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Geboren en getogen in het buurtschap
Linde verliet Jan van Asselt op 22-jari-
ge leeftijd Vorden om elders in de we-
reld zijn geluk te beproeven. Jan: ‘Mijn
ouders hadden nabij ’t Proathuus een
bakkerij annex winkel, boerderij en
café. Ons gezin bestond uit acht kinde-
ren waarvan mijn broer Piet (thans 81)
de oudste was’, zo vertelt Jan in de wo-
ning van broer Piet waar hij tijdens
zijn verblijf in Vorden een paar dagen
verbleef. Opmerkelijk hoe goed Jan de
Nederlandse taal nog machtig is. Ver-
telt hij: ‘Voor mijn broer Piet was het
al vroeg duidelijk, hij wilde net als
mijn vader bakker worden. Ik niet, ik
wilde eigenlijk huisarts worden of
misschien wel zendeling. Het werd
geen van beide, na de HBS in Zutphen
te hebben bezocht heb ik de kweek-
school in Doetinchem met succes af-
gerond.

Mijn eerste baantje: zes weken inval-
len op een school in Neede. Vervolgens
21 maanden in militaire dienst, waar-
van een poos in Duitsland. Daar leerde
ik een jonge Amerikaanse vrouw ken-
nen, Peggy met wie ik later ben ge-
trouwd. Dus op gegeven moment als
verliefde jongen op de boot de ‘Johan
van Oldebarneveld‘ naar Amerika. On-
derweg werd ik 23. Ik had totaal geen
aanpassingsproblemen in de States, ik

voelde mij er al direct thuis. Boven-
dien waren de ouders van Peggy bui-
tengewoon aardige mensen, zeer ker-
kelijk en internationaal georiënteerd’,
zo zegt Jan die in Amerika met succes
de opleiding Duits ging volgen en te-
gelijkertijd afstudeerde als leraar bio-
logie en chemie. Jan: ‘Zo was ik onder
meer een poos assistent leraar aan de
universiteit in Colorado. Intussen
slaagde ik ook voor de ‘masters’.

In het kader van een uitwisseling op
onderwijs gebied ben ik in 1967/1968
‘directeur overzee’s‘ geweest in het
Duitse studentenstadje Marburg. Een
paar jaar later nog eens terug geweest
voor een sabbatical year’ zo zegt hij.
Weer terug in Amerika had hij jaren-
lang (tot zijn 67e jaar) een baan aan
het Mc Pherson College in de Ameri-
kaanse staat Kansas. Van daaruit orga-
niseerde Jan (en nog steeds) de buiten-
landse concerten van het studenten-
koor McPherson Choir (zie elders in
dit blad) Jan van Asselt: ‘Peggy over-
leed in 1988. We hebben vier kinderen
die allemaal een totaal verschillende
baan hebben, vroedvrouw, professor,
computerdeskundige en aannemer.
Drie jaar later (in 1991) ben ik her-
trouwd, met Meg. Zij heeft drie kinde-
ren. Met samen 16 kleinkinderen be-
hoeven we ons geen minuut te verve-

len’, zo zegt Jan lachend.

De oud Vordenaar omschrijft zichzelf
als een ‘wereldburger’. Als ik naar een
ander land zou verhuizen, zou ik daar
absoluut geen moeite mee hebben.
We leven thans in een andere wereld.
Wij kunnen niet meer op de oude ma-
nier ‘op zijn Hollands’ op ‘zijn Duits of
Amerikaans’ denken. We moeten sa-
men op deze aardbol leven, dat is be-
ter dan op elkaar gaan schieten. Kijk
wat er allemaal in de wereld om ons
heen gebeurt. Het is toch ongelooflijk
dat er dagelijks duizenden kinderen
sterven. Wij hebben in Mc Pherson
(14.000 inwoners) een Rotaryclub die
zich daar onder meer voor inzet, om
deze sterfte proberen terug te dringen.
Wij hebben net als bij jullie in Neder-
land, veel vrijwilligers. Zouden er geen
vrijwilligers in Amerika zijn dan zou
het land stil staan, wellicht ‘afglijden’.

Nederlanders die van plan zijn om
zich in de Verenigde Staten te vestigen
zou ik adviseren ‘zorg ervoor dat waar
je ook komt, direct goede vrienden te
zoeken. Dat maakt het leven daar met-
een een stuk aangenamer’, zo zegt
Jan. Direct na afloop van het concert
in de Christus Koning Kerk kreeg Jan
van Asselt uit handen van Piet Piers-
ma een zakje aarde overhandigd. ‘Het
is grond afkomstig uit jouw geboorte-
streek en hierbij tevens een certificaat
van echtheid’, aldus Piet. Jan van As-
selt tot slot na het concert: ‘Muziek is
het beste geschenk dat God ons ooit
heeft gegeven. Ons koor uit Kansas
zingt om te ‘verheugen’. Wij zien het
als taak om het goede nieuws uit Kan-
sas zingend aan u over te brengen.
Dankbaar dat we hier bij jullie te gast
mochten zijn en kom allemoale goed
noar huus’, aldus de oud-Vordenaar.

Jan van Asselt voor even terug in
zijn geboortedorp Vorden

Het was woensdagavond grappig om te horen en te zien. Jan van Asselt
was voor even vanuit Amerika weer in zijn geboortedorp Vorden terug.
Voor de aanvang van het concert van het McPherson Choir en de IJsselzan-
gers uit Zutphen liep Jan achter in de Christus Koning Kerk. Op gegeven
moment hoorde hij een paar dames vanuit de kerkbanken roepen ‘Ha die
Jan, hoe gaat het’? ‘Hallo Jan weet je nog wel wie ik ben? En dat soort tek-
sten. Jan keek de dames in kwestie strak in de ogen en sprak ‘Jazeker hoor,
nice to meet you. Jan van Asselt was wel zo verstandig om geen poging te
doen de dames bij naam aan te spreken. Het was aan zijn gezicht te zien
dat hij duidelijk twijfelde. Waren het zomaar oud-klasgenoten of waren
het wellicht ‘oude vlammen’ uit de tiener jaren? Hoe het ook zij, de thans
76-jarige Jan genoot wel van al die blijken van herkenning!

Piet Piersma links, overhandigt Jan van Asselt een zakje aarde.

AUGUSTUS
12 Avondrondleiding Pinetum de Bel-

ten
13 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
14 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 Avondrondleiding Pinetum de Bel-

ten
20 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
21 Klootschietgroep de Vordense Pan
26 Avondrondleiding Pinetum de Bel-

ten
27 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
28 PCOB koffieochtend bij hotel Bak-

ker
28 Klootschietgroep de Vordense Pan
30 ANBO/PCOB rijbewijskeuring 70+

in de Wehme, info 55 20 03

KUNST AGENDA VORDEN
Tekeningen en schilderijen Biblio-
theek Vorden t/m 16 augustus
31 augustus t/m 12 oktober  Beeldend
kunstenaar Edith Snoek in galerie Ag-
nes Raben, Nieuwstad.

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

Alles de deur uit!
Alles de deur uit!

De laatste artikelen voor de laagste prijzen

Zaterdag 16 augustus 2008 

Opruiming in het centrum van Vorden

GratisGratis ontbijt 

voor vroege vogels

De fantastische aanbiedingen vormen een mooie 

aanleiding om op 16 augustus vroeg uit de veren te 

komen. Alsof dat nog niet genoeg is, hebben we 

voor vroege vogels tussen 8 en 9 uur ’s ochtends 

ook nog eens een lekker ontbijtje klaarstaan. Zo 

kunt u niet alleen als eerste genieten van de lage

prijzen en de speciale ‘uuraanbiedingen’, maar ook 

van een heerlijk glaasje verse jus d’orange en een 

warm croissantje. Dat is pas een mooi begin van 

het weekend!

Het najaar staat voor de deur en daar willen we opgeruimd aan 

beginnen. Daarom houden de Vordense winkeliers grote schoon-

maak op zaterdag 16 augustus. En daar profi teert u natuurlijk van! 

Vanaf 8 uur ’s ochtends gaan de laatste artikelen weg voor de 

laagste prijzen. Van kleding en schoenen tot huishoudelijke appa-

raten en cadeau-artikelen. Met elk uur nog eens extra aantrekke-

lijke aanbiedingen. We geven u een overzicht van uur tot uur. 

Zorg dus dat u er op tijd bij bent en kom zaterdag 16 augustus 

naar het centrum van Vorden. Want alles moet de deur uit! 

Burg. Galleestraat 9

• Siemerink

• Sueters 

• Hotel Bakker 

• Bleumink

• Bruna

• Sfeer van Josephine

• Giesen Schoenmode 

• Tuunte Fashion 

• Fashion Corner 

• Vordense tuin  

• Visser Damesmode

• De Rotonde  

• Yvonne jeugdmode

• Roosenstein Quality Wear

• DA drogist

Bij deze 

zaken

staan 

zaterdag 

16 augustus 

de deuren 

wijd open

Dorpsstraat 15                   

Sueters

VAN 08.00 TOT 17.00 UUR

ALLEEN 16 AUGUSTUS

HABBEKRATS

€ 5,- of € 10,-

uitzoeken

Burg. Galleestraat 9

Visser damesmode

KADOSHOP SUETERS WORDT

TOP 1 TOYS SPEELGOEDSPECIAALZAAK

vanaf 13 augustus

40% KORTING
op alle huishoudelijke, luxe/kado en hobbyartikelen

ALLE ZOMERCOLLECTIES

75% KORTING

VAN 08.00 TOT 10.00 UUR

ALLEEN 16 AUGUSTUS

en als extra: een waardecheque 

t.w.v. 15% van uw aankoopbedrag 

te besteden vanaf 19 augustus

ALLE ZOMERCOLLECTIES

75% KORTING

VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

ALLEEN 16 AUGUSTUS

en als extra: een waardecheque 

t.w.v. 10% van uw aankoopbedrag 

te besteden vanaf 19 augustus

Deze week 
in weekblad

Contact

Schoolboeken bestellen?
Bruna Vorden bellen!
Tel. (0575) 55 31 00

Fles Tonino
€ 3.49

Nieuwe oogst druiven
hele kilo € 1.69

Kipschnitzels
5 stuks nu  € 2.99

WIN EEN BARBECUE
t.w.v. € 95.00 bij aankoop

van € 5.00 aan vlees!
Alleen bij

Plus Eland Hengelo (Gld.)
T: 0575-463777 • F: 0575-461766



�Te koop gevraagd: Inboe-
del en Zolderopruimingen.
Tel.(0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

Dagmenu’s
13 t/m 19 augustus 2008 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 13 augustus
Champignonsoep / Zwiebelrostbraten met gefrituurde
uien, aardappelen en groente.
Donderdag 14 augustus
1/2 gegrild haantje met appelmoes, jus, frieten en sala-
de / Vlaflip met bessensap en slagroom.
Vrijdag 15 augustus
Gebonden courgettesoep / Tilapia filet a-la Picasso,
pasta en groente.
Zaterdag 16 augustus  (alleen ophalen)
Huisgemaakte Lasagne Bolognaise, parmezaans-
se kaas en rauwkostsalade / ijs met slagroom.
Maandag 18 augustus
Tomatensoep/Duitse biefstuk met gebakken uien,
aardappelen en groente.
Dinsdag 19 augustus
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade / IJs
met slagroom.
Woensdag 20 augustus
Champignonsoep / Thaise gekruide kippenreepjes in
saus met rijst en rauwkostsalade.
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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Hervormde kerk Vorden
Zondag 17 augustus 10.00 uur ds. J. Kool, maaltijd van de
Heer.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 17 augustus 10.00 uur mevrouw M. de Goei-Jans-
ma, Amersfoort.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 augustus 10.00 uur dhr. H. Westerink, Vorden.

R.K. kerk Vorden
Zondag 17 augustus 10.00 uur Woord- en communievie-
ring, dameskoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 16 augustus 19.30 uur Oogstdankviering bij de
Veldkapel.
Zondag 17 augustus 10.00 uur Woord-/Communieviering,
herenkoor.

Tandarts
16/17 augustus  J.H.H. de Lange, Lochem tel. (0573) 25 43
57. Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen voor
spoedgevallen. 

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

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

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewa-
king (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en
19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance Tel. 112.

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30
uur, vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma
t/m do: 18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie
kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo

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

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

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

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

Sensire thuiszorg
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. Marion Polman
Uitvaartbegeleiding Voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50,  E-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�TTe huur: Bovenwoning (3
slaapkamers) met garage en
besloten tuin in Ruurlo. Huur-
prijs € 775,=. Inl. 0573-
454027 / 06-47906105.

�HH…van 'Heer' in je eigen
luchtkasteel als je meevaart
in de luchtballon van Paul
Kok uit Bronkhorst. Naar alle
einden van de Achterhoek,
geen files, geen stoplichten.
Bel 0651584145 of www.bal-
lonteamgelderland.nl Oud NL
kampioen ballonvaren met
2500+ schadevrije vaarten!

�Gevraagd: Oud ijzer/meta-
len/electrische apparaten.
Bel of mail: 0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur

�De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de
maand meubelverkoop van 9
tot 12 uur aan de Schutte-
straat 20 en in het HAVO-ge-
bouw (Burg.Galleestraat 69)
te Vorden. Ook is dit mogelijk
op werkdagen na telefoni-
sche afspraak bij Dhr. Harm-
sen, tel. (0575) 55 14 86.

WESPEN NEST!!!
Bel Dijkerman Dierplaagbestrijdingen

Regio Bronckhorst

0573 - 22 14 30
06 - 33 814 997

Ook voor rat - muis - houtworm -
steenmarter - vliegen - enz.

�Cursusprogramma Kunst-
Kring Ruurlo: schilderen (ook
voor kinderen), boetseren,
patchwork, tekenen, presen-
tatie, koken voor heren, etc.
etc. Kijk op www.kunstkring-
ruurlo.nl of vraag het aan:
0573-453090 of 451599.

�Boedeldag op zaterdag 16
aug. aan de Schuttestraat 20
te Vorden, van 9 tot 15 uur.
Organisatie Veiling Commis-
sie Vorden

Weleens Aloe vera producten geprobeerd? 
DOE HET NU! 

Jannie Nijkamp tel. 0575-521316

�Voorlichting over voeding
gratis en vrijblijvend incl. ge-
zondheidscheck. Afslanken,
aankomen en fitter. Jerna
Bruggink 0575 - 46 32 05.

�Te koop: Mooie zwart-bles
Rammen. Zw. vrij en bl.t.
geënt. Tel: 0575-441840

�Te koop: Aardbeiplanten,
op bestelling. F. van Ameron-
gen, Schuttestraat 14, Vor-
den. Tel. 0575-556408.

Op maandag 
1 september 2008

begint Hondenschool 
‘Klein Weetink’

uit Velswijk weer met 
de nieuwe trainingen. 

Ook fly-ball en 
behendigheidsbaan 
op recreatieve basis. 

Inl. en/of opgave 
L. Mullink 0314-622361 

of A. Peters 0314-641436
www.kleinweetink.nl

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

Hurry-up naar de bakker
voor een lekker hapje

Vlaai v/d week

Kersenvlaai 
6-8 personen   € 6,55

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren bus € 4,75

Weekend-aanbiedingen

Bolussen
5 halen = 4 betalen

Croissants
5 halen = 4 betalen

� In onze do.mo.-gespreks-
groep is weer ruimte. We pra-
ten over wat ons bezig houdt.
We maken daarbij gebruik
van enkele inzichten. Info:
Pieter Vegter 06-18698087
of ( 0575)  451799.

�Avondfiets,wandel-en Nor-
dicwalking 3daagse in Ruurlo
op 18,19 en 20 aug. Starten
vanaf cafe Nijenhuis, Batsdijk
1, Ruurlo Starttijd fiet-
sen:18.00-20.00 wandelen:
18.00 - 19.00. Organisatie:
buurtvereniging de Bruil

�Fietsvierdaagse Ruurlo 26,
27, 28 en 29 augustus. Af-
standen 45 en 60 km. Er kan
ook één dag gefietst worden.
Starten vanaf  9.00 u, bij de
VVV, Kerkplein 18.

�Te koop: Zwartbles ooi- en
ramlammeren. W. ten Hoo-
pen Tel. 0575-461332

�Afslanken zonder roof-
bouw. Herbalife. Nieske
Pohlmann, tel 06-54 32 66 69

�Veilig wonen. Gemeubi-
leerde woonruimte met volle-
dige verzorging. 0573-
453760.

�Leer (beter) bridgen. Be-
ginnerscursus start 17 sep-
tember, opfriscursus start 18
september. Nicolette, Amber
& Harry Garsen, gediplo-
meerde bridgedocenten.
Aanmelden: 06-49237762.

WEEKBLAD

www.contact.nl

Nu ook op

internet!

Dus kijk snel op
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Op 31 maart en 1 april wordt

voor de veertiende keer Reurei

gehouden. Ditmaal in het za-

lencentrum Prinsen aan de Ei-

bergseweg 13 in Haarlo.

Meer dan 45 ei-kunstenaars uit Bel-

gië, Duitsland en Nederland laten

er hun mooiste ei-werken zien. Zij

laten er zien dat er van een ‘ge-

woon’ ei een prachtig kunstwerk

geschapen kan worden. De enor-

me variatie aan technieken maakt

Reurei extra interessant.

Wim Bluemers vertelt op beide da-

gen iets over de Achterhoekse

paasgebruiken en de folklore rond

de paasdagen. Speciaal voor Reurei

heeft hij verschillende soorten

palmpaasstokken gemaakt. Reurei

is op beide dagen geopend van

10.00 tot 17.00 uur

Ei in de
kijker

De schilderachtige en sfeervolle

hanzestad Zutphen haalt op zon-

dag 15 april alles uit de kast. De

binnenstad bruist dan van een

voorjaarsachtig leven. Zutphen

toont op deze jaarlijkse zondag in

de zondagse jas voor de 22ste keer

wat ze waard is.

Dat is heel wat. De cultuur valt nauwe-

lijks door één mens op te snuiven. In

haar lange historie heeft Zutphen heel

wat moois opgebouwd en bewaard.

Het mooie gerechtsgebouw bijvoor-

beeld is op deze dag geopend en voor

belangstellenden worden rondleidin-

gen door het gerechtscomplex ver-

zorgd.

Diverse ateliers kunnen bezocht wor-

den en kerken en andere historische

gebouwen ontvangen ook op deze

zondag van het nationale museum-

weekend graag bezoek. Zelfs het Ba-

derorgel van de Walburgiskerk ont-

vangt graag gastspelers en in de Librije

staan oude handschriften en boeken

te pronk. In de Sint Jan en in de hal

van het stadhuis is koormuziek en het

Folkloristisch Dansensemble zet vol-

gens traditie de beste beentjes voor op

de Houtmarkt. Natuurlijk zijn de win-

kels open, tot en met de grote woon-

boulevard van Eijerkamp toe.

Het is op 15 april een heel bijzonderde

dag in Zutphen. Er worden op deze

dag eveneens stadsrondleidingen ver-

zorgd om de diverse historische en

moderne sferen en de mixtures daar-

van te proeven. De luisterboten varen

op deze dag en de paardentram en

koetsen bieden op deze zondag een

leuk alternatief voor de benenwagen.

Zutphen in de zondagse jas

Hanzestad haalt bijna alles uit de kast

Al in de verre oudheid werden op

de Achterhoekse heuveltoppen

en –topjes aan het eind van de

winter grote vuren gestookt om

de demonen te verjagen. Vuur is

al eeuwenlang het symbool voor

reiniging en vruchtbaarheid.

Het Paasvuur is niet alleen het verja-

gen van de boze geesten, het mar-

keert eveneens het ontwaken van de

natuur. De as werd in vroeger dagen

zelfs over het land gestrooid om de

akkers nog vruchtbaarder te maken.

De traditie van paasvuren wordt in

de Achterhoek in ere gehouden. Op

vele plaatsen worden er met Pasen

grote vuren ontstoken en zijn daar-

omheen allerlei gezelligheidsverho-

gende activiteiten.

Een heel bekend Achterhoeks paas-

vuur is dat van IJzerlo, dat op Eerste

Paasdag in een weiland aan de weg

van Aalten naar Dinxperlo rond half

acht ’s avonds wordt ontstoken. In

de loop van de jaren heeft dit paas-

vuur grote bekendheid gekregen

vanwege de sfeer en de grootte van

het vuur. Al maanden geleden zijn

de voorbereidingen gestart en is met

de aanleg van dit fikkie gestart. Al-

lerlei brandbaar tuinafval, resten

hout en dergelijke zijn naar het vuur

gebracht en worden deskundig tot

een grote hoop gerangschikt.

In de buurt van de ‘paasbult’ staat

een grote tent, waarin het in de loop

van de avond steeds gezelliger

wordt. Het paasvuurprogramma be-

gint eigenlijk al om 18.00 uur met

een heel gevarieerd programma van

Kindertheater Warboel. Wanneer dit

theater speelt heb je geen kind meer

aan de kids. 

Tegen zevenen brengt de Liemerse

band Mid-Live gezellige akoestische

muziek en na 21.00 uur gaat het or-

kest Kaliber voor nog meer paas-

stemming zorgen. Kaliber heeft een

heel uitgebreid repertoire, is bekend

van bruiloften, partijen en kermis-

sen en weet altijd de juiste snaar te

treffen voor een fijn feestje.

Er is voldoende parkeergelegenheid

in de nabijheid van het paasvuur.

Kinderen onder de twaalf lentes wor-

den alleen onder begeleiding toege-

laten. Omdat de rooklucht nou een-

maal bij een paasvuur hoort, wordt

er geadviseerd om niet op z’n paas-

best te komen.

Paasvuren kleuren de

hemel

Het alom bekende festival PaasPop

in Zieuwent krijgt dit jaar een

nieuwe dimensie. Het drie dagen

durende festival is uitgebreid met

een klassieke avond, die dit bijzon-

dere Zieuwentse paasfestival nog

unieker maakt.

PaasPop Zieuwent is na vele jaren een

begrip geworden bij de muziekliefheb-

ber. Goede muziek en een fijne dosis

sfeer zijn de pijlers waarop dit drie-

daagse festival steunt. Paaspop wordt

gehouden in grote verwarmde tenten.

Op drie podia spelen van zaterdag-

avond 7 april tot en met maandag 9

april tal van bands. Op zaterdag en

zondag begint PaasPop om 20.00 uur,

op maandag Tweede Paasdag om

12.00 uur.

Het festival is dit jaar uitgebreid in de

diepte. Behalve pop is er nu ook een

klassieke avond. PaasPop heeft vanaf

het begin – en dat is veel meer dan een

decennium geleden – gestreefd naar

een zo breed mogelijk programma.

Acht jaar geleden hebben Cilia Stortel-

der, voorzitter van PaasPop Zieuwent,

en dirigent Emile Engel al gesproken

over een klassiek onderdeel in Paas-

Pop. Dit jaar is het voor het eerst dat er

een popfestival een combinatie van

klassieke en popmuziek brengt. Dank

zij de mooie en akoestisch zeer ge-

schikte Werenfriduskerk van Zieu-

went kan daar het nieuwe onderdeel

van PaasPop worden gesitueerd.

Op Goede Vrijdag (6 april) wordt er

vanaf 20.00 uur in de Werenfridus-

kerk de Johannes Passion van Bach uit-

gevoerd onder leiding van Emile En-

gel. Zes buitenlandse solisten, het En-

schedese koor Ex Arte en het orkest Il

Concerto Barrocco.

Het is zelfs mogelijk om het arrange-

ment Passione te boeken. Dit betekent

voorafgaand aan de uitvoering van de

Johannes Passion om 17.00 uur in her-

berg ’t Witte Paard een welkomst-

drankje en een diner.

Tijdens dit diner wordt er door diri-

gent Engel tekst en uitleg geven over

de Johannes Passion. In het arrange-

ment zijn gereserveerde plaatsen in de

kerk, diner en programmaboekje in-

begrepen. Na afloop van het concert is

’t Witte Paard (gelegen pal naast de

kerk) theatercafé en dan voor iedereen

toegankelijk.

Ilse Delange is één van de grote attrac-

ties die op de ‘tentenpodia’ van Paas-

Pop optreden. Verder komen speciaal

voor PaasPop naar Zieuwent: Luv, BZB,

R.O.O.O.M., Peter Pan Speedrock, Mal-

le Pietje en de Bimbo’s, Opgezwolle,

The Bloody Honkies, Postman en vele

anderen.

PaasPop duikt in klassieke diepte

Vakantiekrant
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Het nu zo schilderachtige riviertje de
Oude IJssel was eens de levensader
voor duizenden Achterhoekse gezin-
nen vanaf Doesburg tot over de Duitse
grens. Van Doesburg tot Isselburg
(Dtsl) stonden ooit een tiental ijzergie-
terijen, waarvan de oudste zelfs het in-
landse ijzeroer tot puur ijzer en daar-
na tot allerlei producten verwerkten.
IJzerhoudende grond, oer genoemd,
was daar in de regio veel te vinden.
Dank zij dit oer, en dankzij de water-
kracht die de rivier leverde, vestigden
zich vanaf eind 17de eeuw ijzerindus-
trieën langs de Oude IJssel. Enkele fa-
brieken bestaan nog en merken, die
hier in de deze streek ontsproten, zijn
nog alom bekend. De haarden- en ap-
paratenfabriek Pelgrim was vele de-
cennia de broodplank voor veel men-
sen in het dorp Gaanderen en Ulft
dankte in het nabije verleden zijn be-
staansrechten vooral aan DRU, Atag
en later Etna. De ‘actieve’ ijzerindus-
trie langs de Oude IJssel is momenteel
nog beperkt tot Doesburg, Langerak
(bij Doetinchem), de Lovink in Terborg
en de Isselburger Hütte. Atag en Etna
zijn naar strategisch meer aantrekke-
lijke plekken vertrokken en halen hun
producten uit het buitenland. Wat
voor de streek is overgebleven zijn her-
inneringen, die zo hier en daar nog
tastbaar zijn. 

Nu veel activiteiten zo goed als ver-
dwenen zijn, wordt vooral in Ulft het
belang van het ijzeroer en de ijzerin-
dustrie voor de regio gekoesterd. Op
het voormalige terrein van de DRU,
dat nu heel toepasselijk Het Gietelinck
wordt genoemd, komt een IJzermuse-
um. De gebouwen van het industrieel
erfgoed, inmiddels rijksmonument,
krijgen een nieuwe functie. De ge-
meente Oude IJsselstreek is lid van de
Ring van Europese IJzersteden.Geen wonder, dat het grote Internatio-

naler Fachverband Gestaltender
Schmiede deze Oude IJsselstreek dit
jaar heeft uitverkoren voor een zeer
grote Europese kunstmanifestatie, die
om de twee jaar wordt gehouden. Tus-
sen Ulft en het Duitse Isselburg, waar
de ijzerindustrie zo’n dominante rol
heeft gespeeld, moet deze kunstmani-

festatie wel heel goed tot zijn recht ko-
men.
Van 26 mei tot 28 september wordt de-
ze grensoverschrijdende expositie ge-
houden. Het Internationaler Fachver-
band Gestaltender Schmiede en de
stichting Nederlands IJzermuseum
werken nauw samen aan deze heel bij-
zondere kunstmanifestatie, waaraan
tal van metaalkunstenaars en siersme-
den uit heel Europa hun medewer-
king verlenen. 

Meer dan honderd kunstwerken uit
ijzer en staal worden op een kleine
dertig buitenlocaties geplaatst. Ze
staan alle langs een 28 kilometer lan-
ge fietsroute, die van Ulft via Terborg
en het Duitse Isselburg weer naar Ulft
gaat.
De grote kunstwerken staan langs de-
ze route. De kleinere objecten worden
tentoongesteld in de vm. badkuipen-
emailleerfabriek van de vroegere DRU
in Ulft en in het Augustahospital in Is-
selburg-Anholt.
Oer-Kracht is het veelzeggende motto
van deze grote kunstmanifestatie,
waar de prachtigste creatieve uitingen
in ijzer en staal te zien zullen zijn. 
De openingsmanifestatie is al even
groots als de manifestatie zelf. Deze
openingsmanifestatie is in het pink-
sterweekend van 26 tot en met 28 mei.
Bij het ijzermuseum i.o. op Het Giete-
linck (het voormalige terrein van de
DRU) in Ulft zijn dan smeeddemon-
straties en workshops waar ook duide-
lijk wordt welke schoonheden een oer-
materiaal als ijzer in zich heeft. Ook
kinderen kunnen kennismaken met
het ‘harde’ ijzer, dat toch een lieflijke
en persoonlijke uitstraling kan krij-
gen. Op zaterdagmorgen 26 mei bij-
voorbeeld geeft Reimer Gehrts een
speciale workshop kindersmeden. Ver-
der zijn er die dag smeeddemonstra-
ties door smeden uit binnen- en bui-
tenland. Tevens is er een vlooienmarkt
en worden er films vertoond.Men kan dan ook zien hoe ’s morgens

de ren-oven wordt opgebouwd en de
hele dag wordt gevuld met ijzeroer en
houtskool zoals dat in de middeleeu-
wen gebeurde. Om tien uur ’s avonds
(26 mei) wordt de oven geopend en zal
er een gloeiende massa van zo’n tien-
tal kilo’s smeedbaar ijzer uit gehaald
kunnen worden.

Interessant is eveneens de nagelboom,
waarin nagels komen die ter plaatse
gesmeed zijn. Op de zaterdagmiddag
vanaf 16.30 uur houdt Jozef Moos een
voordracht over de betekenis van de
nagelboom en ook op zondagmorgen
(27 mei) vanaf 9.00 uur staat het na-
gelsmeden voor de nagelboom op het
programma van de openingsmanifes-
tatie. 
Ook zondag zijn er de hele dag diverse
demonstraties en activiteiten als op
zaterdag.  Dat geldt ook voor de maan-
dag, tweede pinksterdag, tot 2 uur ’s
middags wanneer het programma
wordt afgesloten.Het Oer-Kracht-terrein is bereikbaar

vanaf de Frank Daamenstraat in Ulft,
tussen de huisnrs. 2 en 4 (naast de IS-
WI); toegang gratis. Daar zijn ook de
fietsroutes te koop, evenals bij de
VVV’s in Ulft en Terborg. Zie ook
www.oer-kracht.com.

Oer-Kracht van Oude IJssel weer tot leven
Fietsend langs ijzerkunst tussen Ulft en Anholt

Je kunt Dolly Parton en Emmylou Har-
ris als haar collega’s beschouwen. Met
dit verschil, dat zangeres Claire Lynch
niet zo vaak op tournee is, omdat haar
agenda in Amerika meer dan vol is.
Toch komt Claire Lynch op 4 mei naar
Nederland en wel naar Stone Valley, Ei-
mersweg 4 in Lievelde. De absolute top

zingt in Lievelde. Hier treedt Claire
Lynch op met de Front Porche String
Band, een groep die bestaat uit Gram-
my-Award-winnaars. Claire Lynch heeft een aantal sublie-

me albums op haar naam staan, maar
live is ze nog veel mooier. Indrukwek-
kend zelfs.

Stone Valley

Lievelde ontvangt Claire Lynch

Vroeg uit de veren is het alledaagse
motto van de doorsnee Achterhoeker.
Op Hemelvaartsdag wordt dit motto
extra kracht bijgezet. Dan is het vroeg
opstaan geblazen en meteen daarna
dauwtrappen. Vanouds gaan de Ach-
terhoekers er op Hemelvaartsdag ex-
tra vroeg op uit. Met de kreet “Dan
heb je wat aan de dag” springen ze
voor dag en dauw op de fiets om een
flink ommetje te maken. Hemel-
vaartsdag in de Achterhoek betekent
dit jaar dank zij Markant Recreatie en
de VVV in Doetinchem zelfs peddelen
en – eventueel – daarna nog fietsen.
Een unieke en heel bijzondere combi-
natie. Op Hemelvaartsdag vanaf 7.00
uur op De Bleek in Doetinchem de ka-
no in en dan peddelen naar Laag-Kep-
pel. Een tocht van zo’n vijf kilometer
door een prachtig stukje Achterhoek,
dat er vanaf het water toch weer heel
anders uitziet.
Het kanotochtje duurt ongeveer an-
derhalf uur. Aan het genieten van de
rust en Achterhoekse ruimte komt bij
de brug in Laag-Keppel een eind.
Daarna kan men verder genieten
door met de eigen fiets de dauwtrap-

tocht te vervolgen; Markant Recreatie
zorgt ervoor dat de fiets naar de brug
in Laag-Keppel wordt gebracht. Daar
kan dan de dauwtraptocht over de
Achterhoekse wegen en paden ver-
volgd worden om later op de dag moe
maar voldoen weer op het thuishonk
terug te keren.
De kanostart aan De Bleek in Doetin-

chem is om 7.00 uur, maar ook om
9.30 uur, 12.00 uur en 14.30 uur. Bij de
kosten (€ 9,50 p.p. inclusief vervoer
van de fietsen) zijn korte instructies
over in- en uitstappen en vaar- en
stuurtechniek inbegrepen. Zwemvesten zijn beschikbaar en Mar-

kant regelt het transport van de ka-
no’s terug naar Doetinchem.

Dauwpeddelen en dan op de fiets verder
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IJzer, de oerkracht van ons be-

staan. Een wereld zonder ijzer en

ijzeren elementen is nauwelijks

denkbaar. Zelfs de Achterhoek

heeft een belangrijk deel van zijn

welvaart te danken aan ‘oer’.

Langs de Oude IJssel werd veel

ijzerhoudende grond (oer) gevon-

den. Geen wonder dat er in de Ou-

de IJsselstreek van Doesburg tot

en met Ulft talrijke ijzerindus-

trieën zijn ontstaan.

Bekende namen als Atag, Etna en Pel-

grim zijn in respectievelijk Ulft en

Gaanderen opgebloeid. De geboorte-

grond van de DRU-kachels was even-

eens in Ulft en talrijke putdeksel die

in wegen liggen zijn vervaardigd

door Lovink in Terborg. De grote rol

van ijzeroer is in de Achterhoek wel-

iswaar uitgespeeld, maar ijzer heeft

wel een zeer herkenbaar stempel op

de regio langs de Oude IJssel gedrukt.

Deze zomer staan maar liefst negen

culturele evenementen in de Achter-

hoek in het teken van ijzer. ‘IJzer-

sterk’ is het motto waaronder deze

Achterhoekse evenementen zich pre-

senteren. IJzer is het bindend ele-

ment in deze manifestaties, waarin

overheden, toeristische organisaties

en evenementenorganisatoren nauw

samenwerken.

Deze bijzondere gebeurtenissen met

ijzer als verbindende factor zijn het

straattheaterfestival Buitengewoon

in Doetinchem (6 en 7 juli), de thea-

trale wandeling ’n Drom 8/26 in Sin-

deren (7 juli), de culinaire Gran Parti-

ta op Huis Bergh te ’s-Heerenberg (14

juli), IJzerfonie: performance door

kunstenaar, dichters en smeden in

Bredevoort (21 juli), de vijf weeken-

den van de Achterhoek Spektakel-

toer, die gedurende de maanden juli

en augustus Eibergen, Ulft, Winters-

wijk, Zelhem en Lochem aandoet, het

Kasteeltuinconcert in Ruurlo (2 au-

gustus) en het Smeedwerk Locatie-

theater SCHAFTtijd in Ulft (23, 24 en

25 augustus).

Verder horen de fietsroute en exposi-

tie Oerkracht (tot en met 27 septem-

ber) en de Beelden aan de Oude IJssel

(16 juni tot en met 26 augustus) in de-

ze rij van ‘ijzersterke’ Achterhoekse

zomerevenementen. 

Info: www.cultuurachterhoek.nl

FIETSEN LANGS OERKRACHT

Het meest noordelijke deel van Ulft

wordt in de volksmond nog steeds

Oer genoemd naar het ijzeroer dat

daar in de grond verborgen zat. Hier

stonden ook de bekende fabrieken

van de DRU, in de vorige eeuw een be-

langrijke werkverschaffer voor de he-

le streek.

In één van de oude fabriekshallen

van de DRU komt het Nederlands

IJzermuseum. Er is daar momenteel

een grensoverschrijdende expositie,

omdat ook Anholt en Isselburg aan

de Duitse kant van de grens een be-

langrijk deel van hun welvaart te

danken hebben

aan het ijzer.

‘IJzer in de regio’ is

het thema van deze 

expositie. De stichting Nederlands

IJzermuseum en het Internationaler

Fachverband Gestaltender Schmiede

organiseren gezamenlijk tot eind sep-

tember de heel bijzondere kunstma-

nifestatie Oerkracht. Een groot aan-

tal metaalkunstenaars en siersme-

den uit Europa heeft kunstwerken

uit ijzer en staal gemaakt. Meer dan

honderd creaties worden in het ge-

bied tussen Ulft en Isselburg op speci-

aal geselecteerde locaties geplaatst.

Deze locaties liggen allemaal langs

een 25 kilometer lange fietsroute, die

van Ulft via Terborg en het Duitse Is-

selburg weer naar Ulft gaat.

De grotere kunstwerken staan langs

deze mooie fiets- of eventueel wan-

delroute. De kleinere creaties zijn in

de fabriekshal van de voormalige

DRU in Ulft en in het Augustahospi-

tal in Isselburg-Anholt tentoonge-

steld.

Er is een catalogus met alle informa-

tie over de kunstenaars en hun geëx-

poseerde kunstwerken beschikbaar.

Deze catalogus is net als de fietsroute

te koop bij VVV Ulft, bij het IJzermu-

seum en bij de Verkehrsverein in An-

holt-Isselburg.

BEELDEN AAN DE OUDE IJSSEL 

De vierde editie van de kunstroute

Beelden aan de Oude IJssel staat dit

jaar (van 16 juni tot en met 26 augus-

tus) tevens in het teken van IJzer.

De beelden staan langs het ‘ei’ van

Doetinchem: dit is rond de oude bin-

nenstad, waar vroeger de stadswallen

lagen. Dit jaar is het kunstproject gro-

ter dan de vorige drie keren. Naast de

zeventien buitenbeelden staan er nu

ook beelden in de Catharinakerk (op

dinsdag en zaterdag geopend van

10.00 tot 16.00 uur en op donderdag

van 13.00 tot 16.00 uur) en in de meu-

belzaak Voorhuis Design, die aan de

route ligt. De kunstwerken van Beel-

den aan de Oude IJssel zijn gemaakt

door professioneel werkende kunste-

naars uit Nederland en Duitsland.

Verder zijn er twee beelden gemaakt

door leerlingen van ROC Graafschap

College onder begeleiding van ijzer-

kunstenaar Cees Pronk.

Bij de VVV in Doetinchem en kunst-

centrum Het Web kan gratis een

informatie- en routeboekje worden

afgehaald.

IJzersterk:

Niet minder dan negen evenementen

met ‘ijzer’ als uitgangspunt
Sint Maarten is de beschermheilige

van hanzestad Doesburg. Maarten

leefde in de vierde eeuw in Frankrijk.

Al tijdens zijn leven deden verhalen de

ronde over Maartens wonderdaden.

Zo’n verhaal is bijvoorbeeld dat van de

hongerige menigte, die door Maarten

op wonderbaarlijke wijze werd gevoed

met soep, brood en vruchten van het

veld.

Dit verhaal inspireerde de Stichting

Manifestaties Martinikerk in Does-

burg om opnieuw boeren, burgers en

buitenlui gastvrij te onthalen op een

feestmaal: de Sint Maartensmaaltijd.

De eerste maaltijd was in 1982, de

eerstvolgende is op 16 juni tussen

11.00 en 16.00 uur in de Grote of Mar-

tinikerk, die hoog boven Doesburg uit-

torent.

Sint Maarten heet zijn gasten zelf wel-

kom. Voor iedere gast die in de kerk

aanschuift is er een kop geurige veld-

soep, brood en een schijf meloen. Om

de maaltijd op te vrolijken zijn er de

hele dag in en buiten de kerk optre-

dens van muziek- en dansgroepen.

Verder is er buiten de kerk een grote

verzamel- en curiosamarkt.

Sint Maarten 

nodigt uit op de soep

De Borculose Taptoe is al lang een

goede traditie. Een publiekstrekker en

daarnaast een hoogstaand muzikaal

en cultureel evenement, waarvan op

23 juni voor de achtste keer gesmuld

kan worden.

In Borculo zijn in dit laatste volledige

juni-weekeinde tal van activiteiten. De

taptoe is daarvan één van de grote

hoogtepunten. De taptoe begint om

19.00 uur op het parkeerterrein van

Friesland Foods Domo aan de Needse-

weg. Er is speciaal voor de avonduren

gekozen omdat er dan alle aandacht

kan zijn voor dit muziekevenement,

maar ook omdat dit gebeuren van

show en muziek dan beter tot zijn

recht komt.

Show en goede muziek zijn de stevige

pijlers waarop de Taptoe Borculo staat.

Het niveau van de deelnemende korp-

sen staat op een hoog peil. Bij de sa-

menstelling van het programma is te-

vens rekening gehouden met de wen-

sen van het publiek. Op veler verzoek

is bijvoorbeeld het Wielrijderskorps

Crescendo uit Opende weer gecontrac-

teerd. Lopend en op de fiets voert dit

korps een amusante en knappe show

op zonder daarbij het muzikale ele-

ment ook maar enigszins te verwaar-

lozen.

Het Wielrijderskorps Crescendo treedt

veel op in Nederland, maar ook in het

buitenland is Crescendo populair.

Andere interessante taptoe-items ko-

men van de drum- en showfanfare Red

& Black uit Giesbeek, drum- en show-

fanfare Mr. H.M. van der Zandt uit

Velp, de showband en het jachthoorn-

korps De Bazuin uit Leerdam, het

drumkorps Djembée uit Berkelland

en als klap op de vuurpijl nog het Ber-

kelland Orkest. Dit is een groot orkest,

dat is samengesteld uit alle muziek-

korpsen uit de gemeente Berkelland,

waarvan Borculo deel uit maakt. Van-

wege het optreden van dit enorme ‘ge-

meente-orkest’ moet het taptoeterrein

waarschijnlijk vergroot worden.

De organisatie zal dit graag doen,

want hiermee wordt duidelijk, dat

Berkelland een zeer muzikale ge-

meente is en dat is toch wel het mooi-

ste wat je de mensen kunt laten zien

en horen. Iets om trots op te zijn. Trou-

wens ook deze achtste Taptoe Borculo

belooft weer veel spectaculairs en

moois.

Spetterende muzikale show

Achtste Taptoe Borculo

belooft volop hoogtepunten

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN 
IN DE 

ACHTERHOEK
VAKANTIEKRANT?

avk@weevers.nl

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

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

Beelden aan de Oude IJssel

Zaterdag 30 juni t/m vrijdag 13 juli 2007
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Zoals elke zomer valt er ook dit
jaar in Gelderland op cultureel ge-
bied weer van alles te beleven. Degratis gids van Gelderland Cul-

tuurland geeft een overzicht vanculturele evenementen die tussen30 juni en 2 september 2007 in deprovincie plaatsvinden. Het pro-
gramma-aanbod varieert van beel-
dende kunstfietsroutes en specta-
culair locatietheater tot verrassen-
de concerten op bijzondere loca-
ties en openluchtfilmvoorstellin-
gen. Ook in de Achterhoek komt
het publiek ruimschoots aan z’ntrekken. 

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

aan waar de musea, kastelen entuinen zich bevinden. De gids is
verkrijgbaar bij VVV’s, verblijfsac-
commodaties, bibliotheken en ge-
meentehuizen. Bovendien is degids te bestellen via www.gelder-

landcultuurland.nl en bij het Gel-
ders Overijssels Bureau voor Toeris-
me (GOBT) in Deventer, tel. 0570-
680700

Gelderland Cultuurland

Een zomer volcultuur

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

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

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

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

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

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

Cultuur onderhet motto
IJzersterk

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

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

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

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

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

IJzersterke formule vol Achterhoekse sfeerAchterhoek Spektakel Toer

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

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

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

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

Oer-Kracht inbeeld en op
pedaal

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

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

Gran Partita in Huis Bergh

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

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

Fietsvierdaagse Aalten

Zie de informatie verderop in deze uitgave

Zaterdag 14 t/m vrijdag 27 juli 2007
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De tuin rond buitenplaats De Wiersse

(tussen Vorden en Ruurlo) wordt wel

de mooiste tuin van Nederland ge-

noemd. Steeds weer nieuwe ontdek-

kingen, groeiende en bloeiende plan-

ten en mooie doorkijkjes maken de

tuin steeds weer nieuw en anders.

De Wiersse is al sinds 1678 familiebe-

zit. De tuin, die een oppervlakte heeft

van 16 ha, wordt enkele malen per

jaar voor belangstellenden openge-

steld. Op 22 juli kan de tuin van De

Wiersse weer worden bekeken. Ver-

rassend zijn de zichtassen, die de

tuin met het Achterhoekse land-

schap verbinden. Mooi de lanen, die

leiden naar een fontein of een stand-

beeld.

Groen is momenteel waarschijnlijk

de hoofdkleur. Bijvoorbeeld varens en

hosta’s vormen contrasten in de Lage

tuin, waarin ouderwetse floxen toch

nog een gevarieerd kleurenelementje

brengen.

In de moestuin worden groenten af-

gewisseld met snijbloemen en klein-

fruit. En voor liefhebbers van een

strakke vormgeving zijn de rozenpar-

terre en de taxusheggen een beleve-

nis. Historici en romantici zullen

vooral genieten van de rust en uitstra-

ling van vroeger eeuwen.

De mooiste tuin van Nederland open

De Wiersse

De hele maand juli is er van alles

aan de gang op de pannenkoe-

kenboerderij Erve Brooks in Gel-

selaar. Er zijn demonstraties en

activiteiten, die voor het hele ge-

zin interessant zijn. Op 14 juli is

er een demonstratie in het be-

schilderen van wekpotjes en leis-

tenen. Marian van Delft laat zien

hoe het allemaal moet en hoe de

leukste en mooiste resultaten be-

reikt kunnen worden.

Touwdraaien komt op zaterdag 21

juli aan bod en op 25 juli worden er

sieraden gemaakt. Deze demonstra-

ties zijn van 10.00 tot 16.00 uur.

In de maanden juli en augustus is er

in het oude bakhuisje broodbakken.

Kinderen mogen dan zelf hun

broodje bakken. Verder is er op Erve

Brooks gedurende het hele jaar op

de woensdag van 10.00 uur een weef-

demonstratie in de museumboerde-

rij Erve Brooks Niehof. Iedere maan-

dagmiddag wordt er bij de museum-

boerderij uitleg gegeven over de geo-

logische collectie.

Maar dat is lang niet alles. Bij Erve

Brooks kan het Avonturenpad wor-

den gelopen. Dit is een wandelpad

met onderweg spelletjes en hinder-

nissen. Leuk voor een wandeling

met de hele familie.

Op Erve Brooks is wat te

beleven

Berend van Hackfort leefde om-

streeks het jaar 1500 in kasteel Vor-

den en in kasteel Hackfort, even

buiten Vorden. Een leuke jongen,

die in zijn tijd spannende avontu-

ren beleefde. Dank zij de boeken

van Martine Letterie is Berend van

Hackfort anno 21ste eeuw opnieuw

in de belangstelling gekomen.

In Vorden bestaat er nu drie jaar een

kinderfietsroute, die de sporen van Be-

rend van Hackfort volgt. En verder is

er op 14 juli voor de derde keer de Be-

renddag op de kasteelweide van kas-

teel Vorden, achttien stappen buiten

het centrum van het dorp Vorden in

de richting van Ruurlo.

De sfeer van het jaar 1500 herleeft tij-

dens deze Berenddag. Van 10.00 tot

18.00 uur zijn er rond kasteel Vorden

van allerlei historische zaken te bele-

ven, die vooral voor de jeugd heel inte-

ressant zijn. De ridders vechten hun

gevecht, de troubadours zingen er

hun hoogste middeleeuwse lied en er

is een heuse verhalenverteller, die de

spanning er flink in houdt.

Er is eveneens een valkenier, die zorgt

voor een roofvogelshow, er zijn

zwaardvechters en er worden middel-

eeuwse spelletjes gedaan. Ieder kan

zijn of haar eigen familiewapen schil-

deren, kleien of viltmaken.

Op de kinderfietsroute in de sporen

van Berend zijn er ter gelegenheid van

Berenddag ook allerlei extra activitei-

ten. Wapens beschilderen, middel-

eeuwse muziek maken en de molen

van Hackfort bekijken zijn enkele leu-

ke aanleidingen om van de fiets te

stappen.

Een dagje naar de

middeleeuwen Derde Berenddag

Vanaf 14 juli zijn zes weekenden lang

kunstschilders op diverse locaties in

de Achterhoek actief bezig. Dit in het

kader van de kunstschildermanifesta-

tie Kleurenpalet, dat deze zomer voor

de zevende maal in de Achterhoek

plaatsvindt.

Kleurenpalet heeft inmiddels in de

wereld van de amateurkunstschilders

een gevestigde naam. Honderden

kunstschilders trekken iedere zomer

naar de Achterhoek om er typisch

Achterhoekse dingen op papier of

doek vast te leggen. De opdracht is na-

melijk Achterhoeks cultureel erfgoed

vast te leggen. En dan valt er veel inte-

ressants te schilderen. Historische ge-

bouwen, mooie landschappen, karak-

teristieke korenvelden, kabelende

beekjes en niet te vergeten het ‘be-

roemde’ Achterhoekse coulisseland-

schap.

Het leger kunstschilders strijkt op 21

juli neer in Ruurlo, 28 juli: Lochem, 4

augustus Bronkhorst, 11 augustus

buurtschap Linde bij Vorden en 19 au-

gustus in Bredevoort. 

De finale van dit schilderevenement is

op 26 augustus. Op die dag zijn de

winnende schilderstukken in de histo-

rische Burgerzaal van het gemeente-

huis in Zutphen te bezichtigen.

De organisatie is in handen van de

stichting ‘Lionsclubs voor behoud van

cultureel erfgoed’, een gezamenlijk

initiatief van de Lionclubs in de Ach-

terhoek.

Kleurenpalet

Kunstschilders actief in Achterhoek

Op 14 juli a.s. rijdt de BEB voor het

eerst door Bronckhorst.  De Bronck-

horster Evenementen Bus vervoert

dan kinderen naar en van de Berend-

dag in Vorden. Kinderen kunnen op-

stappen bij de volgende 10 campings: 

Dorado Beach Olburgen

Ijsselstrand Doesburg

Het Zwarte Schaar Doesburg

De Graafschap Hummelo

De Goldberg Vorden

De Reehorst
Vorden

Kleine Steege Wichmond

Kom es An
Hengelo Gld.

Wolferswoud Zelhem

Camping WarnsveldWarnsveld

Ook kinderen die niet op een cam-

ping staan kunnen gratis mee met de

bus, wanneer zij zich van tevoren

aanmelden.

De BEB rijdt deze zomer vier keer.

Naast de Berenddag wordt het ver-

voer verzorgd naar de Smoks Hanne

Middag op 25 juli, de Koen Kampioen

Dag op 1 augustus en de Expeditie

Bronckhorst Dag op 8 augustus 2007.

Voor meer informatie over de BEB en

de kinderactiviteiten kunt u terecht

bij de VVV Bronckhorst, tel. (0575) 55

32 22, www.vvvbronckhorst.nl.

Met de Bronckhorster Evenementen Bus naar

de Berenddag en Smoks Hanne middag

Zaterdag 28 juli t/m vrijdag 10 augustus 2007
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Het concert van KunstKring Ruur-
lo in de kasteeltuin van Huize
Ruurlo is bij muziek- en kunstken-
ners een begrip. Maar het pro-
gramma van het kasteeltuincon-
cert laat ook mensen met minder
kennis van kunstzaken niet onbe-
roerd. Hoge waardering dan ook
alom voor dit bijzondere jaarlijkse
concert in een altijd heel aparte en
leuke ambiance.

Op donderdag 2 augustus vindt het
kasteeltuinconcert voor de twaalfde
keer plaats. Het thema is dit jaar het

Caribisch gebied met veel zang en
dans op zonnige ritmen. Vorig jaar
was het thema Blues & Zo. Dit jaar dus
weer iets totaal anders en dat maakt
het kasteeltuinconcert iedere keer
weer zo verrassend. Het Caribisch ge-
bied bestaat uit diverse eilanden, die
ieder hun eigen muzikale ontwikke-
ling hebben doorgemaakt. Vanwege
koloniale invloeden van onder meer
Spanje, Engeland, Frankrijk, de Ver-
enigde Staten en Nederland en de rit-
men van de Afrikaanse slaven is er in
dit gebied een heel gevarieerd muzi-
kaal palet ontstaan.

Veel van deze muziekstijlen uit de Ca-
ralben zijn internationaal ‘doorgebro-
ken’ en hebben invloed op de muziek
van grote artiesten uit de hele wereld.
Denk bijvoorbeeld aan de salsa en de
timba, die vanuit de Spaanse Antillen
(met Cuba als grootste eiland) over de
aarde zijn uitgezwermd.De steelband New Roots & Steels

brengt op 2 augustus vanaf een uur of
vijf ’s middags al de sfeer op het Ruur-
lose Dorpsplein. Eenmaal ‘opge-
warmd’ wordt het muziekfeest in de
vroege avond voortgezet in de kasteel-
tuin. Nieuw zijn dit jaar de workshops
Salsa, die door een dansleraar in twee
sessies gegeven worden. De eerste
vindt plaats om 19.00 uur in de Oran-
gerie. Deze in oude stijl herbouwde
Orangerie wordt dit jaar helemaal bij
het festival betrokken. In het park
rond kasteel Huize Ruurlo zijn twee
buitenpodia opgebouwd. De meest op-
windende muziek van heel enthousi-
aste en inspirerende muzikanten
wordt vanaf deze podia de tuin ‘inge-
speeld’. De combinatie van de opzwe-
pende ritmen van de Caralben met
het verlichte kasteel en de warme
gloed van de fakkels en vuurkorven
zorgen voor een ongeëvenaard festi-
val.

Vrolijke ritmen bij statig kasteel

Muzikaal Caribisch feest in grootse tuin

Bij terrasweer zijn er op 29 juli en5 augustus vanaf 11.00 uur Zomer-
zon Brunchconcerten op ’t Zand inboekenstad Bredevoort. De ambi-

ance van deze plek krijgt een toe-
gevoegde waarde door de muziek.Op 29 juli spelen Benjamin Garciaen Jean-Yves Braun. Twee Duitsemusici, die naast jazz-klassiekers

ook eigen werk brengen. De bei-
den staan weliswaar aan het beginvan hun carrière, maar hebben in-

middels al weel een ruime interna-
tionale ervaring opgebouwd.Op 5 augustus verzorgt Henry Wel-

link uit het Achterhoekse Zeddamhet Zomerzon Brunchconcert. Hij
schrijft zijn werken zelf. Wellink’s
teksten zijn voornamelijk in het
Achterhoeks dialect. Zelf zegt hij,
dat zijn muziek invloeden heeft
van blues, folk en country.

Zomerzon Brunchconcerten

Oer is de kracht geworden van de
Oude IJsselstreek. Dank zij het
ijzeroer, dat aan de oevers van deze
romantische rivier is gevonden,
werd de streek welvarend en werd
Ulft groot.
Ulft is dan ook tot 28 september het
centrum van de ijzermanifestatie Oer-
kracht, waarin niet alleen een eerbe-
toon wordt gebracht aan het materi-
aal, dat niet weg te denken is uit ons
leven. Er wordt tevens in vele leuke en
interessante facetten getoond wat er
allemaal met ijzer mogelijk is. Het
ijzer is zelfs voor kunstenaars een ma-
teriaal, waarmee ze indrukwekkende
creatieve uitingen kunnen doen.Ter gelegenheid van deze manifestatie

Oerkracht hebben kunstenaars uit Ne-
derland en Duitsland, want de Oude
IJssel stroomt ook nog in het Duitse
grensgebied van Anholt en omgeving,
zo’n 300 kunstwerken uit ijzer naar
dit mooie oostelijkste deel van de Ach-

terhoek en een stukje Duitsland rond
Anholt/Isselburg gebracht.Ruim 150 kunstwerken staan opge-

steld langs een mooie fietsroute, waar-
aan tevens een puzzelroute voor kin-
deren gekoppeld is. Een fietsroute
voor het hele gezin. De fietstocht is nu
al een eclatant succes.Voor de jeugd heeft de Ulftse stichting

Edu-Art (educatief met kunst) een puz-
zelelement aan de fietsroute toege-
voegd onder het motto Nagel en Moer
fietsen krachtig en stoer. De puzzel-
route bevat een aantal vragen. Door
deze in te vullen en na de tocht in te
leveren kan ook nog een prijs gewon-
nen worden.
Behalve deze fietstocht kent Oer-
kracht ook een bijzonder interessant
binnengebeuren. Er is namelijk ook
een binnententoonstelling met 120
kleinere ijzeren kunstvoorwerpen. De-
ze juweeltjes en pareltjes staan prach-
tig opgesteld in een voormalige fa-

briekshal van de DRU, een fabriek, die
gevestigd was aan de boorden van de
Oude IJssel in Ulft. Bovenop het ijzer-
oer oftewel het ijzererts. De DRU heeft
vooral bekendheid gekregen door de
haarden, kachels en braadpannen.
Door bouwwerkzaamheden is de toe-
gang tot deze bijzondere tentoonstel-
ling Oerkracht misschien wat moeilijk
te vinden: tussen de huisnummers 2
en 4 aan de Frank Daamenstraat in
Ulft ligt een speciaal toegangspad.
Naast de expositie Oerkracht met
kunstwerken is er ook een expositie
over ijzer in de regio. Oerkracht is ie-
dere dag van 10.00 tot 18.00 uur ge-
opend. De toegang is gratis en hier
zijn tevens de fietsroute, de puzzelrou-
te en een catalogus verkrijgbaar.

Oerkracht van binnen en buiten

Fiets(puzzel)tocht en expositiezeggen alles over ijzer

Begonnen in een weilandje aan de
Hummelose Broekstraat is de
Zwarte Cross na tien jaar uitge-
groeid tot een internationaal eve-
nement met muziek, dans en an-
der groot plezier op een immens
terrein in Lichtenvoorde. Op 27, 28
en 29 juli vindt de elfde Zwarte
Cross in Lichtenvoorde plaats.

De Cross is een mengeling van sportief
gemotoriseerd plezier en muziek. Een
totale kermis dus eigenlijk, waaraan
jong en oud veel plezier beleven. Jo-
vink & de Voederbietels, een bekende
Achterhoekse band, die na deze Zwar-
te Cross ter ziele gaat, stond aan de
wieg van dit evenement. Dit jaar spe-
len de Voederbietels nog eenmaal een
muzikale hoofdrol op de Zwarte Cross.
Andere muzikale toppers zijn dit jaar
Status Quo (vrijdagavond), Within
Temptation, Direct, Ilse de Lange en
niet te vergeten Boh Foi Toch, de
meest populaire Achterhoekse band

van dit moment. Boh Foi Toch brengt
op de zondagmorgen die typisch rus-
tieke Achterhoekse sfeer op de Zwarte
Cross. Terwijl iedereen nog ligt of
staat bij te komen van de reeds voor-
bije twee Zwarte dagen, menigeen mij-
mert over de zondagochtenduren met
Duys, zal het Boh Foi Toch gelukken
een eigen onvergetelijke Achterhoekse
zondagmorgensfeer te creëren.

Daarna moet het heerlijk zijn om je
met een warm Achterhoeks gevoel on-
der te dompelen in de ijsbar-op-wie-
len. Deze Moving Ice Bar is een pri-
meur voor de Zwarte Cross. De Ice Bar
is ingericht in een truck van ruim
twintig metyer met een vriestrailer. In
de truck is ruim vijf ton bevroren wa-
ter verwerkt. De gemiddelde tempera-
tuur is er 5 graden onder nul. Tafels,
bar en zitjes zijn allemaal van ijs. Het
enige, dat niet bevroren is zijn de Jä-
germeister, de Go Fast-mix, de barkee-
pers en de meeste bezoekers.

Zwarte CrossKermis, muziek en sensationeel sportief vermaak.Drie dagen lang alle remmen los op de Zwarte Cross

Zaterdag 11 t/m vrijdag 24 augustus 2007
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Neede heeft iets met jam. Niet zo

verwonderlijk, want in 1903 richt-

te de tuinbouwmaatschappij Gel-

derland er een jamfabriek op. Bin-

nen de kortste tijd werden de

jams uit Neede nationaal bekend.

De Needse jams kregen zelfs inter-

nationale bekendheid. Jams uit

Neede werden naar tal van landen

geëxporteerd.

In deze succesjaren werkten er bijna

tweehonderd mensen in de jamfa-

briek.

Uiteindelijk echter ging de jamfa-

briek aan haar eigen succes ten on-

der. Neede bleek voor het vervoer

naar de Nederlandse detailhande-

laars en de export niet centraal ge-

noeg te liggen. De hoge transportkos-

ten nekten de jamindustrie in Neede.

In 1931 werd de productie gestaakt

en werden recepten en klantenbe-

standen aan andere fabrieken ver-

kocht en geraakte de Needse jam ver-

weven in de stilte van de historie. Tot-

dat aan het eind van de jaren tachtig

van de vorige eeuw mensen in Neede

op het idee kwamen om de zoete her-

inneringen aan de Needse jam levend

te houden. In 1990 werd de jam-

markt voor de eerste keer georgani-

seerd en dat werd meteen een succes.

Op 22 augustus wordt er weer een

jammarkt gehouden. Met 90 deelne-

mers noemt de organisatie deze ze-

ventiende jammarkt “lekker vol”. De

120 kramen maken ook van deze

markt een echte zoete inval, waar

veel te proeven valt en veel wetens-

waardigheden over jam kunnen wor-

den verkregen. Jam staat weliswaar

in het middelpunt, maar er zijn daar-

naast tal van andere attracties op de-

ze jammarkt. Eén van de hoogtepun-

ten is ook dit jaar de verkiezing van

de Jamkoningin.

Jammarkt feest voor smulpapen en

andere genieters DIT JAAR 'LEKKER VOL'

Het bloemencorso is voor velen

misschien de hoofdzaak, maar op

23, 24 en 25 augustus zijn er nog

veel meer hoogtepunten tijdens

het Volksfeest Winterswijk, dat dit

jaar 119 jaar jong is geworden.

Het grote bloemencorso trekt op vrij-

dag 24 augustus vanaf 9.30 uur door

het dorp; op zaterdag 25 augustus

wordt de rondgang op dezelfde tijd

herhaald. Daarna zijn de wagens van

13.00 tot 22.00 uur en op zondag 26

augustus van 10.00 tot 22.00 uur op

het terrein van de Tricot aan de Groen-

loseweg te bezichtigen. Op de avond

van 24 augustus is er in schouwburg

De Storm een groot Corsofeest. Tijdens

dit feest speelt Doesn’t Matter.

Muziek speelt tijdens het Volksfeest

een grote rol. Het feest begint op 23

augustus ook met muziek: het Groot

Muzikaal B(r)ouwfeest in de feestzaal

van De Storm. Hier laten zich naast de

koninklijke Winterswijkse muziekver-

eniging Excelsior ook Musikgesell-

schaft Hattendorf uit Oostenrijk ho-

ren. Beide muziekverenigingen bou-

wen samen met het publiek een groot

feest.

Opvallend in het programma is naast

de diverse volksspelen ook de Après

Dahlia Feestavond op 25 augustus. Ver-

der is er in diverse etablissementen

volop (dans)muziek en dan is er na-

tuurlijk ook drie dagen lang kermis.

Volksfeest Winterswijk mengelmoes van

evenementen
BLOEMENCORSO EN NOG VEEL MEER

Countryliving op zijn best. Het le-

ven op het platteland dat is ver-

beeld in allerlei producten: van

geitenkaas tot leren fauteuils en

van countrycars tot Achterhoekse

kniepertjes. Het is allemaal te

ontdekken tijdens de Castlefair,

die van 22 tot en met 26 augustus

rond kasteel Vorden te Vorden

wordt gehouden.

Natuurlijk zijn er de ‘castlefairklas-

siekers’ als demonstraties met val-

ken, uilen, schapen en jachthonden.

Daarnaast heeft ‘Vorden’ ook altijd

veel exclusiefs te bieden.

Dit jaar draait op de Castlefair bij-

voorbeeld het een en ander om de

Horse Power. Deze uitdrukking

wordt ingevuld door Spaanse paar-

den, het Noorse fjordenras, Belgische

trekpaarden en niet te vergeten de

Tinkers, de zo bijzonder karakteris-

tieke Ierse zigeunerpaarden. Daarte-

genover staan de tractoren, motoren,

classic cars en de echte country cars.

Voor bezoekers is het zlelfs mogelijk

mee te rijden in een fourwheeldrive

over een spectaculair parcours, dat

bij de fair is aangelegd. Als schrille te-

genstelling doet de hoefsmid zijn

werk. Er is zelfs een krachtmeting

met de ambachtelijke smid mogelijk.

Speciale aandacht dit jaar ook voor

de kleinste kinderen, die graag bui-

ten spelen. Zij kunnen bijvoorbeeld

knuffelen en spelen met allerlei die-

ren in de kinderboerderij. De Castle-

fair van Vorden is dit jaar meer dan

ooit een buitenevenement voor jong

en oud. Iedereen die het pure buiten-

leven wil ervaren kan op de Castle-

fair volop genieten.

Vanzelfsprekend zijn er de nieuwste

indoor- en outdoorproducten en is er

volop countrychic en countrycasual:

dagelijks zijn er zelfs modeshows. En

de honger kan gestild worden met

ambachtelijk bereide broodjes, echte

sapjes en warm eten, dat is gekookt

op houtgestookte Engelse fornuizen.

Alles natuurlijk gegarneerd met de

eerlijke smaak van biologische

streekproducten als mosterd en ho-

ning. Daarnaast zijn er volop andere

Achterhoekse specialiteiten te vin-

den, waaronder pittige kazen, been-

ham en... kniepertjes.

Castlefair met countryfood

en lifestyle   

LEUK EN LANDELIJK BUITENEVENEMENT VOOR HELE GEZIN

De toegangsprijs bedraagt € 12,50 p.p. (tot 12 jaar gratis). Als u deze kortings-

bon inlevert bij de kassa komt u in aanmerking voor korting van € 2,50 p.p. 

Max 2 personen per bon, niet in combinatie met andere acties.

In Doesburg en wijde omgeving is

bijna niemand die nimmer met

fotograaf Roel Fokken te maken

heeft gehad. Al in zijn prille jeugd

was Fokken fotograaf in Does-

burg en was hij tevens toonaange-

vend ‘kieker’ voor plaatselijke en

regionale bladen en bruiloften.

Nu Roel Fokken inmiddels Abraham

heeft gezien, heeft hij zijn fotografi-

sche vleugels eveneens uitgeslagen.

Vooral de geschiedenis van de foto-

grafie interesseert deze Doesburgse

fotograaf. Hij heeft in de loop van de

vele jaren een grote collectie fotogra-

fische voorwerpen verzameld, die in

het unieke Fotograficamuseum te

bezichtigen zijn. Dit Fotograficamu-

seum is gevestigd in het historische

pand Huis Optenoord.

Geen wonder, dat bij grote histori-

sche televisie- en filmproducties heel

vaak een beroep op Roel Fokken

wordt gedaan en er voorwerpen uit

zijn enorme collectie worden ge-

bruikt. Fokken heeft zelfs wel eens

een rol als fotograaf gespeeld, waar-

bij hij dan zijn eigen historische ca-

mera’s om de nek had hangen of in

de antieke tas had zitten. Hij mag

zich behalve fotograaf en conserva-

tor dan ook televisie- en filmacteur

noemen.

Van Roel Fokken is ook het idee om

een grote markt met fotograficaspul-

len te organiseren. Fokken werd hier-

toe gelnspireerd door de markt in

het Franse Bièvres. Deze openlucht-

markt vindt op zondag 19 augustus

voor de dertiende maal in Doesburg

plaats. De markt trekt jaarlijks vele

honderden bezoekers uit binnen- en

buitenland. Zelfs Japanners bezoe-

ken deze markt. Voor de liefhebbers

zijn er dan ook vaak heel bijzondere

dingen te vinden. Daarnaast is de

sfeer op de zondag van de Fotografi-

camarkt heel bijzonder. Een aantal

straten in het Doesburgse centrum

staat vol kramen met de meest bij-

zondere spullen en apparaten op het

gebied van de fotografie.

Hanzestad Doesburg, ingeklemd tus-

sen de Oude IJssel en de IJssel, bezit

een historische en prachtig gerestau-

reerde binnenstad. Daar is het altijd

heel gezellig toeven, zeker op de zon-

dag van de Fotograficamarkt.

Zoek je lens in Doesburg

Fotograficamarkt heeft internationale belangstelling

Zaterdag 25 augustus t/m vrijdag 14 september 2007
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In het kader van de Warnsveldse
feestweek is er op 31 augustus en 1
september de Gondelvaart Warns-
veld op de schilderachtige Berkel,
die op beide avonden nog sprookjes-
achtiger zal zijn dan op “normale
dagen”. De Warnsveldse Gondel-
vaart is een traditie, die stamt uit de
jaren twintig van de vorige eeuw.
Aan deze traditie is in de loop van de
decennia nauwelijks iets gewijzigd
en dat maakt deze gondelvaart zo
heel bijzonder. Zelfs de wijze van het
verlichten van de acht gondels is
niet veranderd. Vele duizenden vet-
potjes geven de contouren van de
gondels aan en bepalen de sfeer van
het schouwspel op de Berkel. Er
komt dus geen kunstlicht aan te pas

en hierdoor is de Gondelvaart
Warnsveld uniek in Nederland. De
gondelvaart begint om 21.15 uur; in
afwachting van de duisternis zingt
vanaf 20.00 uur het popkoor Back
Corner. Daarnaast maken de Berkel-
schippers hun opwachting. Zij bren-
gen vanaf het water zeemansliede-
ren ten gehore.

Gondelvaart Warnsveld geheel volgens traditieAuthentieke lichtbronnenbrengen sfeer op Berkel

Aalten viert Volksfeest van 13 tot en
met 15 september. Op alle dagen is
er veel leuks te beleven in Aalten,
maar tijdens het Volksfeest is Aalten

extra aantrekkelijk. Wat bijvoor-
beeld te denken van de lampionop-
tocht en het vuurwerk op de ope-
ningsavond (13 september).De veertiende september staat in het

teken van de authentieke en ietwat
folkloristische onderdelen als de
kinderspelen, het koningschieten en
andere volksspelen. Op 15 septem-
ber om 10.00 uur start de allegori-
sche optocht, waarin ook bloemen-
wagens en diverse muziekgezel-
schappen meetrekken. Op de Markt
is daarna een vendelhulde en gaat
het Volksfeest en een gezellige ker-
mis naar een hoogtepunt.

Optocht in aantocht

Het 127ste Volksfeest van Beltrum be-
gint op 2 september om 14.30 met het
befaamde bloemencorso. Twaalf wa-
gens met honderdduizenden kleurige
dahlia’s trekken door het dorp, dat
dan al in feeststemming begint te ra-
ken vanwege het volksfeest.Het corso is een enorm bloemenfeest

met als grote attractie dat de wagens
vanaf 18.00 uur in het corsopark aan
de Avesterweg van dichtbij bekeken
kunnen worden. De corsowagens
staan daar een paar uurtjes te pronk.
Alle details zijn dan goed te bestude-
ren. Er kan dan eveneens in alle rust
nogmaals genoten worden van deze
bloemrijke kunstwerken.

Dahliacorso van Beltrum

De gondelvaart van Bredevoort
wordt dit jaar een totaalshow vol
met romantiek, show en muziek.
Licht en donker, water en techniek
zijn elementen, die de gondelvaart
op de middeleeuwse gracht gestal-
te geven. De Bredevoortse gondel-
vaart legt de nadruk op sfeer en
show. Een combinatie, die al 38 jaar
tot successen en overweldigende
belangstelling hebben geleid.

Op 31 augustus, 1 september en 7 en 8
september wordt de 39ste gondelvaart
van Bredevoort gehouden. Een heel
evenement, waarvoor ieder jaar weer
nieuwe attracties worden bedacht.
Want de gondelvaart moet voor de
meest trouwe bezoekers ook verras-
send en attractief blijven.Ieder jaar wat nieuws. Sinds 1968 –

toen vond de eerste gondelvaart plaats
– is dat het devies van de organisato-
ren. Dank zij de creativiteiten, vin-
dingrijkheid en het enthousiasme van
de Bredevoortse bevolking heeft de
gondelvaart zo'n lange geschiedenis
kunnen opbouwen. En de ideeën zijn
nog lang niet uitgeput.In de loop van de gondelvaartjaren

zijn er heel wat ontwikkelingen ge-
weest. In de eerste jaren waren het de
waxinelichtjes, die de gondels en de
gondelvaart groots en mooi maakten.
Na de waxinelichtjes kwamen de fiets-
lampjes op de gondels. Samen met
brandende fakkels werd hiermee het
beeld bepaald. Daarna werden de cli-
plights (kleine lichtpunten in combi-
natie met plexiglas) op de Bredevoort-

se stadsgracht gelntroduceerd. Maar
de creativiteit wordt niet alleen in de
techniek gestopt. Ook de onderwer-
pen, de uitbeelding en het samenspel
van licht en muziek zijn verrassend.
Dit jaar ligt nog meer dan in andere
jaren de nadruk op een totaalshow. De
Gondelvaart 2007 wordt een feest voor
oog en oor. Maar liefst dertien gondels
zullen daarvoor zorgen. Elke gondel
heeft echter zijn geheel eigen karak-
ter.

De gondelvaart van Bredevoort wordt
altijd omlijst door een bijzonder pro-
gramma. Dit jaar wordt op alle vier
gondelvaartavonden om 20.00 uur de
show geopend met optredens van
countryzangeres Sandra Vanreys (uit

Aalten) met streetdance van de Lich-
tenvoordse formatie B-Dazzled.Na dit optreden op het drijvende po-

dium begint de gondelvaart; wanneer
de laatste gondel uit het zicht is ver-
dwenen, begint het grote vuurwerk.
En daarna is er Aftergondelvaart op de
Markt. De tuinen in het stadje zijn dan
verlicht. Het is zelfs mogelijk om met
het gondelvaarttreintje langs de ver-
lichte tuinen te rijden.

Een spel van licht, muziek en romantiekBredevoortse gondelvaart vol sfeer en show

Miljoen dahlia's worden er ver-
werkt voor het bloemencorso van
Lichtenvoorde. Op zondagmiddag
9 september trekt het corso voor de
78ste keer door het dorp, dat in
heel Nederland bekend is gewor-
den door dat corso. Ook uit het bui-
tenland groeit de belangstelling
voor de grootse bloemencreaties,
die in Lichtenvoorde worden neer-
gezet.

Vorig jaar werd hardop gefluisterd,
dat het corso van Lichtenvoorde het
grootste van de wereld is. Of dat zo is
wordt bevestigd noch ontkend. Wel is
zeker, dat jaarlijks tienduizenden
mensen van het corso genieten. Er
worden dan ook speciale verkeers-
maatregelen genomen. In sommige
gevallen zal het eenvoudiger zijn om
per openbaar vervoer naar het corso te

gaan.
Dit jaar trekken er 21 grote wagens en
tientallen kleine kleurrijke bloemen-
scheppingen door Lichtenvoorde. In
de dagen en nachten voor dit corso
hebben de inwoners miljoenen dah-
lia's in vele tientallen kleuren op de
wagenskeletten vastgemaakt waar-
door de creatie vorm en inhoud kreeg.
Al vroeg in het voorjaar doet de Lich-
tenvoordse corsocommissie 'inkopen'
bij tal van dahliakwekers in Neder-

land en Duitsland om van een vol-
doende aantal bloemen verzekerd te
zijn. Vanuit alle hoeken van Neder-
land en Duitsland worden de dahlia's
in de eerste week van september naar
Lichtenvoorde vervoerd, waar ze dan
zo kort mogelijk voor de tweede zon-
dag van september – de jaarlijkse cor-
sodag – verwerkt worden. Iedere inwo-
ner van Lichtenvoorde is op de een of
andere manier wel bij dit corso betrok-
ken.
Dit boeiende en bloeiende spektakel
wordt omlijst door een interessant
voor- en naprogramma. Dat houdt in,
dat het in Lichtenvoorde op 9 septem-
ber de gehele dag corsodag is. Er is op
deze dag van alles te beleven in Lich-
tenvoorde met het corso dan als hoog-
tepunt. Het corso wordt begeleid door
tal van muziekkorpsen en showorkes-
ten.

Miljoenen dahlia's in tientallen kleuren
Corso Lichtenvoorde internationaal bekend bloemenfeest

Zaterdag 15 september t/m woensdag 31 oktober 2007

NUMMER 9 - 2007

Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Vorden

Vakantiekrant

Na 27 jaar is het Wild Eten in de

Achterhoek van een lokaal tot een

nationaal en internationaal begrip

geworden. Uit heel Nederland,

maar ook vanuit Duitsland en Bel-

gië komen mensen, die houden

van gezelligheid en lekker eten, in

de periode van medio oktober tot

eind december naar de Achterhoek

om in één van de 27 deelnemende

restaurants in de Achterhoek te ge-

nieten van regionale Achterhoekse

specialiteiten. 

Wild staat daarbij in het tongstrelen-

de middelpunt.

De Achterhoek is het hele jaar ‘open’

voor bezoekers, alleen de gasten zul-

len in de gastvrije Achterhoek tijdens

alle vier jaargetijden weer een anders

getinte vakantiestreek vinden. De

kleurrijke herfst, de flarden mist tus-

sen de bossen en over de weilanden en

onbegroeide akkers vormen samen

met de diepgekleurde bomen een

herfstschouwspel van topformaat.

Met laarzen of stevige schoenen aan is

een flinke wandeling dan onvergete-

lijk. De fietsen staan trouwens in het

najaar niet op slot en ook op een twee-

wieler is het dan heerlijk genieten van

de rijke en afwisselende natuur en de

frisse lucht.

Activiteiten in de tintelende Achter-

hoekse openlucht maken dorstig en

hongerig. Dan is het goed toeven in

één van de 27 Achterhoekse wildres-

taurants, waar de rijkdom van de na-

tuur in een andere dimensie te vinden

is. In de restaurants, die deelnemen

aan Wild Eten in de Achterhoek, staat

wild in het najaar prominent op de

kaart. Iedere kok stelt zijn eigen menu

samen en gebruikt daarbij heel veel

creativiteit om de wildgerechten zo

creatief mogelijk te serveren. Wat bij-

voorbeeld te denken van een duiven-

bouillon met gebakken duivenborst

en gesmolten eendenlever? Of een

huisgemaakte wildpaté met haasfilet

en een compote van rode uien? Een

met trompettes noires gevulde filet

van fazant met romige zuurkool is

evenmin te versmaden. Maar ook de

meer traditionele hazenpeper en fa-

zant met zuurkool staan op diverse

menukaarten. Culinair genieten staat

altijd voorop.

Alle deelnemende restaurants schen-

ken bij hun menu wel allemaal dezelf-

de wildwijn. Dit jaar hebben koks en

restaurateurs na uitvoerige wijnproe-

verijen als wildwijn 2007 de Viña

Alempué Carmenère Reserva aange-

wezen. Een Chileense wijn uit een

wijngaard, waarvan een Nederlander

eigenaar is.

Een gepassioneerde Nederlander werd

in 1986 verliefd op een bepaalde

streek in Chili, waar hij in 1999 met

een andere Nederlander de winery

Viña Alempué begon. Er werd een

nieuwe winery gebouwd, die met de

modernste apparatuur werd uitge-

rust. De carmenère is de unieke druif,

waarvan de intens fruitige en donkere

wijn is gemaakt. In smaak en geur zit-

ten vleugen van donker fruit en spece-

rijen als kruidnagel en zwarte peper.

De Franse eikenhouten vaten waarin

de wijn is ‘opgevoed’ geven de Alem-

pué Carmenère Reserva een elegante

smaak van vanille. De balans tussen

de rijpe tannines, zuren en eikenhout

maakt deze wijn tot een uitstekend be-

geleider van wildgerechten.

Veel hotels hebben al dan niet in sa-

menwerking met de wildrestaurants

één- of meerdaagse arrangementen. Er

is bijvoorbeeld een zesgangendiner

met overnachting, ontbijtbuffet en

herfstwandeltocht of koetsentocht

met verrassingen mogelijk. Maar ook

een dagarrangement met huifkar-

tocht, boswandeling en wildgourmet

behoort tot de mogelijkheden. En wat

te denken van een culinair verwenar-

rangement? Er zijn zelfs bijzondere

wijnarrangementen om iedere wild-

soort optimaal tot zijn recht te laten

komen.

Alle informatie over Wild Eten in de

Achterhoek staat in de gratis wildbro-

chure, die bij de grotere VVV’s en bij

het Achterhoeks Bureau van Toeris-

me, Postbus 4106, 7200 BC Zutphen te

krijgen zijn. Meer informatie ook op

www.vvvachterhoek.nl en www.wilde-

tenindeachterhoek.nl.

Verwennerij in herfst en winter

Het Gelderse Hengelo is al vele

eeuwen een waar paardendorp.

De paardenmarkten van Hengelo

waren in heel Europa bekend. 

Totdat de mechanische paarden-

krachten op de agrarische en andere

bedrijven hun intrede deden. Toen

verloren de markten van Hengelo

langzaam maar zeker aan uitstraling.

In de jaren vijfitg en zestig van de vo-

rige eeuw weerden er uiteindelijk

nog maar enkele paardenmarkten

per jaar gehandhaafd.

Toch is Hengelo een paardendorp ge-

bleven. Toen de markten dreigden te

verdwijnen wist de marktvereniging

belangrijke paardenkeuringen in

Hengelo te krijgen. Ook de afgelopen

zomer vonden diverse keuringen op

het terrein De Hietmaat plaats. Een

ander aspect is de samengestelde

menwedstrijd, die de vereniging van

het aangespannen paard “In Stap en

Draf” jaarlijks organiseert. Op 13 en

14 oktober worden er weer menwed-

strijden op De Hietmaat gehouden.

Deze wedstrijden bestaan uit drie on-

derdelen: dressuur, vaardigheid en

marathon. Er hebben zich al meer

dan negentig aanspanningen inge-

schreven en volgens de organisatoren

zal dat aantal nog wat stijgen. Onder

de aanspanningen zijn enkel- en

tweespannen, tandems en vierspan-

nen. Op 14 oktober om 8.00 uur be-

gint de marathon; de laatste deelne-

mer voor deze wedstrijd zal om onge-

veer 16.00 uur de finish bereiken. Op

het terrein zijn diverse stands en op

een afgescheiden veld kan de jeugd

zich vermaken met onder meer rare

fietsen en skelters.

Menwedstrijd 

in paardendorp

Het historische stadshart van Zutphen

staat op zondag 7 oktober in het teken

van de Nationale Bokbierdag. Vrijwel

alle grote en kleine brouwerijen uit

Nederland presenteren hun Bokbier

2007 aan het grote publiek. Dit jaar

wordt het evenement voor de elfde

maal gehouden. 

Verdeeld over de markten in hartje

binnenstad staan drie podia, waarop

diverse artiesten optreden. De traditio-

nele optocht met oude bierkarren en

historische voertuigen telt meer deel-

nemers dan ooit tevoren. Onder de

deelnemers zijn ook dit jaar veel koet-

sen en bierkarren, die veelal worden

voortgetrokken door prachtig opge-

tuigde paarden.

De Bokbiermarkt wordt om 13.30 uur

officieel geopend. Vanaf dat moment

kunnen de liefhebbers het nieuwe

donkere gerstenat proeven. In totaal

worden er twintig verschillende soor-

ten bokbieren getapt, waaronder be-

kende merken als Grolsch, Heineken,

Bavaria en Amstel, maar ook minder

bekende soorten als Bokbier uit de

Zutphense Hanze-Stadsbrouwerij. 

De optocht vertrekt om 14.00 uur van-

af bedrijventerrein De Mars. In de bon-

te stoet, die zich door de Hanzestad

slingert, zijn veel historische voertui-

gen te zien. De oude bierkarren van on-

Nationale Bokbierdag: 

Puur genieten voor jong en oud

der andere Grolsch, Bavaria, Heineken

en Brand zijn een lust voor het oog. In

de optocht lopen diverse twee-, vier- en

zesspannen mee. Muziekkorpsen uit

de regio maken het plaatje compleet.

De Bokbiermarkt wordt gehouden van

13.30 tot 19.00 uur op de Zaadmarkt,

Houtmarkt en Groenmarkt in Zut-

phen. De toegang is gratis. Voor meer

informatie: www.bokbierdag.nl

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

Larenseweg 49, Lochem
Tel. 0573 - 254019
www.holtermanuitvaart.nl

Verzorging van uitvaarten in
Lochem, Vorden, Ruurlo,
Zutphen, Warnsveld, e.o.

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.
Nu nog de prijs op maat.

Kijk op www.holtermanuitvaart.nl of bel 0573-254019.

Lochem

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

T  06 55916250
E info@marionpolman.nl
W www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

Vol in het leven staand, meelevend en betrokken
met ons allemaal is plotseling overleden onze lieve
zus, schoonzus en tante

Frederika Johanna Langeler
tante Hanneke

* 6 april 1927 † 9 augustus 2008

Vorden: G.C. Schoolderman-Langeler
L. Schoolderman

Hengelo Gld.: J. Langeler
J.F. Langeler-Baron

Losser: A.J. Schoolderman
H.W. Schoolderman-ten Kate

Vorden: A.G. Schoolderman †

Utrecht: Hester Schoolderman

Amsterdam: Fébe Schoolderman

Berkel en Rodenrijs: J.J. Koot-Langeler
A.P.M. Koot
Arjan, Ivo, Sander

Hengelo Gld.: F.J. Dorenbosch-Langeler
H.M. Dorenbosch
Floris Jan, Frédèrique

Baxter 

Capelle a.d. IJssel: J.F. Herfkens-Langeler
P.A.T. Herfkens
Annet, Floor, Pieter

Hilversum: J.E.T. Langeler
W.J. Langeler-Magis
Bas, Floran

Correspondentieadres:
Regelinkstraat 11, 7255 CC  Hengelo Gld.

De afscheidsplechtigheid, waarvoor u wordt uitge-
nodigd, zal worden gehouden op donderdag 14 au-
gustus om 17.30 uur in crematorium Slangenburg,
Nutselaer 4 te Doetinchem.

Er is gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid
in de koffiekamer van het crematorium.

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21, fax (0575) 55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

Katenhaasjes
3 stuks € 5.50

SPECIAL

Artisjok op stok
100 gram € 2.35

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram salami
GRATIS 100 gram boterhamworst

MAALTIJDIDEE

Lasagne
500 gram € 3.98

KOOKIDEE

Kipfilet
4 enkele € 5.00

Spring in het veld

Deze week is het katenhaasje ons Keurslagerkoopje. Ooit

een Special en nu heel voordelig als Keurslagerkoopje. In het

gratis receptenblad ‘Koken met de Keurslager’ vindt u een

smakelijk recept voor een slastamppotje met katenhaasjes.

Wees wel snel, want ze gaan er als een haas vandoor.

Ga naar www.keurslager.nl voor meer recepten.

Het heeft ons goed gedaan zoveel blijken van
belangstelling en medeleven te hebben ontvangen
na het overlijden van onze lieve moeder, oma en
overgrootmoeder

Jantje Oortgiesen-Maalderink

Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank.

Namens de familie:
A. van Til-Oortgiesen

Vorden, augustus 2008

Aadorp Vorden
1968 2008

Zaterdag 23 augustus zijn wij 40 jaar getrouwd.

Jan en Joke Uilenreef

Dankbaar en blij hopen wij dit samen met onze
kinderen, kleinkinderen en jullie te vieren.

Wij houden receptie van 15.30 uur tot 17.30 uur
in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Kostedeweg 9
7251 MZ  Vorden

Joepie, wij hebben een broertje.
Ons broertje is een babietje met kleine roze handjes en
als hij lacht, dan kijk je in een mondje zonder tandjes.
“Jammer” denken wij iedere keer....
“ze zijn de tandjes vergeten”. 
Het is toch niet te doen om zo een boterham te eten?

Bart en Jochem

Wij zijn trots, gelukkig en blij, 
we hebben er een kleintje bij.

Tim Gertjan René
is geboren op 6 augustus 2008, 
weegt 3780 gram en is 52 cm lang.

Gertjan en Renate Uilenreef
Irenelaan 28
7261 BV Ruurlo

Je wilde nog zoveel,
maar had niet meer de kracht.
Altijd stond je klaar,
voor ons en voor een ander.
Voorgoed uit ons midden,
voor altijd in ons hart.

Na een moedig gedragen ziekbed, is veel te vroeg
van ons heengegaan onze lieve buurvrouw

Erna Schepers-Regelink

René en Willie
Dennis en Annemieke

Sem
Kim en Haico

Stef

Vorden, 8 augustus 2008

Jouw hart was gul en breed en diep
Bood ruimte aan zo velen
Een ruimte die vaak overliep
Van warmte om te delen.

Nooit meer verdrietig, nooit meer pijn, wat moet dat
voor jou een opluchting zijn. Je kon de strijd niet
winnen, je kon dat niet meer aan, we hebben geen
keus, we moeten je laten gaan.

Erna Schepers-Regelink

* 14-10-1964 † 8-8-2008

Eric Schepers

Debbie en Bart
Tessa en Erwin

Hoetinkhof 255
7251 WN Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op
dinsdag 12 augustus van 19.30 tot 20.00 uur in het
uitvaartcentrum, Het Jebbink 4a te Vorden.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring
plaatsvinden.

Zoveel moed getoond
zo intens gestreden
niet eens voor haarzelf
liefde was haar reden

Erna Schepers-Regelink

Ma Regelink - Pa Regelink †
Wim Mentink

Henry - Marianne
Roy

Ma Schepers - Pa Schepers †
Alfred - Ursula

Maik
Yvette

Astrid †

Yvonne - Myckel

Saskia - Robert

Vorden, 8 - 8 - 2008

www. j onau i t vaa r t z o r g . n l

JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

Sarah Gosens
0575-511238
Rembrandtstraat 18
7204 BX Zutphenongeacht uw verzekering
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Vrouwe.

B. Zeen.

C. Dosken.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Beide strijdmachten zullen een au-
thentiek schouwspel laten zien zoals
het gedurende de Tweede Wereldoor-
log gebeurd zou kunnen zijn. Unifor-
men die niet van echt te onderschei-
den zijn, authentieke wapens en een
scala aan voertuigen met o.a. de Duit-
se Volkswagen Kübel, een NSU ketten-
rad rupsvoertuig en meerdere BMW
en Zündapp zijspannen. De Geallieer-
den komen met radioapparatuur en
meerdere Jeeps, Dodge's, GMC vracht-
wagens en als bijzonder hoogtepunt
een Staghound pantserwagen.

12.00 uur Voorjaar 1945, een zich
steeds terugtrekkende groep Duitse
soldaten, bestaande uit samengeraap-
te eenheden van de Duitse Wehr-

macht en Luftwaffe, trekken vanaf de
Ruurloseweg het dorp Hengelo Gld.
binnen. In het centrum bij de kerk
staat een verlaten Duits Flak 88 mm.
luchtafweerkanon. De vermoeide
Duitse groep slaat daar een voorlopig
kamp op.

13.30 uur Een Amerikaanse veken-
ningseenheid, van de 82ste en 101e
Airborne, stoten op de Duitse groep.
Een kort gevecht volgt, de Duitse
groep is te sterk en de Amerikanen
roepen via de radio versterkingen op.
Een Geallieerde groep, samengesteld
uit Engelse para's, en een groep Cana-
dezen komen te hulp. Heftige straatge-
vechten volgen en de vermoeide Duit-
sers zullen uiteindelijk geen stand

kunnen houden. Ze verliezen de slag
om de Achterhoek.

15.00 uur Het hele schouwspel van
13.30 uur zal nog een keer herhaald
worden. 

Om het historische spektakel com-
pleet te maken zullen er vanaf 14.00
uur ook nog ruim 150 oude motoren
van voor 1940 te bezichtigen zijn. Dit
rijdende museum finished na een
tocht door de Achterhoek in de Kerk-
straat in Hengelo Gld. Roemruchte
merken zoals: Harley Davidson, In-
dian. BSA, Norton, Terrot, Ariel, NSU,
DKW, BMW, AJS, Eijsink en talrijke an-
dere wereldberoemde merken zullen
te bewonderen zijn. Dit gratis evene-
ment is een belevenis voor iedereen.
Aanvang 11.00 uur. Locatie rondom
het Achterhoeks Museum 1940-1945
Marktstraat 6 Hengelo Gld. www.mu-
seum40-45.com

De slag om de Achterhoek

Zondag 31 augustus 2008 trilt Hengelo Gld. op haar grondvesten. Voor het
eerst zal er in Nederland een authentieke veldslag uit de Tweede Wereld-
oorlog worden nagespeeld, midden in het dorp. Ruim 30 re-enactors, die
soldaten van de Duitse Wehrmacht en Luftwaffe uitbeelden, zullen in ge-
vecht raken met 40 soldaten van diverse Geallieerde eenheden.

Op het programma staan prachtige
werken van Boccherini, Klein en Beet-
hoven.  Het middagvullend program-
ma begint om 14.30 uur. In verband
met het beperkte aantal plaatsen en
de te verwachten grote belangstelling
is reservering verplicht. Dit kan via
www.natuurmonumenten.nl of bij de
Ledenservice van Natuurmonumen-
ten T (035) 6 55 99 55.

BROCCHERINI 
Luigi Boccherini (1743-1805) was com-
ponist en cellist. Hoewel van Italiaanse
komaf, leefde hij een groot deel van
zijn leven in Madrid. Hij componeerde

een grote hoeveelheid kamermuziek,
waar onder een aantal trio's voor strij-
kers.

L. VAN BEETHOVEN
Ludwig van Beethoven ((1770-1827).
Zijn leermeester Haydn zei hem ooit:
"U maakt op mij de indruk van een
man met verschillende hoofden en
harten…en stel dat er steeds iets onge-
woons, ja zelfs verwrongends in uw
werken zal zijn". Hoewel hij vanaf
1801 in toenemende mate doof werd
bleef hij tot enkele dagen voor zijn
dood componeren.

PROGRAMMA
L. Boccherini strijktrio, G. Klein Strijk-
trio
Pauze
L. v Beethoven strijktrio

Meer activiteiten?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl

Concert strijktrio op kasteel
Hackfort Vorden
Op zondag 24 augustus klinken
prachtige klanken vanuit kasteel
Hackfort. Een strijktrio bestaande
uit altvioliste Marjolein Dispa, vio-
liste Marijke van Kooten en cellist
Michel Dispa treedt dan op in de
intieme Westerholtzaal van  kas-
teel Hackfort.

De stoet wordt aangevoerd door de
nieuw gebouwde openingsgondel,
een rollende golf vol lichttechniek.
Hiernaast ziet u het eerste ontwerp.
Vóór dat het zover is, heeft u kunnen
genieten van een muzikale show van
de achterhoekse Ghijs de Bruijn, met
Nederlandstalige-, Duitstalige en En-
gelstalige covers.
De streetdance en hiphopgroep
B*DAZZLED zal een wervelende show
geven op het drijvende podium.

40E GONDELVAART 2008:
Vrijdag 29, zaterdag 30 augustus, vrij-
dag 5 en zaterdag 6 september: van
20.00 tot 22.30 uur.
PROGRAMMA 29, 30 AUGUSTUS,
5 EN 6 SEPTEMBER:
10.00-21.00 uur openstelling antiquari-
aten. 13.00-0.30 uur expositie Prinsen-
straat. 13.00-0.30 uur expositie ate-
liers. 13.00-0.30 uur expositie amateur-
kunstenaars. 13.00-0.30 uur rondrit
treintje en huifkar. 13.00-0.30 uur
high tea in ‘t Meestershuus. 13.00-0.30
uur expositie ansichten oud Brede-
voort. 13.00-0.30 uur Frans terras Mui-
zenstraat. 13.00-0.30 uur Helios foto

expositie. 14.00-0.30 uur Horus huiska-
mertheater. 20.00-22.30 uur 40e gon-
delvaart met vuurwerk. 20.00-22.30
uur muzikaal literaire avond De
Zwaan. 20.30-0.30 uur duizenden
brandende vetpotjes. 20.30-0.30 uur
openstelling verlichte tuinen. 22.30-
0.30 uur aftergondelvaart.
EXTRA PROGRAMMA 
VRIJDAG 29 AUGUSTUS:
15.00-0.30 uur Gelderse curiosa en an-
tiekmarkt. 19.00-0.30 uur rondleiding
molen Prins van Oranje.
EXTRA PROGRAMMA 
ZATERDAG 30 AUGUSTUS:
10.00-19.00 uur Internationale Boeken-
markt. 10.00-21.00 uur open Huis Tol-
kamp. 11.00-14.00 uur aankomst 150
vooroorlogse motoren. 13.00-0.30 uur
rondleiding molen Prins van Oranje.
15.00-0.30 kunst– brocante– muziek-
markt.
EXTRA PROGRAMMA 
VRIJDAG 5 SEPTEMBER:
15.00-0.30 Gelderse curiosa en antiek-
markt. 19.00-0.30 uur rondleiding mo-
len Prins van Oranje.
EXTRA PROGRAMMA 
ZATERDAG 6 SEPTEMBER: 
10.00 -17.00 Oldtimer Trekker Treffen.
13.00-0.30 uur rondleiding molen
Prins van Oranje. 13.30-15.30 uur con-
cert Stadskoor Bredevoort. 14.00-17.00
uur presentatie verenigingen. 14.00-
17.00 uur demonstratie brandweer.
15.00-0.30 uur kunst– brocante– mu-
ziekmarkt.

Gondelvaart Bredevoort

Lichtspel, vol romantiek en
techniek
Als de duisternis over de verdedi-
gingsgracht van Bredevoort valt en
aan de overkant de tuin van St.Ber-
nardus sprookjesachtig verlicht
wordt, klinkt het trompetgeschal
over het water. De 40e Gondelvaart
is begonnen!

De eerstvolgende vrije drives zijn op
de woensdagavond 13 augustus in de
voetbalkantine van S.V. Steenderen
aan de Prins Bernhardlaan 7 in Steen-

deren en op donderdagavond 21 au-
gustus in Zaal Den Bremer aan de Zut-
phen-Emmerikseweg 37 in Toldijk. Er
wordt gespeeld in twee lijnen en per
lijn zijn prijsjes te winnen. Inschrijven
vanaf 19.00 uur, aanvang bridge 19.15
uur tot ± 22.30 uur. Inlichtingen (0314)
623348.

Bridgeclub Bronkhorst
Bridgeclub Bronkhorst organi-
seert een serie zomerbridgeavon-
den.

Die successen kwamen er ook. Bek-
veld had slechts een korte periode
nodig om de top van Nederland te
benaderen en zelfs in te halen. In
1970 werd het eerste kampioen-
schap gevierd. Niet alleen werd Bek-
veld in Nederland kampioen bij de
Jeugd en in de 640 kg klasse, ook in-
ternationaal werd er goed gepres-
teerd met een tweede plaats bij de
Europese kampioenschappen.

De bekerkast in het clubgebouw
laat zien dat Bekveld ook hierna
nog vele successen heeft geboekt.
De planken staan afgeladen vol met
bekers. Verscheidene nationale
kampioenschappen, bekers van Eu-
ropese kampioenschappen en een
3e plaats bij de Wereldkampioen-
schappen in het Zwitserse Stans in
1985. Een zeer goede prestatie in

een toernooi dat verder door Zwit-
sers werd gedomineerd.
Maar het is de vereniging niet altijd
voor de wind gegaan. Sinds men in
1990 Nederlands kampioen werd
ging het steeds minder met de ver-
eniging. Steeds minder mensen de-
den aan touwtrekken en daar had
ook Bekveld van te lijden. Het aan-
tal teams nam steeds verder af, tot-
dat Bekveld nog maar één team op
het veld had staan. 
Gelukkig is de bekerkast van Bek-
veld niet alleen een ode aan het ver-
leden. Een stukje van de plank geeft
hoop voor de toekomst. Daar staan
de prijzen die het Bekveldse jeugd-
team de laatste zes jaar behaald
heeft. Waarbij een eerste plaats in
de jeugdcompetitie Gewest Oost wel
de belangrijkste is. Inmiddels heeft
Bekveld er weer een senioren team

staan en is het ook hier wachten op
de eerste prijzen.
Dit is eigenlijk in het kort de ge-
schiedenis van 40 jaar TTV Bekveld.
Omdat dit toch een hele tijd is, wil
de touwtrekvereniging dit niet on-
gemerkt voorbij laten gaan. Daarom
heeft Bekveld voor het eerst sinds
een heel aantal jaren weer een ei-
gen toernooi georganiseerd. Zondag
17 augustus zullen de velden aan de
Wichmondseweg in Hengelo weer
bol staan van de touwtrek activitei-
ten. Ook zal op die dag het jaarlijk-
se VVV-toernooi georganiseerd wor-
den. Tijdens dit VVV-toernooi zal
ook het team dat in 1990 Neder-
lands kampioen werd voltallig aan-
wezig zijn.

De aanvang van het ochtendpro-
gramma is om 10.15 uur en de aan-
vang van het middagprogramma,
waar ook het VVV-toernooi bij
hoort, zal om 13.00 uur zijn. Voor
meer informatie kunt u altijd kij-
ken op de vernieuwde website:
www.ttvbekveld.nl

Zondag 17 augustus touwtrekwedstrijden

Touwtrekvereniging Bekveld
bestaat veertig jaar
“Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze eerste bijeen-
komst van de op te richten touwtrekkersvereniging.” Zo begon het al-
lemaal op 14 oktober 1968. Met deze eenvoudige zin was Touwtrekver-
eniging Bekveld een feit. Na de oprichting was het wachten op de eer-
ste sportieve successen.



Het is altijd gezellig
op de

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef,
Gerrit Wissink

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome, Tel: 06 - 20 97 83 08

MAGERE
RUNDERLAPPEN

500 gram  4,95

HAMLAPPEN
500 gram  3,45

VERSE WORST
PER STUK 1,75

3 stuks  4,80

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.TER-WEELE.NL

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN 

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121

HONINGZOETE PITLOZE DRUIVEN 1 kg € 2,98
SAPPIGE NECTARINES 16 stuks € 5,00
HAGELWITTE BLOEMKOOL per stuk € 0,50
HOLLANDSE PRACHT AARDBEIEN per grote doos € 1,98

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

Doelgericht adverteren?
III nnn fff ooo rrr mmm eee eee rrr    nnn aaa aaa rrr    ddd eee    vvv eee lll eee    mmm ooo gggg eee lll iii jjj kkk hhh eee ddd eee nnn !!!

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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Het was bijvoorbeeld voor de familie
Brouwer uit 's-Heer Arendskerke (Zee-
land) en enkele families uit Noord Hol-
land zondagmorgen al heel vroeg dag.
Eerst de aanspanningen inladen en
dan naar Vorden rijden, waar al om
half negen de jurering plaats vond en
om kwart voor tien de start van het
eerste gedeelte van deze 32e editie van
de Kastelen rit. In totaal circa 70 aan-
spanningen met uitsluitend authen-
tiek gerij en nieuwe rijtuigen naar au-
thentiek voorbeeld. In Vorden is men
overigens verwend, de afgelopen jaren
vond de kastelenrit veelal onder stra-
lende weersomstandigheden plaats,
zondagmorgen evenwel een miezerig
weertje, zelfs enkele ‘bemanningen’
in regenkledij op de bok. 

Desondanks toch genieten geblazen.
Prachtig de opgetuigde paarden met
daarachter de ‘spic- en span’ uitziende
aanspanningen. Martien Plevier, voor-
zitter van de organiserende aanspan-
ning ‘In de Reep’n Vorden e.o.’ beet
met zijn Omnibus, getrokken door 4
KWPN paarden het spits af. Er waren
deze dag nog meer aanspanningen
met vier paarden te bewonderen zoals
onder meer die van J.v.d. Broek uit de
Kwakel (4 KWPN Gelders) voor de Park
Drag Shanks Londen. De familie Olt-
huis uit Nijverdal, vier Haflingers voor
de prachtige Beaufort Phaeton. De fa-
milie Homan uit Goor met vier Frie-

zen voor de Road Coach. Opvallend
daarbij de dames met hun Oranje ge-
kleurde hoedjes.Ook een aanspreken-
de aanspanning, de Zomerbreak van
G. Kastelein uit Diepenheim met de
vier Friezen. De Duitse Jachtwagen
van de familie Heuvelink uit Warns-
veld met zijn vier Fjorden, eveneens
een fraaie aanspanning. Heel een-
zaam en alleen tussen de bonte stoet
van aanspanningen, J. Algera uit Epe
in een Zwitserse Brik, getrokken door
een Irish Cob.

Voor de liefhebbers van ‘traditioneel
gerij’ weer heel wat om van te smul-
len. Beierse Selbstfahrer, Nieherbur-
ger Jachwagens, Siamese Phaeton,
Noorse Marktwagens, een Oostenrijks
boodschappenwagentje, noem maar
op en daarbij de dames in prachtige
kledij uit ‘vroeger tijden’ !In de och-
tendroute waren de kastelen Vorden,
Kieftskamp, Onstein, De Wiersse, Den
Bramel en Huize Enzerinck opgeno-
men. Bij kasteel de Wildenborch werd
een sherrystop gehouden, de lunch
vond plaats op de kasteelweide, waar
ook de middagroute met de kastelen
Suideras en Hackfort waren opgeno-
men. Zowel s’ochtends als s’ middags
vonden er in de kasteelweide demon-
straties plaats waaraan o.m. werd deel-
genomen door de LR & PC ‘De Graaf-
schap’ uit Vorden.

Fraaie aanspanningen bij Kastelenrit

Woordvoerder Jan ten Damme van
de organiserende vereniging:
‘Toen de combinatie van Martien
bij kasteel Onstein aankwam stond

daar de slagboom open. Eén van de
voorste paarden bleef daar aan ha-
ken, woordoor de boom dicht viel.
Koetsier Martien Plevier tuimelde
daarbij van de bok en moest naar
het ziekenhuis worden vervoerd.
Bij nader onderzoek bleek dat hij
vijf ribben heeft gebroken. Verder
maakt hij het naar omstandighe-
den goed’, aldus ten Damme.

Ongeval tijdens Kastelenrit

Bij het ochtendgedeelte van de
Kastelenrit heeft zich zondag-
morgen een ongelukkig inci-
dent voorgedaan waarbij Mar-
tien Plevier, voorzitter van ‘In de
Reep’n‘ gewond is geraakt.

Deze werd zondagmiddag na af-
loop op de kasteelweide door wet-
houder Ab Boers overhandigd aan
de heer H.J.J. Brouwer uit 's-Heer
Arendskerke. Overigens kon deze
prijs door zowel een gejureerde als
een niet-gejureerde deelnemer ge-

wonnen worden.
In Rubriek 1 (Traditioneel Gerij)
werd de eerste prijs gewonnen
door de aanspanning van W.
Nieuwburg uit Eefde met Dos á
Dos getrokken door een KWPN; 2
P.J.M. Arts uit Castenraij 2 Haflin-
gers met Victoria Millord; 3 P.N.
Heres uit Toornwerd (1 Haflinger)
met Open Phaeton.
Rubriek 2: Eerste prijs B.A. Roller
uit Zieuwent 1 KWPN Gelders met
Victoria.

Gemeentebeker voor
aanspanning Brouwer
De gemeente Bronckhorst heeft
tijdens de Kastelenrit voor het
’schoonste geheel van de dag’
zeen zogenaamde ‘Gemeentebe-
ker’ beschikbaar gesteld.



Na 36 jaar plezierig ondernemen
neemt DA drogisterij ten Kate afscheid
van Vorden. De winkel in Vorden met
100 m2 is helaas te klein gebleken om
het rendement te optimaliseren, de
concurrentie aan te gaan met bran-
chegenoten en als service drogist ver-
der te gaan. Dit heeft de firma ten Ka-
te doen besluiten om de activiteit in
Vorden te beëindigen en hun aan-
dacht te richten op de andere vestigin-
gen.
In de grotere vestigingen van DA dro-
gisterij ten Kate nieuwe stijl te Lochem
(Bierstraat) en Zutphen (Rudolf Stei-
nerlaan/ winkelcentrum Leesten
Oost), blijft men natuurlijk van harte

welkom. Hier staat het team klaar met
de gebruikelijke accuratesse, groter
aanbod en optimale service.

De laatste actie als DA drogisterij vesti-
ging in Vorden was de prijsuitreiking
van een prachtige GIANT fiets. Woens-
dag 6 augustus jl. heeft mevrouw Lue-
sink uit Vorden deze prijs in ontvangst
genomen. De fiets werd overhandigd
door Wietze ten Kate. Mevrouw Lue-
sink had meegedaan aan een VOLTA-
REN prijsvraag van Novartis en Giant
fietspromotie om een slagzin in te le-
veren. Zij behoorde tot een van de 25
gelukkige winnaars in ons land.

Prijsuitreiking fiets laatste
actie bij DA drogisterij

Laatste actie bij DA drogisterij ten Kate in Vorden: prijsuitreiking GIANT
fiets. DA drogisterij ten Kate gaat de vestiging in Vorden per 1 september
2008 sluiten.

Wietze ten Kate overhandigd de fiets aan mevrouw Luesink.

De tennisvelden liggen van 17.00 -
20.00 uur op het Kerkplein uitgerold.
TV Ruurlo nodigt dan ook jong en oud
uit om te komen kijken en vooral mee
te doen!

MAAK KENNIS MET TENNIS
Met straattennis maken we geen jacht
op de nieuwe nummer 1 van de we-
reld. Het is wél een kennismaking met
de tweede sport van Nederland! Tij-
dens het REAAL Straattennis evene-
ment zijn kinderen op een speelse ma-
nier bezig met tennis. Een professio-
neel straattennisteam en een aantal

uitstekende spelers van TV Ruurlo hel-
pen hen hierbij. Het straattennisteam
heeft zelf minirackets en tennisballen
beschikbaar voor alle kinderen die een
balletje willen slaan. Meedoen is gra-
tis, heel gemakkelijk en bovendien
enorm gezellig!

WAAROM STRAATTENNIS?
Straattennis is een mooie manier voor
jonge kinderen om kennis te maken
met de tweede sport van Nederland.
REAAL Verzekeringen is als hoofd-
sponsor van de KNLTB nauw betrok-
ken bij de aangesloten tennisvereni-
gingen zoals TV Ruurlo. Als hoofd-
sponsor van de KNLTB draagt REAAL
op deze manier zijn steentje bij aan de
ontwikkeling van de tennissport in de
volle breedte.
Hoe meer kinderen er in aanraking
komen met tennis, hoe beter het is
voor de sport.

REAAL straattennis zet
Ruurlo aan het tennissen!

Vrijdag 15 augustus komt het RE-
AAL Straattennis naar Ruurlo. Ten-
nisvereniging TV Ruurlo zet speci-
aal in het kader van de feestweek
van de Stichting 'de Pompdagen'
het REAAL Straattennis van de
KNLTB in.

Zo ook vorige week in Bergen. Met de
auto heen en terug 350 kilometer, 38
euro huur voor de stand en dan nog
geen 100 euro ontvangen. Tel uit je
winst ! Ik denk dat het allemaal door
de recessie komt, de mensen praten el-
kaar van alles aan, waardoor ze voor-
zichtiger met hun uitgaven omsprin-
gen. Dat merken met name de stand-

houders op de kunstmarkten’, zo zegt
hij.
Renske Koning ‘artiste peintre’ uit Bre-
da exposeert werken die veelal in
Frankrijk worden gemaakt. De kleur,
het verblijf, de wijn in Frankrijk dat al-
les geeft mij de inspiratie. Alleen jam-
mer dat het kopend publiek het hier
vandaag laat afweten’, zo zegt ze, on-

danks alles, toch met een lachend ge-
zicht! 

Riëtte Rietman-Weenk uit Lochem ver-
koopt onder meer zelf gemaakte ( an-
sicht ) kaarten. De opbrengst gaat naar
de Stichting Operation Eardrop (voor
dove en slechthorende kinderen in Ke-
nia).Op de kunstmarkt ook prachtige
foto’ s van spelende muzikanten, ge-
maakt door Geert de Groot uit Almen.
Gerard Carbo uit Tienhoven, al jaren-
lang te gast op de Vordense kunst-
markt , exposeert prachtige schilderij-
en die allemaal met ‘water’ hebben te
maken. ‘Ik heb 40 jaar aan het water
gewoond, de rust, de wolken, het in-
spireert mij enorm. En nu maar ho-
pen dat er vandaag nog kopers ko-
men’, zo zegt hij gelaten .

Kunstmarkt in Vorden
aangenaam weertje maar wel een
zeer 'rustige' handel !

De kunstenaars die zaterdag met een stand op de Kunstmarkt in Vorden
stonden, waren het zonder uitzondering over één ding roerend met el-
kaar eens: lekker weertje maar wel een ‘rustige’ handel.Dat laatste werd
nog eens extra verwoord door Arie Leeuwesteijn uit Ulvenhout. Zij echtge-
note Elisabeth neemt al jarenlang aan professionele kunstmarkten deel.
Prachtige voorwerpen op soms een ondergrond van hout met daar over-
heen textiel. ‘Een abstract geheel waarbij men zich van alles bij kan voor-
stellen’, zo legt Arie uit. Hij is niet tevreden, niet speciaal wat Vorden be-
treft, maar in het algemeen. ‘Wij hebben tot dusver dit jaar al op 24 kunst-
markten gestaan, op een tiental markten hooguit 100 euro omzet.

Het voorprogramma van het Baby Big-
gen Meal Bal werd zaterdagavond ver-
zorgd door Super Sleazy. De Vordense
band is met de komst van de nieuwe
zanger Wouter Mullink helemaal in
balans. Ook bassist Arjan Knoef is met
zijn spel maar ook zijn presentatie uit-

gegroeid tot een volwassen muzikant.
Daarna was het de beurt aan de boe-
renrockers van Kas Bendjen die dit
jaar hun 15-jarig bestaan vieren. Ze de-
den dat met een mooie mix van oude
en nieuwe nummers aangevuld met
enkele gastoptredens. Onder andere

van Cleo Vlogman die in juli met het
nummer 'Please don't Stop the Music'
van Rihanna het Vordens Songfestival
won. Ook Michael van Dijke was van
de partij en zong het nummer 'O, o
Den Haag'. De finale was voor Blinde
Ed die samen met Kas Bendjen de tent
helemaal op z'n kop zette. Voor meer
foto's van het Baby Biggen Meal Bal zie
ook de website van de band: www.kas-
bendjen.nl.

Sfeervol Baby Biggen Meal Bal

Kas Bendjen kan terugkijken op een geslaagd Baby Biggen Meal Bal. De
nieuwe circustent zorgde voor een sfeervolle ambiance en het bezoekers-
aantal was met 1.400 gelijk aan vorig jaar.

Winnares Cleo Vlogman van het Vordens Songfestival was zaterdagavond één van de gasten van Kas Bendjen.

Wedvlucht vanaf St. Quentin over een
afstand van circa 325 kilometer.
Uitslagen: Comb. A en A Winkels 1, 16,
19, 20; H.A. Eykelkamp 2, 8, 12, 18;

H.B.M. Hoksbergen 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14;
Marc Tiemessen 6, 15; E. Bruinsma 7;
D.J. Gotink 11; T.J. Berentsen 17.

P.V. Vorden

PONYCLUB EN RIJVERENIGING
"DE GRAAFSCHAP"
De outdoor Regio Kampioenschappen
voor de pony s zijn dit weekend verre-
den op zaterdag 9 augustus jl.
Deze pony leden hebben daaraan mee-
gedaan met de volgende resulaten.
Hester Slegt met Tsechov in de L2 dres-
suur cat. DE een 3e prijs.
Imke Woerts met lady in de L1 dres-

suur cat. AB een 9e plaats.
Jolien kastermans met kees in de B
dressuur cat. DE een 13e plaats
Elainne Heuvelink met Moortje B dres-
suur cat. AB  een 23 plaats.
In Nieuw Heeten werd zondag 10 au-
gustus een CH voor paarden georgani-
seerd.
Dianne Smallegoor kwam daar met
haar Fjord Nico aan de start  en won
de 1e prijs in de L2 dressuur met 204
punten.

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



Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 

U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lappen,
stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere aan-
biedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95. 

Voor Vorden kan men inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang s.v.p.). Tijdens kantooruren (9.00 - 16.00 uur).

 

 

De traditionele djembé wordt met de
hand gemaakt. Een boomstam wordt
uitgehold en bespannen met een gei-
tenvel. De djembé kan zittend en
staand worden bespeeld. Als de speler
zit, dan houdt hij/zij de djembé tussen
de benen; de onderkant staat op de
grond. De djembé wordt dan iets naar
voren gekanteld en met de knieën
vastgehouden. Hierdoor is de onder-
kant van de trommel open waardoor
het geluid kan vrijkomen.
Wie er aan mee wil doen, moet op tijd
zijn, want er is plaats voor ongeveer
dertig mensen. De kameel gaat daar-
na ook mee naar het festival Bruisend

West Afrika in de tuin van kasteel Hui-
ze Ruurlo. In de Orangerie wordt een
workshop djembé gehouden. Deze
wordt voorafgegaan aan een work-
shop waterdrums op het middenter-
rein. Ook hier is de mogelijkheid niet
onbeperkt en is het zaak om er op tijd
bij te zijn. De workshop waterdrums
begint om 18.15 uur. Waterdrums zijn
uniek in hun vorm en geluid. Twee su-
pergrote kalebassen gevuld met water
waarin twee omgekeerde grote kale-
bassen drijven worden met twee zach-
te stokken bespeeld. Het water komt
in trilling en daardoor ontstaat een
uniek geluid. De waterdrum oftewel

tchingoumè is een authentiek instru-
ment. Het werd vroeger alleen door
vrouwen bespeeld wanneer een ko-
ning aan zijn volk iets wilde vertellen.
Men speelt er ritmes op van de Dun-
dee, Bariba en Yoruba cultuur.

Voor verdere info zie: 
www.kunstkringruurlo.nl

Op donderdag 14 augustus komt er een kameel naar Ruurlo. Kinderen
kunnen er 's middags een ritje op maken op het Kerkplein. Tegelijkertijd
vinden daar workshops djembé plaats. Om 13.30 uur begint de eerste
workshop. Om 14.45 uur de tweede. De djembé is een trommel die voor-
namelijk afkomstig is uit West-Afrika: Mali, Guinee, Senegal, Ivoorkust,
etcetera.

Kasteeltuinconcert opgeluisterd
met workshops en een kameel

In het voortraject van de organisatie
was al door S.V. Socii beloofd dat de
kantine opbrengst geschonken zou
worden aan het goede doel, alleen de
hoogte van dit bedrag was voor ieder-
een nog een verrassing. Na zijn welver-
diende vakantie is de penningmeester
van S.V. Socii aan het rekenen gesla-
gen en kon hij deze week officieel be-
kend maken dat hij € 4500,-  op de re-
kening van de Samenloop voor hoop
Bronckhorst kan storten. Een bedrag

waar de Samenloop voor hoop organi-
satie zeer blij mee was. Deze officiële
overhandiging was gelijk een mooi
moment voor de organisatie van de
Samenloop om S.V. Socii te bedanken
voor de geweldige samenwerking die
er het afgelopen jaar is geweest. Want
ook binnen deze vereniging zijn een
groot aantal mensen zeer druk ge-
weest om de samenloop tot een goed
einde te brengen. S.V. Socii kreek een
ingelijste Samenloop shirt met daarin
opgenomen een foto van de samen-
loop organisatie.

Voorzitter Gerrit Hiddink zei:" dat zijn
vereniging met plezier op het evene-
ment terug keek en dat het shirt dan
ook mooie plek in de kantine zal krij-
gen". Hij vond ook een eer om aan een
dergelijk evenement te mogen mee
werken, zeker gezien het eindresul-
taat. Een eindresultaat wat overigens
tijdens de optocht van de kermis op 31
augustus bekend gemaakt zal worden.

In zijn dankwoord gaf  de Samenloop
voorzitter Herman Luimes dan ook
aan : "dat dit prachtige resultaat mede
te danken is aan de geweldige samen-
werking met de mensen van S.V. Socii.
en dat ze een accommodatie hebben
waar ze trots op mogen zijn. Een ac-
commodatie waar zeer veel potentieel
zit. Als we in de toekomst weer iets
dergelijks gaan organiseren zullen we
zeker weer aan S.V. Socii denken".

Samenloop voor hoop Bronckhorst

S.V. Socii overhandigt een
prachtige cheque

Afgelopen woensdag kreeg de voor-
zitter van de Samenloop voor hoop
Bronckhorst, Herman Luimes, een
prachtige cheque aangeboden van
de voorzitter van S.V. Socii, Gerrit
Hiddink.In totaal waren er deze dag 300 jon-

gens en meisjes die aan de verschillen-
de activiteiten meededen. Een par-
cours met hindernissen, het beklim-
men van een 9 meter hoe toren, het

was een groot succes. De gehele dag
door werd er naar hartelust getim-
merd, veel kinderen gingen met een
zelf gemaakt vogelhuisje of bankje
naar huis om dit vol trots aan hun ou-

ders te laten zien.
Timme Koster: ‘Zo’n dag organiseren
is natuurlijk prachtig, maar zonder
hulp van veel mensen zou dat nooit
kunnen. Het badpersoneel was dan
ook zeer gelukkig met al deze vrijwil-
ligers’.
Trouwens de gehele dag ook veel ver-
tier in het bad zelf. In totaal waren er
ruim 1400 bezoekers.

Survivaldag in zwembad
'In de Dennen' uitermate geslaagd

De survivaldag die afgelopen woensdag in het Vordense zwembad ‘In de
Dennen’ werd gehouden, is uitermate geslaagd. Bedrijfsleider Timme Kos-
ter was dan na afloop ook heel duidelijk in zijn commentaar: ’Dat gaan
wij volgend jaar zeer zeker herhalen’.

In het bruisende hart van Hengelo
Gld. vindt ook dit jaar weer een mega-
braderie plaats met meer dan hon-
derd kramen. Ook dit jaar is de organi-
satie er weer in geslaagd om rond om
de braderie verschillende attracties te
organiseren zoals: een mini kermis
voor de kleintjes, de altijd spectaculai-
re bungy-trampoline en diverse oude

ambachten. Een toevoeging dit jaar
zijn de oude tractoren en bromfietsen.
Deze oldtimers zijn een geweldige be-
zienswaardigheid en de organisatie is
dan ook blij ze te kunnen verwelko-
men. 
De horeca in Hengelo heeft weer volop
de terrassen aangekleed , vergezeld
van gezellige muziek door een dweil-
orkest. De braderie begint om 11.00 en
de winkels zijn geopend.

Tevens is er een kindervrijmarkt. Voor
een gratis plekje kunnen kinderen tot
14 jaar zich opgeven bij Maarten Piek,
tel. 0575-464110 in Hengelo.

Braderie Hengelo
terug in de tijd met oude ambachten, tractoren en bromfietsen

De braderie in Hengelo Gld. staat
al bijna weer voor de deur. Dit me-
gaspektakel vind dit jaar plaats op
zondag 24 augustus in het hart van
Hengelo Gld., rondom de grote
kerk.
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WIJ ZIJN OA. DEALER VAN: STIGA - STIHL - VIKING - ROBIN - KÄRCHER - MASSEY-FERGUSON – DOLMAR

Land- en Tuinbouw mechanisatie

Broekstraat 1 - Hummelo
Tel. (0314) 381842 - Fax (0314) 381057 - E-mail: info@pelgrom.nl - www.pelgrom.nl

www.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ENSCHEDE
H. ter Kuilestraat 175b, tel: 053-4308006

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

Speciale zomeraanbiedingen 
op gebruikte auto’s!
Tot 31 augustus 5% zomerkorting op het toe te betalen bedrag! 

Kijk op onze website voor een overzicht van ons totale aanbod.

PROFITEER VAN DE 
VAKANTIEKORTING 
OP ALLE NIEUWE 
CITROËN MODELLEN 
BIJ RUESINK.

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-452566

info@herbergdegoudenleeuw.com
www.herbergdegoudenleeuw.com

Uw adres voor feesten, partijen en catering

Werken in het kleinste stadje van Nederland?

Ter versterking van ons team zoeken wij een: 

Medewerker bediening
(fulltime/parttime)

Medewerker huishoudelijke dienst
(uren in overleg)

Voor meer informatie over deze vacatures 
kunt u contact opnemen met de heer van Bussel

(0575) 45 12 31.

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 16 augustus

vieren we het

30 jarig bestaan

van onze discotheek

met D.J. Martijn

Al 30 jaar een begrip!

Almenseweg 35a • 7251 HN  Vorden • Tel.: 0575 - 55 40 01 
www.oldelettink.nl • info@oldelettink.nl

!
Net buiten het dorp Vorden vindt u
Restaurant ‘t Olde Lettink. Of u nu wilt
genieten van een vers kopje koffie, een
lunch of diner... bij ons voelt u zich thuis!

Uw smaak, Onze sfeer Wilde zalm met lemon
roomsaus

van 13 t/m 19 augustus 

€17,25 €15,00

GERECHT VAN DE WEEK

NU 2 SPIJKERBROEKEN „BRAM’S PARIS” 

15%15% KKORORTING!TING!*

* Spijkerbroeken
vanaf € 23,95

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

Varsselseweg 20, Hengelo Gld.
Tel.: 06-53362300 / 0575-462892
heesterhof@planet.nl / www.deheesterhof.nl

DCM meststoffen voor gras en tuin. 
OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
In de maanden juli en augustus geopend op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

• Persoonlijke bediening, indien gewenst.
• Wij denken nog met u mee en geven graag advies.
• Propaanvullingen voor uw eigendomsflessen.

Zutphen Emmerikseweg 17
7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55
Fax (0575) 45 26 79
www.bouwmarkttolbrug.com

DE BOUWMARKT MET VELE SPECIALITEITEN

WEEKBLAD

Dus kijk snel op www.contact.nl

Nu ook op internet!

www.contact.nl



Onlangs heeft het Ministerie van Justi-
tie aan een aantal instellingen voor
Geestelijke-Gezondheidszorg (GGZ) ge-
vraagd of ze bereid en in staat zijn om
mensen te behandelen die nu in de ge-
vangenis zitten en daar niet de juiste
psychiatrische behandeling krijgen
waardoor ze na hun straf vaak heel
snel weer met justitie in aanraking ko-
men.
In de meeste gevallen gaat het om re-
latief lichte vergrijpen met korte straf-
fen, gemiddeld 4 maanden. Wat het
Ministerie van Justitie hiermee wil be-
reiken is dat deze patiënten in de GGZ
behandeld worden en waar nodig
daarna intensief begeleid zodat de
kans op terugval verkleind wordt.
GGNet heeft positieve ervaringen met
het behandelen van dergelijke patiën-
ten in gebouw De Boog op het terrein

in Warnsveld. Op grond hiervan heeft
GGNet het Ministerie van Justitie aan-
geboden hier nog eens 24 plaatsen
voor de behandeling van deze groep
patiënten in te zetten. Vandaag heeft
het Ministerie van Justitie aan GGNet
laten weten dat ze van dit aanbod
gebruik zal maken. Dit betekent dat
de Forensisch-Psychiatrische Afdeling
(FPA) van GGNet op het terrein in
Warnsveld vanaf december 2008 gelei-
delijk wordt uitgebreid van 24 naar 48
behandelplaatsen.
Voor alle duidelijkheid: GGNet gaat
dus géén wezenlijk andere patiënten
opnemen dan in de afgelopen 15 jaar,
wel meer. Uiteraard wordt zowel door
Justitie als door GGNet steeds zeer
zorgvuldig overlegd welke patiënten
in aanmerking komen voor plaatsing
bij GGNet. Alleen die patiënten die
passen bij het beveiligingsniveau van
de FPA worden voor behandeling bij
GGNet opgenomen. De focus ligt hier-
bij op patiënten die afkomstig zijn uit
dit deel van ons land.

Uitbreiding forensisch-psychiatrische
afdeling GGNet Warnsveld
Vanaf december 2008 zal GGNet in
Warnsveld het aantal plaatsen voor
patiënten van Justitie gaan uitbrei-
den van 24 naar 48.

Marischka Melger en Timothy de Fre-
tes leerden elkaar kennen bij een bal-
letschool in Zutphen waar Marischka
Melger op verzoek van de eigenaar
Masterclasses Musical Zang verzorgde
en de Fretes zijn conditie op peil hield
met Break Dance Boys om met zijn ei-
gen dansgroep wedstrijden te verzor-
gen. Daarnaast hield Timothy zich o.a.
bezig met Sing/Song Writing en zo
kwam de samenwerking op gang. Mel-
ger liep al zo'n kleine 10 jaar in Hilver-
sum en in Amsterdam mee onder de
hoede van Joop van den Ende produc-
ties en Theaterproducent Frank Wen-
tink. Zo deed ze zelf ooit mee aan het
programma "A STAR IS BORN" van Ron
Brandsteder en stond ze een half jaar
lang als actrice naast Arjan Ederveen
in de productie Fly Away in het "Nieu-
we de La Mar Theater" in Amsterdam.
Daarvoor had ze bij vakvrouw Tineke
de Nooij 2 jaar lang het vak van televi-
sie redactrice en producente mogen
leren bij Televisieproductiebedrijf
"Ten Fold" in Bussum. Tineke nodigde
Marischka daarom ook vol trots uit in
een van haar Live T.V. Shows, toen Ma-
rischka Leading Lady werd in John de

Mol/Wentinks Productie in Hilversum
"Fantasy World Show". Naar eigen zeg-
gen heeft Melger onder de hoede van
Frank Wentink het vak echt geleerd!!
Zingen, dansen met het Holland Show
Ballet en de hele show presenteren
avond aan avond brengt je in topvorm!
Deze rol is daarna overgenomen door
Jeroen van der  Boom.

Het coachen van collega's en particu-
lieren deed Melger er altijd al naast,
maar in 2002 heeft ze er definitief
voor gekozen om van het regisseren
en coachen van talentvolle jongeren
haar passie te maken. En met succes,
want de Fretes en Melger ontwikkel-
den samen in een aantal jaren een
kunstvakonderwijs systeem dat zelfs
erkend is door het Ministerie. Het al-
lerbelangrijkste blijft overigens vol-
gens beide coaches de liefde voor je
vak! En daarvoor hoef je niet een High
Tech uitgeruste mega studio te heb-
ben om landelijk te kunnen scoren in
theaterland! Wij hebben bewezen om
vanuit een schuur en een dorpscen-
trum kwaliteits coaching te bieden en
zo binnen een seizoen iemand af te le-
veren aan Joop van den Ende's Ciske
de Rat, een leerling door te laten stro-
men naar de Pop Academie te Ensche-
de, twee eigen mini producties te zet-
ten met Vordense talenten zoals o.a.
Koen Brouwer, etc.

En we hopen dan ook in september ie-
dereen binnen te hebben uit Vorden
die van Zingen, Dansen en Acteren
houdt.
Tevens biedt "The Moving Hype" de
winnaars van HET VORDENSE SONG-
FESTIVAL een gratis vocal coaching les
aan! Info: 0575-570336.

Vorden reageert massaal op
nieuwe theaterschool "TMH"
De coaches van Theaterschool "The
Moving Hype" zijn blij verrast met
de enthousiaste reacties op het
persbericht in het Contact blad
van 19 Juli jl. Met de naklanken van
het Vordense Songfestival nog in
het achterhoofd reageerden ont-
zettend veel ouders uit Vorden op
het feit dat er nu in Vorden ook een
echte theaterschool gevestigd gaat
worden. Reden temeer om Vorden
iets meer inzicht te geven in de ini-
tiatiefnemers van deze Theater-
school.

Wij 

wensen 

u

prettige 

vakantie

En 

u hoeft 

niets 

te 

missen:

WEEKBLAD

ook op 

internet 

voor het 

allerlaatste 

plaatselijke 

nieuws:

www.contact.nl

Weeversdrukkeri j

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel opNu ook op internet!

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 
Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

KWARK 
BOLLETJES

per stuk

€ 0.50

ROGGE-
KNAR

per pakje

€ 2.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig t/m 19 augustus.

PERZIK KWARK 
VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Restantenverkoop
bij Teunissen Mode in Ruurlo

Damesmode: 
Josephine & Co, 

Frank Walder,
Gerry Weber,

Rosner, Zerres, 
Gardeur, Mezzo,

Basler

Herenmode:
Marco Manzini, 
MAC, Vanguard, 
Olymp, 
For Fellows, 
Com4, 
M.E.N.S.

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

75% korting

NU de HELFT

v/d HELFTOP
= 

OP
75% korting



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), 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.

Jaargang 3
Nr. 33, 12 augustus 2008

In 2008 voerde de gemeente een
nieuw afvalinzamelingsysteem in,
het volumesysteem. Hierbij betalen
huishoudens naast een vast basis-
tarief dat voor ieder huishouden het-
zelfde is, een bedrag dat afhankelijk
is van de grootte van de containers
(groen en grijs) die ze hebben geko-
zen. De gemeente biedt de keuze uit
containers met een volume van 240,
140 of 80 liter. Kleinere containers
zijn goedkoper dan grotere. Minder
afval aanbieden door beter te schei-

den loont dus. De gemeente biedt
een groot aantal voorzieningen om
uw afval gescheiden in te leveren. 
En dat doet u in grote getalen! 

Afvalinzameling in Bronckhorst sterk verbeterd 
na invoering volumesysteem

Op 8 september a.s. van 08.45 tot 17.30
uur organiseren de gemeente, VVV en
het TROB (toeristisch/recreatief overleg
in Bronckhorst) op kasteel Hackfort in
Vorden een speciale ontmoetingsdag
voor de toeristische branche in Bronck-
horst. De bijeenkomst is gericht op het
stimuleren van innovatie en samenwer-
king, met als doel nieuwe bedrijvigheid
en werkgelegenheid te bevorderen.

Tijdens het ochtendprogramma worden
per bus twee inspirerende locaties
(boerderijwinkel en restaurant 
Wolfersveen) in de gemeente bezocht. 
Na de lunch start de middag met 
twee innovatieve ondernemers die 
hun spraakmakende verhaal vertellen.
Daarna wordt in groepen gewerkt aan
éénzelfde opdracht waarvan, na een
korte presentatie, het beste idee wordt
beloond. De dag eindigt met een infor-
meel samenzijn onder het genot van
een drankje. 

Het toeristisch bedrijfsleven en aan-
verwante organisaties in de gemeente
ontvingen onlangs een uitnodiging
voor deze dag. Inmiddels is al een
groot aantal aanmeldingen ontvangen,
maar een beperkt aantal plaatsen is
nog beschikbaar. Heeft u zich nog niet
aangemeld, het kan nog tot 20 augus-
tus 2008! Mocht u geen uitnodiging
hebben ontvangen, maar wel tot de
doelgroep behoren, dan kunt u zich
ook aanmelden als u belangstelling
heeft voor deze dag.

U kunt zich aanmelden  
• per e-mail aan s.hut@bronckhorst.nl
• door een telefoontje naar het secre-

tariaat van de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling, 
tel. (0575) 75 03 74

N.B. Er is plek voor max. 100 personen.
Daarbij streven we naar een zo goed
mogelijke verdeling over de verschil-
lende sectoren. Aanmelding betekent
dus niet automatisch dat u ook kunt
deelnemen. U ontvangt hierover zo
spoedig mogelijk definitief bericht.

Speciale ontmoetingsdag voor Bronckhorster toerismebranche
op 8 september

De monumentencommissie
vergadert op 20 augustus a.s.
om 09.00 uur in het gemeen-
tekantoor. De vergadering
is openbaar. De agenda
voor deze vergadering 
vindt u op onze website
www.bronckhorst.nl.

Monumenten-
commissie

Meld discriminatie!  
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van 
discriminatie? Bel het Meldpunt Discriminatie.

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

(0900) 23 54 354 
(bereikbaar van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)

Een e-mail sturen kan ook: mda@mdveluwe.nl 
Wilt u uw melding anoniem doen, vul dan het 
internetformulier in op www.mdveluwe.nl

Bij het Meldpunt kunt u verhaal doen, zij luisteren en ondernemen indien gewenst actie.

Wethouder Baars van milieu: 
“Ik ben erg blij met deze resultaten.
Het is goed voor het milieu. 
Al het afval dat we gescheiden
inzamelen wordt hergebruikt. 

Bij deze bedank ik u als inwoner 
dan ook bijzonder voor uw grote
inzet om het afval zo goed mogelijk
in te zamelen en ik hoop dat u dit
massaal blijft doen.”

Berkel milieu heeft de cijfers op een rij gezet van het ingezamelde afval 
in het eerste half jaar 2008 ten opzichte van het eerste half jaar in 2007. 
Dit heeft de volgende goede resultaten opgeleverd in kilo's afval:

1e helft 2007 1e helft 2008 

• Restafval 4.480.121 3.840.013 = 14,3% minder restafval  

• GFT 3.036.950 3.139.466 = 3,4% meer GFT

• Glas 336.471 430.195 = 27,9% meer glas

• Papier 1.396.209 1.750.450 = 25,4% meer papier

• Drankpakken 7.395 34.480 = 366,3% meer drankpakken
(dit kon voorheen maar op 
twee plaatsen, in Vorden en 
in Kranenburg, ingeleverd 
worden en nu in 17 kernen)

• Snoeiafval 142.586 416.806 = 192,3% meer snoeiafval
(ook dit kan nu veel makkelijker
doordat de gemeente in het 
najaar bladkorven plaatst 
en u per keer 2m3 snoeiafval 
gratis weg kunt brengen naar 
de afvalbrengpunten in Zutphen
en Doetinchem en de groen-
depots in Vorden en Steenderen) 



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. 

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, perceel aan de Landstraat, 21 september 2008, autocrosswedstrijden van 11.00 tot 18.00 uur,

afsluiten Vosweg en gedeelte van de Landstraat en Aaltenseweg, instellen stopverbod gedeelte
Landstraat, Nicolaasweg, Meuhoek en Stuifveenweg van 07.00 tot 19.00 uur, ontheffing voor de
verkoop van zwak-alcoholische dranken, Halse Auto Cross Club

• Halle, 7 september 2008, Dorpsstraat, braderie van 10.00 tot 18.00 uur, afsluiten Dorpsstraat
van 07.00 tot 19.30 uur, stichting Halse Dag

• Halle, diverse wegen, ontheffing art.10 Wegenverkeerswet t.b.v. sterrit, 5 september 2008,
stichting Nijmansfeest

• Halle, Dorpsstraat 11-13, vlooienmarkt, 12 oktober en 9 november 2008 van 10.00 tot 16.00 uur,
Notmai Producties

• Halle, Fortstraat 3, 6 september 2008, familiefeest in tent van 15.00 tot 01.00 uur, tijdelijke
gebruiksvergunning tent, J.Bosman

• Hengelo (Gld), parkeerverbod aan de zuidzijde van de Varsselseweg, tussen de Oude Zelhemseweg
en de Veldhoekseweg, i.v.m. voetbaltoernooi, 16 augustus 2008, sportvereniging Veldhoek

• Hummelo, Greffellinkallee, ontheffing voor de verkoop van zwak-alcoholische dranken i.v.m.
volksfeest op 9 en 10 september 2008, J.W. Addink

• Steenderen, Burg. Buddinghplein, verkoop zwak-alcoholische dranken i.v.m. kermis op 12 en
13 september 2008, G.J. Heezen

• Steenderen, terrein a/d J.F. Oltmansstraat, 11 t/m 13 september 2008, kermis incl. optocht 
en vogelschieten, stichting Kermis Steenderen, plaatsen tent op J.F. Oltmansstraat 15 
en ontheffing verkoop zwak-alcoholische drank, M.Groothedde en Horeca Steenderen

• Vorden, afsluiten van Het Stroo i.v.m.buurtfeest, 30 en 31 augustus 2008, E. Visser

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

Bouwvergunningen 
• Steenderen, Nijverheidsweg, veranderen oude doorrit ter plaatse van de weegbrug
• Vorden, Wildenborchseweg 4, gedeeltelijk vernieuwen schuur

Aanvragen

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

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Korenweg 7, voor vervangende nieuwbouw van een woning, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied herziening 2-1988' 

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 14 augustus t/m 
24 september 2008 tijdens 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 deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de ontwerpbesluiten
naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Voorgenomen vrijstellingen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 4 augustus 2008:
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 34, 29 t/m 31 augustus 2008, meerdaags evenement voor motoren

gebouwd voor 1940, tijdelijk gebruik van bestaand bouwwerk, verkoop van zwak-alcoholische
dranken, Rallycommissie van de Hamove

Verzonden op 5 augustus 2008:
• Zelhem, Brunsveldweg nabij nummer 6, plaatsen van maximaal tien kampeermiddelen in de

periode van 27 t/m 31 augustus 2008 i.v.m. een introductiekamp, S.V. Arboricultura

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 4 augustus 2008:
• Vorden, Almenseweg 11, gedeeltelijk vergroten woning
• Vorden, Het Hoge 53, vergroten woning
• Zelhem, Ruurloseweg 39-62, plaatsen tuinmuurtjes

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 4 augustus 2008: 
• Baak, Dollemansstraat 8, vernieuwen schuur
Verzonden op 5 augustus 2008: 
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 15, bouwen ligboxenmelkstal, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de ruimtelijke ordening
• Vorden, Kerkhoflaan 4, bouwen twee urnenmuren

Gemeentelijke monumentenvergunning
Verzonden op 8 augustus 2008:
• Hummelo, Zelhemseweg 37, verbouw van het achterhuis

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Verzonden op 11 augustus 2008:
• Baak, Wolfsstraat 6, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Hummeloseweg 45, voor verbranding nabij dit perceel

Sloopvergunningen 
Verzonden op 4 augustus 2008:
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 38, slopen van asbesthoudende golfplaten van twee overkappin-

gen en een gasflessenhok

Verleende vergunningen

Verzonden op 5 augustus 2008: 
• Drempt, Roomstraat 27, slopen van vijf schuren en gedeeltelijk slopen van één schuur, 

komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Groen van Prinstererstraat 46, slopen van berging, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens de rally voor oude motoren van 29 t/m 31 augustus 2008 is de Veldermansweg

op 30 en 31 augustus van 09.00 tot 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering 
van bestemmingsverkeer. Ook geldt een stopverbod op de  Varsselseweg, tussen de Antinkweg 
en de Vierblokkenweg, van 29 augustus 18.00 uur tot 31 augustus 2008 19.00 uur

• Hengelo (Gld), tijdens een voetbaltoernooi op 16 augustus 2008 geldt van 07.00 tot 21.00 uur
een éénzijdig stopverbod op de Varsselseweg, tussen de Oude Zelhemseweg en de Veldhoekseweg,
aan de kant van de even huisnummers

• Hummelo, tijdens het concours hippique op 23 en 24 augustus 2008 gelden op de Sliekstraat,
tussen de Hessenweg en de Rozengaardseweg, van 08.00 tot 17.00 uur een maximumsnelheid
van 50 km/u, een inhaalverbod voor motorvoertuigen en een stopverbod aan beide zijden van
de weg 

• Steenderen, tijdens een buurtfeest op 30 augustus 2008 is de Wethouder Spekkinkstraat 
van 12.00 tot 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer 

• Steenderen, tijdens een snuffelmarkt op 24 augustus 2008 zijn van 09.00 tot 19.00 uur het 
Burgemeester Buddinghplein en een gedeelte van de Dorpsstraat, vanaf nr. 41 tot de splitsing
van de J.F. Oltmansstraat, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. 
Ook geldt een éénzijdig stopverbod langs de onevenzijden van de Burg. Smitstraat, noordzijde
van de J.F. Oltmansstraat, tussen nr. 8 en de Kerkhofweg, de kerkhofzijde van de Kerkhofweg
en de evenzijde van de Dorpsstraat, tussen de Landlustweg en de wegafsluiting                       

• Zelhem, tijdens een straatfeest op 30 augustus 2008 is de Toorn van 08.00 tot 24.00 uur 
afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens een straatfeest is het Verzet, tussen de Hanenhoek en de Koeriershoek, 
van 30 augustus 10.00 uur tot 31 augustus 2008 10.00 uur afgesloten voor alle verkeer, 
behalve bestemmingsverkeer

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

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

Rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 8 augustus 2008:
• Bronkhorst, Uilenhoek 1, vervangen houten bakgoot door koperen mastgoot
• Vorden, Wildenborchseweg 9, verbouw van de woonboerderij
• Vorden, Almenseweg 49, interne verbouw van het dienstgebouw behorende bij historische

buitenplaats Den Bramel

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze besluiten 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 de
besluit aan aanvragers, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
Een besluit treedt na bekendmaking in werking. Een beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een
beroepschrift ingediend, dan kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter
van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 29 juli 2008:
• Hengelo (Gld), Vierblokkenweg 3, voor groepskamperen van 19 t/m 26 juli 2008 tijdens een

kampeerevenement voor personen van de Nederlandse Volksdansstichting, geldend bestem-
mingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden' 

Vrijstelling artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 29 juli 2008:
• Hengelo (Gld), tussen de Slotsteeg en Zomervreugdweg (Slotsteeg 16), voor het realiseren van

natuurontwikkeling, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden' 

De vrijstellingen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 14 augustus t/m 
24 september 2008 tijdens 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 deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze besluiten 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 de
besluiten aan aanvragers, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
Een besluit treedt na bekendmaking in werking. Een beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een
beroepschrift ingediend, dan kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter
van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunningen)



Openbare bekendmakingen - vervolg

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Buitengebied 2003, Bruinderinkweg',
Hengelo (Gld)  
Het bestemmingsplan 'Buitengebied 2003, Bruinderinkweg' is onherroepelijk geworden. 
Het plan heeft betrekking op een uitbreiding van een bouwperceel voor een bestaand niet-agrarisch
bedrijf, zijnde een boomkwekerij, aan de Bruinderinkweg in Hengelo (Gld).

Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt tijdens 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. U kunt de stukken ook raadplegen
op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van 
een reactie.

Voorbereiding bestemmingsplanherzieningen (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een herziening voor te bereiden van:
1. het bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden' voor het realiseren van nieuwe

bedrijfsgebouwen voor aannemersbedrijf Hendriks b.v. en Boschland Accountants & Adviseurs
aan de Hengelosestraat en de Kruisbergseweg in Keijenborg/Hengelo (Gld)

2. het bestemmingsplan 'Buitengebied, herz. 2-1988' voor de omzetting van de agrarische
bestemming van het perceel Varsseveldseweg 8 in Halle naar woondoeleinden (realiseren 
van vier extra wooneenheden in bestaande bebouwing), alsmede de gedeeltelijke omzetting
van landbouwgrond naar natuurdoeleinden

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat nu geen mogelijkheid tot het indienen
van een reactie. Binnenkort treft u informatie over de nog te volgen herzieningsprocedure aan op
deze gemeentepagina's, komen stukken ter inzage te liggen en is er gelegenheid tot het indienen
van een reactie.

Bestemmingsplannen

Bestratingswerkzaamheden 
• Halle, in verband met bestratingswerkzaamheden is de Aaltenseweg, tussen de Kuiperstraat

en de Potronsdijk, van 18 augustus tot 8 september 2008 of zoveel langer of korter als wenselijk is,
afgesloten voor het verkeer

Asfaltwerkzaamheden 
• Bronckhorst, in verband met asfaltwerkzaamheden zijn de volgende wegen in de periode 

van week 34 (18 augustus) tot en met week 39 (26 september) 2008 voor de aangegeven tijd 
of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor het verkeer:

I.v.m. overlaging
Week 34
• Steenderen, Bakerwaardseweg, beginpunt: betonplaten huisnr. 3, eindpunt: na Bontekoeweg
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat, beginpunt: Prins Bernhardlaan, eindpunt: 1e afslag Nijver-

heidsweg
• Baak, Vordenseweg, beginpunt: Zutphen-Emmerikseweg, eindpunt: Baakseweg nabij beek
• Rha, Rhabergseweg, beginpunt: Prinsenmaatweg, eindpunt: Rhabergseweg huisnr. 8 
Week 35
• Vorden, Deldenseweg, beginpunt: Nieuwstad, eindpunt: Rondweg
• Vorden, Baakseweg, plateau Kruisdijk-Baakseweg-Hackfortselaan 
Week 36
• Hummelo, Hennendalseweg, beginpunt: fiets/voetpad bij rondweg, eindpunt J.D. Pennekamp

bij nr. 21
• Hummelo, Van Heeckerenweg, beginpunt: Spalderkampseweg, eindpunt: duiker
• Hengelo (Gld), Elderinkweg, beginpunt: tussen nr. 4 en 9, eindpunt: Berendschotstraat
• Hengelo (Gld), Elderinkweg, parkeerplaats zwembad, asfalt tussen fietsstalling
• Hengelo (Gld), Lankhorsterstraat, beginpunt: Vordenseweg (N316), eindpunt: tussen nr. 2 en 3
Week 36, 37 en 38
• Zelhem, Jolinkdijk, beginpunt Boldijk, eindpunt: Brunsveldweg
Week 37/38
• Zelhem, Bielemansdijk, beginpunt: Aaltenseweg, eindpunt: Wolfersveenweg

Verkeer en vervoer

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
14 augustus t/m 24 september 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit 
ter inzage:
• Baak, Vrendenbargsedijk 4, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een melkrundveehouderij 

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten 
bij ons worden ingediend vóór 25 september 2008. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen
tijdens een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen
en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

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

Ontwerpbesluit tot aanpassing van de voorschriften 
(art. 8.24 Wm en art. 3.19 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt met ingang
van 14 augustus t/m 24 september 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit
ter inzage:
• Hummelo, Sliekstraat 9, voor het wijzigen van de voorschriften die aan de vergunning ingevolge

de Wet milieubeheer is verleend voor een varkenshouderij

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke 
of mondelinge zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 25 september 2008. 
Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk
weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

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

Wet milieubeheer

• Zelhem, Meeneweg, beginpunt: Aaltenseweg, eindpunt: Zandvoortweg
Week 38/39
• Halle, Zieuwentweg, beginpunt: Varsseveldseweg, eindpunt: Zanddijk
Week 39
• Halle, Halle-Heideweg, beginpunt: huisnr. 30, eindpunt: brug

Slijtlagen
Week 34
• Olburgen, Cappellegoedweg, beginpunt: Olburgseweg, eindpunt: Pipeluurseweg
Week 35
• Steenderen, Bronkhorsterweg/Molenstraat, beginpunt: kombord, eindpunt: slijtlaag Bronk-

horsterweg
• Steenderen, Eekstraat, beginpunt: J.F. Oltmanssstraat, eindpunt: Doesburgseweg
Week 36
• Hengelo (Gld), Groenendaalseweg, beginpunt Aaltenseweg, eindpunt: einde verharding

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20

Inname van: Verkoop van:
• Schoon puin • Ophoogzand
• Puin/Zand • Zwarte grond
• Bouw- en sloopafval • Gebroken puin
• Asbest (dubbel verpakt in plastic) Iedere dag van 9.00 -16.00 uur

• Groen afval Ook op zaterdag

WWW.ENZERINK.NL

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

       Stoepverkoop bij Duthler
 ZUTPHEN- Zaterdag 16 augustus a.s. vindt er een happe-
 ning plaats aan de Troelstralaan te Zutphen. Deze dag wor-
 den de laatste restanten voor te gekke prijzen aangeboden.
 De zogenaaamde stoepverkoop vindt traditioneel plaats op
 de stoep onder de luifel bij Duthler-mode-Zutphen. Dat deze
 'stoepverkoop' grote bekendheid geniet blijkt uit de grote
 drukte die deze dag jaarlijks kenmerkt bij dit modehuis aan
de Troelstralaan.Dus zaterdag 16 augustus bent u van harte 
welkom van 10.00 tot 16.00 uur tijdens de stoepverkoop.
Tot ziens bij:

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 16 augustus

vieren we het

30 jarig bestaan

van onze discotheek

met D.J. Martijn

Al 30 jaar een begrip!

Wekelijks leuke activiteiten! Dinsdags 13.00 uur, Nordic Walking, VVV Hengelo (Gld.)

Woensdags 13.00 uur, Kastelenfietstocht, VVV Vorden

Donderdag 13.00 uur, Huifkartocht, VVV Zelhem

P A R E L  V A N  D E  W E E K

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl



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

Hij maakt binnenkort met het
McPherson Colleg Choir een tour door
Duistland en wil daarna met het koor
naar Vorden komen, kun jij dat rege-
len’? Piet Piersma die in 1999, toen het
koor ook Vorden aan deed en samen
met het Vordense mannenkoor een
concert gaf, was toen al danig onder
de indruk geraakt van de zangkwali-
teit van het koor, wilde organisatie
wel op zich nemen. Hij haalde Bart
Hartelman erbij en samen gingen bei-
de heren op zoek naar meer hulp. Zo
werden er 23 gastgezinnen bereid ge-
vonden gratis onderdak aan de koorle-
den te verlenen. Door het bedrijfsle-
ven in Vorden, de gemeente Bronck-
horst en een financiële bijdrage van
het Cultuurfonds Vorden, werd de
komst realiseerbaar. De toegang tot
het concert was (verbazingwekkend
genoeg!) gratis, maar zo sprak Bart
Hartelman in zijn dankwoord na af-
loop van het concert: ‘U bent hier al-
len voor niks naar binnen gekomen,
maar u bent nog niet weg. Bij de uit-
gang staan een aantal vriendelijke da-
mes met een leeg mandje. Zij kijken u
allen zeer lief, maar wel zeer doordrin-
gend aan, dus‘!!

Piet Piersma die de koren introduceer-

de en de te zingen liederen aankondig-
de, had één verzoek, ‘niet na elk num-
mer applaudisseren, maar in één keer,
na een ‘blok van vijf’. De volle kerk vol-
deed aanvankelijk aan dit verzoek,
maar lapte dit in het programma na
de pauze volledig aan haar laars en
kregen de koren herhaaldelijk ‘open
doekjes’. En terecht! Het ‘korenfestijn’
werd geopend door het McPherson
College Choir onder leiding van
Steven Gustafson met het nummer
Cry Out and Shout van Knut Nystedt,
gevolgd door Pie Jesu (from the Re-
quiem Mass) met prachtige solozang.
Het nummer Praise the Lord, the Al-
mighty, herkenden de bezoekers uit
de Nederlandse versie. Dat de akoes-
tiek in de Christus Koning Kerk per-
fect is, bleek niet alleen uit het optre-
den van de koren uit Mc Pherson,
maar ook uit de in totaal twintig (!)
nummers van het mannenkoor De Ys-
selzangers uit Zutphen. 

‘Een koor dat al 43 jaar door Bert Nij-
hof wordt gedirigeerd. Hij heeft de
touwtjes nog steeds strak in handen.
Voor dit concert heeft hij zelfs zijn va-
kantie onderbroken’, zo sprak Piet
Piersma. Overigens voor Bert Nijhof
ook een weerzien met Vorden, want

hij heeft immers ook tientallen jaren
het Vordens Mannenkoor onder zijn
hoede gehad. De Ysselzangers begon-
nen hun optreden met het lied Tebe
Poem van Bortnanski. Het publiek
luisterde ademloos en doodstil toe.
Een speld zou je zeer zeker hebben
kunnen horen vallen! Het Eli Jenkins
Prayer vormde een prachtig slot van
het eerste blok. Vervolgens een tweetal
ontroerende liederen: Kyrie en The
Awaking van het McPherson College
Choir. De Ysselzangers besloten het
concert voor de pauze met het num-
mer Yesterday van Paul McCartney. 

Na de pauze een nieuw koor op de
bühne namelijk de McPherson College
Singers, een groep ‘specialisten’ sa-
mengesteld uit het College Choir. Op-
vallend tijdens hun openingsnummer

O Magnum Mysterium, dat de 12 zan-
gers en zangeressen in een cirkel met
het gezicht naar elkaar toe, zongen.
Het vrolijke liedje Blue Skies werd ge-
lijk met een open doekje gehonoreerd.
De Ysselzangers gingen na de pauze
op de meer populaire toer met prach-
tige solozang in Die Zwölf Räuber van
Imjalof en My old Kentucky home. De
postbode die rekeningen door de brie-
venbus laat glijden werd in het num-
mer Bills vrolijk bezongen. Ook ‘jubel
trubel heiterkeit’ in het Soldatenlied
van Djesachar. De zangers lieten niet
na om een ode te brengen aan hun ei-
gen stad. ‘Er ligt een stad aan de Yssel
en ze noemen het Zutphen’ of anders
gezegd Zutphen Blues leverde de Yssel-
zangers ook een ovatie op!
Tussen alle zang door een schitterend
solo optreden van organist Joel Gros-

bach (tevens één van de zangers van
het koor) in Praeludium, Fuge und Ci-
acona. Het laatste woord of beter ge-
zegd zang, kwam uit de kelen van het
Mcherson College Choir met onder
meer Deep River en tot slot Ye Follo-
wers of the Lamb. Wat tijdens de
‘dankwoorden’ nog regelmatig volg-
de: staande ovaties van een dankbaar
publiek. Bloemen en attenties voor de
dirigenten Steven Gustafson en Bert
Nijhof en organist Joel Grosbach en
‘over en weer’ cadeautjes. Jan van As-
selt bedankte het ontvangstcomité en
de gastgezinnen voor de geweldige
ontvangst in Vorden. Piet Piersma tot
slot: ‘Als liefhebber van muzikale klan-
ken, kan ik niet anders zeggen dan dat
ik vanavond behoorlijk ben verwend’,
waarmee Piet de spijker precies op de
‘muzikale’ kop sloeg !

Met medewerking van De Ysselzangers uit Zutphen

Amerikaanse zangers en zangeressen 'veroverden' Vorden
en omstreken
Liefhebbers van koorzang konden dinsdagavond in de Christus Koning
Kerk te Vorden hun hartje ophalen tijdens een concert dat verzorgd werd
door het McPherson College Choir en de McPherson College Singers uit de
Amerikaanse Staat Kansas en door (dichterbij huis) het mannenkoor ‘De
Ysselzangers’ uit Zutphen. Het werd een concert met een kwalitatief hoog
zangersgehalte. De belangstelling was groot, meer dan 400 bezoekers in
de Christus Koning Kerk. Een dergelijk grote opkomst had de organisatie
(dat zich eenvoudig het ‘ontvangstcomité’ noemde) niet verwacht. Men
kwam met het aanslepen van extra stoelen, handen tekort. ‘Het is toch
wat dat we, in de tijd waarin we thans leven, (terugloop kerkbezoek) , de
mensen bijna niet in de kerk kwijt kunnen, zo vol. En dat allemaal door
de warme bakkers’, zo grapte Bart Hartelman vooraf. En zo is het ook ge-
gaan. Een telefoontje (een paar maanden geleden) van warme bakker Piet
van Asselt naar Piet Piersma met de woorden‘ zeg Piet, mijn broer die al
heel lang in Amerika woont is daar verbonden aan het Mc Pherson Colle-
ge in Kansas.

Steven Gustafson met koor.

Hier zijn ruim 900 ver-
schillende scoorden fuch-
sia's en diverse soorten
kuipplanten te bewonde-
ren. Vorige keren dat de
tuin werd opengesteld wa-
ren er toch ruim 700 men-
sen welke de bloemen
weelde kwamen bewonde-
ren.

De tuin is open op zater-
dag 16, zondag 17 en
maandag 18 augustus. Het
adres is: Baron v/d Heyden-
laan 24  te Wichmond.
Voor meer inlichtingen of
informatie kunt u bellen
met 0575-441893 of op in-
ternet op http://home.
wanadoo.nl/fam.elsman

Fuchsia open tuindagen
Bij de familie Elsman is aanstaand weekend voor de 3e en laatste keer dit jaar
weer opentuin.

Voor het allerlaatste plaatselijke nieuws: www.contact.nl

DE GROOTSTE TEGELVERKOOP IN GELDERLAND

MEGA TEGELVERKOOP
VAN VELE TOPMERKEN WAND- EN VLOERTEGELS

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

OPEN:

ma. t/m do. 8.00 - 18.00 uur

vrij. 8.00 - 21.00 uur

zat. 9.00 - 16.00 uur

Den Sliem 85 Groenlo Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl

www.bettingressing.nl

DE GEHELE BOUWVAK OPEN!

ZOMERVAKANTIE ACTIE

15%
KORTING

* uitgezonderd lopende acties en projecten

OP ALLE VOORRAAD
TEGELS

ZAT. 9 T/M 16 AUG.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

VOORRAAD

±40.000 M
2

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643

Volop 
zomerfruit

Pruimen & Delcorf appels
uit eigen boomgaard!

Laat u verrassen in onze boerderijwinkel:
groente, fruit & streekproducten.

Lekker en vers!

Nu €€ 1010,00,00 EXEXTRA KTRA KORORTINGTING*

op alle afgeprijsde schoenen en sandalen
* € 10,00 laagste prijs

midden in het   hart   van Bronckhorst

LAALAATTSSTETERRONDE!ONDE!
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20 t/m 24 augustus 2008

CASTLE FAIR
VORDEN

Country Living op z’n best!

Droomhuizen

Wonen

Valkenier

Life-style

Interieur

Schapen drijven

Tuin & Natuur

Koken

Mode

Ambachtelijk smeden 

Jachthonden 

Friese paarden

Bloemschikken

Terreinauto’s

De Castle Fair Vorden is al dertien jaar hét hoogtepunt van de zomer.

Op het mooie landgoed rondom Kasteel Vorden, in het gelijknamige Achter-

hoekse plaatsje, beleeft u een heerlijke, ontspannen én actieve dag ‘buiten’

met het hele gezin. Castle Fair Vorden: vijf dagen Country Living op z’n best!

VOEL JE THUIS OP WWW.THOMA.NL

A P E L D O O R N •  B O R C U L O •  B R U M M E N • D E V E N T E R  •  D O E T I N C H E M

E E R B E E K •  G O R S S E L  •  L O C H E M • R I J S S E N •  R U U R L O

Toegangsprijzen   Volwassenen: € 15,00. Kinderen tot 6 jaar gratis. Kinderen 6 t/m 12 jaar € 5,00.

Als inwoner van de Gemeente Bronck-

horst ontvangt u € 5,00 korting
op de normale toegangsprijs. Deze

gereduceerde entreekaarten koopt u

exclusief en uitsluitend bij de VVV in Vorden.

Vul hier uw e-mailadres en postcode in.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Wij houden u graag op de hoogte van

onze activiteiten.

K
O

R
T
IN

G
S

B
O

N

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

SPAAR VOOR GRATIS BOODSCHAPPEN! GEWOON AH HENGELO (G)

BACARDI SUPERIOR witte rum 100 cl.

+ GRATIS JUS D’ORANGE

van 19.19
voor17.49

EDET FRIENDLY 
TOILETPAPIER
pak 24 rollen

van 8.46
voor  6.39

AH SHOARMA VLEES
voordelig verpakt

van 6.49   voor 3.   99

AH KIPFILET 
voordelig verpakt
kg

van 6.49
voor  4.99

AH LUIERS
diverse varianten
2 PAKKEN NAAR KEUZE

van 16.08   voor 13.   98

AH
BOLCHRYSANTEN

2 stuks

van 7.90   voor 5.   00
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De volgende concerten vinden plaats
in de gemeente Bronckhorst:

ZONDAG 17 AUGUSTUS: 
TOEAC - ACCORDEONDUO.
Het accordeonduo TOEAC speelt vir-

tuoze arrangementen van gerenom-
meerde componisten. Op het pro-
gramma staan o.a. Ravel, Stravinsky
en Moessorgski. Aanvang 15.00 uur, lo-
catie Heem en siertuin Aldenhaeve,
Zelhem.

DINSDAG 19 AUGUSTUS:
JOHANNES MÖLLER - GITARIST.
Deze van oorsprong Zweedse gitarist
wordt geprezen om zijn geweldige
voorstellingsvermogen en muzikale
zeggingskracht. Möller speelt naast ei-
gen werk ook repertoire van o.a. Villa-
Lobos en Regondi. Aanvang 20.00 uur,
locatie Kapel, Bronkhorst.

WOENSDAG 20 AUGUSTUS: 
TRIO LA CHOUFFE.
Het pianotrio La Chouffe wordt tij-
dens de Internationale Muziekzomer
Gelderland gecoacht door violiste Vera
Beths. Hoe deze coaching in zijn werk
gaat kunt u ervaren tijdens de openba-
re masterclass op 15 augustus. Dit re-
sulteert in een programma met wer-
ken van Brahms en Mendelssohn. Aan-
vang 20.00 uur, locatie Kapel, Bronk-
horst.

DONDERDAG 21 AUGUSTUS:
QUATRE BOUCHES - I LIKE TO BE
IN AMERICA. 
De vier leden van Quatre Bouches heb-
ben elkaar ontmoet tijdens hun zang-
studie op het Conservatorium en in
het kamerkoor Cappella Amsterdam.
De vier zangers zijn actief zowel als so-
list, kamermusicus of als ensemble-
zanger in binnen- en buitenland. Qua-
tre Bouches focust op mooie, aanspre-
kende en soms humoristische pro-
gramma's, waarvan het programma 'I
like to be in America' een mooi voor-
beeld is. Quatre Bouches wordt op de
piano begeleid door Daniël Kramer.
Aanvang 20.00 uur, locatie Kapel,
Bronkhorst.

VRIJDAG 22 AUGUSTUS: 
TRIO BERLAGE - SAXOFOONTRIO.
Het jonge en energieke Trio Berlage
saxofoontrio speelt bewerkingen van
gerenommeerde klassieke werken
voor saxofoontrio. Op het programma
staan o.a. bewerkingen van Bach, Beet-
hoven en Brahms. Aanvang 20.00 uur,
locatie Kasteel Hackfort, Vorden.
Informatie of reserveren?

Kijk voor speciale arrangementen,
voor meer informatie of het kopen
van toegangsbewijzen op www.vvv-
bronckhorst.nl. Uiteraard kunt u de
toegangsbewijzen ook bij de VVV win-
kels in Vorden en Zelhem kopen.

Muzikaal toptalent komt in augustus naar
gemeente Bronckhorst

De VVV Bronckhorst organiseert in samenwerking met de gemeente
Bronckhorst en het Nationaal Jeugdorkest in augustus 2008 een vijftal
klassieke concerten in de gemeente Bronckhorst. Deze unieke concerten
vinden plaats in het kader van de Internationale Muziekzomer Gelder-
land. Ze worden verzorgd door jonge talentvolle musici uit binnen- en
buitenland. Toegangskaartenkunnen worden verkregen bij de VVV
Bronckhorst, in de winkels in Vorden en Zelhem.

Het accordeonduo Toeac.

Levensgroot, geschilderd in sobere
zachte tinten, staat een meisje op een
poef. Zij staat rechtop, precies in het
midden van het schilderij op de voor-
grond . Alleen de benen en voeten van
het meisje zijn afgebeeld . Ze is ge-
kleed in een smetteloos wit jurkje tot
op de knie en draagt ragfijne witte
transparante sokjes. Een paar (te) gro-
te schoenen staan voor de poef op de
grond. Het meisje bevindt zich, alleen,
in een uitgestrekt en leeg landschap.
Door te kijken naar een fragment van
een situatie, zoals in het schilderij
'Meisje op poef'' weet Edith Snoek de
toeschouwer op subtiele wijze te be-

trekken bij een intieme en kwetsbare
situatie. Meisjes, vrouwen, jurken,
bootjes, stoelen en huizen zijn veel
voorkomende onderwerpen.

Zorgvuldig en toegewijd vertolkt
Edith Snoek persoonlijke unieke erva-
ringen in mooie beelden. 

'Carefully saved' wordt geopend op
zondag 31 augustus om 15.00 uur in
aanwezigheid van de kunstenaar. Er
zijn ruim 25 recente werken te zien.
Galerie Agnes Raben, Nieuwstad 20,
NL-7251AH Vorden. T. 0575 551647 E.
galerieagnesraben@hetnet.nl www.ga-
leries.nl/agnesraben Openingstijden:
Vrijdag Zaterdag zondag maandag s'
middags en na afspraak * Op 6 en 7
september is de galerie wegens 'Kunst-
weekend Vorden' open.

Carefully saved
EDITH SNOEK schilderijen en wer-
ken op papier te zien van 31 augus-
tus t/m 12 oktober 2008 in Galerie
Agnes Raben in Vorden

De opbrengst van deze boedeldag is
bestemd voor de restauratie van de
plaatselijke hervormde dorpskerk. De
commissie is er in geslaagd om voor
deze veiling weer een groot aantal ar-
tikelen te kunnen inzamelen. Bank-

stellen, tafels, stoelen en ander klein
meubilair, maar ook potten en pan-
nen, snuisterijen voor binnen en bui-
ten, gereedschap, speelgoed, dat alles
wordt tegen aantrekkelijke prijzen in
de verkoop gedaan. Verder zijn er ook
boeken, LP’s een cd’ s te koop. Tijdens
de veiling staat de koffie klaar. De loca-
tie de ‘Bonenkamp’ is middels bordjes
vanuit alle richtingen aangegeven. De
veiling begint om 9.00 en duurt tot
15.00 uur.

Boedeldag aan de
Schuttestraat in Vorden
Stichting veilingcommissie Vorden
houdt zaterdag 16 augustus bij
boerderij de ‘Bonenkamp’ aan de
Schuttestraat 20 in de buurtschap
Linde de jaarlijkse boedeldag.

De container voor oud ijzer staat
permanent in het weiland van de
fam. Bretveld aan de Boskapelweg.

Oud papier basisschool
Veldhoek
Van woensdag 13 tot en met
maandag 18 augustus kan er
weer oud papier in de container
worden gedeponeerd die dan
bij school staat.

De eerste wedstrijd van het seizoen
won hij met grote overmacht.De con-
currentie zat echter niet stil en haalde
Barry in,die enige tegenslagen kende
naarmate het seizoen vorderde.Een
groep van ongeveer twaalf rijders zijn
enorm aan mekaar gewaagd en kun-
nen allemaal een overwinning pak-
ken.Wassink vond dat zijn machine
wat te kort kwam en daarom is er op
de fabriek het een en ander veranderd
aan zijn ZPF machine.Vorige week
trainde Barry nog op het kart circuit

van Zwolle en liet blijken dat zijn mo-
tor weer als vanouds liep.Met nog zes
wedstrijden te gaan hoopt hij nog de
derde plaats in de eindstand te beha-
len dit seizoen.Hij staat op dit mo-
ment vierde met een achterstand van
30 punten op de man die derde ligt.In
het tweede weekend van augustus
mag Barry in Zandvoort een proefrit
maken op de Suzuki machine van WK
supersport rijder Barry Veneman.
Barry heeft in Roy Klein Herenbrink
een jongere teamgenoot die ook uit-

komt voor ZPF.Herenbrink deed voor
hij aan pocketbike racen begon aan
fietscross.Nadat hij enkele WK Super-
bike races had gezien op het circuit
van Assen was hij verkocht.Hij staat op
dit moment tweede in het kampioen-
schap in zijn klasse met uitzicht op de
titel.Deze klasse verschilt niet met die
van Barry want ook hier is de strijd fel
om de eerste plaats.De twee heren rij-
den dit seizoen nog NK's in
Lelystad,Zwolle en Stadskanaal.De
races gaan over twee manches en er
zijn nog veel punten te verdienen.Bar-
ry hoopt dat zowel hij als Roy voor het
podium kunnen gaan en niet met te-
genslagen van doen krijgen.

Wassink aast op derde plek NK Pocketbike
Vordenaar Barry Wassink rijdt net als voorgaande seizoenen ook dit jaar
weer het NK pocketbike.Hij doet dit op een uit Italie afkomstige ZPF race
machine.Wassink is tevens importeur van deze snelle machines.

Gerrit Hoving heeft vele studies achter
de rug, waaronder een studie over de
Franse Romantiek bij Eric Lebrun in
Parijs. Hij heeft diverse masterclasses
gevolgd bij onder meer Anders Johns-
son in Zweden en Edoardo Belloti in
Italië. Ook heeft bij orgelconcoursen

enige prijzen gewonnen. Gerrit Ho-
ving is als organist actief in Aalten,
Nieuw Leusen en Zwolle. Het pro-
gramma dat hij in Vorden brengt be-
staat uit muziek van D. Buxtehude
(Passcaglia), C.Ph. E Bach (Soprate in d-
moll), Joh. Brahms (een Choralvor-
spiel) en Felix Mendelssohn (Prel. en
Fuga in d-moll).
Het concert begint om 15.30 uur en
duurt een half uur.
Ter bestrijding van de kosten wordt er
na afloop een collecte gehouden.

Toeristenconcert in Vorden
Donderdag 14 augustus geeft de
Zwolse organist Gerrit Hoving
(1984) op het Lohmanorgel in de
Vordense dorpskerk een concert
speciaal bedoelt voor toeristen.

De expositie bestaat uit schilderijen
die de afgelopen jaren zijn gemaakt in
het kader van het Kleurenpalet. Een

aantal schilderijen is na afloop van de
wedstrijd te koop. Een unieke gelegen-
heid om een origineel schilderij aan te
schaffen van een historisch plekje in
Bredevoort. Voor deze wedstrijd kan
met zich vooraf opgeven via
info@kleurenpalet.nl of op de dag zelf
op vanaf 8.30 uur, 't Zand 23 in Brede-
voort, Woonzorgcentrum St. Bernar-
dus
De organisatie is in handen van de Li-
onslub Oost-Achterhoek. Meer infor-
matie ook op de website www.kleuren-
palet.nl  Op 16 augustus is er ook de 3e
zaterdagboekenmarkt in Bredevoort
en wordt de expositie 'Is er leven in
steen' van Thorval Dudok van Heel ge-
opend.

't Kleurenpalet wederom in
Bredevoort Schilder/tekenwedstrijd + expositie

Op  16 augustus 2008 wordt  een
schilder/tekenwedstrijd gehouden
in Bredevoort. Deze wedstrijd is on-
derdeel van het Kleurenpalet van
de Achterhoek, een stichting ter be-
vordering van het culturele erf-
goed in de Achterhoek. De wed-
strijd wordt gehouden in drie cate-
goriën nl. amateurs, prijswinnaars
vorige jaren en professionals. Daar-
naast wordt het publiek gevraagd
om rond 16.00 uur  een oordeel te
geven over de gemaakte schilderij-
en : de publieksprijs.

POSTDUIVENVERENIGING
STEEDS SNELLER HENGELO
Zaterdag 9 augustus jl. werden de jon-
ge duiven gelost in St.Quintin (321
km) Het weer was goed en de duiven
werden gelost om 08.40 uur met een
kalme west tot zuidwestenwind. Er

waren 211 duiven in concours waar-
van de eerste duif werd geconstateerd
door A. Kamperman om 12.16 uur.
Snelheid eerste duif 89 km per uur.
Uitslagen:
1. A. Kamperman. 2. L. te Stroet. 3. G.
Kempers. 4. Chr. te Stroet. 5. J. Teunis-
sen.
Jeugd: 1. Kelly Bergervoet. 2. Ellen van
Melis. 3. Thom Borneman.

D u i v e n b e r i c h t
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Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100

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

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

H. Mulder tel. 0575-451486
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06-15338615
7227 DA Toldijk fax 0575-450940

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
E bierkaai@hetnet.nl

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

          Zutphenseweg 31, 7251 DG te Vorden,
          Tel: (0575) 555733, Fax: (0575) 552333,
          E-mail: info@vanzeeburgmakelaardij.nl,
          Website: www.vanzeeburgmakelaardij.nl

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

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

O.B.S.
Tel. 0575-553283

of
Mob. 06-51106955

ALLE
ZOMER
MODE
TOT
75%
KORTING
AFGEPRIJSD

Weevers Net

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

Zojuist gepubliceerd:

www.refresh-music.nl

Ontwerp en realisatie internetsites

Administratiekantoor

DE  WENDING B.V.

Wij zijn een administratiekantoor voor ondernemers uit het midden- en 
kleinbedrijf en agrarische sector. Tot onze dienstverlening behoort het
het verzorgen van de financiële administratie, fiscale aangiften en de

Wij zijn op zoek naar een

- ASSISTENT ACCOUNTANCY M/V (40 uur per week)

De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:
- Het verwerken van financiële administraties m.b.v. AccountView
- Samenstellen jaarrrekeningen
- Verzorgen fiscale aangiften
- Onderhouden contacten met cliënten

Wij zijn op zoek naar iemand die werkt op MBA niveau en bij voorkeur
ervaring heeft opgedaan bij een administratie- of accountantskantoor.

Uw sollicitatie, voorzien van een uitgebreide C.V., kunt u richten aan
onderstaand adres t.a.v. dhr. A. Zweers of M.A.G.M. Veldkamp, 
of aan a.zweers@dewending.nl

jaarrekening, alsmede advisering op allerlei gebied.

DE OPRUIMING
IS BEGONNEN!

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

Tuinmeubelen • Tuinverlichting • Tuinaccesssoires • Werk- en vrijetijdskleding • Aanleg sproei-installaties • Cadeau-artikelen

Gehele zomercollectie nu: 2 halen = 1 betalen

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

Laat u verwennen bij de Gravin

in ons sfeervolle restaurant of op het terras

3 GANGEN MENU € 27,50

HOOFDGERECHTEN van € 14,50

Ook uw adres voor feesten, partijen en vergaderingen.

Gelegen tegenover het station.

Sensire zoekt
Alfahulpen

en
Thuishulpen
Reageer via onze website
www.sensire.nl Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN IN DE 

avk@weevers.nl



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

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Vrouwe:
1. "Ne goeie sigare en ne goeie vrouwe gaot neet uut," zeg i'j um

an te geven dat ne vrouwe in huus mot blieven." 
2. "Jonge vrouwleu en jonge katten voor i'j veur 'n ander." zeg i'j

um an te geven da'j neet altied zelf veurdeel hebt van wa'j doot. 

B. Zeen (Zie.): Gezichtsvermogen.
"As 't zeen minder wodt, wodt 't veulen fiener."  

C. Dosken: Dorsen.
"Bi'j Ni'jhoes hadn ze 'n paar bedde rogge edosket."

Gerard Greven, voorzitter van het
Wim Kuijpertoernooi: ‘Wij zijn in Ne-
derland wat betreft de D-pupillen de
enige club, waar Ajax, PSV en Feyen-
oord elkaar tegelijkertijd treffen en
dat is uniek en dat beseffen de clubs
ook. Zij komen beslist niet naar ons
toe omdat we zulke aardige jongens
zijn, maar ze komen omdat ze hier
kwalitatief sterke tegenstanders tref-
fen. Neem bijvoorbeeld een club als
Ajax, die krijgt uitnodigingen vanuit
de gehele wereld, zelfs uitnodigingen
waarbij de vliegtickets voor hen wor-
den betaald. Hier in Vorden zorgen wij
wel voor gratis onderdak en voor de
buitenlandse deelnemers dat het ver-
voer van en naar Schiphol wordt gere-
geld, maar voor de rest betalen we
niets’, zo zegt hij. Henk Hovenga vult
aan: ‘De clubs weten maar al te goed
dat ze hier in Vorden, zeg maar in de
gehele Achterhoek, (ook in Terborg,
Varsseveld, Ruurlo e.d. worden met
succes internationale toernooien geor-
ganiseerd, red.) waar maken, wat ze
beloven. Met andere woorden men
weet dat het Wim Kuijpertoernooi
goed wordt georganiseerd’, zo zegt hij.

Gerard Greven: ‘Feyenoord heeft al
meermalen aangegeven het van groot
belang te vinden dat er ook naar de
clubs wordt geluisterd. Op de slotdag
vinden er altijd evaluatiegesprekken
plaats waarbij iedereen zijn zegje kan
doen. Of er dingen veranderd c.q. ver-
beterd kunnen worden. Gelukkig ho-
ren we de laatste jaren alleen maar po-
sitieve geluiden en daar zijn we blij
mee. Ook met de opmerkingen van de
clubs over de goede kwaliteit van de
scheidsrechters’. Ook dit jaar naast de
twee Nederlandse scheidsrechters,
twee Engelse en een Duitse arbiter.
Henk Hovenga: ‘De Duitse scheids-
rechter Andreas Winkler is pas 17 jaar
en een groot talent. Wij hebben hem

in mei in Leverkusen aan het werk ge-
zien. Hij maakte een dusdanige sterke
indruk dat wij hem gevraagd hebben
om ook hier in Vorden te komen flui-
ten’.

Over de deelnemende ploegen zijn
Greven, Hovenga en Rondeel het ook
duidelijks eens: streven naar ploegen
die goed en aantrekkelijk voetbal spe-
len. Zo verscheen er vorig jaar een
door Feyenoord getipte ploeg Brom-
mapojkarna uit Zweden op de Vorden-
se velden. Vrijwel niemand had ooit
van deze club gehoord. Wat bleek een
prachtig team dat dusdanig goed voet-
bal speelde (derde plaats) dat deze
Zweedse jongens ook nu weer van de
partij zullen zijn. Dat Brommapojkar-
na uitstekende spelers herbergt werd
jongstleden mei nogmaals bewezen
toen het tijdens een mini- jeugdvoet-
baltoernooi in Vorden, in de finale van
het fysiek sterke Bayer 04 uit Leverku-
sen wist te winnen.

Dat Liverpool wederom aanwezig is,
heeft niet alleen te maken met het feit
dat deze ploeg vorig jaar het Wim
Kuijper toernooi wist te winnen, maar
bovenal dat FC Liverpool in Engeland
over veruit de beste jeugdafdeling be-
schikt en die dagelijks ‘stad en land’
afstruint op zoek naar jeugdig voetbal-
talent. Gerard Greven, als geen ander
kenner van het Engelse voetbal (hij be-
zoekt jaarlijks diverse wedstrijden in
de Premier League maar organiseert
ook oefenwedstrijden voor Engelse
teams, red.) is lyrisch over de club
Liverpool. Zegt hij: ‘Liverpool is vijf
jaar geleden ook al eens van de partij
geweest en presteerde toen goed. Toen
wij de club een jaar later weer uitno-
digden, hebben ze afgezegd. Omdat ze
op dat moment niet over een sterke
lichting D spelers beschikten en daar-
mee zou het toernooi bij ons niet ge-

baat zijn, zo gaven ze aan. Over zelf-
kennis gesproken! Ik ben blij dat ze er
het komende weekend weer bij zijn’,
aldus Gerard Greven.

De organisatie zou ook best clubs uit
Italië of Spanje willen uitnodigen. Dat
ligt toch wat complexer aangezien de
maand augustus in die landen als va-
kantiemaand heilig is. Over de deelna-
me van wederom Bayer 04 Leverkusen
bestaat volgens de organisatie geen
enkele twijfel. Gerard Greven: ‘Vergele-
ken bij clubs als Hamburger SV, Schal-
ke en Bayer München, heeft Bayer Le-
verkusen in Duitsland de beste jeugd-
opleiding. Deze club heeft ons ook
nog nooit teleurgesteld en het toer-
nooi zelfs 4x (1999, 2002, 2005 en
2006) gewonnen! Als nieuwkomers
zijn dit jaar Austria Wien en Paok Sa-
loniki uit Griekenland uitgenodigd,
waarvan men nog niet vaak jeugd-
ploegen in Nederland in actie heeft ge-
zien. Gezien de berichten uit de inter-
nationale voetbalwereld, verwacht de
organisatie van het Wim Kuijpertoer-
nooi veel van deze twee teams.

Verder vanuit Nederland uiteraard
ons eigen zeer gemotiveerde ‘Vorden’
en het ‘vertrouwde gezicht’ van Wil-
lem II uit Tilburg. Gerard Greven: ‘Wil-
lem II speelt in de Nederlandse compe-
titie de laatste jaren geen rol ven bete-
kenis maar beschikt wel over een ster-
ke jeugdafdeling van waaruit veel spe-
lers, veelal elders in Nederland, zijn
doorgebroken. Intussen blijven andere
clubs bij ons aan de bel trekken. Het is
dan ook niet uitgesloten dat we in de
nabije toekomst ook een club als bij-
voorbeeld AZ zullen uitnodigen. De
toernooicommissie is onlangs uitge-
breid met de komst van Oscar Ron-
deel. Hij zal straks het secretariaat van
Henk Hovenga gaan overnemen.
Laatstgenoemde krijgt een ander uit-
gebreid takenpakket zoals veiligheid,
parkeeraangelegenheden, nevenacti-
viteiten en is hij ook betrokken met
het jaarlijkse thema dat aan het toer-
nooi is verbonden. Dit jaar ‘Sport en
Beweging’.
Zonder de medewerking van de 70
vrijwilligers en de 135 sponsoren
(groot en klein) zou de organisatie van
het Wim Kuijpertoernooi niet moge-
lijk zijn, zo stelt de toernooicommissie
nadrukkelijk.
Het toernooi begint zaterdag 16 au-
gustus om 11.00 uur met de wedstrij-
den Ajax-Paok Saloniki en Austria
Wien tegen Brommapojkarna.

Organisatie internationaal Wim Kuijper jeugdvoetbaltoernooi

'In de Achterhoek maken ze waar,
wat ze beloven'!

Het kan geen toeval zijn dat de Nederlandse topclubs Ajax, Feyenoord en
PSV dolgraag met hun D 1 pupillenteam naar Vorden komen om hier deel
te nemen aan het inmiddels internationaal bekende Wim Kuijper jeugd-
voetbaltoernooi. Zo ook aanstaande zaterdag 16 en zondag 17 augustus.
Het honderdjarige Feyenoord met de meeste supporters in Nederland,
heeft tot dusver aan alle 17 georganiseerde toernooien meegedaan. En
hoe! De Rotterdammers hebben het toernooi vijf keer gewonnen (1991,
1994, 1995, 2000 en 2003). Ajax en PSV waren zestien keer van de partij. De
Amsterdammers zegevierden drie keer (1993, 1998 en 2001). Opmerkelijk
dat PSV dat in de Ere-divisie al jaren de toon aangeeft (4x op rij Nederlands
kampioen) nog nooit het Kuijpertoernooi heeft gewonnen. De oorzaak
leggen Gerard Greven, Henk Hovenga en Oscar Rondeel van de toernooi-
commissie binnen tien seconden op tafel. ‘In Amsterdam en Rotterdam
wordt blijkbaar professioneler met de jeugd gewerkt’, zo kregen we in een
vraaggesprek met het drietal te horen.

De Young Pianist Foundation werd in
1999 opgericht door Marcel Baudet en
draagt bij aan de ontwikkeling van
jong pianotalent uit binnen- en bui-
tenland, o.a. door het organiseren van
concerten, tournees, masterclasses,
cd-opnamen en concoursen.  De Itali-
aanse pianist Igor Roma won zelf tallo-
ze prijzen op internationale concour-
sen, waaronder in 1996 het prestigieu-
ze Internationale Liszt Concours in
Utrecht. Op zondag 17 augustus zal hij
op Landgoed Morgenstern vijf zeer ge-
talenteerde jongeren onderricht ge-
ven in de stukken die zij gaan spelen.
Er zullen werken van o.a. Rachmani-
nov, Beethoven, Mozart, Liszt, Ravel en
Messiaen onder De deelnemers zijn:
Emiel Jansen (1990); Tim Deelen (1991)

Nicolas Poucke, (1992); Maurice van
Schoonhoven (1994) en Yanica Hristo-
va ( 1985). Allen hebben opleidingen
en masterclasses gevolgd bij gerenom-
meerde pianopedagogen in binnen-
en buitenland, wonnen al verschillen-
de internationale prijzen en zullen
ook deze middag onder leiding van
Igor Roma hun beste kunnen laten ho-
ren.

De dag begint om 11.00 uur en wordt
in vijf blokken van een uur verdeeld.
Ieder blok is afzonderlijk te bezoeken.
De dagindeling is pas 's morgens om
10.30 uur bekend. Tussen 13.00 - 14.30
uur is er een lunchpauze en om 16.30
-16.45 uur een koffie/theepauze. Loca-
tie: conferentieoord Landgoed Mor-
genstern Witzand 4 te Barchem. De
zaal gaat 's morgens om 10.45 uur
open en 's middags om 14.15 uur. Het
is raadzaam kaarten telefonisch te re-
serveren : 0575-431472 en 0575-
556475. Of via e-mail kmuzberk@pla-
net.nl Kaartverkoop aan de zaal vanaf
10.00 uur.

Masterclass door Igor Roma
in Barchem
Het komt zelden voor dat in deze
regio een masterclass wordt gege-
ven door een wereldberoemd pia-
nist zoals bv. Igor Roma. Comité
Kamermuziek aan de Berkel heeft
dit kunnen realiseren in samen-
werking met de Young Pianist
Foundation.

Kort samengevat is dit een tehuis voor
zieke mensen voor begeleiding in hun
laatste levensfase. Dit thema is reeds
behandeld tijdens de jaarvergadering
jl. Ook tijdens de contactavond is dit
onderwerp behandeld waarbij er een
speciale donatiepot is overhandigd.
Tevens heeft men verteld dat men als
lid mee kan lopen met deze route van
Vorden naar Laren waarbij een aantal
leden zich inmiddels al heeft opgege-
ven. Voor het meelopen vragen wij een
minimale bijdrage. De afstand is onge-
veer 14 kilometer. Men vertrekt om
10:00 uur vanaf de Pieterpaal even
voor kasteel Vorden, gelegen aan de
Horsterkamp.

Aankomst in Laren zal omstreeks
14:00 uur zijn. Vanuit Laren zorgt men
voor vervoer terug naar Vorden.

Voor diegene wie wel mee wil lopen of
niet kan, en toch een invulling aan de-
ze actie wil geven vragen wij een bij-
drage over te maken op de speciale gi-
rorekening 4159320 t.n.v. Actie Pieter-
pad Hospice. 

Bedenk wel dat 100% van uw bijdrage
volledig ten goede komt voor het vrij-
willigerswerk van de Hospice. Laten
we er met z'n allen voor zorgen dat de-
ze actie een geslaagde actie wordt.

Opgave voor meelopen is mogelijk
door:Telefoontje 0575-551989 naar
dhr B. Loman of: Brief in de bus/post
naar Het Jebbink 22, 7251 BM te Vor-
den of: Mailen naar bjloman22@kpn-
planet.nl. 

Opgave mogelijk tot 05 september.

Pieterpadactie 2008

06 september 2008 is de FNV afde-
ling IJsselvallei aan de beurt voor
het Pieterpad. De route loopt van
Vorden naar Laren. Het doel van
deze wandeltocht is geld inzame-
len voor goede doelen. De afdeling
heeft gekozen voor de Hospice.

Op maandag 18 augustus zal dhr.Bart
Hartelman uit Vorden d.m.v. een over-
denking meewerken aan het program-
ma. Mevr. Diny Boeijink gaat op maan-
dag 25 augustus in gesprek met Ds.
C.van Dorp die binnenkort afscheid
neemt van de protestantse gemeente

Zelhem. Het programma 'De Muzikale
Ontmoeting' wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur uitge-
zonden via Radio Ideaal. 

Na de uitzending kunnen er van 20.00
uur tot 20.30 uur nieuwe muzikale
verzoekjes aangevraagd worden voor
de volgende week, via het tel. nummer
van de studio : 0314-624002 . De kabel-
frequentie's van Radio Ideaal zijn voor
Oost-Gelderland 91.1 en 94.00.

Kerk en radio

In het interkerkelijke programma
"De Muzikale Ontmoeting bij Ra-
dio Ideaal zijn voor de komende
uitzendingen weer studiogasten
uitgenodigd.



Alles de deur uit!
Alles de deur uit!
De laatste artikelen voor de laagste prijzen

Zaterdag 16 augustus 2008 

Opruiming in het centrum van Vorden

GratisGratis  ontbijt 

voor vroege vogels

De fantastische aanbiedingen vormen een mooie 

aanleiding om op 16 augustus vroeg uit de veren te 

komen. Alsof dat nog niet genoeg is, hebben we 

voor vroege vogels tussen 8 en 9 uur ’s ochtends 

ook nog eens een lekker ontbijtje klaarstaan. Zo 

kunt u niet alleen als eerste genieten van de lage 

prijzen en de speciale ‘uuraanbiedingen’, maar ook 

van een heerlijk glaasje verse jus d’orange en een 

warm croissantje. Dat is pas een mooi begin van 

het weekend!

Het najaar staat voor de deur en daar willen we opgeruimd aan 

beginnen. Daarom houden de Vordense winkeliers grote schoon-

maak op zaterdag 16 augustus. En daar profi teert u natuurlijk van! 

Vanaf 8 uur ’s ochtends gaan de laatste artikelen weg voor de 

laagste prijzen. Van kleding en schoenen tot huishoudelijke appa-

raten en cadeau-artikelen. Met elk uur nog eens extra aantrekke-

lijke aanbiedingen. We geven u een overzicht van uur tot uur. 

Zorg dus dat u er op tijd bij bent en kom zaterdag 16 augustus 

naar het centrum van Vorden. Want alles moet de deur uit! 

Burg. Galleestraat 9

• Siemerink
• Sueters 

• Hotel Bakker 
• Bleumink

• Bruna

• Sfeer van Josephine

• Giesen Schoenmode 

• Tuunte Fashion 

• Fashion Corner 

• Vordense tuin  

• Visser Damesmode

• De Rotonde  

• Yvonne jeugdmode

• Roosenstein Quality Wear

• DA drogist

Bij deze 

zaken

staan 

zaterdag 

16 augustus 

de deuren 

wijd open

Dorpsstraat 15                   Sueters

VAN 08.00 TOT 17.00 UUR
ALLEEN 16 AUGUSTUS

HABBEKRATS

€ 5,- of € 10,-
uitzoeken

Burg. Galleestraat 9 Visser damesmode

KADOSHOP SUETERS WORDT
TOP 1 TOYS SPEELGOEDSPECIAALZAAK

vanaf 13 augustus

40% KORTING
op alle huishoudelijke, luxe/kado en hobbyartikelen

ALLE ZOMERCOLLECTIES
75% KORTING

VAN 08.00 TOT 10.00 UUR
ALLEEN 16 AUGUSTUS

en als extra: een waardecheque 
t.w.v. 15% van uw aankoopbedrag 

te besteden vanaf 19 augustus

ALLE ZOMERCOLLECTIES
75% KORTING

VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
ALLEEN 16 AUGUSTUS

en als extra: een waardecheque 
t.w.v. 10% van uw aankoopbedrag 

te besteden vanaf 19 augustus



Zutphenseweg 7 Siemerink

G-star
Levi’s
Only
DEPT

Wrangler
PallMall

Scotch & Soda
Martomod

Freeman T Porter
enz. enz.

Sfeer van JosephineDorpsstraat 36 Dorpsstraat 36

op de gehele zomercollectie 
KORTINGEN (v/d originele prijs) tot 75%

50% in onze speciale opruimingshoek in de giftshop (alleen op zaterdag 16 augustus)

Zutphenseweg 8 Fashion Corner Zutphenseweg 8

Kerkstraat 3 Bistro de Rotonde

Restant
zomercollectie

75% korting
Zutphenseweg 3c Yvonne Jeugdmode

Uit-gewinkeld???
Tussen 15.00 en 17.00 uur

10% korting 
op onze gehele

gebaks- en lunchkaart!

50% 
KORTING 
op diverse restpartijen

Alles de hele dag: 3 halen, 1 betalen (v/d originele prijs)

Heel veel restanten voor € 5,= of  € 10,= per stuk
Voor de vroegste vogels � koffie & broodje 

� de meeste keus!
Dus heel veel halen...heel weinig betalen

Zutphenseweg 2            DA Drogist ten Kate

KORTING
op onze zonnebrillen

geel  =  50%
blauw  =  30%
oranje  =  20%

op overige zonnebrillen 10%

Zaterdag 16 augustus 2008

Opruiming in 
het centrum 
van Vorden

Raadhuisstraat 20 Bruna Vorden

WIE WIL ER NU NIET MET
DE DAMES VAN BRUNA EEN
BESCHUITJE KOMEN ETEN?
Zaterdagochtend vanaf 8.00 uur staan

wij voor u klaar met een heerlijk ontbijt.

Profiteer alleen deze dag van
fantastische aanbiedingen!!!
Wij zijn open van: ma t/m do van 9.00 uur - 18.00 uur

vrijdag: 9.00 uur - 21.00 uur, zaterdag 9.00 uur - 17.00 uur

Zaterdag 16 augustus 2008
Opruiming in het centrum van Vorden



Raadhuisstraat 2 Tuunte Fashion Dorpsstraat 24 Hotel Bakker

Van 08.00 tot 09.00 uur

ALLEEN VOOR DE VROEGE VOGELS

SUPERONTBIJT
Met verse jus - croissants - vers gebakken broodjes e.d.

€ 5,-
per persoon (normaal € 9.95)

Alles de deur uit!Alles de deur uit!
De laatste artikelen voor de laagste prijzen

Raadhuisstraat 11 De Vordense Tuin

G.M.G. 
Voorzitje met bijbehorend

windscherm 

Nu van € 94.90 
voor € 49.00 !!

25% KORTING 
op alle GLAS,
AARDEWERK 

en DECORATIE
0575-555222

Zaterdag 16 augustus 2008
Opruiming in het centrum van Vorden

Burg. Galleestraat 12 Roosenstein QUALITY WEAR Dorpsstraat 4 Giesen Schoenmode

Dorpsstraat 12 Profile Bleumink Dorpsstraat 12

2e PAAR
GRATIS

(U betaalt altijd de
duurste van de twee.)

ALLE
AFGEPRIJSDE

SCHOENEN
(Alléén op 16 augustus 

tussen 8.00 en 16.00 uur.)

ALLES DE DEUR UIT!!!!
Zaterdag 16 augustus 

van 08.00 tot 17.00 uur
op alle restanten 

met een kortingsticker

70% korting!!

NU OP ALLE 
2E HANDS 
FIETSEN 

50% Korting!!!

Batavus Ancona 
Degelijke stadsfiets met 

3 versnellingen en naafdynamo
*(Actie alleen verkrijgbaar als dames 58 cm)

Nu van € 549.00 voor € 449.00*
(Evt. Ancona uit de verhuur voor € 350.00, 

ook als heren verkrijgbaar)

ALLE 
ZOMER MODE 

TOT
75% KORTING

AFGEPRIJSD


