouwen woning en garage/berging
• Hengelo Gld., Raadhuisstraat 12, vernieuwen woongebouw/bouwen 6 appartementen
• Hengelo Gld., Spalstraat 3, buitenkozijnen in voor- en achtergevel café/disco vervangen,

akoestische voorzieningen treffen 
• Hummelo, Keppelseweg 30, tijdelijk plaatsen 2 leslokalen, periode van maximaal 3 jaar
• Vorden, Julianalaan 22, gedeeltelijk veranderen/vergroten keuken/bijkeuken
• Zelhem, Keijenborgseweg 3a, gedeeltelijk veranderen/vergroten woning 
• Zelhem, Ruurloseweg 39-51, gedeeltelijk vergroten recreatiewoning 

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hengelo Gld., Raadhuisstraat 12, voor de bouw van 6 appartementen, het betreft een vrijstelling

met toepassing van artikel 4, lid 5 van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan
‘Hengelo Kom 1983’

• Zelhem, Keijenborgseweg 3a, voor het gedeeltelijk veranderen/vergroten van de woning, het
betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 51, lid 4 van de planvoorschriften van het
geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2-1988’

De bouwplannen liggen vanaf 10 augustus 2006 t/m 20 september 2006 tijdens de openingstijden
ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. 

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Kampweg 2, voor het tijdelijk plaatsen van een unit als kantine/kantoor/was- en kleed

gelegenheid, geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2-1988’ 
• Hummelo, Keppelseweg 30, voor het tijdelijk plaatsen van 2 leslokalen/units voor openbare

basisschool De Woordhof, het betreft een vrijstelling van de voorschriften van het geldende
bestemmingsplan ‘Hummelo 1997’ voor een periode van maximaal 3 jaar

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, kruising Rondweg (N316) - De Horsterkamp, voor de aanleg van een rotonde met

transferpunt ten behoeve van het openbaar vervoer, bestemmingsplannen ‘Buitengebied 1982’
en ‘Vorden West en Zuid 1992’

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 10 augustus t/m 
20 september 2006 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor
bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

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

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Vrijstelling artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Voor-Drempt, Rijksweg 20, voor het vestigen van een detailhandel in volumineuze goederen

waarbij detailhandel in levensmiddelen en/of dagelijkse gebruiksgoederen is uitgesloten,
geldend bestemmingsplan ‘Voor-Drempt 1995, herziening Rijksweg 20-20a’

Deze vrijstelling is verzonden op 4 augustus 2006.

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 beroep-
schrift 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 vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 27 juli 2006:
• Hietmaat, paardenkeuring 29 juli, 26 augustus, 2 september 2006 van 08.00 tot 18.00 uur,

ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet
Verzonden 31 juli 2006:
• Vorden, kasteel Vorden, openluchtdienst, 6 augustus 2006 van 10.00 tot 11.00 uur
Verzonden 2 augustus 2006:
• Hengelo Gld., hoek Zelhemseweg/Winkelsweg, verklaring geen bezwaar landen en opstijgen

van helikopter, 9 augustus 2006 tussen 11.30 en 13.30 uur
Verzonden 1 augustus 2006:
• Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg, verklaring geen bezwaar opstijgen heteluchtballon, 2 sep-

tember 2006 
Verzonden 2 augustus 2006:
• Zelhem, hoek Meeneweg/Aaltenseweg, buurt/volksfeest 10 en 11 augustus 2006 van 19.00 tot

24.00 uur en 12 augustus 2006 van 09.00 tot 01.00 de daaropvolgende dag, ontheffing geluid op
12 augustus 2006 van 19.30 tot 01.00 uur de daaropvolgende dag

• Zelhem, Ruurlosweg 42, buurtfeest, optocht 1 september 2006 van 08.30 tot 12.00 uur, sterrit
van 18.30 tot 22.30 uur, 2 september 2006 van 13.30 tot 17.30 uur spelen inclusief vogelschieten,
van 20.00 tot 00.30 uur de daaropvolgende dag dansavond zaal Susebeek

Verzonden 3 augustus 2006:
• Achter-Drempt, fietspuzzeltocht, 20 augustus 2006 van 13.00 tot 16.30 uur, oranjecomité Drempt
• Hengelo Gld., Zelhemseweg/hoek Winkelsweg, Hengelsfeest, ontheffing artikel 35 Drank en

Horecawet
• Steenderen, Prins Bernhardlaan 2, dressuur- en springwedstrijden, ontheffing artikel 35

Drank en Horecawet, 20 augustus 2006 van 08.00 tot 18.00 uur
• Wichmond/Vierakker, tijdelijke reclame (spandoeken) van 19 augustus t/m 2 september 2006,

Nationale Vereniging de Zonnebloem
• Zelhem, Burg. Rijpstrastraat/Palmberg, ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet, 5 augustus

2006 van 14.00 tot 01.00 uur de daaropvolgende dag, 17 augustus 2006 van 09.00 tot 16.00 uur,
E. Berntsen

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 1 augustus 2006:
• Drempt, Rijksweg 18, vergroten woning
• Vorden, de Hanekamp 6, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 4 augustus 2006:
• Zelhem, Burgemeester Rijpstrastraat 5, oprichten woonzorgvoorziening in voormalig gemeente-

huis, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

Kapvergunningen
Verzonden op 28 juli 2006:
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 3, voor het vellen van 1 kastanjeboom, geen herplantplicht
• Steenderen, Prins Bernhardlaan 66, voor het vellen van 1 esdoorn, geen herplantplicht
• Vorden, Overweg 13, voor het vellen van circa 50 dennen, herplantplicht
• Zelhem, Kampweg 8, voor het vellen van 7 berken, herplantplicht

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art .10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Verzonden op 8 augustus 2006:
• Keijenborg, St. Janstraat 28, voor verbranding nabij de St. Janstraat
• Toldijk, Lamstraat 8, voor verbranding nabij Lamstraat
• Steenderen, Paardestraat 6, voor verbranding nabij Paardestraat 6

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



Openbare bekendmakingen - vervolg 

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

Wegwerkzaamheden
• Steenderen, in verband met bestratingwerkzaamheden is de Dorpsstraat, tussen de Burge-

meester Smitstraat en de Landlustweg, van 14 t/m 26 augustus 2006, of zoveel langer of korter
als wenselijk is, afgesloten voor het verkeer

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplannen ‘Zelhem, Velswijkweg 1 en 3’ en ‘Halle,
Nicolaasweg 1 en ongenummerd’ 
De ontwerpbestemmingsplannen ‘Zelhem, Velswijkweg 1 en 3’ en ‘Halle, Nicolaasweg 1 en
ongenummerd’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 10 augustus t/m 20 sep-
tember 2006 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gele-
genheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van
de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan ‘Zelhem, Velswijkweg 1 en 3’ gaat over de sloop van de bedrijfsgebouwen inclusief
dienstwoning van een voormalig transportbedrijf aan de Velswijkweg 3 en maakt de bouw van
twee woningen op deze locatie mogelijk. Op het agrarisch bedrijf aan de Velswijkweg 1 wordt
intensieve veehouderij uitgesloten en wordt zorg als nevenfunctie mogelijk gemaakt.
Het plan ‘Halle, Nicolaasweg 1 en ongenummerd’ gaat over de sloop van de bedrijfsgebouwen
van een voormalig agrarisch bedrijf en het bouwen van een woning. Ook de voormalige bedrijfs-
woning wordt als burgerwoning bestemd. 

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

Goedgekeurde bestemmingsplannen ‘Buitengebied Hengelo 2004
Riefelerdijk 11’ en ‘Bronckhorst 2005 Winkelskamp 3 Hengelo’
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 11 juli 2006 de volgende bestemmingsplannen
goedgekeurd:
• ‘Buitengebied Hengelo 2004 Riefelerdijk 11’. Dit plan heeft betrekking op het wijzigen van de

agrarische bestemming van het perceel Riefelerdijk 11 in Hengelo in de bestemming ‘Woon-
doeleinden met recreatievoorzieningen’

• ‘Bronckhorst 2005 Winkelskamp 3 Hengelo’. Dit plan heeft betrekking op het vestigen van een
jongeren- en/of sportcentrum aan de Winkelskamp 3 in Hengelo

De besluiten van Gedeputeerde Staten en de bestemmingsplannen liggen van 10 augustus t/m 
20 september 2006 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor
bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Een belanghebbende die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten heeft ingebracht, alsmede
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen bedenkingen

heeft ingebracht, kan gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep instellen tegen het
goedkeuringsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE ‘s-Gravenhage. 

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

Wet milieubeheer
Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen vanaf 10 augustus t/m 20 sep-
tember 2006 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Halle, Dorpsstraat 2-4, voor een revisievergunning voor een inrichting voor het vervaardigen,

onderhouden, repareren, behandelen van de oppervlakte, keuren, reinigen, verhandelen,
verhuren of proefdraaien van motoren en motorvoertuigen

• Vorden, Hamelandweg ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie B,
perceelnummer 2088, voor een veranderingsvergunning voor een oefenplaats voor honden
in opleiding, politiehonden dressuurclub

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inza-
gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 21 september 2006. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen
en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

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

Vastgestelde beleidsregelingen
‘Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens’ 
en ‘Privacyreglement Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens’
B en w hebben de volgende regelingen vastgesteld :
• de ‘Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens’
• het  ‘Privacyreglement Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens’

Deze regelingen, eventueel met bijlagen, liggen vanaf heden voor iedereen ter inzage in het
gemeentehuis en zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. De beleidsregels treden in wer-
king met ingang van 9 augustus 2006

Bezoekers konden meedoen aan een
prijsvraag waarbij geraden moest wor-
den naar het aantal bloemen dat was
verwerkt in een prachtig bloemstuk,
gemaakt door 'de Vordense Tuin',

voorstellende het logo van de Rabo-
bank. 
Ruim 500 deelnemers waagden een
gokje en vulden zeer uiteenlopende
aantallen in op het deelnameformu-

lier. Dit varieerde van 123 tot 4.950
bloemen.
Het juiste aantal bloemen was 1.010.
De heer R. Janssen uit Hengelo Gld.
was met 1.012 bloemen hier het
dichtst bij. Hij werd daarmee de ge-
lukkige winnaar van een 'diner voor
twee'.

Prijsvraag Rabobank tijdens braderie

Ook Rabobank Achterhoek-Noord was aanwezig op de braderie tijdens de
Vordense Zomerfeesten.

Aafje Scheffer en Ursula Bettink overhandigen de cheque voor een 'diner voor twee'aan de familie Janssen

De provincie Gelderland gaat van 15
augustus tot en met 15 september de
N314 tussen de rotonde Leesten-West
en rotonde Vordenseweg asfalteren. 

De werkzaamheden vinden overdag
plaats en het wegvak is in deze perio-
de afgesloten voor het verkeer. 

Het verkeer richting Vorden/Lochem
wordt omgeleid via de Den Elterweg
(N348) en de N346 en omgekeerd. Het

verkeer van de woonwijken kan via de
rotonde Leesten-Oost of via de afslag
Warnsveld op de Den Elterweg de wijk
verlaten. 

Dit is de derde fase van de werkzaam-
heden aan de Rondweg Warnsveld die
in totaal tot half november dit jaar
gaan duren. Omwonenden en belang-
stellenden zijn hierover tijdens een in-
formatieavond op 25 april geïnfor-
meerd.

MEER INFORMATIE:
www.gelderland.nl/werkenaandeweg

Asfalteringswerkzaamheden
tussen rotonde Leesten-west en rotonde Vordenseweg (N314)

Verkeershinder van 15 augustus
tot 15 september.

De liedteksten van Bertold Brecht en
de muziek van Kurt Weil hebben nog
steeds niets van hun zeggingskracht
verloren. Wat in de tijd van de Wei-
marrepubliek geschreven werd, is nog
altijd actueel.

Anne Dammers en Dominique van
Hoof hebben tijdens de Achterhoek
Spektakel Toer laten zien dat hun ver-
tolking van deze muziek heel goed
aanslaat bij het publiek. 

Het concert heeft de juiste sfeer van
hartstocht en van ontroering. Soms
klinkt het weerbarstig of ook loederig
en altijd is het geëngageerd. Het con-
cert begint om 20.30 uur en plaatsen
kunnen worden gereserveerd bij Res-
taurant " Het Wapen van Bronkhorst",
tel. (0575) 45 12 65.

Liederen van Brecht in de
Kapel van Bronkhorst
Op zondag, 13 augustus, is er weer
een zomeravondconcert in de Ka-
pel van het stadje Bronkhorst. Do-
minique van Hoof, piano, en Anne
Dammers, zang, brengen er een
programma  met  liederen van
Brecht.



Zesde Keppeltoertocht Oldtimers

Na het groeiende succes van de vorige jaren verzorgt Oldtimer Club
Keppel (O.C.K.),  in samenwerking met de Stichting Contactgroep
Oldtimers Achterhoek (S.C.A.) op zondag 27 augustus voor de zesde keer
de Keppeltoertocht voor oldtimertractoren, met als startplaats Hoog
Keppel. 

Ook dit jaar verzorgt de Keijenborgse Motorclub KMC’95 een
Avondmotorvierdaagse en wel van dinsdag 15 tot en met vrijdag 18
augustus. De door eigen leden uitgezette ritten van ca 100 tot 125 km
voeren iedere avond door een ander stukje Achterhoek en omstreken.
Elke avond bestaat de mogelijkheid om mee te rijden met een voorrijder
naar keuze: recreatief of sportief, zodat u in uw eigen stijl kunt genieten
van het mooie landschap.

Aanstaande vrijdag 11 augustus
om 15.30 uur geeft Mirjam
Berendsen een concert in de
Lambertikerk te Zelhem. Zij
speelt een aantal prachtige
stukken, zoals de bezonken
Passacaglia van de Zuidduitser
Kerll en het flamboyante Pièce
d' Orgue, ook bekend als
Fantasie in G, van Bach. Het con-
cert is gratis toegankelijk en
duurt een half uur. Na afloop is
er een collecte om de onkosten
te bestrijden en bestaat de
mogelijkheid zelf op het fraaie
Lamberti-orgel te spelen.

Avondmotorvierdaagse KMC ‘95 Bach en Kerll in
Lambertikerk

Latente Talenten succes op
Zelhemse Zomerfeesten 
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Inschrijving en starten vindt dage-
lijks tussen 17.45 en 19.00 uur plaats
bij clubcafé Evers, Keijenborgseweg
27 te Velswijk. Wilt u meerijden met
een voorrijder dan is het vertrek om
18.30 uur  (bij inschrijving opgeven).
De kosten zijn (voor leden) € 12,50.
Niet leden betalen € 15,-- en wilt u
één avond meerijden dan betaalt u
€ 5,--. Duo passagiers mogen gratis
mee. Per ingeschreven motor ont-

vangt u een consumptiebon per
avond, te besteden bij café Evers. Als
u minimaal drie avonden meerijdt
ontvangt u een leuke attentie.
KMC’95 is een actieve club, waarbij
de inzet van eigen leden van groot
belang is. Iedere zondagmorgen
(van april tot en met oktober) is er
een toertocht met voorrijder.
Jaarlijks worden verder een aantal
activiteiten georganiseerd. Er is een

Mirjam Berendsen is organist van de
Dorpskerk in Vorden. Zij studeerde
aan de conservatoria van
Leeuwarden, Arnhem en Rotterdam
bij o.a. Theo Jellema, Hans van
Nieuwkoop en Pieter van Dijk.

Vervolgens studeerde zij kerkmu-
ziek aan de Saxion Hogeschool te
Enschede bij Gijs van Schoonhoven.
In 1992 was zij finalist van het
Nationaal Orgelconcours te Leiden.

De tocht is bedoeld voor bestuurders
van oldtimertractoren. Deze tracto-
ren worden niet meer gebruikt voor

het werk, maar zijn vaak met veel
liefde en geduld door hun eigenaren
opgeknapt. Soms zijn ze van een

Lentedagtocht met voorrijder, voor
leden en niet leden, een 3-daags
motorweekend voor leden, een
zomerdagtocht met voorrijder  voor
leden en niet leden, een motor
avondvierdaagse voor leden en niet
leden, een herfstdagtocht met voor-
rijder voor leden en niet leden, ver-
volgcursussen voor motorrijders,
gegeven door ervaren instructeurs en
natuurlijk een feestavond.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij
het secretariaat bij dhr. Theo
Stapelbroek, Eulingkamp 8, 7256 BK
te Keijenborg. Telefoon 0575-462429. 

Voor nadere informatie kunt u ook
de volgende website bezoeken:
www.kmc95.nl

hoopje oud roest omgetoverd tot als
nieuw lijkende pronkstukken. De
meeste tractoren stammen uit de
50’er en 60’er jaren, maar er rijden
ook exemplaren van voor de Tweede
Wereldoorlog bij. Dus ook voor het
publiek langs de route is het zeker de
moeite waard om deze tractoren te
bekijken. 
Zoals ieder jaar verzamelen de deel-

nemers zich tussen 9.30 en 10.00
uur aan het terrein aan de Burg.
Vrijlandweg in Hoog Keppel. De
route hiernaartoe staat aangegeven
met bordjes 'O.C.K. Oldtimers'. Ook
dit jaar wordt dit terrein weer belan-
geloos beschikbaar gesteld door
Stone Design. Na de koffie met kren-
tenbrood vertrekt de stoet om 10.30
uur voor het eerste gedeelte van de
tocht, naar het buitengebied rond
Hummelo. Tussen de middag is er
een warme hap en daarna vertrekt
de optocht voor een mooie route
rond (Achter)Drempt. Om ongeveer

16.00 uur worden de tractoren weer
terug verwacht aan de Burg.
Vrijlandweg in Hoog Keppel.
Deelnemende voertuigen moeten
minimaal WA verzekerd zijn.
Deelname kost voor een bestuurder
€ 10,--  en voor een bijrijder € 7,--. De
bestuurders ontvangen na afloop
een aandenken ter herinnering aan
de tocht. 
Aanmelden voor deze toertocht kan
tot 13 augustus. U kunt een
inschrijfformulier aanvragen bij
Dennis Jansen, tel. 0313-4734 93 of
per e-mail op ock@chello.nl.

Wederom waren de Zelhemse
Zomerfeesten een daverend succes,
mede door de vele bezoekers en het
fijne zomerweer. Dat was ook te
merken aan de stand van Latente
Talenten waar door jong en oud
druk werd geschilderd. 
De inmiddels populaire fotoserie
van het gebeuren staat dan ook
alweer klaar voor iedereen die het
wil downloaden. 
Ga naar www.latentetalenten.nl,
klik op Expositie Index en op
Projecten: Zelhemse Zomerfeesten
2006.

Er zijn van deze zaterdag drie pagi-
na's met foto's, waaronder de
inmiddels bekende Portretten
Gallerij, die vooral door ouders veel-
vuldig bezocht wordt.

Let op:
De twee grote doeken die tijdens de
Zomerfeesten zijn geschilderd wor-
den binnenkort aangeboden.
Nieuws hierover zal ruimschoots op
tijd worden meegedeeld.



Samen met andere beginnende lopers
in een groep trainen blijkt de manier
om over de drempel heen te stappen
en nu echt te beginnen. Ruim 25.000
mensen gingen je al voor en nu is het
jouw beurt. De lopers worden begeleid
door enthousiaste trainers en de on-
derlinge motivatie in de groep is
groot. Na zes weken weet je hoe leuk
het is om samen te lopen. Het bewijs
daarvoor: meer dan 80% van de men-
sen die zijn begonnen met KNAU Start
to Run, gaat na de zes weken door met
lopen in een loopgroep, bij een vereni-
ging of individueel. 

INHOUD TRAININGEN
De trainingen zijn gericht op begin-

ners; voor hen die altijd al wilden
maar er nog niet toe kwamen. Als lid
van KNAU Start to Run volg je zes trai-
ningen op zaterdagochtend van 09.00
tot 10.30 uur. Elke training bestaat uit
theorie en minimaal 60 minuten
praktijk. In het praktijkgedeelte zit
een warming-up, een afwisselend pro-
gramma met loopoefeningen en een
cooling-down. Na afloop krijgen de
deelnemers een schema waarin ook
'huiswerk' is opgenomen. Les 6 is een
afsluitende testloop van 3 kilometer.
Theorie: het plezier van gezond bewe-
gen, waar moet ik op letten als ik
schoeisel of kleding aanschaf, wat ge-
beurt er in mijn lijf, en alles over ge-
zond eten en drinken. Er wordt ge-
traind op 9, 16,23, 30 september en op
7 en 21 oktober. Inschrijven kan via
www.knaustarttorun.nl 

INSCHRIJVEN EN KOSTEN
Deelnemers krijgen naast de 6 kennis-
makingslessen o.a: gratis het Start to
Run logboek, 3 maanden gratis het
magazine Runner's World, een gratis
shirt en gratis lidmaatschap van Loop-
service.nl (dienst van de KNAU) en zijn
daardoor verzekerd en krijgen kortin-
gen bij trimlopen. Ook bij run2day-
runners Vorden. Vertrekplaats Sport-
hal het Jebbink. 
Voor meer informatie: 
www.knaustarttorun.nl

Start to Run: vanaf 9 september

Hardlopen is hot! 
Begin jij er ook mee?!
Een loopgolf overspoelt Nederland;
meer dan één miljoen landgeno-
ten lopen minimaal een keer per
week hard. Het is de ideale manier
om aan een gezond lijf te werken.
Je bent niet gebonden aan plaats of
tijd, je valt ervan af, krijgt een top-
conditie en zit lekker in je vel. Dat
weet iedereen. Vanaf 9 september
heb je geen excuus meer, want dan
organiseert de KNAU met haar
programma KNAU Start to Run in
samenwerking met Run2day
Arnhem voor de tiende keer hard-
looptrainingen onder deskundige
begeleiding.

DIEFSTAL UIT AUTO
Een 42-jarige man uit Meppel deed op
zondag 30 juli aangifte van diefstal uit

zijn auto welke hij die middagtussen
16.45 uur en 17.15 uur had geparkeerd
aan de Horsterkamp in Vorden. Onbe-
kenden hebben het rechterportier
opengebroken en vanuit de auto twee
rugzakken met inhoud meegenomen.

P o l i t i e

Acht dagenlang tennis op hoog en la-
ger niveau, gecombineerd met een
sfeervolle terras, waar. u iedere avond
en het gehele weekend wordt getrak-
teerd op lekkere verrassingen. De toer-
nooicommissie bestaande uit Jan
Leegstra, Alexander Molendijk, Lisette
Dijkman, Lobke Meekes, Christiaan
Brinkhorst, Martie Dijkman Ernst te

Velthuis en vele andere vrijwilligers
heeft weer een prima programma sa-
mengesteld.
Op donderdagavond 16 augustus zijn
de sponsoren van VTP Vorden uitgeno-
digd. De wedstrijd leiding hoopt op
die avond ook enkele toppartijen te
kunnen plannen. Ook is er die avond
livemuziek van o.a.Arjan Klein-Gel-

tink. De finales zijn op zondag 20 au-
gustus. Het Dijkman Bouw Open
maakt deel uit van het Oost-Gelder-
sTennis Circuit (OGTC) en serie van 8
toernooien, die uitmonden in de Mas-
ters, waar in iedere categorie de 8 be-
ste tennisers strijden om de Mastersti-
tel  De Masters worden dit jaar in Vor-
den gehouden van 22 t//m 24 septem-
ber. Voor het programma en de uitsla-
gen kunt u dagelijks terecht op de
website www.vordenstennispark.nl.

Van 13 t/m 20 augustus in Vorden

Bezoek 3e Dijkman Bouw Open

Het 3e Dijkman Bouw Open, dat 13 augustus van start gaat, is dit jaar uw
bezoek meer dan waard als u van sport en gezelligheid houdt.

Laat uw drukwerk

onze zorg zijn
Geboortekaarten - Huwelijkskaarten - Visitekaarten - Feestelijke uitnodigingen - Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk - Briefpapier - Rekeningen - Kettingformulieren - Enveloppen - Folders

Kranten - Boeken - Tijdschriften en periodieken - Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages - Internetpresentaties - Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

Adverteren in in onze weekbladen (Weekblad Contact, Weekblad Elna of de Groenlose Gids)

Informeer naar de vele mogelijkheden!

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl
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Fraaie badkamers die garant staan voor genieten
& ontspannen. Met een goede stijl en inrichting.
Of het nu gaat om een complete badkamer, een
nieuw toilet of een wastafel, BouwCenter HCI in
Hengelo (Gld) en Zevenaar ontwerpt en instal-
leert het geheel naar uw eigen wens. Mede door
ons ruime aanbod vloer- en wandtegels ontstaan
verrassende indelingen en originele kleurcombina-
ties.

Neem een kijkje in onze showroom of bezoek
alvast

www.bouwcenterhci.nl

HCl. Helemaal mijn idee.

bestaan nog!

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

bestaan nog!

Tegel- en
badkamerwonderen...

Tegel- en
badkamerwonderen...

� Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13 tel. 0575 46 81 81
� Zevenaar Ampèrestraat 3 tel. 0575 46 81 81
� Ulft Ettenseweg 39 tel. 0575 46 81 81

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

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

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

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL A1 shop
Hörmann garagedeuren
Zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding
Veranda’s

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
’savonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

I.v.m. vakantie zij wij in week 30 t/m 33 

alleen op donderdag geopend.

Tijdens De Bouwvak 

dubbele spaarpunten 
bij elke besteding 

van € 12,50!

Dus dubbel 

zo snel 

€ 12,50 KORTING!

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

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

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:

MA t/m DO 8.30 - 17.30 uur

VR 8.30 - 20.00 uur

ZA 8.30 - 16.00 uur

www.harmsenvakschilders.nl

Onze showroom is voorzien van airco. 

Parketfabriek Lieverdink is een fabriek cq groothandel in hoogwaardige parketvloeren
en aanverwante producten. Voor uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij op korte
termijn op zoek naar een gemotiveerde, eerlijke full-time

Magazijn medewerk(st)er
De werkzaamheden bestaan uit
• het klaarzetten van de orders
• het laden en lossen van inkomende en uitgaande vrachtwagens
• helpen van klanten
• en allerlei bijkomende werkzaamheden

Veiligheidscertificaat voor een reachtruck is een pre.

Machinaal houtbewerker
De werkzaamheden bestaan uit
• het invoeren en aanpakken van hout
• het in- en afstellen van houtbewerkingsmachines
• en allerlei bijkomende werkzaamheden

Gevoel voor hout is een pre.

Veiligheidscertificaat voor een heftruck is een pre.

Wij zoeken iemand met
• “achterhoekse mentaliteit”
• opleiding minimaal op MBO-niveau
• goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• gevoel voor service

Reacties binnen 8 dagen een sollicitatiebrief met c.v. naar 

Parketfabriek Lieverdink bv
T.a.v. dhr. G.B. Lieverdink 
Logistiekweg 3
7007 CJ DOETINCHEM
tel 0314-340563
fax 0314-326475
www.lieverdink.nl
info.lieverdink.nl

We gaan voor kwaliteit !!!
Aanbiedingen deze week

Hollandse Pruimen v.a. 0.79 500 gram

Aardappelen Lekkerlanders
10 kilo 3.99

Uit onze snijkeuken

Roerbakgroente 500 gram 1.65
Aardappelen-, groente- en  fruitboerderij

Kaas-, zuivel- en streekproducten

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61

WWW.AGFGARRITSEN.NL
Let op! Woensdagmiddag gesloten

Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek 

van vele merken wand- en vloertegels

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811

info@bettingressing.nl - www.bettingressing.nl

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

Spetterende Spetterende 
kkoror ting vting vanan 15%15%

op al onze voorraad tegels*

Bovendien ontvangt u bij besteding

van €1500,- en meer

EEN TEFAL KOFFER BARBECUE
+

VLEESPAKKET WAARDEBON

(*t.w.v. € 150,-)

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

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

Goedkoper kunt u nergens kopen,

zelfs niet over de grens.

± voorraad:

40.000 m
2

N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde

Doetinchem Twente-route

Eibergen

Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg



De Australische band Leading Edge Ministries van Hillsong Church te
Sydney in Australië treedt op vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus vanaf
20.00 uur op in de Ichtuszaal van Vakantiepark & Conferentiecentrum
De Betteld in Zelhem. De formatie speelt christelijke swingende num-
mers, waarbij de zaal heerlijk wordt meegenomen. De entree bedraagt 
€ 9,--. Dat is een van de spetterende activiteiten die in week 33 op De
Betteld worden georganiseerd.

Hillsong uit Australië op De Betteld

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

De activiteiten in week 33 beginnen
op zaterdag 12 augustus om 20.00
uur met een concert van de Young
Continentals. De Young Continen-
tals is een koor dat optreedt in heel
Europa en bestaat uit jongeren uit
allerlei landen van dit continent. De
entree van het concert is € 3.50 voor
kinderen tot 12 jaar. Vanaf 13 jaar is
dit € 7.50.
Lodewijk van Weerden, een jonge
voorganger uit Loppersum vlakbij
Groningen, spreekt op zondag 13
augustus over de kunst van eenheid.
Christelijk Nederland kent aardig
wat stromin-gen, en eenheid lijkt

soms ver te zoeken. Lodewijk zal hier
verder over spreken. Iedereen is van
harte welkom. De dienst begint om
19.00 uur en de entree is gratis. 
Op woensdag 16 augustus houdt De
Betteld vanaf 9.30 uur een mannen-
ochtend. Ds. Robbert Jan Perk, een
bekend spreker uit de PKN Kerk, zal
die ochtend het woord nemen.
Iedereen is welkom. De koffie is 50
cent en verder is de entree gratis. 
Op het terrein van De Betteld wordt
op woensdag 16 augustus van 17.00
tot 21.00 uur een braderie gehou-
den. Op de markt kunnen bezoekers
christelijke stands vinden van bijbel-

scholen, zendingsorganisaties, en
ook zullen ondernemers uit het dorp
zelf aanwezig zijn. Iedereen is van
harte uitgenodigd.
De zangleider en tevens een van de
leiders van Hillsong Church uit
Australië David Reidy geeft op vrij-
dag 18 en zaterdag 19 augustus semi-
nars over leiderschap,  aanbidding
en de technische productie van een
evenement. Hij heeft in zijn leven
aardig wat ervaring opgedaan met
deze onderwerpen. De kosten van de
seminars zijn 18.50 euro.
Geïnteresseerden kunnen zich aan-
melden op www.betteld.nl. 
In deze week organiseert De Betteld
verder bijbelstudies, voetbalcompeti-
ties, kinderclubs, aquarobics. Het is
eigenlijk te veel om op te noemen.
Voor meer informatie kunnen geïnte-
resseerden de site www.betteld.nl
bezoeken. Een volledig programma
kan worden opgevraagd bij De
Betteld, 0314-627200.

Politieberichten
De politie van Doetinchem stelt een
onderzoek in naar de vernieling van
autospiegels aan de Fazantlaan en
de Acacialaan. Benadeelden, maar
ook getuigen worden verzocht con-
tact met de politie op te nemen. De
vernielingen vonden in de nacht van
zaterdag 29 op zondag 30 juli rond
04.50 uur vroeg plaats, kennelijk
door twee of drie huiswaarts keren-
de jongelui. Ze kwamen vanaf de
Oude Terborgseweg en onderweg
werden de spiegels omgetrapt. De
meeste bewoners ontdekten het
gebeurde de volgende ochtend en in
de meeste gevallen kon deze onbe-
schadigd rechtgezet worden. Er wer-
den in ieder geval drie spiegels ver-
nield en een auto liep lakschade op.
De politie heeft de zaak in onder-
zoek en adviseert benadeelden om
altijd aangifte te doen. Dit kan ook
via www.politie.nl en u kunt bellen
met 0900-8844. Indien iemand
bruikbare informatie heeft over de
verdachten kan men hetzelfde tele-
foonnummer bellen.
Een 42-jarige man uit Meppel deed
op zondag 30 juli aangifte van dief-
stal uit zijn auto die hij tussen 16.45
uur en 17.15 uur aan de Horster-
kamp in Vorden geparkeerd had.
Onbekenden hebben het rechterpor-
tier opengebroken en vanuit de auto
twee rugzakken met inhoud meege-
nomen.
Maandag 31 juli werden in de par-
keergarage aan de dr. Huber
Noodtstraat  te Doetinchem twee
auto’s met een scherp voorwerp
bekrast. De eigenaren, inwoners van
Doetinchem, deden hiervan aangif-
te. Drie jongens meldden zich aan
het politiebureau in Doetinchem

met de melding dat zij waren mis-
handeld en bedreigd met een vuur-
wapen. De bedreiging had plaatsge-
vonden op de skatebaan bij het
gemeentehuis in Doetinchem. De
jongens waren zonder aanleiding
door een groepje van vijf jongelui
geslagen. Eén van de jongens kreeg
ook nog een kopstoot. Toen deze jon-
gen zich met zijn skateboard wilde
verdedigen, liet één van de anderen
zien dat hij een pistool in zijn broek-
band had en bedreigde de skateboar-
der daarmee. Op aanwijzen werd het
groepje aangetroffen op de
Nieuwstad, alwaar ze werden aange-
houden. Tijdens deze aanhouding
wist één van de betrokkenen het
bewuste pistool weg te werken. Dit
werd later teruggevonden in de bos-
jes aan de Nieuwstad en bleek een
gasalarmpistool te zijn. Het groepje
aanvallers bestond uit twee 18-jarige
en twee 17-jarige jongens en een 14-
jarig meisje, allen uit Doetinchem.
De jongens zijn in verzekerde bewa-
ring gesteld en het onderzoek wordt
voortgezet. In het buitengebied
Hoog Keppel/Doetinchem werden op
verschillende locaties gedumpte
dakpannen aangetroffen. Aan de
Slondeweg in Hoog Keppel, De
Pieriksestraat in Laag Keppel en het
Heggeveld in Doetinchem werden in
totaal zo’n 770 dakpannen aange-
troffen. Wie de illegale storting
heeft uitgevoerd is nog niet duide-
lijk. De politie roept getuigen op
zich te melden via tel. 0900-8844.
Een 48 jarige motorrijder uit Lisse
kwam dinsdag 1 augustus rond 8.30
op de Sikkenweg in Zelhem ten val
door een roomspoor op het wegdek.
Een tankwagen met room moest
plotseling remmen, waardoor  de
room in zijn wagen was gaan schui-
men. De schuim kon vervolgens door

de ontluchtingspijpen ontsnappen.
De tankwagen liet een spoor van
room achter waardoor het wegdek
glad werd. De motorrijder ten val
kwam en de motor raakte bescha-
digd. De chauffeur had van dit alles
niets gemerkt, maar de politie kon
de dader opsporen door het room-
spoor naar de fabriek te volgen. In
verband met reinigings-werkzaam-
heden werd de Sikkenweg enige tijd
afgesloten. De politie kreeg een mel-
ding over een fotograaf die in de
omgeving van de Slotlaan in
Doetinchem zijn werkzaamheden
iets te overtuigend had willen aan-
bieden. De politie zoekt contact met
mensen die deze fotograaf ook ge-
troffen hebben. De man zou zijn
diensten hebben aangeboden om
kinderen te fotograferen. Bij contro-
le bleek, dat de gemeente hier geen
vergunning voor had verleend.
Volgens de melding was de benade-
ring van de fotograaf niet erg plezie-
rig. 
Een tot nu toe onbekende jongen
heeft op woensdag 2 augustus een
portemonnee met inhoud weggeno-
men uit een bedrijfsauto die gepar-
keerd stond op een grasveld aan de
J.F. Kennedylaan in Doetinchem. De
eigenaar van de portemonnee was
met enkele collega’s in de buurt van
de auto aan het werk en zag
omstreeks 13.25 uur een onbekend
persoon in de niet afgesloten
bedrijfsauto zitten. Toen de man
naar de bus liep om te kijken wie het
was, stapte de jongen uit de bus en
reed snel weg op een fiets. Na con-
trole bleek dat de portemonnee was
weggenomen. Volgens het opgege-
ven signalement gaat het om een
ongeveer 17-jarige jongeman met
een klein, tenger figuur en kort don-
ker haar. Hij droeg een donker

gekleurde jas en broek en had een
rugzak bij zich.
Op donderdag 3 augustus werd het
rijbewijs van een 22-jarige inwoner
van Doetinchem ingevorderd.
Agenten zagen de man omstreeks
00.30 uur met een snelheid van 135
kilometer per uur over de
Zutphenseweg in Hummelo rijden.
De man werd in Doetinchem staan-
de gehouden waarna zijn rijbewijs
werd ingevorderd. Er werd proces-
verbaal opgemaakt. Bij een snel-
heidscontrole op de Zelhemseweg in
Heelweg gingen 73 bestuurders in de
fout. In totaal passeerden 260
bestuurders de controlewagen en
meer dan 1 op de 4 (25% dus!) reed te
hard. De hoogst gemeten snelheid
bedroeg 116 km/uur. De overtreders
krijgen de boete binnenkort thuis.
De politie van Doetinchem hield een
19-jarige vrouw uit ’s Gravenhage en
een 42-jarige vrouw uit ’s
Heerenberg aan in verband met een
winkeldiefstal. De 19-jarige vrouw
had verschillende schoonheidspro-
ducten in haar tas gestopt en de 42
jarige vrouw had een drietal dvd-spe-
lers mee willen nemen zonder te
betalen. De vrouwen zijn meegeno-
men naar het politiebureau.
De politie heeft vrijdag 4 augustus
rond 10.45 uur een 47-jarige man uit
Doetinchem aangehouden. Naar
aanleiding van een melding van
mogelijk wateroverlast ging de poli-
tie kijken en ontdekte in de woning
van de man aan de Generaal
Crerarstraat een hennepkwekerij. De
bijna 300 hennepplanten werden in
beslag genomen. De man werd mee-
genomen naar het politiebureau.
De politie heeft in de nacht van
zaterdag 5 op zondag 6 augustus
twee Doetinchemmers (23 en 43 jaar
oud) aangehouden voor diefstal van

een fiets. Agenten kregen omstreeks
01.45 uur een melding dat vanaf de
Doetinchemseweg een fiets werd
gestolen. Zij kregen een goed signa-
lement van de betrokken mannen
en troffen hen even later op weg
naar Doetinchem aan. Merkbaar was
dat beiden een biertje op hadden.
Hun verhaal was dat ze de fiets had-
den ‘gevonden’. Voor verhoor zijn ze
overgebracht naar het politiebureau
en ingesloten. Het onderzoek wordt
voortgezet. Rond 02.30 uur hield de
politie twee 22-jarige mannen uit
Wageningen aan die zich hadden
misdragen in een horecazaak in
Doetinchem. Een getuige deed mel-
ding van een groepje mannen op de
Boliestraat tegen fietsen had ge-
schopt en zich luidruchtig gedroeg.
Het groepje was een horecazaak aan
de Grutstraat ingegaan en na een
half uur kwam via de horecatelefoon
de melding binnen dat de mannen
uit de zaak verwijderd waren omdat
zij zich hinderlijk gedroegen. Ze
waren het er duidelijk niet mee eens
en één van hen bedreigde de portier.
De gealarmeerde agenten hielden de
man aan. Zijn maatje was het daar-
mee niet eens en weigerde, ook na
vordering weg te gaan. Ook hij werd
aangehouden en ingesloten in een
politiecel. Beiden krijgen een proces-
verbaal. Agenten troffen rond 05.00
uur op de Raadhuisstraat in
Doetinchem een 19-jarige jongeman
op een scooter aan, die behoorlijk
gedronken had. Hij werd aangehou-
den. Op het politiebureau blies hij
1.1 promille. Ook kon hij geen brom-
fietscertificaat en verzekeringspa-
pieren tonen. Als de zaken niet klop-
pen krijgt hij hier een bekeuring
voor.

Doordat de voetbalvelden in de gemeente Bronckhorst veel hebben
geleden van het extreem warme weer heeft deze gemeente besloten om
de velden met ingang van 28 juli tot nader order te sluiten. Er mogen op
de betreffende velden geen trainingen en wedstrijden worden gespeeld,
omdat de velden hierdoor teveel schade zouden oplopen. Het bestuur
van HC’03 heeft moeten besluiten om het Doornslagtoernooi af te
gelasten. Dit toernooi zou op zondag 6 augustus beginnen. Naast HC’03
zouden ook GSV’38, Westervoort, Erica’76, Be Quick Zutphen en
Varsseveld aan dit toernooi deelnemen.

Alternatieve trainingslocatie
selectie HC’03

De selectie van HC’03 kan voor de
trainingen voorlopig terecht op een
veld dat beschikbaar is gesteld door
de familie Van Zadelhoff aan de
Dubbeltjesweg in Hoog Keppel. Een

unieke locatie tegenover kasteel De
Ulenpas, waarvoor de vereniging de
familie Van Zadelhoff natuurlijk
zeer erkentelijk is.
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Bloemenverkoopactie 
Doornslagruiters

Op zaterdag 12 augustus houdt paardensportver-
eniging ‘de Doornslagruiters’ uit Drempt een bloe-
men-verkoop actie in Drempt, Hummelo en
Keppel.
U kunt de leden en vrijwilligers tussen 10.00 uur
en 14.00 uur aan de deur verwachten. De
opbrengst zal worden gebruikt om de jeugdleden
extra lessen te kunnen geven.

Open morgen 
Kruidentuin ‘t Zunnehöfken

Op de donderdagochtenden 10 en 24 augustus is
iedereen tussen 10.00 en 12.00 uur welkom tijdens
de open morgen in de kruidentuin. Bent u nog
niet in de gelegenheid geweest om een bezoek te
brengen aan de tuin en u wilt informatie over al
die gewassen, dan staan de vrijwilligers voor u
klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Wat is er zoal te zien?
Er staan keukenkruiden, geneeskrachtige-, homeo-
patische- en bijbelse planten. Verder staan er bij-
zondere vruchtbomen en oude landbouwgewas-
sen. De tuin is dagelijks geopend en biedt een
ieder de gelegenheid om zomaar even de tuin bin-
nen te wandelen en te genieten van alle geuren en
kleuren. Dit alles te samen is zeer rustgevend. 
Tijdens de open morgen wordt u in de gelegenheid
om een fles kruidenazijn te maken. En ook de sma-
kelijke kruidenhap zal niet ontbreken.
U vindt de tuin aan de Piersonstraat, naast het
NPB gebouw en nabij de Rabobank. 

11e Halse Dag
Een middag genieten voor het hele gezin

Zondag 3 september wordt voor de 11e keer de Hal-
se Dag gehouden met activiteiten voor jong en
oud. Voor de kleintjes is er een kindervrijmarkt,
een springkussen en een draaimolen. Voor de vol-
wassenen is er onder andere de ruim opgezette
braderie, oude ambachten, optredens van de boe-
rendansgroep en de vereniging van oude tracto-
ren. Verder zijn er demonstraties graan dorsen
vroeger en graan dorsen nu. 

Euterpe, de Halse muziekvereniging, houdt weder-
om haar jaarlijkse rommelmarkt. De motorlief-
hebbers kunnen genieten van oude motoren. Ook
wordt er dit jaar een Freestyle motorcrossdemon-
stratie gegeven. 

Uiteraard zijn er diverse terrassen waar volop kan
worden genoten van een hapje en een drankje. Ver-
schillende bands zullen een optreden verzorgen.
Enkele namen zijn Black-Out en  Bacon & Beans.
Verder zullen er in de Halse straten diverse dweil-
orkesten te vinden zijn. 

Tijdens de 11e ‘Halse Dag’ zullen er middels een
loterij kaartjes beschikbaar worden gesteld voor
een heerlijke ballonvaart. Mocht het wederom een
stralende dag worden dan zullen de winnaars nog
dezelfde avond het luchtruim gaan verkennen.
Voor vragen of het huren een kraam kunt u con-
tact opnemen met Ria Prinsen, tel. 0314-631112.

Licht- en Krachtinstallaties, Computernetwerken,

Brandbeveiliging en Telecommunicatie.

Voor al uw vragen en werkzaamheden op elektronisch

gebied is dit uw vertrouwde adres.

Rijksweg 34a,  DREMPT Tel: 0313-472911

Lid van

Het vakmanschap dat past bij uw wensen.

Bouwen -
modern, historisch, karakteristiek.

groei en ontwikkeling in te perken. 

Kunde en kennis over oude en nieuwe 

technieken in nieuwbouw, verbouw, 

renovatie en onderhoud sluiten soepel 

aan bij de specifieke wensen van de 

opdrachtgever.

Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 

is een traditierijke onderneming met 

meer dan 125 jaar ervaring in de bouw. 

Kennis van generaties heeft ons een 

grote voorsprong gegeven. 

Ervaring en vakmanschap verruimen de 

mogelijkheden, zonder daarbij 

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel.  0314 381248 - www.devrieshummelo.nl

 Nieuwbouw woning Hoog-Keppel Restauratie NH-kerk Hummelo Nieuwbouw Koetshuis Vorden

Anno 1879

lid van

DE ERKENDE
HOOFDAANNEMER

ISO 9001

organisatiebureau

‘T RASINK V.O.F.

Wij organiseren:
*tuinfeesten 
*themafeesten
*bedrijfsfeesten 
*buurtfeesten

Kortom, wat u ook wilt vieren  
wij maken er een feest van. 

Hummelo, de Zuylenkamp 37, 6999 CA
Tel.: 0314-381146, fax 0314-381147

E-mail: organisatiebureau@het-rasink.nl
www.het-rasink.nl

Ons assortiment bestaat o.a. uit:

Tapijt Vitrage Gordijnen Laminaat Zonwering

Maak van uw huis een thuis!

jaar

wHH
ONINGSTOFFEERDERIJ

ENK VELS

ENGELO

Showroom, Molenenk 20

Hengelo Gd.

Tel. (0575) 46 40 09

Tel. prive (0314) 63 15 17

Openingstijden:

Vrijdag van 13.30 - 21.0 0uur

Zaterdag van 09.30 - 17.00 uur

Of na telefonische afspraak

Kringkampioenen bij 
Ponyclub Zelhem

Zondag 30 juli werden tijdens het concours van
Zevenaar de kampioenen van kring ‘de Oude
IJssel’ bekend gemaakt. Deze ponyruiters had-
den allemaal deelgenomen aan de selectiewed-
strijden op 11 juni in Beek en 17 juni in
Gendringen. De resultaten van deze twee wed-
strijden waren bepalend voor  het kringkampi-
oenschap.
Marloes Schuttert wist met twee pony’s kring-
kampioen te worden. Met de pony Luigi behaal-
de ze het kringkampioenschap in de klasse L
springen cat. C. en met pony Cesar werd ze eer-
ste in de L2 dressuur, cat. C. Eline Visser werd
met haar pony Tygo kampioen in de L1 dres-
suur, cat. D. Lianne Heuthorst werd kampioen
in de klasse M2 dressuur, cat. E. Al deze combi-
naties mogen starten op de Gelderse kampioen-
schappen die op 12 augustus in Brummen wor-
den gehouden. 
Ook andere combinaties hebben goed gereden
tijdens de selectiewedstrijden en ook zij ver-
dienden daarmee een startbewijs voor de
Gelderse Kampioenschappen. De anderen die
zich geplaatst hebben zijn Maarten Schuttert
met Mistral, L springen Cat. D, Marloes
Schuttert met Cesar, ook B springen, cat. C.,
Ludo Visser met Mysta B springen en L1 dres-
suur cat. D en Eline Visser mag met Tygo ook L
springen.

Still Kids wielertour voor 
osteopathie bij 

(gehandicapte) kinderen

De 18 renners, variërend tussen de
50 en 73 jaar, leveren behalve een
fysieke prestatie ook een financiële
bijdrage ten behoeve van een goed
doel. Dit jaar staat de tour in het
teken van Still Kids, een non-profit
organisatie die zich hard maakt
voor osteopathie voor (gehandicap-
te) kinderen. Mede door de inbreng
van donateurs en diverse sponsoren
zal de opbrengst aanzienlijk ver-
hoogd worden.
In 2001 richtte een peloton
Ulvenhoutse wielerliefhebbers de
Stichting Leef en Geef op om te fiet-
sen voor mensen in nood. De opzet:
iedere twee jaar een meerdaagse
fietstocht organiseren om geld in te
zamelen voor goede doelen. De ren-
ners, nu gemiddeld 63 jaar, reden in
2001 in 16 dagen de pelgrimstocht
naar Santiago de Compostela met
als opbrengst fl. 43.000,--, waarmee
het UMC Radboud in Nijmegen
kind-vriendelijker werd ingericht.
Twee jaar later werd bij de Twaalf
Provinciën Ronde de opbrengst
ruim verdubbeld. Ruim € 46.000,--
euro kon toen worden geschonken
aan de Stichting Beenmergdonor-

bank. 
Dit jaar staat Stichting Still Kids cen-
traal. Wielrenner van het Jaar 2004,
Erik Dekker is ambassadeur van
deze stichting. Still Kids heeft tot
doel om een ostheopathisch behan-
delcentrum op te zetten voor (aan-
staande) moeders en kinderen.
Daarnaast organiseert Still Kids
sinds een jaar een bijzonder Pro Deo
project gericht op kinderen met een
handicap. Vanwege het grote succes
streeft Still Kids naar uitbreiding
van dit project naar andere zorgin-
stellingen. Voor dit project wordt nu
via deze tour geld ingezameld.
Eén van de sponsoren van de Still
Kids tour is Skoda, sinds 2003 ook
sponsor van de Tour de France. Bij
Skoda dealer Autobedrijf Vruggink,
Halseweg 39 te Halle  zal op  10
augustus, na een spectaculaire tus-
sensprint, de tussenstop zijn van de
10e etappe van Arnhem naar
Hengelo.  

De verwachte aankomsttijd is
omstreeks 11.30 uur. Vanaf 11.00 uur
staat de koffie klaar en kan er ken-
nisgemaakt worden met de renners. 

Van 31 juli tot en met 12 augustus wordt de twee-jaarlijkse wielertour
van stichting Leef en Geef Ulvenhout verreden. In eerder jaren werden
het Spaanse Santiago de Compostela en de Twaalf Provinciën aange-
daan. Deze derde editie gaat van start in Hoeven (N-Br) en in 13 dagen
zullen alle klassieke Nederlandse en Belgische voorjaarsklassiekers
gereden worden.
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EIWITRIJKE LOCATIE
De open dag vindt plaats op het be-
drijf van het melkveebedrijf Harmsen-
Jansen te Hengelo (Gld). Deze locatie is
niet toevallig gekozen. De maatschap
stuurt actief op verhoging van de ei-
witproductie en melkt onder meer
een fraaie groep van maar liefst 12 Ki-
an-dochters die ze met plezier willen
tonen aan gelnteresseerden. (Kian is
een stier die een hoge eiwitproductie
vererft). Deze Kiandochters produce-
ren gemiddeld 3,60% eiwit en hebben,
een gemiddelde exterieurscore van:
Frame 82,5 type 82,9 uier 82,5 benen
82,4 AV 82,3.

FOKKERIJ EN VOEDING
Tijdens de open dag zal CR Delta in-
gaan op de mogelijkheden om met
fokkerij de eiwitproductie te verho-
gen. De 12 Kiandochters, die zowel op

stand als in de wei te bewonderen zul-
len zijn, vormen daarbij een fraaie
achtergrond. Agruniek zal ingaan op
de mogelijkheden om in het rantsoen
en via het krachtvoer te sturen op het
eiwitgehalte in de melk. Het belooft
een gezellige en leerzame dag te wor-
den, die in eerste instantie is bedoeld
voor veehouders. Het adres van het
melkveebedrijf Harmsen-Jansen is Vor-
denseweg 78 te Hengelo Gld. Het pro-
gramma start om 10.00 uur en duurt
tot ongeveer 16.00 uur.

Het programma van de open dag:
10.00-12.00 uur ochtenddeel open dag
met: -bezichtiging Kian dochters op
stand; bezichtiging in de wei. 13.30
uur ‘Eiwit uit Fokkerij’ namens CR
Delta, relatiebeheerder Jan Hiddink.
13.45 uur “Eiwit uit Krachtvoer” na-
mens Agruniek. 14.00 uur Vragen en

discussie met bovenstaande personen
en de heer Harmsen. Aansluitend: be-
zichtiging Kian dochters op stand; be-
zichtiging in de wei. 16.00 uur Einde
open dag.

Open dag over fokkerij en voeding

Melk met een hoog eiwitgehalte is één van de belangrijkste steunpilaren
voor een hoog bedrijfsrendement op rundveebedrijven. Veehouders kun-
nen dit eiwitgehalte belnvloeden door fokkerij en voeding binnen hun
veestapel. Op 16 augustus is er in Hengelo Gld een open dag waarbij dit as-
pect centraal staat. De open dag, met als titel: ‘Rendement uit eiwit’, wordt
georganiseerd door veeverbeteringsorganisatie CR Delta in samenwer-
king met veevoerleverancier Agruniek.

CR Delta's eiwitkanon Kian presenteerde op de NRM 2006 zijn dochters. Tijdens de open dag in Hengelo zullen opnieuw vele fraaie Kian-
dochters te bezichtigen zijn.

Als het aan Nando Burghardt, Jan-Wil-
lem Harmsen en Dion Wolf ligt, wordt
het Hengelsfeest een gezellige zomer-
traditie. De organisatoren hopen op
een geslaagde avond, qua sfeer én be-
zoekersaantal. Is het een succes, dan
wordt het Hengelsfeest een jaarlijks te-
rugkerend festijn. Jan-Willem Harm-
sen: “We vonden dat er in Hengelo te
weinig leuke feesten werden georgani-
seerd. Een goed zomerfeest, daar heb-
ben veel mensen altijd wel zin in. Een
tijdje geleden dachten we ineens:
waarom gaan we zelf eigenlijk niet
zo'n mooi feest organiseren? We had-
den als discoteam Highlight al wel va-
ker feesten gegeven op kleine schaal.
Daar kwamen soms zoveel mensen op
af dat we bezoekers moesten weigeren
omdat de ruimte beperkt was. We zijn
gewoon begonnen met vergaderen en
zo kwamen we op het idee voor een
echt Hengelsfeest. Een sfeerfeest met
lekkere Nederlandstalige meezingers
en gezellige rock 'n roll. We wilden het

groots aanpakken; meerdere bands en
leuke publiekstrekkers. Vandaar dat
we dachten aan Jacques Herb. Hij
krijgt het publiek na al die jaren nog
altijd mee met nummers als Manuela.
De muziek van André Hazes slaat ook
altijd aan op een feestje, dus zijn we
op zoek gegaan naar een professionele
imitator van de volkszanger. Kiek Now
Us en Dogz! brengen de sfeer er ook al-
tijd goed in. We hebben er zelf heel
veel zin in en we hopen de rest van
Bronckhorst ook. Als het allemaal
goed verloopt en de bezoekers zijn te-
vreden, dan willen we er volgend jaar
een nog groter spektakel van maken.
We denken bijvoorbeeld aan een mid-
dagprogramma voor de jeugd van
Bronckhorst. En dan 's avonds nog
meer artiesten en andere leuke attrac-
ties. Dat lijkt ons echt geweldig om te
doen."    

Het Hengelsfeest wordt 19 augustus
gehouden op de hoek van de Zelhems-
eweg en Winkelskamp. De deuren van
de feesttent gaan om 20.00 uur open.
Kaarten zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij Expert Arendsen, Aerofitt
(Hengelo) Expert Zelhem, Eetcafé de
Groes en Café de Tol (Zelhem) en Etos
Barendsen (Vorden). Kijk voor meer in-
formatie én voorpret op www.hengels-
feest.nl. Het Hengelsfeest wordt mede
mogelijk gemaakt door BP Wentink,
De Barbier, Super de Boer en Autowas-
centrum De Hoge Voort en DJ Team
Forever.

Jacques Herb en André Hazes imitator live in feesttent Zelhemseweg 

Hengelsfeest op 19 augustus
Het 'Hengelsfeest' op 19 augustus
belooft een gezellig spektakel te
worden. Aanstekelijke levensliede-
ren van Jacques Herb en de imita-
tor van André Hazes worden afge-
wisseld door de rock 'n lol van de
Hengelose pretband Dogz! en de
formatie Kiek Now Us. Volgens de
organisatie is het Hengelsfeest er
voor iedereen die zin heeft in een
gezellige avond, of je nu 10 of 80
bent.

Het bloemencorso, 
een eenmalige gebeurtenis in 2006

Ook in 2006 zal het Lichtenvoordse
bloemencorso aan u voorbij trek-
ken, gedurende enkele uren. Alle
reden om geen genoegen te nemen
met een plek waar u wellicht niet
optimaal kunt genieten van het
grootste bloemencorso uit Noord-
Oost Nederland. Genieten vanaf
12.00 uur van het straattheater en
vanaf 14.00 uur van de prachtige
kleine en grote corsowagens en van
de schitterende muziekkorpsen. 

Daarnaast verdienen de bouwers -wel-
licht familie, vrienden of kennissen-
het dat u hen bejubelt, vanaf een hoog-
te waarop u wordt gehoord en gezien. 
We hebben, als Stichting Bloemencor-
so Lichtenvoorde, gemeend om aan
uw behoefte te moeten voldoen. Net
als in 2005 zullen er bij het gemeente-
huis, op de Richterslaan, op de Tonger-
losestraat en op de Bronck-horststraat
tribunes worden geplaatst. Vanaf deze
tribunes kunt u optimaal genieten van

ons unieke evenement, waaraan door
zoveel Lichtenvoorde-naren het hele
jaar keihard is gewerkt, om u als pu-
bliek te amuseren. Er is echter slechts
een beperkte capaciteit. Om echter zo-
veel mogelijk mensen in de gelegen-
heid te stellen plaats te nemen op een
tribune zijn de prijzen bewust niet ver-
hoogd en nauwelijks kostendekkend.
De corsogroepen verdienen het name-
lijk naar onze mening dat ze voor vol-
le tribunes acteren. De voorverkoop is
inmiddels gestart en de tribunekaar-
ten liggen bij de VVV, aan de Markt 11a
in Lichtenvoorde. 

Men is via de telefoon te bereiken on-
der (0544) 37 57 75 en via E-mail: in-
fo@vvvlichtenvoorde.nl We bevelen u
van harte aan om de kaarten reeds nu
te bemachtigen. Op=op.
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HOESLAKENS&LAKENS

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

D E K B E D D E N

K U S S E N S

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

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit 

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

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

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

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

180 x 200 van 23,95 voor 19,95

Waterbed maat van 25,95 voor 21,95

Cinderella basic katoenen 
hoeslakens

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

90/200 van 14,95 voor 9,95

90/220 van 15,95 voor 11,95

140/200 van 21,50 voor 13,95

160/200 van 22,95 voor 16,95

180/200 van 27,95 voor 18,95

180/220 van 29,50 voor 21,95

slopen 60/70 2 stuks nu 8,95

Cinderella lakens wit
100% katoen 

160/260 van 16,95 voor 12,95

200/260 van 24,95 voor 19,95

240/260 van 27,95 voor 21,95

Ook in diverse kleuren voorradig

Lakensets van Dommelin
Fraai gedessineerde lakens met slopen

1 pers. van 39,95 voor 29,50

2 pers. van 49,50 voor 34,95

litsjum. van 59,50 voor 44,95

litsjum. xl van 67,50 voor 49,95

Satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren 

80/200 van 23,95 voor 18,95

90/200 van 24,95 voor 19,95

140/200 van 34,95 voor 27,95

160/200 van 39,95 voor 31,95

180/200 van 42,95 voor 34,95

Slopen 60/70 per stuk     NU 11,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 pers. van 29,95 voor 24,95

2 pers. van 42,95 voor 29,95

litsjum. van 48,95 voor 34,95

litsjum. xl van 54,95 voor 39,95

onderslopen 60/70 nu 2 voor 12,95

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

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

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

van 39,95 nu 24,95

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

nu 19,95

Cool touch kussen
anti-allergisch tijk met natuurzijde 

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

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

van 39,95 nu 29,-

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

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

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

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

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

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

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

B A D G O E D

WEL 2000 DEKBEDSETS

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

Vandyck badstof badjas 
div. kleuren

van 59,95  nu 39,95

Badmatten
Synthetische badmatten 

bidetmatten en toiletmatten

HALVE PRIJS

Keukensets keukendoek  + theedoek

ELIAS, DDDDD + Jorzolino vanaf 4,95  

VAATDOEKJES nu 4 voor 4,95

Ovenwanten ELIAS van 7,50 nu 4,95

Pannenlappen ELIAS nu 2 voor 4,50

K E U K E N

ZOMER
opruiming
ZOMER
opruiming

strandlakens
Keuze uit wel 100 dessins 

Strandlakens vanaf 16,95

Kinderstrandlakens vanaf 9,95

2 persoons strandlakens nu 24,95

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Effen en gestreepte baddoeken
in vele kleurstellingen.

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

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

Vandyck badmat
(Hotelmat) 100%katoen.

60/60 Toiletmat nu 16,95

60/60 Bidetmat nu 14,95

60/100 Badmat nu 24,95

67/140 Badmat nu 34,95

Vandijck badmat 
(Lussenmat) 100%katoen.

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

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

60/100 Badmat van 22,50 nu 14,95

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

Ranger Badgoed
in diverse kleuren

30% KORTING

Benetton velours badjas div. 
kleuren met shawlkraag of capuchon

van 59,95 nu 39,95

Badjassen

Keukensets   10 kleuren
nan 9.95 voor 5,95
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Zutphens Dagblad/Deventer Dagblad

vraagt

BEZORGER/STER
voor

VORDEN
Omgeving:

Rondweg, Deldensebroekweg, Deldenseweg, Hengeloseweg, Hil-

verinkweg, Holskampweg, Veldslagweg, e.o.

(± 33 kranten)

Voor het bezorgen van kranten bij abonnees.

Kandidaat-bezorgers dienen zich bij aanmelding te legitimeren

(excl. gratis krant + regenkleding / winter- + vakantievergoeding / bonus en trouwheidspremies).

INLICHTINGEN:
(0575) 55 19 69 of (0570) 68 64 29

UITGEVERIJ “De Stentor”

ROZIJNEN-

BROOD

nu 
1/2 voor

€ 1.50

VORDENSE VLAAI

(meloenbavaroise)

groot € 8.95

klein € 5.95

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 7 t/m 12 augustus

LEKKER-

NIJTJES

nu 4 voor

€ 3.25

"EL ENCUENTRO"

- cursussen SPAANS
les in kleine groepen of
privé, start cursussen:
4/7 september, proef-
lessen: 28/31 augustus

ook: 
- Nederlands

voor Spaanstaligen
- vertalingen: 

Sp/Ned; Ned/Sp

Vordensebinnenweg 19
7231 BB Warnsveld
www.el-encuentro.nl

emilia@el-encuentro.nl
(0575) 57 19 46

Schoonmaakbedrijf

GLIMMO
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

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

• Koffie met gebak
• Elke zondagavond warm     

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

perkt spare ribs eten 
€10,= p.p.

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

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

    www.oldelettink.nl 

www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

32/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 10 t/m zaterdag 12 augustus 2006

Grote 
Hollandse bloemkool
Per stuk

0.99

PLUS
Panklare aardappeltjes
Krieltjes of schijfjes
Duopak 700 gram

0.99

PLUS
Krentenbollen
Zak 10 stuks
NORMAAL 1.85

1.59
10 stuks

Melkan
Toetje met room
Chocolade of vanille
5 bekers à 200 gram naar keuze
ELDERS 1.80

1.00
5 stuks

PLUS
IJsthee
Citroen of perzik
2 pakken à 1,5 liter
NORMAAL 1.58

1.00
2 pakken

NIEUW SEIZOEN, NIEUWE PLACEMATS

DE NIEUWE EREDIVISIE CLUBPLACEMATS.

VANAF 14 AUGUSTUS GRATIS BIJ PLUS HUISMERK.

Mosselen
Excellent

5.99
2 kilo

Bak 2 kilo        
ELDERS 8.98

Biefstuk
500 gram
ELDERS 7.49

5.49
500 gram

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

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

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

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

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


