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VOOR UW OPEL OF DAEWOO!

DE ACHTERHOEK SPEKTAKEL  TOER
Bij de kermis, het buurtfeest of bij het circus 
is de voorpret een belangrijk onderdeel van het 
hele gebeuren. 
Er komen vrachtauto's vol materialen, er zijn ca-
ravans met vreemde mensen en er hangt een 
andere atmosfeer boven de huizen. Het lijkt of 
de wereld even een beetje anders in elkaar zit, 
iets minder hard en streng. Het dorp is ook op eens iets minder besloten, de 
buitenwereld stroomt zomaar naar binnen.Het duurt nooit lang, zo'n spektakel, hoogstens 
een paar dagen, maar je hebt maanden nodig, 
voordat je er helemaal over uitgepraat bent en 
vaak neem je de herinnering voor de rest van je 
leven met je mee.

Dit beeld is één van de elementen, die ons aan 
het denken zetten over het organiseren van een 
door de Achterhoek rondtrekkend muziek - en 
straattheaterfestival. 
Er gebeurt hier veel op cultureel gebied en er zijn 
schitterende locaties, waar nog meer georgani-
seerd kan worden.
Een Achterhoek Spektakel Toer zou zich op een 
heel eigen wijze in kunnen passen in het thea-
trale en muzikale leven van deze streek.Relatieve rust, oude landschapselementen en 
historische gebouwen maken de Achterhoek 
geliefd voor vakanties. Wanneer er dan ook nog 
bijzondere dingen te beleven vallen, is dat na-
tuurlijk mooi meegenomen. Een spektakeltoer 
is interessant voor de eigen bevolking en voor 
mensen van verderop.

De Achterhoek Spektakel Toer wordt georgani-
seerd door de Stichting Achterhoek Spektakel.Dit jaar zal deze toer als Pilot van start gaan en 
de plaatsen Groenlo, Ulft, Zelhem en Winters-
wijk aan doen. 
Door de korte termijn, waarbinnen alles tot 
stand moest komen, is de aansluiting op regio-
nale gebeurtenissen nog beperkt gebleven.Met deze Pilot hopen we de Achterhoek Spek-
takel Toer zodanig op de kaart te zetten, dat er 
voor de komende jaren structurele ondersteu-
ning verkregen kan worden. 

Sponsoring zal altijd van het grootste belang 
blijven aangezien we de voorstellingen voor ie-
dereen vrij toegankelijk zouden willen houden.
Voor de zomer van 2007 en alle daar op vol-
gende zomers zien we de Achterhoek Spektakel 
Toer als een evenement, dat plaats vindt in een 
periode van drie tot vier weken, waarbij 8 tot 10 
plaatsen worden aan gedaan. De mogelijkheid 
bestaat, dat de toer twee dagen in de zelfde ge-
meente of plaats zal blijven.

Het zal een heel spektakel zijn en zonder samen-
werking met bestuurlijke instanties, verenigin-
gen, vrijwilligers en het zakenleven wordt het 
een hele toer, is dit eigenlijk niet mogelijk. Samenwerking, naoberschap in de brede zin 
van het woord, is gelukkig hier in de Achterhoek 
geen onbekend begrip.

14 JULI IN GROENLO
16 JULI IN ULFT
21 JULI IN ZELHEM
23 JULI IN WINTERSWIJK

Is het toeval of zijn het de politieke omstandig-heden en vooral ook de financiele situaties, diebepaald hebben waar de Achterhoek SpektakelToer zich dit jaar voltrekt?Duidelijk is dat de gemeentelijke herindelingvoor de nabije toekomst op veel plaatsen vooreen blok aan het been zorgde wat betreft cultu-rele ontwikkelingen.
De vier plaatsen staan op een opmerkelijkemanier voor vier verschillende aspecten van hetleven in en van de geschiedenis van deGelderse Achterhoek.

Winterswijk was een klein dorp. Het ontwikkel-de zich in de negentiende eeuw tot een centrumvan de katoenindustrie, zoals dat met meerderedorpen gebeurde in Twente, de Achterhoek enhet aangrenzende West-Munsterland. Hetwaren vooral de kleine boeren en hun families,die als huiswevers in de winterdag wat bij ver-dienden en die als arbeiders naar "het fabriek"trokken. Door de opkomst van deze industriekwam er enige welvaart, wat in de architectuurvan een aantal huizen te herkennen is.De villa's

van de toenmalige textielbaronnen staan wel ingroot contrast met de "waevershuuskes", waar-van men zich nu nauwelijks kan voorstellen, datdaar gezinnen met soms meer dan tien kinderenin waren onder gebracht.Nu is "Wenters" een streekcentrum, omgevendoor een aantal buurtschappen in een oudcultuurlandschap met een kleinschaligeopbouw en met goed onderhouden oude zoge-naamd saksische boerderijen.

Groenlo ligt al eeuwen aan de Boven Slinge,waaraan de stad het water onttrekt voor haargracht. Als vestingstad was ze haast onneem-baar en in heel de Achterhoek kent men dan ookde uitdrukking: "Da's zo vast as Grolle". Groenlo is een Achterhoekse stad met de bij-behorende verdedigingswerken. De binnenstadheeft niets van het platteland ook al waren erstadsboerderijen. De Grolsen vormden een volkop zich, ze hadden en hebben wat meer "wind"dan de doorgaans wat drogere mensen uit deomgevende dorpen.

Droog is het in Groenlo zeker niet. De grootsteindustrie van deze plaats was tot voor kort debrouwerij van Grolsch, die op dit momentvolledig tegen de vlakte wordt gewerkt.Dit neemt niet weg, dat het voor andere brou-werijen een onmogelijk werk is om in een vande vele kroegen of cafe's poot aan de grond tekrijgen.

Ulft was de naam van een van de vele kastelen,die sinds mensenheugenis langs de Oude IJssellagen. Om deze versterkte plaats lag een kleinboerendorp en dat is nog steeds te zien aan devele kleine boerderijtjes in de dorpskern. Bij de opkomst van de IJzerindustrie langs deOude IJssel werden er ook bij Ulft waterraderenin de rivier gezet voor de aandrijving van deblaasbalgen, die het vuur op gang hielden. Houtwas er genoeg in de bossen, ijzeroer zat ergenoeg in de ondergrond.Net als in het DuitseIsselborg, in Terborg, Gaanderen, Langerak,Keppel en in Doesburg werden er hoogovensgebouwd en kwamen de gieterijen op gang.De Ulftse Hut bleef in gebruik tot ver in de 

20-ste eeuw. Nu vormen de gebouwen van devoormalige DRU een industrieel monument,maar voor vele oudere mannen zijn het sym-bolen voor keihard arbeiden onder zwareomstandigheden.

De kerk van Zelhem werd 1200 geleden doorLudger gesticht. Het was een van de eerstecentra van het christendom in een dunbevolktgebied, bedekt met bossen en moerassen.Zelhem heeft tot ver in de twintigste eeuw zijnlandelijk karakter behouden. Van industrieleontwikkeling was eerst nauwelijks sprake.Het landschap rondom Zelhem is typisch voorOost-Nederland. Om het dorp liggen nog velekampen en essen of enken, kleinere of groterestukken bouwland, die boven de grondlijn uit-steken. Ze ontstonden door dat ze jaar in jaar uitwerden opgehoogd met de inhoud van potstal-len. Daar tussen liggen de lagere weidegrondenof maten. Het coulissenlandschap met houtwal-len en bos is bij Zelhem nog regelmatig terug tevinden, al heeft de schaalvergroting in de land-bouw haar tol wel geëist.
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Enkele maanden geleden kwamen de
negen dames voor het eerst bij elkaar
om samen met Ard Schouten en Hans
Krabbenborg van Kas Bendjen een
nummer uit te zoeken. 

Toen de dames voor het toepasselijke
brandweernummer 'It's raining men'
van The Weather Girls kozen merkte
bassist Ard Schouten op dat dit wel erg
pittig is. "Maar dat bunt wiele ook!",
was het antwoord van de negen da-
mes.

Bijna wekelijks wordt er op dit mo-
ment gerepeteerd in de brandweerka-
zerne. Een mooiere oefenlocatie kun
je je bijna niet voorstellen. 

Zangcoach is de Vordense zangeres
Marieke Besselink die tijdens het song-
festival samen met Maartje Epema
weer zal meedoen als achtergrondzan-
gers bij de verschillende nummers. 

"Het oefenen gaat hartstikke goed",
zegt Marieke. Dat belooft dus wat op

zaterdag 22 juli. Om het optreden he-
lemaal af te maken zijn Anneke Bouw-
meister en Karin Zweers druk bezig
met het maken van de jurken. Niets
wordt bij de brandweerdames aan het
toeval over gelaten.

K3

Een andere damesgroep die op 22 juli
meedoet aan het Vordens Songfestival
is K3. Oftewel Denise Hofman, Suzan-
ne Koers en Ellen Lubbers. 

De drie dames kennen elkaar van hun
werk bij Crisesopvang Joric in Doetin-
chem. 

Het was Denise Hofman, de vriendin
van gitarist Robert Wagenvoort van
Kas Bendjen die zichzelf samen het
haar twee collega's opgaf. 

Suzanne Koers en Ellen Lubbers had-
den op dat moment nog niet door dat
het Vordens Songfestival een evene-
ment van formaat is. "Da's lachen,
dachten we eerst. Maar we hebben nu
al spijt, ha, ha." 

Dat belooft dus een vrolijke boel te
worden. De complete deelnemerslijst
van het songfestival vindt u op:
www.kasbendjen.nl

Voorbereidingen Vordens Songfestival in volle gang:

Brandweerdames gaan competitie aan

Nadat de mannen van de brandweer twee jaar achter elkaar hebben mee-
gedaan aan het Vordens Songfestival is het deze keer de beurt aan hun
vrouwen en vriendinnen. Hun inzet? "Nou we moeten het natuurlijk wel
beter doen dan de mannen", zeggen de negen Weathergirls in koor.

De brandweerdames zingen het toepasselijke 'It's raining men' van The Weather Girls

Dat is voortreffelijk gelukt want de
voorstelling trok circa 140 bezoekers.
Onder leiding van regisseur Hanneke
Kok werd er in de hal van de familie
Scheffer aan de Nieuwenhuisweg het
blijspel ‘Te vroeg gejuicht’ opgevoerd. 

Het stuk speelde zich af in de woon-
hoeve van een boerenfamilie. Daar
woonde weduwnaar Alfred Riethuis
(Dennis Regelink), zoon Adrie (Martijn
Hamer) en oma Riethuis (Hanneke
Vruggink).

De boerderij lijkt ten onder te gaan,
dus dachten Burgemeester Erik Ka-
merling (Arjan Vruggink) en zijn kom-
paan Volkert Engerling (Bart Tiessink)
er een slaatje uit te kunnen slaan. 

Niets van dit alles, zo bleek achteraf.
Komische taferelen en een publiek dat
genoot van de uitvoering. De burge-
meester bleef zitten met een kater of
beter gezegd met lege handen. 

‘Te vroeg gejuicht’ dus. Aan het blij-
spel werkten verder mee: Barbara Hel-
legers, Karin de Gelder, Ina Scheffer,
Gerrit Rossel (souffleur) en Ina Wesse-
link (grime). Jan en Ap Brummelman,
Paul Korhorn en Marcel Vruggink
bouwden de decors.

Het Deldens buurtfeest werd het afge-
lopen weekend voortgezet met de tra-
ditionele volksspelen met als hoogte-
punt het vogelschieten. Nadat Derk
Besselink, de schutterskoning van
2005, het openingsschot had gelost,
werd er verwoed geschoten. 

Juist toen het bestuur overlegde of het
niet beter was om de vogel te verloten
(de vijfde ronde was al ingegaan) was
het Jan Groot Enzerink die het dier
met een gemikt schot uit zijn ‘lijden’
verloste. 

De tweede prijs (r.vleugel) werd gewon-
nen door Johan Dekkers; 3 Rudi Peters
l. vleugel (na loting), 4 Gerrie Groot
Roessink (kop ) en 5 Harry Flamma,
staart (na loting).

De uitslagen van de overige spelen: 
Schieten vaste baan: 1 Henri Eggink,
2 Frank Bloemendaal, 3 Gerben Vrug-
gink.
Idem vrije baan: 1 Doetske Huizinga,
2 Frank Bloemendaal, 3 Sebastiaan Ha-
mer.
Gavelgooien: 1 Willem Oldenhave,
2 Sebastiaan Hamer, 3 Erik Oldenhave.
Sjoelen: 1 Rieki Krijt, 2 Maarten Lam,
3 Kevin Bomers.
Darten: 1 Gerdien Ligterink, 2 Jos Pe-
ters, 3 Elke Peters.
Ballero: 1 Albert Mulderie, 2 Lopke
Huizinga, 3 Jan Douwe Besselink.

Kinderspelen tot en met 12 jaar:
Darten: 1 Frank Schffer, 2 Karin Roe-
lofs, 3 Daphne Vruggink.
Trekbiljart: 1 Domeniek Besselink, 2
Daphne Vruggink, 3 Niels Koolen.
Stoelendans: 1 Anne Koolen.

Jan Groot Enzerink
schutterskoning Delden
Het jaarlijkse feest van de buurt-
vereniging ‘Delden’ werd dit jaar
voor het eerst weer op twee avon-
den gehouden. Het bestuur was er
namelijk in geslaagd om een aan-
tal (veelal jeugdige bewoners) uit
de gehele buurt bij elkaar te krij-
gen met de bedoeling een toneel-
avond te verzorgen.

De Maag Lever Darm Stichting wil
hierin verandering brengen en heeft
daarom haar campagnejaar 2006-2007
in het teken van deze ziekte gesteld.
Alle collectanten en gevers hartelijk
dank voor het mooie resultaat. Mocht
u de collectant gemist hebben, dan
kunt u uw bijdrage storten op giro
2737 t.n.v. Maag Lever Darm Stichting
te Nieuwegein.

Opbrengst 
collecte
De Maag Lever Darm Stichting heeft
in de collecteweek van 12 t/m 17 ju-
ni in Vorden € 1.660,14 opgehaald.
De campagne rond de collecteweek
stond in het teken van darmkanker,
de meest voorkomende vorm van
kanker en de tweede doodsoorzaak
door kanker in Nederland.

Denise Hofman, Suzanne Koers en Ellen
Lubbers als de Vordense K3

Deze 
week 

verschijnt:



� Spijker je engels bij. Les

van een echte Britse. Verbe-

ter je spreekvaardigheid en

verhoog je zelfvertrouwen,

tel. (0573) 45 33 77.

� Oranjefeest Medler
op 7 en 8 juli Vrijdag 7 juli

toneelavond aanvang 19.45

uur. Zaterdag 8 juli kinder -

volksspelen aanvang 13.30

uur. Grote feestavond vanaf

21.00 uur. Zie ook www.med-

lerfeest.nl

� Zwart dwergbokje van 2

febr. Gratis op te halen. Tel.

0575 - 55 40 76.

� RUN2DAY Runners Vor-
den. Beginners 18.30 uur

gevorderden 19.45 uur. Iedere

donderdagavond. Vertrek vanaf

Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.

� Wat zoekt de veiling-
commissie? Meubelen maar

ook huishoudelijk artikelen,

prullaria, gereedschap, kinder-

speelgoed, boeken e.d. Telnr.

551486, 552104 en 551787.

� Nog voor de zomer een
paar kilo’s eraf? Ga naar

Jerna Bruggink op eendraf.

Doe dan meteen de uitge-

breide gezondheidtest. Dan

begin je de zomer op z’n

best! Bel voor afspraak en

informatie (0575) 46 32 05.

� Op welke wonderpil gaat u

wachten en hoe lang? Begin

vandaag met Herbalife voor

afslanken op verantwoorde

wijze. Nieske Pohlmann, tele-

foon (06) 54 32 66 69 /

(0314) 64 13 09.

� Cursus NORDIC WAL-
KING waarbij u d.m.v. de

juiste Alpha techniek leert

beter te bewegen, fitter te

worden en conditie op te

bouwen. Informatie: (0575)

46 36 03 www.vitalnowa.nl

� Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en

betaalt à contant. Tel. (0543)

45 13 11.

� Nu kan het nog: de

9-daagse wandeltocht van 29

juli. Een onbezorgde wandel-

vakantie met Gea Voettochten

in prachtig en mysterieus

Tsjechisch Natuurpark. Kleine

groepen, met gids en bagage-

vervoer, info (0575) 45 17 18

of (06) 51 25 45 78

www.voettochten.net

� Voor het aanmelden van
verkoopbare en veiling-
waardige goederen bel:

(0575) 55 14 86 / 55 21 04

of 55 17 87.

� Aangeboden: kamer met

gezamenlijk gebruik van

keuken en badkamer. Tel.

0573 - 45 37 60.

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 9 juli 10.00 uur ds. J.N.T. Paas uit Neede

Kapel de Wildenborch

Zondag 9 juli 10.00 uur mevr. M. van der Meer uit Lo-
chem

Gereformeerde kerk Vorden

Zondag 9 juli 10.00 uur ds. F.W. Kuipers en 19.00 uur ds.
P.W. Dekker, Velp

Hervormde kerk Wichmond

Zondag 9 juli 10.00 uur ds. Benard-Boertjes

R.K. Kerk Vorden

Zondag 9 juli 10.00 uur Woord/ en communieviering

R.K. Kerk Vierakker

Zaterdag 8 juli 17.00 uur Woord- en communieviering, da-
meskoor
Zondag 9 juli 10.00 uur Eucharistieviering, herenkoor

Huisarts

Tussen 17.00 uur ‘s middags en 08.00 uur de volgende

ochtend, in de weekenden en op feestdagen: telefoon

0900 - 200 9000. Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.

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

Apotheek

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

Tandarts

8/9 juli G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem tel. 0573-25 18 70.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal

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

Brandweer 

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

Politieteam Bronckhorst

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

Ambulance 

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

Dierenarts 

Tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

Wooncorporatie ProWonen

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

VVV-kantoor 

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

Algemeen Maatschappelijk werk

Zutphenseweg 1c, tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief).
Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.

Yunio Oost Gelderland

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

Sensire algemeen maatschappelijk werk

Tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief). 24 uur per dag bereik-

baar. Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand 
telefoonnummer bellen of kijken op www.sensire.nl
Vorden: Zutphenseweg 1c.

Sensire thuiszorg

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging

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

Openbare bibliotheek Vorden

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

Amivedi

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

Dierenbescherming 

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

Terminale thuiszorg 

‘Noaberhulp’ Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-

driehoek

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

Stichting Welzijn Vorden

– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 553405, openingstij-
den ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mail welzijnouderen-
vorden @hetnet.nl, website www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel; iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmel-
den bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-
357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomer-
stop van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

– WegWijZer Vorden

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

Calamiteiten

Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnummer 0900 88 44 of bij grote spoed
112. Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de
openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeen-
te, 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 spoedeisen-
de gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77. Voor sto-
ringen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het buiten-
gebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Stankmeldingsnummer Gelderland

Tel. (026) 35 99 999.

Marlies Aartsen

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

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE 

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

Weekenddiensten Contactjes

� Ik zoek nog wat werk in
de huishouding! Woens-

dagmorgen, donderdagmid-

dag en vrijdagmiddag. Bel-

len na 16.00 uur, 552986.

� Voor gasten en thuis-
blijvers: In juli en aug. elke

vrijdagochtend een work-
shop op schilder- en
tekengebied. Elke keer an-

der materiaal. Ervaring niet

nodig. Bel gerust R. Drok

0575 - 54 29 37.

� Er is weer wol inname
bij de Fam Kappert Lage Lo-

chemseweg 5 te Warnsveld

en wel op Zaterdag 15 juli

vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur.

Contante betaling. Voor info

tel.: 06-10262418.

� Oranjefeest Medler
op 7 en 8 juli Vrijdag 7 juli

toneelavond aanvang 19.45

uur. Zaterdag 8 juli kinder -

volksspelen aanvang 13.30

uur. Grote feestavond vanaf

21.00 uur. Zie ook www.med-

lerfeest.nl

G. Onstenk Meubelen

Heeft de hele maand Juli,

OPRUIMING 
van toonzaalmodellen!

Met kortingen van 30 t/m 50%

Dus kom, 
kijk en 

profiteer
(Opslag voor latere levering mogelijk)

G. Onstenk Meubelen
Molenenk 20 Hengelo (Gld)
0575 463504 0654317355

Openingstijden:  
Vrijdag 13.30 - 21.00  Zaterdag 09.30 - 17.00

Wij hebben vakatie van
28 juli t/m 10 augustus

Voor meer informatie:
www.onstenkmeubelen.nl

voor meer 
WELZIJN

gratis lichaamsanalyse 
en vetmeting

bel voor een afspraak 
naar een welzijnscoach 

Hengelo: Bianca te Veldhuis
0575 - 46 48 82

Ruurlo: Jans Bakering
0573 - 45 30 30

Dagmenu’s
5 juli t/m 11 juli 2006

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

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

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

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

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

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

Woensdag 5 juli
Pompoensoep / zuricher geschnetseltes met rösti en groente

Donderdag 6 juli
Hollandse biefstuk met kruidenboter, aardappelen en salade/

tiramisu, slagroom

Vrijdag 7 juli
Groentesoep / urkervispot met aardappelpuree en seizoengroente

Zaterdag 8 juli (alleen afhalen)

Italiaanse cordon bleu, frieten en rauwkostsalade / ijs met

slagroom

Maandag 10 juli
gesloten

Dinsdag 11 juli 
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade / ijs met slag-

room

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (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

LAST VAN
WESPEN?

Bel voor snel 
verwijderen

O.B.S.

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

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

De Zomerkoningen regeren!

Vlaai v/d week

Zomerkoninkjesvlaai

6-8 stukken € 6,50

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren broden

€ 4,00

Weekendaanbiedingen

Zomerkoninkjescake

€ 2,95

Aardbeiflanzen

€ 1,30



GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

Nooit klagend, nooit vragend

altijd alles in zichzelf dragend

Terwijl we met z’n allen om hem heen stonden

glipte mijn dierbare man, onze vader, schoonvader

en trotse opa van ons weg

WILLEBRORDUS  LAURENTIUS
BOUWMEISTER

Warnsveld, 17 juni 1933         Vorden, 26 juni 2006

Vorden : Minie Bouwmeister-Kasteel

Kranenburg: Nico en Ingrid

Oeken : Sandra en Boudewijn  

Shanice, Duncan, Kenneth

Connie – in herinnering

Vorden : Laurens en Yvonne

Sanne

H. van Bramerenstraat 16

7251 XH  Vorden

De crematie heeft inmiddels te Dieren plaatsgevonden.

†

Bij deze wil ik een ieder bedanken die mijn 90e

verjaardag tot een onvergetelijke dag hebben ge-

maakt.

Uw aanwezigheid op de receptie en het ontvan-

gen van talrijke gelukwensen heeft op mij diepe

indruk gemaakt. 

Aaltje Korenblik-Hulshof
De  Wehme, kamer 104

Je was een rots in de branding

en koerste recht door zee

je trotseerde storm en golven

Alleen…… je had de wind niet mee.

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen

van onze

Alex

op de leeftijd van 42 jaar.

Jacquelien Kant – Drenth

Bob (in herinnering)

K. Kant

J.K. Kant – Tuil

W. Drenth

T. Drenth – Bontsema

Marianne, Klaas, Agnes Kant

Wilfred Drenth

27 juni 2006

De Steege 29

7251 CK  Vorden

Alex is in besloten kring gecremeerd.

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.
Uw verzekeringsadviseur:

Marcel te Boome.

Decorsign websolutions & computers
Groenloseweg 48

7261 RN  Ruurlo
Postbus 32
7260 AA  Ruurlo
Tel: (0573) 45 41 09
E-mail: info@decorsign.nl

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

� Computers

� Losse Componenten

� Onderhoud en Reparatie

� Netwerken

� Internetoplossingen

Nieuw computer?

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

In Ruurlo gratis geïnstalleerd!

info@decorsign.nl

De vele blijken van medeleven na het overlijden van

James Mc Rae Dadema

hebben ons zeer getrofen.

Al de uitingen van deelneming, persoonlijk schrij-

ven en uw aanwezigheid bij de uitvaartplechtigheid

waren voor ons een grote steun.

Onze oprechte dank hiervoor.

Mede namens de kinderen

en kleinkinderen:

G.W. Dadema-Bloemendaal

Wilhelminalaan 1

7251 EN  Vorden

Vorden, juli 2006

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Brinkhorst 1
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

Vleeswarenkoopje

Rauwe ham
en grillworst 2x 100 gram € 2.98

Special

Pipistrello 100 gram € 1.09

Extra voordelig

Gevulde kipgehakt schnitzels,
kip saté schnitzels, kip cordon
bleu en kip champignon ragout
schnitzel

per stuk € 0.98

Keurslagerkoopje

Gepaneerde schnitzels
+ gratis krieltjes 4 stuks € 5.50

Weekaanbieding

Gehakt
half om half 2x 500 gram € 4.50

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl
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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.

D E  K R A N T  D I E  U  K E N T

Zutphens Dagblad/Deventer Dagblad

vraagt met spoed

BEZORGER/STER
in bezit van een auto/brommer

voor:

VORDEN
Omgeving: Schuttestraat, Lindenseweg, Waarlerweg, Bergkap-
peweg, Schimmeldijk, Bekmansweg, Zelledijk, Zomervreugd-

weg, Geurkenweg, e.o.

Voor het bezorgen van ca. 52 kranten bij abonnees
in deze omgeving ontvang je een:

GOEDE BELONING
Kandidaat-bezorgers dienen zich bij aanmelding te legitimeren.

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

INLICHTINGEN: 0575-551969 of 0570-686429
Uitgeverij “de Stentor”



 

juli

Openingstijden
Vanaf 1 juli 2006 is het kantoor van Welzijn
Ouderen Vorden van maandag tot en met
vrijdag geopend van 9.00 uur tot 11.00 uur,
ook in de vakantieperiode. Dit zijn dezelfde
openingstijden als WegWijZer. Buiten de
openingstijden kunt u ons altijd bellen en een
bericht inspreken in het antwoordapparaat.
Spreek dan uw naam en telefoonnummer
duidelijk in. U wordt de volgende werkdag
teruggebeld.

Computercursus voor beginners
en Word/Windows
Voor de cursus Beginners, Word/Windows en
Internet zijn nog plaatsen vrij. 
De cursus start op 14 september. 
Opgave voor 1 september bij Welzijn Ouderen,
tel. (0575) 55 34 05.

Medicijngebruik
Veel ouderen gebruiken medicijnen, meestal
voorschreven door een arts. Naast de voorge-
schreven medicijnen zijn ook tal van produc-
ten vrij verkrijgbaar. Met name op het gebied
van pijnstillers is er een overvloedige keus. Vrij
verkrijgbaar wil echter niet zeggen dat het om
onschuldige middeltjes gaat die naar believen
kunnen worden ingenomen. Ook deze midde-
len verschillen onderling in de werking die ze
hebben en ook de bijwerkingen kunnen nogal
uiteenlopen. De bijsluiter lezen is dus van
groot belang. Bovendien kunnen ook deze me-
dicijnen niet zo maar worden ingenomen in
combinatie met andere middelen. Wie al me-
dicijnen slikt doet er verstandig aan om bij de
aanschaf van pijnstillers advies te vragen bij de
apotheek. Daar is bekend wat u al slikt en kan
bekeken worden of een ander middel de wer-
king van uw voorgeschreven medicijnen niet
verstoort.
Natuurlijk hoeft u bij pijn, zeker als die lang-
durig is, niet af te zien van het gebruik van
pijnstillers. Bedenk echter wel dat pijn een sig-
naal is van het lichaam om aan te geven dat er
iets aan de hand is. Ga dus bij een onbekende
of heftige pijn naar de huisarts, dan kan wor-
den vastgesteld of er een oorzaak is en hoe de
pijn het beste bestreden kan worden.

Warmte en vochtinname
We hebben al weer heel wat warme dagen ach-
ter de rug. Veel ouderen kunnen de warmte
niet zo goed verdragen. Soms neemt de eetlust
af, terwijl het juist belangrijk is om normaal te

blijven eten, eventueel een aangepast menu
met lichte en frisse kost, zoals sla en komkom-
mer. Bijzonder belangrijk is om voldoende te
drinken om het lichaam voldoende afkoeling
te geven. Bij ouderen is het dorstgevoel vaak
iets minder, maar zeker bij zeer warm weer is
het belangrijk om te drinken vóórdat men
dorst heeft. Bij ouderen en kleine kinderen
ligt uitdroging op de loer, o.a. omdat de huid
dun is en er ongemerkt veel vocht verdampt.
Vruchtensappen, thee, maar ook gewoon wa-
ter zijn prima dorstlessers. Koffie is minder ge-
schikt. Ouderen hebben twee liter vocht per
dag nodig, dat is ongeveer twaalf kopjes of gla-
zen. Groentes en fruit bevatten ook vocht,
sommige heel veel, zoals komkommers en
aardbeien. Ook een kopje soep telt mee voor
de totale hoeveelheid vocht.
Met een fris drankje in de schaduw zal het
best lukken om van de zomer te genieten. 

Vrijwilligers gevraagd
Ouderen zien veel leeftijdgenoten wegvallen,
de kring van familie en bekenden wordt steeds
kleiner. De vraag naar nieuwe sociale contac-
ten wordt daardoor groter, vooral voor dege-
nen die slecht ter been zijn en niet zelfstandig
het huis uitkomen. Er is daarom vraag naar
vrijwilligers die op bezoek willen gaan, voor
een praatje of om een spelletje te doen. Rum-
mi-Cup is erg geliefd. Het valt op dat veel men-
sen heel blij zouden zijn met een vrijwilliger
die tijd heeft om in het weekend langs te ko-
men. De weekends duren vaak erg lang en dan
is een onderbreking zeer welkom.Ook vrijwil-
ligers die juist niet in het weekend beschik-
baar zijn, zijn van harte welkom bij Welzijn
Ouderen Vorden. Bent u pas na de vakantie be-
schikbaar, geeft u zich dan alvast op. U kunt
dan nu al een afspraak maken voor een ge-
sprek met de coördinator. Aan de hand van
dat gesprek kan bekeken worden waar u het
beste kunt worden ingezet. De ouderen om
wie het gaat zijn blij met uw reactie. Belt u
Welzijn Ouderen Vorden, tel. 0575-553405.

Uitleen verpleegartikelen 
en hulpmiddelen: sinds 1 mei
ook bij WegWijZer
Als u tijdelijk verpleegartikelen of hulpmidde-
len nodig heeft, dan kunt u die lenen bij thuis-
zorgorganisatie Sensire. Hier vindt u hulpmid-
delen, zoals krukken, rolstoelen, rollators, ver-
stelbare bedden en ondersteken.
Iedereen die in Nederland woont of werkt is
verzekerd in het kader van de AWBZ (Algeme-

ne Wet Bijzondere Ziektekosten). Daarom kan
iedereen kosteloos bepaalde verpleegartikelen
of hulpmiddelen lenen bij de thuiszorg. U
hoeft hiervoor geen lid te zijn van de thuis-
zorg. U moet wel een geldig legitimatiebewijs
kunnen tonen, zoals een paspoort, identiteits-
kaart of rijbewijs.

Waar kunt u verpleegartikelen
en hulpmiddelen lenen?
U kunt hiervoor terecht bij een thuiszorgwin-
kel of zorgloket in uw regio: 
Thuiszorgwinkel Zutphen (Spittaal), Thuis-
zorgwinkel Lochem, Zorgloket Ruurlo.
Sinds 1 mei kunt u ook terecht bij loket Weg-
WijZer in Vorden! Tijdens het spreekuur van
maandag t/m vrijdag tussen 9-11 uur. Hier
wordt alleen de zogenaamde 'Top Tien' uitge-
leend, zoals bedverhogers, elleboogkrukken,
(po-)stoel, looprek, toiletverhoger, vrijstaand
'papegaai', rolstoel. Er is geen bezorgdienst
vanuit Vorden. Mocht het ophalen en terug-
brengen van artikelen een probleem geven,
dan kunt u met de consulente overleggen.

Pilots voor de 
zorgzwaartebekostiging
Er komen pilots (experimenten) om te toetsen
hoe de nieuwe bekostiging van de intramura-
le zorg (verzorgings- en verpleeghuizen) in de
praktijk uitpakt. 
De nieuwe bekostiging, de zorgzwaartebekos-
tiging, wordt op 1 januari 2007 ingevoerd. Be-
woners van een verblijfsinstelling krijgen een
indicatie voor een bepaald zorgzwaartepak-
ket. Een cliënt met een lichtere zorgbehoefte
valt in een pakket met minder uren. Iemand
die zware zorg nodig heeft, krijgt een indicatie
voor een pakket met meer uren. Bij de nieuwe
financiering staat de zorg die de instelling le-
vert centraal. Voorheen kreeg een instelling
een bedrag per cliënt. 
Het plan van aanpak voor de invoering van de
nieuwe bekostiging is aan de Tweede Kamer
verzonden. Het plan van aanpak beschrijft on-
der andere de opzet van pilotprojecten. Deze
pilots zijn in maart gestart. Op basis van de re-
sultaten van de pilots kunnen verschillende
aspecten van de zorgketen (verder) aangepast
worden. Ook leveren de pilots informatie voor
het prijzen van de zorgzwaartepakketten. In
juni 2006, na afronding van de pilots, begint
de echte voorbereiding op de invoering van de
zorgzwaartebekostiging in de intramurale zorg.
(Bron: Nieuwsbericht Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport).

Ben jij een JMZ-er? 
Een jonge mantelzorger?
Zorg jij voor je chronisch zieke of gehandicap-
te vader, moeder, broer of zus?
In Zutphen is door het Steunpunt MantelZorg
van de VIT Oost-Gelderland (Vrijwillige Inten-
sieve Thuiszorg) een project gestart voor jonge-
ren tussen de 12 en 16 jaar die zorgen voor een
langdurig ziek of gehandicapt familielid, de
zogenaamde jonge mantelzorgers, afgekort
JMZers.

Onzichtbaar zijn ze vaak, de jonge mantelzor-
gers. Terwijl volgens schattingen tenminste
tien procent van alle thuiswonende jongeren
op één of andere wijze (mede) zorg draagt voor
een langdurig ziek familielid. 

Gemiddeld zitten in een klas van dertig leer-
lingen drie jonge mantelzorgers. Kenmerkend
is dat deze jongeren taken en verantwoorde-
lijkheden hebben die volgens onze huidige
maatstaven niet passen bij hun leeftijd en ont-
wikkeling. Sommige verantwoordelijkheden
zijn te zwaar voor hen. Ze raken overbelast of
cijferen zichzelf zodanig weg dat hun eigen
ontwikkeling in gevaar komt. Jongeren zullen
deze overbelasting niet gauw zelf aangeven.
Schuld- en schaamtegevoelens van ouders en
kinderen spelen hierbij vaak een grote rol. Het
is dus van groot belang dat de omgeving dit in
de gaten houdt. De VIT Oost-Gelderland wil de-
ze jongeren daarom de helpende hand toeste-
ken. 

Inmiddels heeft zij op diverse middelbare
scholen in Zutphen met behulp van speciale
lespakketten, de jongeren informatie gegeven
over mantelzorg en het project voor JMZers.
De VIT Oost-Gelderland wil in aanraking ko-
men met jonge mantelzorgers en samen met
hen bekijken aan welke ondersteuning zij be-
hoefte hebben. Is dit gewoon eens een luiste-
rend oor, informatie, ontspanningsactivitei-
ten, of contact met andere jonge mantelzor-
gers? Het is vooral belangrijk dat jongeren we-
ten dat er ook voor hen ondersteuning bestaat.

Alle jongeren die zich herkennen in de be-
schrijving van jonge mantelzorgers kunnen
zich melden bij de VIT Oost-Gelderland, bij-
voorbeeld voor meer informatie over de onder-
steuningsmogelijkheden, tel. (0573) 43 84 00,
of mailen naar mantelzorg@vitoost-gelder-
land.nl. 

Voor Vorden en omgeving kunnen jongeren
ook binnenlopen bij WegWijZer, of bellen
(553159) of mailen (info@portaalwegwijzer.nl)

DE SNOEKBAARS
Afgelopen week werd in Leesten Oost
de vierde onderlinge wedstrijd gehou-
den. Er werden in totaal 127 vissen ge-
vangen met een gezamenlijke lente
van 18 meter en 3 centimeter. 
De uitslag was als volgt: 1 K. Vliem 21
stuks-306 cm; 2 T. Eggink 18 stuks-245
cm; 3 R. Golstein 16 stuks-224 cm.

V i s s e n

Dit jaar heeft de bibliotheek in Vor-
den vanaf 12 juli t/m 6 augustus
een zgn. zomeropenstelling. 

Dat houdt in dat in die periode de
bibliotheek elke ochtend vanaf dins-
dag tot en met zaterdag van 10.00 tot

12.00 uur is geopend. ‘s middags en ‘s
avonds gesloten. Voor een periode van
zes weken kunnen maximaal vijf
romans en vijf studieboeken worden
meegenomen. Wilt u op uw pasje meer
romans meenemen vraag dan aan de
balie naar een tijdelijk abonnement.

Zomeropenstelling bibliotheek

De negen concerten vinden steeds op
de donderdagmiddag vanaf 15.30 tot
circa 16.15 uur plaats. Donderdagmid-
dag 6 juli bijt Mirjam Berendsen (de ei-
gen organiste van de dorpskerk ) het
spits af. Hierna volgen op de donder-
dagen daarna achtereenvolgens: Jené
Koelewijn uit Zutphen, Wim Dijkstra
Amsterdam, Els Dijkerman Lochem,

Cees van der Poel Hilversum, Ijsbrand
ter Haar Arnhem, Elske te Lindert
Winterswijk, Geert Oldenbeuving Zut-
phen en tot slot Wilbert Berendsen
Zelhem op donderdagmiddag 31 au-
gustus. Aan het concert van Els Dijker-
man uit Lochem op donderdag 27 juli
wordt tevens medewerking verleend
door Harry ten Brinke ( baroktrom-
pet). Aan het concert van Gert Olden-
beuving op donderdag 24 augustus
wordt meegewerkt door cellist Irene
Enzlin uit Zutphen. De concerten zijn
gratis, maar er is wel een collecte voor
de kosten.

Orgelconcerten in dorpskerk
Evenals vorig jaar organiseert ‘Mu-
ziek Dorpskerk’ op het Lohman or-
gel in de Vordense dorpskerk in de
zomermaanden weer een aantal
concerten.

Dinsdagavond 11 juli wordt er vanaf
19.00 uur een rondleiding gehouden
door de naaldbomentuin Pinetum De
Belten. De rondleiding duurt ongeveer
1,5 tot 2 uur. Plaats van samenkomst
ingang landgoed De Belten aan de
Wildenborchseweg 15.

Rondleiding
Pinetum

P.V. VORDEN
Wedvlucht vanaf Perronne over een af-
stand van circa 340 km. H.A. Eykel-
kamp 1, 3, 4, 6, 7, 8, 17, 19; Comb. A en

D u i v e n s p o r t
A Winkels 2, 5; T.J. Berentsen 9, 10, 14;
C. Bruinsma 11, 13, 16; M.M. Tiemes-
sen 12; D.J. Gotink 15; E. Bruinsma 18,
20. Wedvlucht vanaf Borges over een
afstand van circa 620 km: J. Meyer 1, 4;
H.A. Eykelkamp 2, 3, 6, 7; Comb. A en
A Winkels 5; M.M. Tiemessen 8.

LEVER UW NIEUWS

DIGITAAL IN: 

INFO@CONTACT.NL



KWARK-

BOLLETJES
Nu 3 voor

€ 1.00

ZONNE-

PITTEN 

BROOD
Nu 

€ 1.60

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 3 juli t/m 8 juli.

ANANAS
BAVAROISE-

VLAAI

klein € 5.95

groot € 8.95

U zoekt voordelige kinderopvang in huiselijke sfeer?
Of u kunt zelf een vertrouwd opvangadres bieden, tegen een ruime vergoeding?

HEEFT U DE KINDEROPVANG AL GEREGELD,
VOOR NA DE ZOMEVAKANTIE?

KINDEROPVANG RUURLO ZOEKT MET SPOED GASTOUDERS!

Kijk voor meer info op www.kinderopvangruurlo.nl of bel met (0573) 45 35 00.
Erkende kinderopvang! Bij ons GEEN kleine lettertjes in de contracten! Altijd een passende oplossing!

Ruime vergoedingen! Lage kosten!

� �

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

• Koffie met gebak
• Elke zondagavond warm     

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

perkt spare ribs eten 
€10,= p.p.

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

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

    www.oldelettink.nl 

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN:  WEVO DRUK,  TEL. (0575) 51 23 06
ZELHEM:  WEEVERS DRUK,  TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO:  STUDIO CONTACT,  TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE:  WEEVERS ELNA,  TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28

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

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

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

geboortekaarten

trouwkaarten

uitnodigingskaarten

Kom vrijblijvend de monstercollectie bekijken.

De boeken thuis inzien mag ook.

20% KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u bij ons uw familiedrukwerk bestelt.

v . o . f .
s c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f

Zelhem
Tel. (0314) 62 22 67

GERARD BRANDENBARG
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem, tel. (0314) 62 22 67

Aalsvoort 16,  7241 MA  Lochem
Tel. 0573-222333,  Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl 

DEUREN, DEUREN EN
NOG EENS DEUREN!

Openingstijden showroom:
Ma. van 13.00 - 17.30 uur
Di. t/m vr. van 9.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur

Openingstijden magazijn:
Dagelijks van 7.30 - 17.00 uur
Zaterdag van 8.00 - 12.00 uur

ALBOO 
BERKVENSS 
SKANTRAE

KORTINGEN TOT

70%
HEREN o.a.:

McGregor, Camel Active, NBS, Braxx, 
Frans Molenaar en Le Dûb

DAMES o.a.:
Basler, Frankenwälder, 

Gery Weber, Josephine & Co, 
Delmod, Zerres en Rossner e.v.a.

Wij gaan verbouwen, vandaar dat de winkel leeg 
moet. De gehele collectie is afgeprijsd. Kortingen 

kunnen oplopen tot 70%! De beste merken voor de 
laagste prijs. Kom snel langs aan de Dorpsstraat 60.

VERBOUWINGS
OPRUIMING

Onze pasfoto’s

zijn PAS foto’s

Dorpsstraat 20
7251 BB Vorden

Telefoon (0575) 55 28 12

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer

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



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

Onder het motto 'Dat verdient een
bloemetje' werd ter gelegenheid van
deze opening een bloemenactie voor
mantelzorgers gestart. Mantelzorgers
zijn mensen die voor een langere peri-
ode voor een chronisch ziek familie-
lid, een demente ouder of een gehan-
dicapt kind zorgen. 

Zij zijn meestal ongemerkt in de rol
van mantelzorger terecht gekomen
door de relatie die zij met de zorgbe-
hoevende hebben. Als blijk van waar-
dering voor deze zorg werden zij door
bekenden opgegeven voor de bezor-
ging van een bos bloemen. Tevens wor-
den zij gelnformeerd over de onder-
steuning die het Steunpunt Mantel-
Zorg hen kan bieden.

Karin Hogevonder, mantelzorgcon-
sulent: "Als Steunpunt Mantelzorg
willen we het belang van het werk van
de mantelzorger onderstrepen. Het
wordt vaak zo vanzelfsprekend ge-
acht, maar men beseft meestal niet
hoe zwaar deze zorg kan zijn. Ook wil-
len we als Steunpunt mantelzorgers
laten weten dat ze er niet alleen voor
hoeven te staan. Wij kunnen hen op
allerlei manieren ondersteunen, al is
het maar door een luisterend oor te
beiden." Het Steunpunt MantelZorg
van de VIT Oost-Gelderland is geves-
tigd bij de Balie Zorg in het gemeente-
huis in Hengelo.
De openingstijden zijn van maandag
t/m donderdag van 8.30-15.00 uur en
op vrijdag van 8.30-12.30 uur.

Waardering voor mantelzorgers

Afgelopen week werden bij ongeveer 150 mantelzorgers in de gemeente
Bronckhorst een bloemetje bezorgd.  Aanleiding hiervoor was de opening
van het Steunpunt MantelZorg in het gemeentehuis in Hengelo.

Mantelzorger mevrouw Maalderink-Bijenhof krijgt haar bloemetje overhandigd door man-
telzorgconsulent Karin Hogevonder

Ze zijn er niet zo dik gezaaid, boeren
die boeken schrijven vier jaar geleden
begon Henk Graaskamp aan zijn nieu-
we boek. Dit boek "Vrouw zoekt boer"
wil benadrukken dat het vaak niet de
jonge boer is die zo graag een vrouw
wil, maar evengoed zijn er vrouwen
die sterk worden aangetrokken door
de boer de natuurlijke man. Werkend
tussen zijn koeien en op zijn eigen ak-
kers. "Boer zoekt vrouw", gaat te veel
in de andere richting.
Vrouw zoekt boer is ook te lezen als
een pamflet tegen de wijze waarop de
overheid de afgelopen jaren veeziek-
ten zoals BSE en MKZ heeft uitgeban-
nen. In zijn roman gaat hij flink te
keer tegen de boerenvoormannen,
ambtenaren en vooral de minister van
landbouw. Hij moest dat doen, zegt
hij. 

Per decreet uit Den Haag zijn toen he-
le gebieden ontwricht. Veehouders
zijn in de hoek gezet, als kleine jon-
gens behandeld en - als ze de moed
hadden te protesteren tegen de vernie-
tiging van hun vee flink gekort op
hun vergoeding. Voordat hij aan dit
boek begon heeft hij zich verdiept in
de gebeurtenissen in 2001 in de MKZ-
driehoek. Want hij wil niet betrapt
worden op onwaarheden, zegt hij. En
zo heeft hij  onder meer het MKZ-ar-
chief  van een van de vele geruimde
bedrijven bestudeerd.
Graaskamp schrijft over zijn eigen le-
ven en dat leven is voor menig platte-
landsbewoner herkenbaar. Oud-vee-
houder Gerard, de hoofdpersoon in

zijn laatste boek zou Graaskamp zelf
kunnen zijn, zegt, de schrijven. Zou
kunnen, want schrijven is fantaseren.
Achter je computer kun je bedenken
wat je wilt zegt  hij, en dat is het mooi-
ste van schrijven.
Graaskamp noemt zichzelf een 'boer
van gisteren'. Vijftien jaar geleden

deed hij zijn varkens aan de kant,
kocht een caravan en maakte maan-
denlange zwerftochten door Europa.
Hij reisde naar de Verenigde Staten en
Zuid-Afrika en sprak met emigranten.
Al die ervaringen, ontmoetingen en

gesprekken verwerkt hij in zijn boe-
ken. Na Alles gaat voorbij en Een boer
is niet van gister... kwam onlangs
Vrouw zoekt boer uit. Die laatste titel
heeft hij bewust gekozen. Volgens
Graaskamp is de boer tegenwoordig
erg in trek bij stadse vrouwen. Dat ge-
jammer over jonge boeren die niet
aan de vrouw komen, hij kan het niet
meer aanhoren. Het platteland is in,
de natuur is in; boeren worden meer
en meer gezien als een natuurpro-
duct.

De boekpresentatie, geleid door Fons
Rouwhorst, brengt de toegestroomde
bezoekers vele malen een lach op het
gezicht. Het eerste boek werd door een
stand-in van Yvon Jaspers, de presenta-
trice van het televisieprogramma Boer
zoekt vrouw, per paard bezorgd. Het
eerste exemplaar van het Boek werd
door Graaskamp uitgereikt aan de be-
kende cabaretier,schrijver,artiest en
verhalenverteller, Willem Wilterdink
beter bekend als Hulzen Willem uit
Winterswijk. 

Ook wordt Graaskamp tijdens de pre-
sentatie van het boek "zalig" ver-
klaard, al mag hij volgens de goedge-
mutste aanwezige "kardinaal" Hartele-
meeus uit Vorden de titel alleen dra-
gen op zijn eigen terrein. 'En niet te-
gen je vrouw, want dat zou teveel eer
voor je zijn.' De komische bewoordin-
gen van de kardinaal gespeeld door
één van Graaskamps goede vrienden,
doen hem en het publiek denken aan
vijf jaar terug. Toen kwam Prins Bem-
hard, al dan wel niet de echte, op be-
zoek en werd ik geridderd. Dat was bij
de presentatie van mijn vorige boek',
vertelt. Graaskamp enthousiast.

Bij de afsluiting van de presentatie
kijkt de schrijver terug op een 'zeer
leuke' dag. De eerste stapels boeken
worden dan ook al verkocht. Het boek,
"Vrouw zoekt boer" is te koop bij de
Welkoop in Vorden.

"Vrouw zoekt Boer", derde boerenroman
van Henk Graaskamp
Schotschrift tegen het ministerie van landbouw

Op een zeer leuke wijze is het 3e boek, van Henk Graaskamp uit Vorden
ten doop gehouden. Na het eerste boek, " Een boer is niet van gister".
Kwam boek 2. "Alles gaat voorbij". Henk Graaskamp is in 1935 geboren in
Eibergen. Als boer in Vorden heeft hij veranderingen in het boerenbedrijf
van binnen uit meegemaakt. Door tal van activiteiten binnen belangenor-
ganisaties is hij ook goed op de hoogte van de besluitvorming rondom de
agrarische problematiek. In de jaren tachtig verscheen een omvangrijk
feuilleton van zijn hand in ons platteland. Tot verdriet van vele lezers ein-
digde de serie na twee jaar. Bewerkt en geactualiseerd is het verschenen in
boekvorm, "Een boer is niet van Gistern".

Stand-in Yvon Jaspers (Ina Sloetjes) brengt het eerste exemplaar naar de Grasplas
In het vorige jaar werd succesvol een
begin gemaakt met het jeugdvogel-
schieten en zal dit jaar weer zijn ver-
volg krijgen. De jeugdkoning Koen
Menting heeft een bewogen jaar ach-
ter de rug en kijkt met voldoening te-
rug als eerste jeugdkoning van Henge-
lo Gld. Hij zal zeker weer van de partij
zijn. Op woensdag wordt de aftrap ge-
geven van de Kermis vanaf 10.00 uur.
De kermismarkt heeft er dan al een
uur opzitten. Net als vorig jaar wordt
het weer een grote markt en deze
duurt  zeker tot drie uur. Het bleek
een goede zet en de schutterij is dan
ook heel blij met de opzet zoals deze is
geworden. 

Vanaf 19.00 uur strijden de motoren
weer om de eer in de regelmatigheids-
race welke weer een nieuw parcours
krijgt. De route is weer terug over de
Ikink zoals elke motorliefhebber het
graag heeft. Donderdag zijn weer de
traditionele viswedstrijden voor de
jeugd en de 50plussers. 

Op vrijdag zijn de kinderspelen op de
Steintjesweide welke dit jaar in teken
staan van sprookjes. In zaal Wolbrink
gaan de beentjes van de vloer bij het
dubbeltjesdansen vanaf 14.00  uur. Na-
dat een heerlijke paling is verorberd
bij het palingroken gaat de jeugd tot
12 jaar de ballonnen oplaten en de

jeugd tot en met 17 jaar gaat naar de
kinderdisco, de ouderen gaan traditie-
getrouw ringsteken in de Bleekstraat
en sluiten vanaf  21.39 uur de vrijdag
af  bij de Lokale Helden bij Langeler op
de parkeerplaats. Op zaterdag is de
dag voor het vogelschieten. 

De schutterij is de laatste jaren fors
toegenomen doordat er o.a. bieleman-
nen, marketentsters en vendeliers on-
der leiding van officieren zijn bijgeko-
men. Zoals eerder vermeld is er ook
een jeugdkoning en zijn er reeds een
tweetal jeugdvendeliers in actie. Ze
zullen allemaal in actie komen even-
als de nieuwe Beschermheer (burger-
meester Henk Aalderink) en de keizer
(Michel Besselink).

In alle horecabedrijven is op de zater-
dagavond iets te doen in het teken van
de kermis vooral rondom het kermis-
terrein zal het weer een grote drukte
zijn. Op zondag wordt de kermis
voortgezet met een receptie voor het
nieuwe koningspaar tijdens het früh-
shoppen bij de Egelantier vanaf half
twaalf. Na de erewijn zal een vaandel-
hulde worden gegeven om 13.30 uur
voor hotél Leemreis. 

Na deze vaandelhulde start de optocht
waar een nieuwe kortere route wordt
gehanteerd. De jeugd die hier deel-
neemt krijgen allemaal een prijs. Voor
informatie en/of suggesties omtrent
de Hengelse Kermse kunt u  terecht op
de website van de vereniging met de
naam www.emmhengelo.nl

Hengelose kermis komt er
weer aan
De schutterij EMM is reeds volop
in de voorbereiding van de kermis
welke van 12 tot en met 16 juli weer
in Hengelo zal plaatsvinden.

Nu de verbouwing van de bistro klaar
is, presenteert de nieuwe keukenbriga-
de van Hotel Bistro Zalencentrum 'De
Kruisberg' tevens een super formule. 

Er is een grote keus in voor- hoofd- en
nagerechten. Verder bent u hier ook
op het juiste adres voor onbeperkt
eten van spare-ribs en steaks. Het is

aan te bevelen vooraf te reserveren.
Dat kan telefonisch.
Al meer dan 35 jaar is Hotel Bistro
Zalencentrum 'De Kruisberg' in Doe-
tinchem een begrip in de regio voor
bruiloften, feesten, jubilarissen, verga-
deringen, catering en fantastische buf-
fetten, diners barbecues, koffietafels,
lunches en prima overnachtingen. Er
zijn onbeperkte mogelijkheden bij dit
horecacentrum. Natuurlijk staat gast-
vrijheid hoog in het 'horecavaandel'. 

Het horecabedrijf beschikt over een
driesterren hotel met acht kamers.
Het hotel biedt u rust en comfort. De
prachtige omgeving geeft veel gele-
genheid om te fietsen en te wandelen.
Diverse routes lopen langs het hotel.
In hotel 'De Kruisberg' voelt u zich dan
ook echt uit en toch thuis! Het zalen-

centrum bestaat uit verschillende za-
len, waaronder de Serrezaal die erg ge-
schikt is voor bruiloften, feesten, ver-
gaderingen, besloten diners en koffie-
tafels variërend van tien tot 120 perso-
nen. De grote zaal is onder meer ge-
schikt voor groepen vanaf tien perso-
nen tot ongeveer vierhonderd perso-
nen. Deze zaal is uitermate geschikt
voor grotere bruiloften en partijen, di-
ners, vergaderingen en conferenties.
Dankzij het grote podium en de ruime
parkeergelegenheid wordt de zaal ook
vaak verhuurd voor beurzen en ten-
toonstellingen. Ook als het om cate-
ring gaat, bent u bij 'De Kruisberg' aan
het juiste adres. Voor evenementen bij
u thuis of bij uw bedrijf; zij verzorgen
graag 'de inwendige mens', van simpe-
le lunches tot uitgebreide diners. Ho-
tel Bistro Zalencentrum 'De Kruisberg'
is gevestigd aan de Kruisbergseweg
172 in Doetinchem, tel. (0314) 32 41 23.
Fax: (0314) 36 38 21 www.dekruis-
berg.nl e-mail: info@dekruisberg.nl

Prachtige Victoriaanse uitstraling

Nieuwe bistro 'De Kruisberg' sfeervol
Het café bij Hotel Bistro Zalencen-
trum 'De Kruisberg' in Doetin-
chem is verdwenen, maar daarvoor
is een prachtige nieuw ingerichte
bistro voor in de plaats gekomen
met een Victoriaanse uitstraling.
Veel aandacht is besteed aan het in-
terieur met oog voor details. De
nieuwe bistro straalt warmte en ge-
zelligheid uit met een eigentijdse
knusse en ongedwongen sfeer.



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

Wehme.

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

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

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

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

JULI
4 Rondleiding Pinetum de Belten.

5 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege.

6 Klootschietgroep de Vordense pan
6 HSV de Snoekbaars jeugdwedstrijd.

11 Rondleiding Pinetum de Belten.
12 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
12 HSV de Snoekbaars Seniorwed-

strijd.
13 Klootschietgroep de Vordense pan.
13 HSV de Snoekbaars 55+ wedstrijd.
18 Rondleiding Pinetum de Belten.
19 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
20 Klootschietgroep de Vordense pan.
23 HSV de Snoekbaars Seniorwed-

strijd.
25 Rondleiding Pinetum de Belten.
26 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
27 Klootschietgroep de Vordense pan.

De IVN-afdeling Noord-Midden Achter-
hoek organiseert op 5 juli een bijzon-
dere avondwandeling in Vorden. Tij-
dens deze wandeling zullen vleermui-
zen opgespoord worden met behulp
van een detector. Daarom is voor een
iets later tijdstip gekozen dan gebrui-
kelijk, namelijk vanaf 19.30 uur. De

wandeling duurt ongeveer twee uur
en deelname is gratis. Het startpunt is
op het Marktplein bij de NH-kerk in
Vorden. 

Voor nadere inlichtingen kan men bel-
len met Joke te Velthuis: (0575) 55 18
13.

Avondwandeling

Momenteel heeft zij de leiding over de
figuranten die actief meedoen aan het
Spel van Witmond, dat zoals bekend
donderdag 6 juli en vrijdag 7 juli in de
pastorietuin zal worden opgevoerd.
Echtgenoot Jan Borgman heeft dezelf-
de sociale belangstelling voor de ge-
meenschap en bekleedt nog steeds en-
kele bestuurlijke functies. ‘ Nee, nooit
samen met Jan in één bestuur, lijkt me
geen goed idee’, zo zegt Erna lachend.
Een poos terug heeft zij Hank Rietman
opgevolgd als voorzitter van het Oran-
jecomité Vierakker-Wichmond. Daar-
voor was zij al een aantal jaren vice-
voorzitter. Erna: ‘Eigenlijk wilde Hank
Rietman vier jaar geleden al stoppen
en zou ik zijn taak overnemen. Ik heb
de boot toen bewust afgehouden.

Als moeder van op dat moment twee
kleine kinderen en daarnaast nog één
of twee dagen per week als juf voor de
klas, was er op dat moment geen tijd
voor het voorzitterschap. Nu de kinde-
ren wat ouder zijn en naar school
gaan is dat beter te combineren. Hank
Rietman heeft destijds besloten nog
vier jaar aan te willen blijven’, zo zegt
Erna Roeterdink die bewondering
heeft voor de wijze waarop haar voor-
ganger altijd zijn functie heeft uitge-
oefend. Hank is stipt, correct, altijd als
eerste aanwezig, gaat als laatste naar
huis en heeft zich altijd een uitste-
kend ‘bemiddelaar’ getoond. Hoe ik
mij zelf vind? Een beetje moeilijk om

daar antwoord op te geven, maar ik
denk toch wel dat ik een energiek type
ben, dat ik leiding kan geven en dat ik
heel goed naar andere mensen kan
luisteren’, zo zegt de Oranje- voorzit-
ter.

Inmiddels heeft het bestuur van het
Oranjecomité een metamorfose on-
dergaan. Erna: ‘Wij zijn van ’60 plus
naar 40 min’ gegaan, dus qua leeftijd
een veel jonger bestuur. De oudere be-
stuursleden deden het op hun manier
voortreffelijk. De huidige generatie be-
stuursleden werkt anders. De e-mails
zijn in het ‘onderlinge besturen’ niet
meer weg te denken. Best grappig ei-
genlijk. De taken zijn ook veranderd.
Zo is elk bestuurslid het aanspreek-
punt voor een bepaalde commissie.
Zo is bijvoorbeeld bestuurslid Renate
Leisink bij de kinderspelen betrokken.
Dick Somsen bij de ‘dolle dinsdag’,
Ronnie Stokkink (feestterrein) , Renske
Langwerden (PR en tevens 2e penning-
meester).
De overige bestuursleden zijn: Erna
Roeterdink, voorzitter, Henk Garrit-
sen, vice-voorzitter, Gerrit Weenk se-
cretaris en Evert Rozendaal penning-
meester en Alice Franken tweede se-
cretaris.

FEESTTENT
De feestweek in 2006 krijgt een wat
ander karakter. Erna: ‘We hadden de
afgelopen jaren op het feestterrein al-

tijd vanaf het eerste weekend tot het
daarop volgend weekend een grote
feesttent. De kosten van een dergelijke
tent drukken zwaar op de begroting.
We hebben daarom besloten dat er dit
jaar vanaf dinsdag 22 augustus (spelle-
tjes voor de kinderen) tot en met het
tweede weekend een feesttent wordt
geplaatst. Die wordt vrijdag 25 augus-
tus gebruikt voor de prijsuitreiking en
een gezellig samenzijn en op zaterdag-
avond 26 augustus voor de feestavond.
Dat houdt in dat de ‘entourage’ rond
het fietsgebeuren (fietstocht op zon-
dag 20 augustus) door de plaatselijke
horeca wordt geregeld. Zo zal Jubal die
dag bij ‘d Olde Kriet’ muzikale mede-
werking verlenen.

Overigens heeft burgemeester Henk
Aalderink toegezegd de feestweek te
willen bezoeken. Dinsdag 22 augus-
tus, ook wel ‘dolle dinsdag’ genoemd
staat in het teken van sport en spel.
Die avond zal ook het dweilorkest van
Jubal medewerking verlenen. Donder-
dag 24 augustus organiseert de Bejaar-
densoos in het Ludgerusgebouw een
seniorenavond. Klap op de vuurpijl: de
optocht op zondag 26 augustus. 

Erna: ‘Tot op heden zijn er elf wagens
ingeschreven en daar zullen er onge-
twijfeld nog een paar bijkomen. Deze
optocht is een zeer belangrijk evene-
ment voor de samenleving in Wich-
mond en Vierakker. Wijken, buurten,
straten, verenigingen, sommigen zijn
al maanden met de voorbereiding be-
zig. Dat alleen al geeft een gevoel van
verbondenheid. Het komt soms wel
voor dat in een bepaalde wijk of straat
de ‘geest’ even verdwenen is en wat
blijkt: een jaar later nemen ze weer
met een wagen aan de optocht deel!
Bovendien heerst er altijd een leuke ri-
valiteit, want eigenlijk wil iedereen
zich met de mooiste wagen presente-
ren’, zo zegt Erna Roeterdink.

Erna Roeterdink:

'Oranjecomite Vierakker-Wichmond
van 60 plus naar 40 min'

‘ Toen ik negen jaar geleden in het bestuur van het Oranjecomité Vierak-
ker- Wichmond werd gekozen, heb ik heel veel families leren kennen, die
al jaren in deze kernen wonen. Deze kennis dank ik aan de oudere be-
stuursleden uit zowel protestants als katholieke afkomst. Zij kenden ie-
dereen en zo heb ik hen weer leren kennen’, zo zegt Erna Roeterdink. Zelf
is ze afkomstig uit Almen en getrouwd met Jan Borgman. Het echtpaar
woont samen met hun twee kinderen Dirk (8) en Tim (7) in een historische
boerderij in Vierakker. Sinds haar komst naar Vierakker is Erna Roeter-
dink bij tal van activiteiten in Wichmond en Vierakker zowel op sociaal
als cultureel gebied betrokken geweest: oranjecomité, stratenvolleybal
e.d. Ook is zij een aantal jaren voorzitter geweest van de peuterspeelzaal.

Van links naar rechts staand: Renate Leissink, Henk Garritsen, Erna Roeterdink, Ronnie Stokkink. Op de voorgrond: Evert Rozendaal, Ger-
rit Weenk, Dick Somsen. Wel in het bestuur maar niet op de foto: Renske Langwerden en Alice Franken.

De deelnemers vertrokken via het
Medler richting Linde, Hengelo, Vars-
sel en weer terug naar het Medler. On-
danks het warme weer toch nog 60
personen. Onderweg moesten er aller-
lei puzzels opgelost worden. De tocht
werd gewonnen door de groep Barge-
man met 80 punten, 2e is geworden
groep Bouwmeester en Co met 72 pun-

ten, en 3e de groep van A. Knoef met
64 punten. Het Oranjefeest in de Med-
lertol begint vrijdagmorgen op het ter-
rein van de touwtrekvereniging Vor-
den. Daar organiseert de basisschool
de Kraanvogel kinderspelen. Vrijdag-
avond geeft de toneelvereniging Ruur-
lo in de hal van de Medo een uitvoe-
ring van het blijspel ‘Nieuwe liefde en
oud zeer’. Zaterdag 8 juli wordt om
13.30 een begin gemaakt met de tradi-
tionele volksspelen. 
Het Oranjefeest wordt zaterdagavond
afgesloten met een feestavond waar-
aan de partyband ‘De Buren’ mede-
werking zal verlenen.

Fietspuzzeltocht Medlertol
Als voorproefje op het aanstaande
Oranjefeest van het Medlertol
(komend weekend) werd er zondag-
middag een fietspuzzeltocht ge-
houden met een lengte van 20 kilo-
meter.

Blind Sight is 1 van de grootste metal-
corebands van Nederland. De band
gaat al sinds 2001 mee, maar dit jaar

beleven de vier jongens hun werkelijke
doorbraak. Het begon dit jaar met een
tour door Spanje en Portugal en in
maart kwam hun tweede cd, The Ten-
derstrike Salvation, uit. En dat was een
succes! De band speelde daarna nog in
Duitsland, Zwitserland en Italië en ook
vele podia in Nederland zijn al bezocht.
De muziek: zelf zeggen ze belnvloed te
zijn door Metallica, Pantera, Machine
Head en Fear Factory, bands waar ook
veel rockstakeliefhebbers van houden.
Kom dus ook deze zaterdagavond zeker
weer naar de Rockstake!

Blind Sight en Real Hate in de Rockstake
Aanstaande zaterdag weer twee
bands in de Rockstake! We hebben
vaker metalcore in de Rockstake
gehad, maar de liefhebber moet de-
ze avond zeker komen kijken naar
Blind Sight en Real Hate. Met de
eerste band halen we de absolute
top van het genre naar de Rocksta-
ke, de tweede is een goede opwar-
mer om vast in de sfeer te komen.

Temperaturen van boven de dertig
graden nodigen nu niet bepaald uit
om een braderie te bezoeken. 

Met name de verenigingen die dach-
ten om deze zondag de clubkas nog te
kunnen spekken, zoals bijvoorbeeld
de Welfare, verkochten vrijwel niets. 

Het handjevol kinderen dat op de bra-
derie gesignaleerd werd had meer oog
voor een ijsje dan een rondje in de
draaimolen!

Braderie Wichmond
De mensen die zondagmiddag de
moeite hadden genomen om zich
met een stand op de braderie in
Wichmond te presenteren, hadden
alle pech van de wereld.

PONYCONCOURS AALTEN EN
BATHMEN, 1 EN 2 JULI
Er kon uit 2 wedstrijden gekozen wor-
den dit weekend door de ponyruiters
van PC De Graafschap. Zaterdag 1 juli
koos Anke Woerts met haar pony Syd-
ney voor de wedstrijd in Aalten. Dat
pakte goed uit voor haar. In de klasse
L2-DE behaalde zij tweemaal een eer-
ste prijs met 188 en 179 punten. Zon-
dag 2 juli kon er in Bathmen gereden
worden. Nynke Woerts met haar pony

Nina kwam hier uit bij het groen-
springen en eindigde op de tweede
plaats. Sietske Rouwenhorst met haar
pony Sylvia kwam uit in de klasse B-AB
en reed twee keurige proeven waar zij
193 en 200 punten mee scoorde. Dit le-
verde haar een tweede en een eerste
plek op. In de klasse B-C was het Vera
Kingma met haar pony Sunny Boy die
met 189 punten op de vierde plaats
eindigde. Lian Nijenhuis reed met
haar pony Ypsilon in de klasse L2-E. Zij
eindigde met 194 en 188 punten resp.
op een tweede en een vierde plaats.

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

Tijdens de Grand Prix MX 3 klasse
(meetellend voor het wereldkam-
pioenschap) die zondag in Marke-
lo werd gehouden maakte het
team van E.N.E WPM (Erwin Plek-
kenpol, Tom Hemmelder en Mark
Wassink) een uitstekende indruk
en wist het in het zware deelne-

mersveld en onder extreem zware
omstandigheden WK punten te
pakken.

Vordenaar Erwin Plekkenpol behaalde
in het dagklassement een fraaie 12e
plaats. In de eerste manche ging
Erwin vanaf een 25e plek van start en

wist hij zich uiteindelijk naar een 16e
plaats te knokken. 

Vervolgens reed hij een hele goede
tweede manche en handhaafde hij
zich op een twaalfde plaats. 

Dat leverde hem 15 WK punten op.

Erwin Plekkenpol reed sterke Grand Prix
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“Hendrik wat denk iej d’r van ze
bunt toch wel arg drok met het
toerisme in ons Bronckhorst”.
Ze zit biej mekare onder den ol-
den Linde en laot zik de koffie
met koeke good smaken. De
vrouwleu loopt met mekaar in
gerrie eurn tuin en bepraot
elkplantjen appart. Ze wilt met
mekaar nog naor de greunen
winkel. Gert is ene kear mee ge-
west maor dat dutte dus neet
veur ne tweede kear. Geweldig
wat een hoop volk en zo groot
dai d’r zollen verdwalen. En
duur! Laot de vrouwleu maor
met mekaar praoten hoo of ze
kunt zaaien en stekken en ver-
planten. Dat mot toch kunnen?
Vrogger mooder gingk nooit no-
ar zonnen planten winkel en ze
hadde eurn tuin spits veur me-
kare. Hendrik trok een bedacht-
zaam ssmoel en hefok zo zien
gedachten oaver de gemeente-
raod. Al die subsidie’s is in zien
ogen streuijen met geld van een
ander. Van Galeriejen hef hij
gin verstand en een kunstroete
veur beeldhouwers en boetseer-
ders? At ze daor de kost mee
kunt verdienen? Maor toch gin
geld van de gemeente? Ok de
paerdesport krig toch genog
andacht. Iej zeet al mear paerde
as melkbeeste in ons Bronck-
horst. Want die holt de boern op

stal. Dan geeft ze mear melk en
is het voer van de zelfde kwali-
teit. Het antal melkbeeste per
melkboer zal allenig maor gro-
ter worden. Ai onder de hon-
derd beeste blieft dan dooi rech-
tevoort al neet mear met. En
dan hebt ze het oaver het water-
toerisme. Van Hendrik mochten
ze de paaie langs de watergan-
gen en de beake wel is wat toe-
gankelijker maken. Wie gewone
leu, wie zollen graag langs het
water willen lopen. Wie maakt
er niks kapot en betaald allema-
ol waterschapslasten. Of iej no
wel of neet grond bezit en alle-
nig een mooi huus. Wat plaat-
sen steet nog altied een bord
met verboden toegang of ze
hebt er zovulle maai pruttel lao-
ten liggen dai d’r neet lopen
kunt. Het liekt er op dat ze dat
expres zo dood umme het wan-
delvolk weg te hollen. Die grote
spektakel feesten en  braderie-
jen en tentoonstellingen daor
zit uns gewone volk neet op te
wachten. Wanneer ze no rond
fiets zo straks as gemeenteraod
(heel niejschierig ho vulle at d’r
echt met dood an die fietsvier-
daagse) laot ze dan veural kie-
ken naor verbettering van fiets
en wandel paaie. En verfraaiing
van ons grote buutengebied van
ons Bronckhorst.” Gert hef wat

in de krante leazen van een
wark project Delta/Wedeo. Wat
dat  mag betekenen? Ze hebt ja
zo vulle afkortingen dat een ge-
woon mense het neet altied
snapt. Hendrik hef begrepen dat
het een uutbreiding is van Delta
groen gebeurn wat er no al is.
Volk zonder wark een opstapjen
geven. Een betjen met een dwin-
gend karakter. Het liekt Hendrik
een mooie gedachten umme de
raodsleden een opschriefbeuks-
ken mee te geven at ze gaor fiet-
sen en dan  laot notearn wat ze
ziet op den fietstocht an kar-
wijtjes die nog licht te wachten.
Allerlei wark dat lich te wachten
veur verbettering en verfraaing
van onze gemeente. Dat mag
dan geld kosten. Een uutkering
is ok duur en gif mensen gin vol-
doening. En wanneer zonne
fietstocht no echt wat oplevert
laot hun dan veur het gewone
volk is net zo iets probearn?
Maor dan met ne bus  en dan
zonder slaopplaats. Maor ge-
woon in ’t eigen nust terugge
elken aovend. Het mag gerust
wat geld kosten. Ai ne dag uut-
gaot dan betaal iej al rap 50 eu-
ro en dat hebt  wie  d’r best veur
aover umme de eigen gemeente
te learn kennen.

De Baron van Bronckhorst

Rimetaal is een zeer innovatief me-
taalbewerkend bedrijf dat zich bezig-
houdt met de ontwikkeling van o.a.
geluidsgedempte aggregaatomhuizin-
gen en ondergrondse afvalinzamelsys-
temen. Het bedrijf is de laatste jaren
snel gegroeid naar inmiddels zo'n 55
werknemers en groeit nog steeds. Ri-
metaal levert momenteel hoofdzake-
lijk in de Benelux maar ziet enorme
marktmogelijkheden in Duitsland.
Daar de gemeente Bronckhorst mid-
den in het beleidstraject zit om de af-
valinzameling binnen de gemeente te
herstructureren, trokken met name
de toekomstgerichte afvalinzamel-sys-
temen de aandacht. André Baars toon-
de zich zeer gelnteresseerd en stelde
veel vragen. Specifiek ging hij in op de
registratiesystemen waarmee Rime-
taal haar inzamelcontainers uitrust.
Hier zullen zeker nog vervolggesprek-
ken plaatsvinden. Van het uiterst mo-
derne machinepark waarmee Rime-
taal haar producten nog compleet zelf
in Vorden produceert was het voltalli-
ge gezelschap erg onder de indruk.
Het was dan ook een geslaagd bezoek
waarbij alle aanwezigen goede indruk-
ken hebben meegenomen.

College van Burgemeester en Wethouders
op bezoek bij Rimetaal te Vorden

Het college van burgemeester en
wethouders houdt nog steeds elke
tweede dinsdagmiddag vrij voor de
kennismaking met het bedrijfsle-
ven in Bronckhorst. Het laatste be-
drijfsbezoek voor de zomervakan-
tie vond dinsdag 27 juni bij Rime-
taal B.V. in Vorden plaats.

V.l.n.r. de heren Nas en Glasbergen (wethouders), Tiecken (bedrijfsfunctionaris), Aalderink
(burgemeester), Fortuin en Wolbrink (directie Rimetaal), Baars (wethouder) en Van Gog
(gemeentesecretaris).

"Jij moet hem aan, dus jij mag kiezen.
Zeg het maar." Ondertussen gingen
oma en haar moeder verder met kle-
ding uitzoeken. Af en toe spraken ze
het meisje nog bemoedigend toe of zij
al een keus had gemaakt. Ik vond het
van mijzelf heel knap dat ik het
schouwspel gadesloeg zonder com-
mentaar of goedbedoelde opmerkin-
gen te plaatsen. Tot, na ruim een hal-
fuur, haar rechterhand met tod naar
voren wees en het leek erop dat het
meisje "De Jas" voor de winter had uit-
gezocht. "Ah nee", zei de moeder en
pakte de andere jas. "Deze vinden ma-
ma en oma veel mooier".

De winkel en alles erom heen was een
heel leuke ervaring, de omgang met
de kinderen was nog het meest inspi-
rerend. Ik had graag meer activiteiten
willen ontwikkelen met de winkel als
uitvalsbasis, maar helaas het ontbrak
altijd aan tijd. Dat is wat ik nu meer ga
krijgen, iets meer vrije tijd om ook an-
dere dingen te kunnen doen. Toch zal
ik alle kinderen, de opa 's en oma's en

vaders en moeders nooit vergeten. Zij
allen hebben deze tijd voor mij onver-
getelijk en absoluut de moeite waard
gemaakt. 

Zonder een aantal mensen was ik zelf
nooit zover gekomen, die wil ik dan
ook in het bijzonder noemen, want zij
waren ook de winkel. Janita, vanaf het
allereerste begin erbij, Carolien die na
een half jaar ons team kwam verster-
ken en Roos die er nu alweer twee jaar
bij hoort. Ook zij gaan verder met an-
dere activiteiten. We hebben met zijn
vieren die winkel neergezet en nu is
het tijd voor wat anders. Namens ons
vieren, allemaal ontzettend bedankt. 
Janita, Carolien, Roos en Yvonne. 

Nb. 
Yvonne Jeugdmode zal worden voort-
gezet via het internet, de webwinkel
zal heten www.yvonnejeugdmode.nl
wilt u worden ingelicht als de webwin-
kel online is, mailt u dan uw e-mail
adres naar yvonnejeugdmode@xs4all.nl
U krijgt dan vanzelf bericht.

Allemaal ontzettend bedankt
Een hele ervaring rijker

Het kind zei niets terug en oma ging zich ermee bemoeien. "Zeg maar wel-
ke vind je het mooiste, deze jas of deze jas." Nog steeds zweeg het kind in
alle toonaarden. Sterker nog, ze gunde de jassen amper een blik waardig.
Ik kon het kind best begrijpen, want de ene jas was roze en de ander jas
was roze, bijna identiek, er zat alleen een kwaliteitsverschil en een prijs-
verschil in. Ik schatte, de leeftijd van het meisje, zelfs als ze heel groot
voor haar leeftijd was, op hooguit twee jaar, dus ik begreep dat kiezen op
kwaliteit en prijs voor haar toch iets te veel gevraagd was. Helaas konden
oma en haar moeder ook niet kiezen dus de vraag werd opnieuw gesteld.

"Jij mag het zeggen, deze of deze."sprak de moeder tegen het kleine meisje.

Spektakel in Groenlo
De opening van de eerste etappe
van de Achterhoek Spektakel
Toer is nog in volle voorberei-
ding. Dat het een spektakel gaat
worden is duidelijk. Op 14 juli om
17.00 uur zal bij de Muziekkoepel in
Groenlo deze gebeurtenis plaats vin-
den. Gelukkig is dan de Toer vanaf
de middag aan de gang en is de Mos-
tar Sevdah Reunion Band met Ljilja-
na Petrovic Buttler van Sarajevo al
aangekomen.
Zeker is, dat er voor de schoolkinde-
ren van de gemeente Oost Gelre een
grote ballonwedstrijd  wordt georga-
niseerd. Ieder schoolkind, dat nog
niet op vakantie is, maakt dan kans
op een Ballonvaart, samen met het
gezin, boven de Achterhoek. Deze
eerste prijs is beschikbaar gesteld
door Grolsch. De tweede prijs komt

van Erve Kots, de winnaar (m/v) kan
daar met het gezin lekker pannkoe
gaan eten.
Voor de derde prijs kan de winnaar
met zijn of haar klas naar bakkerij
Wissink in Groenlo voor een heerlij-
ke ijsco. De voorbereiding van de
Achterhoek Spektakel Toer heeft la-
ten zien, dat de samenwerking met
de deelnemende gemeenten en met
het zakenleven heel goed is. Ieder-
een vindt dat die Toer er moet ko-
men en dus komt  die er. Van twaalf
tot twaalf zijn er in Groenlo zo'n
veertig voorstelling en de toegang is
overal gratis !!!
Na Groenlo komt Ulft op 16 juli. Zel-
hem en Winterswijk zijn dan nog
aan de beurt op 21 en 23 juli Je zou
er toch haast de vakantie eventjes
voor uitstellen.



Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk
LICHTENVOORDE
� 0544 - 377008

BORCULO
� 0545 - 273320

FAX: 0545 - 274743
MOBIEL: 06 - 18976218

Atelier Henk Eggersman
Oude trouwring vermaken

in modern sieraad - verkoop -
reparaties • Bronzen beelden

Burg. Galleestr. 8, Vorden
Wo. t/m za. 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 55 07 25

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06

Mobiel: 06 53553304
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
I.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

Het kacheltje
Vincent Spiegelenberg

Verkoop van Pellet-,
Hout-, Gas-  

en Speksteenkachels
op afspraak 06-17 23 61 00

Vorden

www.hetkacheltje.nl

Tevens snoeispecialist voor uw

tuin, bomen en fruitbomen

        "heerlijk ontspannen
   in een badkamer
            van Elsinghorst "

Elsinghorst, alles onder één dak...
Als comfort en design precies op elkaar zijn afgestemd, voel je je lekker. Door eenvoud stralen 

onze badkamers rust uit. Alle elementen zijn in harmonie met elkaar en kunnen verder met uw 

persoonlijke wensen gecombineerd worden. Voor advies, begeleiding en realisatie heeft u maar 

één partner nodig. Wij nemen u al het werk uit handen, van eerste schets tot oplevering!

Elsinghorst Tegels & Sanitair  Europark 1  7102 AN Winterswijk   
Telefoon 0543 52 07 81   www.elsinghorst-tegels.nl

Bruggink. Alles in één hand. Plezierig wonen wil ieder-

een. Een plezierige woning vinden, zeker als die gecombineerd moet

worden met werken is niet altijd makkelijk. Bent u op zoek naar een

geschikt kavel of pand voor woning of utiliteitsbouw? Informeert u dan

eens naar de mogelijkheden die onze projecten u te bieden hebben.

Want wij bouwen onze projecten naar uw wens.

Molenweg 11 7055 AW  Heelweg/Varsseveld  T 0315 24 29 29  www.bruggink-bv.nl

... vakkundig gebouwd!

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.langeler-partycentrum.nl

Ontwerp en realisatie internetsite’s
Softwareontwikkeling • Systeembeheer

t 0575 51 15 74 
www.adviespunt.info

AdviesPunt
voor goede zaken

j u r i d i s c h

Wij halen 
voor U uw recht

Schakel Juridisch 
Adviespunt in.

Betaalbaar en bij u 
in de buurt.

Bloembinder i j  vo f

Zutphenseweg 64
7251 DL  Vorden
Tel. 0575-551508
Fax 0575-553070
E-mail: info@kettelerij.nl 
Internet: www.kettelerij.nl

VAKANTIESLUITING 
17 juli t/m 14 augustus

Voorafgaande bieden wij u de mogelijkheid 
te profiteren van enorme kortingen:

10 / 20 / 30 / 40 / 50% 
op donderdag 13 juli, 

vrijdag 14 juli,  

zaterdag 15 juli!
n.i.c.m. andere acties

Nieuwe openingstijden vanaf dinsdag 15 augustus:
dinsdag t/m vrijdag van  10.00 / 18.00 uur
zaterdag van 10.00 / 17.00 uur

Tel: 06-53362300 of 0575-462892
E-mail heesterhof@hotmail.com  
website www.deheesterhof.nl

In de maanden JULI & AUGUSTUS 
alleen op zaterdag GEOPEND

Op deze zaterdagen 

10% KORTING
op in voorraad zijnde planten!

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen
zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle
levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 464000
of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

Verf

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Bi i

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do 

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)
(0575) 46 40 00

HET IS NU DE TIJD VOOR:
UW BUITENSCHILDERWERK8 JULI

BOULEVARD
ROCKSTAKE:

BLIND SIGHT 
& REAL HATE

NIEUW!
OP ZOMERZATERDAGEN

HAP-STAP RADSTAKE
RESERVEREN

0315-241258
De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16



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

Door het aanbieden van een mooi boe-
ket bloemen en promotie artikelen
van de gemeente Bronckhorst aan Ria
Vehof uit Diepenheim bij de Wilden-
borcherhof, waar alles was voorbereid
voor een leuke ontvangst voor de lo-
pers, verwelkomde burgemeester Aal-
derink de Barchemse vierdaagse bin-
nen de grenzen van de gemeente
Bronckhorst. "Voor ons een mooi aan-
knopings punt voor het toerisme bin-
nen onze gemeente", zei burgemees-
ter Aalderink. 

De gemeente wil het toerisme graag
verbeteren en attractiever maken, zo-

dat de bezoeker van de gemeente nog
eens vaker terug keert naar de ge-
meente Bronckhorst. Vandaar dat
men ook een goede samenwerking na-
streeft met bijvoorbeeld de Barchemse
vierdaagse. Voorzitter Jacobus Trijs-
burg van de Barchemse vierdaagse
was ook erg verheugd over het feit dat
de gemeente uit eigen initiatief deze
ontvangst heeft geregeld."Het blijkt
dat de vierdaagse steeds beter begint
te leven gezien het feit dat steeds meer
doortocht plaatsen de moeite nemen
om iets te regelen voor de lopers. En
dit biedt veel perspectief voor de toe-
komst"aldus de heer Trijsburg.

De Barchemse Vierdaagse is begonnen
als 2-daagse maar wordt tegenwoordig
ook gezien als een goede voorberei-
ding voor de alom bekende Nijmeegse
vierdaagse. De lopers, waaronder ook
veel nordic walkers, hebben de keuze
uit 20, 30, 40 of 50 km. De stichting or-
ganiseert deze vierdaagse samen met
wel 125 vrijwilligers. Waar het vroeger
bij de 2 daagse nog gebruikelijk was
dat de deelnemers aan het eind van de
dag weer huiswaarts keerden, zo is het
bij de vierdaagse al zover dat 50 % van
de deelnemers hier overnacht in een
hotel of op de camping. 

Dit jaar lopen er ± 1050 deelnemers
mee waarvan inmiddels 50 % van bui-
ten deze regio, zelfs uit het buitenland
zijn er al lopers geregistreerd.

Burgemeester Aalderink ontvangt de 
Barchemse vierdaagse in de gemeente Bronckhorst

Afgelopen vrijdag werd de route van de Barchemse vierdaagse door de ge-
meente Bronckhorst gelopen. Een mooie gelegenheid om middels dit eve-
nement de gemeente nog eens extra onder de aandacht te brengen.

Burgemeester Aalderink biedt aan mevr. Vehof een bloemetje aan namens de gemeente Bronckhorst, voorzitter Trijsburg kijkt goedkeurend toe

Deelnemers van de Sheepdog Trials
waren Top handlers uit Europa, die
streden om de felbegeerde ‘Dutch
Open Trofee’. Na twee intensieve da-
gen met vele runs, werd de uitslag be-
kend gemaakt. De handlers die het
hoogst eindigden waren allemaal af-
komstig uit Nederland! De ‘Dutch
Open Trofee’ werd gewonnen door
Ron Snoeck. Op de tweede plaats ein-

digde de wereldkampioen van 2005,
Serge van der Zweep. Een derde plaats
was voor Marcel Boender.
Op het wedstrijdterrein werd een plat-
telandsfair gehouden, waar het de
tweede dag wel drukker was dan de
eerste. Het was warm, maar toch wer-
den er veel bezoekers verwelkomd.
Het Shantykoor ‘Spontaan’ uit Anger-
loo zong zondags zijn liederen in de

tent op het terrein, waar veel belang-
stelling voor was.
Op het terrein rond de Vleesboerderij
werd op zondag 2 juli een gezellige
Harmonicadag gehouden. Op de deel
werden podiumoptredens verzorgd
door ‘De Trekkebuuls’, ‘De Harmoni-
canen’, ‘Tegeliek’, ‘Halle Heide’, ‘Die
Lustige Vagabunden’, de ‘Jan Heuskes-
band’, ‘Die Grenzland Steier’, ‘Gemu-
deluk An’, ‘Die Brucktalers’ en ‘De Jon-
gens’. Daarnaast speelden deze groe-
pen in de tuin.
Het was een gezellig druk weekeind
en Gerrit Garritsen is zeer tevreden
over het bezoekersaantal van de beide
evenementen.

Sheepdog Trials én Eerste Harmonicadag

Op 1 en 2 juli 2006 werden bij Vleesboerderij Garritsen in Toldijk de Dutch
Open Sheepdog Trials gehouden, internationale wedstrijden met border-
collies. Op het wedstrijdterrein was tevens een plattelandsfair en een
springkussen en een bult zand voor de kinderen. Op zondag 2 juli werd
rond de boerderij tevens de eerste Harmonicadag Toldijk gehouden in sa-
menwerking met ‘De Trekkebuuls’ uit Hengelo gld.

Die Grenzland Steier

KREEFTENFESTIVAL
De Dutch Canadian Foodline is de vis-
specialist van ‘Het Wapen van Bronk-
horst’. De kreeft wordt geserveerd op
een schaal, een kilo per persoon. Hier-
bij is kreeftensaus, frites, salade en
mayonaise inbegrepen.

Voor de echte liefhebber is een menu
samengesteld met verse kreeftensoep
vooraf, als hoofdgerecht kreeft en een
dessert van verse aardbeien met slag-
room.

BARBECUEFESTIJN
In augustus 2005 werd het eerste bar-
becuefestijn gehouden. In de week van
2 tot en met 6 augustus 2006 wordt dit
succesvolle evenement herhaald en
voor deze week is veel zon beloofd. De
chef-kok staat buiten op het terras aan
de barbecue en bereid ter plekke het
vlees. Café Restaurant “Het Wapen van
Bronkhorst” is aan het Gijsbertplein
1344 no. 1, 7226 IJ Bronkhorst, tel.
0575-451265. Het nieuwe e-mailadres:
info@wapenvanbronkhorst.nl

Zomeractiviteiten bij ‘Het Wapen van Bronkhorst’

Kreeftenfestival 
en Barbecuefestijn

In Café Restaurant ‘Het Wapen van Bronkhorst’ in Bronkhorst wordt
geopend met een bijzondere zomerverrassing. In nauwe samenwerking
met de eigen visspecialist, de Dutch Canadian Foodline uit Zutphen is er
van 3 tot en met 31 juli 2006 een kreeftenfestival. Daarna, in de week van
2 tot en met 6 augustus wordt de tweede barbecueweek gehouden.

De afsluitbare schutsluis maakt on-
derdeel uit van de hoogwaterkering.
Ze geeft vanuit de Oude IJssel toegang
tot de Oude Loop, waar nog acht
woonboten liggen afgemeerd. De
draaibrug ontsluit de nabij gelegen
woning, jachthaven en camping.
De mensen zijn blij dat de brug weer
op zijn oude plek is. “Nu kunnen de
woonarken erdoor voor onderhoud of
vervanging,” aldus een woonbooteige-
nares. De eigenaar van de jachthaven,
de heer Jansen vindt het puur een
stukje nostalgie, schitterend voor
mensen in de boten. De brug heeft
geen functie meer, maar is wel belang-
rijk, het hoort bij Laag Keppel.
Er was veel belangstelling in het terug-
plaatsen van de 4,4 ton wegende brug.
Aanwezig waren de heren W. Hagens
en C. Hofs van monumentenzorg van
de gemeente. De heer Hagens heeft
het project begeleid vanaf de voorma-
lige gemeente Hummelo en Keppel.
Onder burgemeester Haasjes werden

destijds de voorbereidingen voor dit
project uitgevoerd. Daarnaast was de
heer Ronald Stapelbroek aanwezig als
projectcoördinator van het Water-
schap Rijn en IJssel. Ook omwonenden
kwamen een kijkje nemen.
De restauratie van het geheel is opge-
nomen in de uitvoering van de Ecolo-
gische Verbindingszone Oude IJssel.
De omgeving van de schutsluis wordt
opgenomen in een wandelroute voor
de historische kern van Laag Keppel.
De restauratie is mogelijk gemaakt
door medefinanciering van de provin-
cie Gelderland, de gemeente Bronck-
horst en Euregio in het kader van In-
terreg IIIA. De totale kosten bedroegen
€ 410.000,--. BV. Bouwbedrijf Hoffman
draagt de verdere zorg over de brug,
voor wat betreft de houten delen.
Daarnaast wordt de laatste hand nog
gelegd aan de sluis zelf, waarvan de
voegwerkzaamheden in de afronden-
de fase zijn. Voor de bouwvak 2006
moet het geheel gereed zijn.

Plaatsing monumentale brug

De draaibrug over de schutsluis in de voormalige loop van de Oude IJssel in
Laag Keppel is volledig gerenoveerd. Vanaf december 2005 is er gewerkt aan
de restauratie door Smederij Oldenhave uit Vorden. Op donderdag 29 juni
2006, werd die stalen draaibrug uit de negentiende eeuw herplaatst. Rond
09.00 uur arriveerde de brug op de plaats van bestemming in Laag Keppel.
Een stuk historie van de scheepvaart op de rivier werd in ere hersteld.

De brug van Laag-Keppel werd vanuit de Smederij op de dieplader gezet, waarna deze
naar het sluitcomplex werd gebracht en gemonteerd.



Hieronder vindt u het (nagenoeg) de-
finitieve schema van de zomertoer. 

Schema
• Dag 1, maandag 10 juli, vertrek

08.00 uur uit Vorden vanaf hotel
Bakker. De route van die dag is
Vorden - Veldwijk - eindpunt ta-
veerne ‘De Wildenborcherhof’,
Wildenborchseweg 6 in Vorden,
rond 18.00 uur. Tussen 08.30-
10.30 uur spreekt het gezelschap
met de Bronckhorster midden-
stand en tussen 11.00-13.00 uur is
een gesprek met het bedrijfsleven
in onze gemeente gepland. De
lunch is rond 13.00 uur bij zwem-
bad ‘In de Dennen’, Oude Zutphen-
seweg 7 in Vorden. Om 16.00 uur
staat een bezoek aan ‘Urtica de
Vijfsprong’ (een therapeutische
werk- en leefgemeenschap) in
Vorden op het programma. ’s
Avonds wonen de vertegenwoordi-
gers van de raad en b en w in
Steenderen de voetbalwedstrijd
tussen SV Steenderen en De
Graafschap bij. Vervoer hier naar
toe gaat met het openbaar vervoer
(Regiotaxi)

• Dag 2, dinsdag 11 juli, de dag start
met tussen 08.00 en 10.00 uur een
openbare b en w-vergadering bij
‘De Wildenborcherhof’, 10.15 uur
vertrek vanaf ‘De Wildenborcher-
hof’. De route van deze dag is
Mossel - Kranenburg - Medler -
Linde - Varssel - Veldhoek met als
eindpunt sportcomplex ‘de Veld-
hoek’, Varsselseweg 55 in Veld-
hoek om 18.30 uur. Tussen 11.00-
12.30 uur bezoekt het gezelschap
de kern Kranenburg. De lunch is
rond 13.00 uur in ‘’t Proathuus’,
Lindeseweg 23 in Linde. Rond

14.00 uur worden kasteel ‘De
Wiersse’ en de tentoonstelling
‘Gezichten van De Wiersse’ aan-
gedaan. ‘s Avonds zijn er twee
themabijeenkomsten bij sport-
complex ‘de Veldhoek’: van 20.00-
21.30 uur over kastelen en land-
goederen en vanaf 21.30 uur over
de toekomst van het motorrace-
circuit de Varsselring  

• Dag 3, woensdag 12 juli, vertrek
08.00 uur van sportcomplex ‘de
Veldhoek’. De route is Veldhoek -
Dunsborg - Halle Heide - Halle -
Halle Nijman - Heidenhoek - Was-
sinkbrink - Winkelshoek - Zelhem.
De groep gaat in ieder geval langs
bungalowparken ‘’t Zonnetje’,
‘Vosseveen’, ‘Wolferswoud’ en
‘Bos en Enk’. Lunch rond 13.00
uur in Halle. Vanaf 18.30 uur
avondprogramma (tussen 20.00-
21.30 uur bijeenkomst over per-
manente bewoning van recreatie-
woningen en vanaf 21.30 uur over
plattelandsvernieuwing) en over-
nachting op camping ‘De Betteld’,
Aaltenseweg 11 in Zelhem

• Dag 4, donderdag 13 juli, vertrek
08.00 uur vanaf ‘De Betteld’ in
Zelhem. De route is Oosterwijk -
Velswijk - Wittebrink - Hummelo -
Laag Keppel - Hoog Keppel -
Voor-Drempt - Eldrik - Achter-
Drempt - Olburgen. De lunch is in
de omgeving van Eldrik rond 13.00
uur. De avond brengt het gezel-
schap door op camping ‘Dorado
Beach’, Pipeluurseweg 8 in Olbur-
gen vanaf 18.30 uur. Vanaf 20.00
uur is er een bijeenkomst over (de
mogelijkheden van) watertoeris-
me in Bronckhorst. Hierbij zijn on-
der meer recreatieondernemers,
rijkswaterstaat, het waterschap

en vertegenwoordigers van de
havens in Doesburg en Doetin-
chem aanwezig  

• Dag 5, vrijdag 14 juli, vertrek 08.00
uur vanaf ‘Dorado Beach’ in
Olburgen. De route is  Rha -
Bronkhorst - Steenderen - Covik -
Baak - Vierakker - Wichmond.
Lunch in zaal ‘Den Bremer’,
Zutphen Emmerikseweg 37 in Tol-
dijk om 13.00 uur. Avond en over-
nachting bij Eko Boerderij ‘’t Bos-
huis’, Boshuisweg 8 in Vierakker
vanaf 19.00 uur

• Dag 6, zaterdag 15 juli, vertrek om
08.00 uur vanaf Eko Boerderij 
‘’t Boshuis’. De route van deze

laatste dag is Delden - Noordink -
Bekveld - Keijenborg - Hengelo,
finish bij het gemeentehuis aan de
Raadhuisstraat om 15.00 uur. Als
eerste staat deze dag een bezoek
aan zorgboerderij ‘’t Hofhuis’ (Baak-
seweg in Vorden) bij kasteel Hack-
fort in Vorden op het programma.
Rond 10.00 uur is de groep aanwezig
op de Steintjesweide in Hengelo bij
het vogelschieten. Picknicklunch
rond 13.00 uur in buurtschap
Bekveld

Openbare b en w-vergadering 
Burgemeester en wethouders
vergaderen iedere dinsdag om

besluiten te nemen over bijvoor-
beeld verzoeken en beleidsplannen.
Normaal gesproken vinden deze
vergaderingen achter gesloten deu-
ren plaats. Tijdens de zomertoer
willen we u echter graag de moge-
lijkheid bieden eens bij zo’n verga-
dering aanwezig te zijn. Op dinsdag
11 juli tussen 8.00 en 10.00 uur is er
daarom een openbare b en w-verga-
dering bij ‘De Wildenborcherhof’ in
Vorden. Wilt u wel eens weten wat er
tijdens een b en w-vergadering aan
de orde komt? U bent van harte
welkom op 11 juli!

Themabijeenkomsten in de avond
Voor vrijdag 14 juli staat nog geen
avondprogramma gepland. Wilt u 
de vertegenwoordigers van b en w
en de raad dan spreken over uw
wijkvereniging, project of bedrijf 
of over een ander onderwerp/
product, bel of mail ons directie-
secretariaat, mevr. G. Nijland, voor 
6 juli op tel. (0575) 75 03 84 of e-mail
g.nijland@bronckhorst.nl. Ook voor
meer informatie over de zomertoer
en het programma kunt u bij haar
terecht. 
Belangstellenden zijn van harte
welkom om de thema bijeenkom-
sten, over een onderwerp dat hen
aanspreekt, bij te wonen.

Jaargang 2
Nr. 27
4 juli 2006

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Raad en college van Bronckhorst op zomer(fiets)toer
langs de kernen
Definitief schema nagenoeg bekend
Onder het motto: ‘De gemeente komt naar je toe deze zomer’ gaat een
aantal raads- en collegeleden van 10 t/m 15 juli een fietstocht door de
gemeente maken. Het doel is inwoners, maatschappelijke organisaties en
bedrijven ontmoeten en projecten en bezienswaardigheden bekijken. Zoals
de kastelen, musea, bedrijfsterreinen, scholen, bibliotheken, dorpscentra,
sportverenigingen/-complexen, plattelandsvernieuwings- en nieuwbouw-
projecten etc. Inwoners, (wijk)verenigingen, instanties of bedrijven kunnen
tijdens de route spreken over onderwerpen die hen na aan het hart liggen.
Langskomen kan tijdens de route in één van de dorpen of buurtschappen,
bij de lunch of ‘s avonds als de groep op de camping staan. Een stuk mee-
fietsen mag ook!

Mensen zetten nog wel eens vraag-
tekens bij de (gescheiden) inzame-
ling van afval. In deze laatste
bijdrage uit de serie ‘Afvalmisver-
standen van de week’ een ant-
woord op het afvalmisverstand:

Bij afvalbrengpunten en het kring-
loopbedrijf kunnen we alles kwijt

In het dorp of op een verjaardags-
feestje heeft u vast ook wel eens ge-
hoord dat iemand het afval niet kwijt
kon bij de afvalbrengpunten in
Steenderen, Vorden en Doetinchem
of één van de kringloopbedrijven
waar de gemeente mee werkt? Dat
kan. Om te voldoen aan wettelijke
regels en om de kosten in de hand te
houden, gelden namelijk enkele
spelregels.  Op de ‘lokale’ afval-
brengpunten kan op een aantal za-
terdagen 0,25 m3 gescheiden grof

afval gebracht worden (zie de afval-
kalender of www. bronckhorst.nl
voor de afvalsoorten). Doel van de af-
valbrengpunten is het beter schei-
den van afval, dat gemakkelijk bij het
restafval wordt gedaan. In die zin
voldoen de brengpunten ook. Ver-
groting van deze afvalbrengpunten is
gezien de omvang van de terreinen
en de bestemming van nabij gelegen
gronden niet mogelijk en wenselijk.
Het gratis aan kunnen bieden van het
afval is met name bedoeld om de
drempel van het wegbrengen van
kleine hoeveelheden afval te verla-
gen. Als de gemeente grotere hoe-

veelheden en andere afvalstromen
toestaat, stijgen de kosten en beta-
len burgers met weinig grof afval
voor andere burgers met veel grof
afval. 

Bij de kringloopbedrijven speelt
soms ook de verkoopbaarheid een
rol. In een periode dat er veel van
een bepaald product wordt aange-
boden, puilen de winkels en opsla-
gen uit en kan het kringloopbedrijf
er nergens mee naar toe. Wij advi-
seren u contact op te nemen met
het kringloopbedrijf voor meer
informatie.

Afvalmisverstand van de week

Burgemeester Aalderink: Fietst u mee ergens tussen 10 en 15 juli?



Gemeente reikt handige informatiemap uit aan
uitkeringsgerechtigden
Om haar uitkeringsgerechtigden
nog beter te informeren over wat 
het inhoudt om uitkeringsgerechtig-
de volgens de Wet Werk en Bijstand
in Bronckhorst te zijn, heeft
de afdeling Werk, inkomen
en zorg van de gemeente
haar klanten onlangs voor-
zien van een uitgebreide in-
formatiemap. De informatie
in de map gaat in op zaken
waarmee mensen met een
uitkering te maken krijgen
zolang ze nog geen werk
hebben gevonden en vertelt
ook wat de gemeente doet
om hen te helpen om een
baan te vinden. Daarnaast
staat er informatie in over
wat er allemaal bij een uit-
kering komt kijken en wat
verplichtingen en rechten
zijn. Het is niet alleen een
handig naslagwerk, maar
ook een bewaarmap. 

Achter speciale tabbladen kunnen
klanten folders, formulieren,
nieuwsbrieven en beschikkingen
bewaren.

De steenuil: nog steeds een bron van zorg?

Een aantal jaren geleden zijn in
Steenderen, Hengelo en Zelhem
diapresentaties gehouden om dui-
delijk te maken dat de steenuil in het
Achterhoeks landschap nog regel-
matig voorkomt, maar dat ook hier
de achteruitgang zichtbaar wordt.
Hoe is het met het ’katuultje’ in die
zes jaar gegaan? Zet die achteruit-
gang door? Op 6 juli a.s. bent u wel-
kom in heem- en siertuin Aldenhae-
ve aan de Haitinkweg 8 in Zelhem

om een antwoord te krijgen op deze
vragen. U kunt genieten van mooie
filmbeelden van kleine uiltjes in de
nestkast en pubers buiten de nest-
kast. De gevaren die een uilengezin
bedreigen, komen uitgebreid aan de
orde. Op deze avond worden ver-
schillende typen nestkasten gede-
monstreerd en liggen folders ter in-
zage. De avond begint om 19.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer en 

mevrouw Beersma tel. (0313) 
47 24 97 of de gemeente Bronck-
horst, mevr. W. Kempers tel. (0575) 
75 03 77.

Op vakantie? Nieuw paspoort vanaf 26 augustus a.s.
Op 26 augustus 2006 wordt een
nieuw model paspoort en Neder-
landse identiteitskaart ingevoerd. 
In deze reisdocumenten zit een 
chip, die ook gebruikt moet kunnen
worden voor automatische gezichts-
herkenning. De internationale eisen
voor pasfoto’s voor deze reisdocu-
menten zijn daarom anders dan 
de huidige eisen. Houd u er nu 

vast rekening mee dat de pasfoto’s
die de komende weken gemaakt
worden volgens de huidige eisen,
vanaf augustus misschien niet 
meer gebruikt kunnen worden 
voor de aanvraag van een reis-
document of voor de bijschrij-
ving van kinderen in een
reisdocument. De belangrijkste
wijzigingen zijn: alleen nog

kleurenfoto’s, lichtgrijze egale
achtergrond en neutrale blik van
degene op de foto, waarbij de mond
gesloten moet zijn. Voor een
nauwkeurig overzicht van de eisen
verwijzen wij u naar de bijlage op
onze website www.bronckhorst.nl 
onder ‘nieuws’. Ook kunt u de 
eisen vinden bij het product
‘paspoort’ op de website.

Openbare bekendmakingen 

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

Aanvragen
Monumentenvergunningen
• Achter-Drempt, Zomerweg 19, voor de restauratie van de kerktoren van de H. Willibrorduskerk
• Baak, Molenweg 24, voor de interne en externe verbouw van de boerderij (gemeentelijk monu-

ment)
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 7, voor het plaatsen van drie dakramen
• Vorden, Zelstweg 1, voor de restauratie van de bijschuur

Van 6 t/m 19 juli 2006 liggen de bouwplannen tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage
bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Binnen genoemde termijn kan een
ieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken aan b en w.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Achter-Drempt, 16, 17 en 18 september 2006, stichting St. Willibrordus, kermis op een perceel

aan de Zomerweg en het houden van een optocht met versierde wagens door Voor- en Achter-
Drempt op 18 september 2006

• Drempt, 15 september 2006, het plaatsen van een feesttent en het houden van een familiefeest
(met live muziek) op het perceel hoek Hulzevoortseweg/Zomerweg

• Drempt, 17 en 18 september 2006, het plaatsen van een feesttent en het houden van live mu-
ziek op het perceel hoek Hulzevoortseweg/Zomerweg t.b.v. de Dremptse kermis

• Halle, 30 juli 2006, van 09.00 tot 17.00 uur, Notmai Producties, kofferbakverkoopmarkt op het
perceel Varsseveldseweg 8

• Halle, 7 t/m 9 september 2006, stichting Nijmansfeest, school- en volksfeest met diverse spe-
len, o.a. vogelschieten en andere schietvermaken en een sterrit, 7 september, van 19.00 tot
24.00 uur, 8 september, van 13.00 tot 02.00 uur de dag daaropvolgend, 9 september, van 11.00
tot 02.00 uur de dag daaropvolgend, kansspel tijdens toneelavond

• Hengelo Gld., 19 november 2006, HOV Sintcommissie, Sinterklaasoptocht, start 13.00 uur vanaf
de Ruurloseweg

• Hengelo Gld., 7 juli 2006, van 20.00 tot 02.00 uur de dag daaropvolgend, Regelinklaan 7,
examenfeest, muziek tot 01.00 uur

• Olburgen, 11 t/m 13 augustus 2006, Oranjevereniging Olburgen, kermis, zeskampspelen en
een optocht op de feestweide nabij café Kraantje Lek

• Vorden, 15 t/m 17 september 2006, van 10.00 tot 18.00 uur, Pompoenerie Tonda Pandana,
Zutphenseweg 5a, open dagen

• Vorden, 19 augustus 2006, van 21.00 tot 00.30 uur de dag daaropvolgend, buurtvereniging 
De Bongerd, tijdelijke verkeersmaatregel tussen huisnr. 6 en 12

• Vorden, 26 augustus 2006, van 18.00 tot 24.00 uur, buurtfeest Mulderskamp, tijdelijke
verkeersmaatregel

• Zelhem, 21 augustus 2006, van 19.00 tot 01.00 uur de dag daaropvolgend, brandweer 
Bronckhorst, Stephanotisweg 1, tijdelijke verkeersmaatregel

Rectificatie
• Hengelo Gld., 19 augustus 2006, van 20.00 tot 01.30 uur de dag daaropvolgend, het Hengels-

feest, Zelhemseweg, tentfeest met live muziek, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,
tijdelijke gebruiksvergunning (i.p.v. 8 juli 2006)

Bouwvergunningen 
• Baak, Beukenlaan 18, veranderen berging met fietsenhok
• Hengelo Gld., Aaltenseweg ong., verbouw schuur
• Hengelo Gld., Kremersdijk 3, bouw schuur
• Hengelo Gld., Roessinkweg 4, gedeeltelijk veranderen/vergroten woning
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 61, verbouw garage/berging
• Hengelo Gld., Singel 1, vergroten garage/woning
• Hoog-Keppel, A.G. Noyweg 59, vergroten woning
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 7, plaatsen 3 dakramen
• Toldijk, Hardsteestraat 1, vergroten kweekkas
• Steenderen, Timpweg 4, bouw woning met veldschuur
• Vorden, Reeoordweg 2, bouwen multifunctionele accommodatie
• Zelhem, Cosmeastraat 2, vergroten schoolaccommodatie met 1 unit
• Zelhem, Hummeloseweg 63a, veranderen werktuigenberging/werkplaats

• Zelhem, Rubensstraat 1, plaatsen serre
• Zelhem, Vrogteweg 2, verbouwen woning

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Industrieweg 10, voor het plaatsen van een stikstofsilo, het betreft een vrijstelling met

toepassing van artikel 10, lid 5 van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan
‘Vorden Centrum en Oost 1994’, de vrijstelling maakt het mogelijk om een silo met een hoogte
van 7,48 m te plaatsen 

Het bouwplan ligt vanaf 6 juli t/m 2 augustus 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. 

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Hoge Wesselink/Dr. A. Ariensstraat, voor het tijdelijk aanleggen van een parkeer-

terrein t.b.v. Aviko, geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied 1993’
• Zelhem, Brinkweg 11, voor het tijdelijk plaatsen van een tent voor opslag tijdens de

verbouw/nieuwbouw, geldend bestemmingsplan ‘Zelhem Dorp herziening 2-1988’
• Zelhem, Ruurloseweg 41, voor het tijdelijk plaatsen/bewonen van een noodwoning, geldend

bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2-1988’

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Lieferinkweg 4, kadastraal bekend, gemeente Vorden, sectie O, nr. 362, functie-

wijziging van een agrarische schuur voor de realisatie van een sanitaire voorziening voor de
minicamping, geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied Vorden 1982’

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken betreffende artikel 17 en 
19 liggen van 6 juli t/m 16 augustus 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

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

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 27 juni 2006:
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 4, voor het geplaatst hebben van een oefencontainer en een

opslagcontainer voor hout, beiden t.b.v. brandweeroefeningen, geldend bestemmingsplan
‘Buitengebied 1993’

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

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



Openbare bekendmakingen - vervolg 

Verleende vergunningen
Rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 3 juli 2006:
• Hoog-Keppel, Vrijlandweg 10, voor het plaatsen van een deurkozijn en het realiseren van een

badkamer in de hal
• Hummelo, Kasteellaan 2, buitenplaats Enghuizen, voor de restauratie van het tuinpaviljoen
• Hummelo, Torenallee 6, voor verbouw en restauratie van de boerderij en bijschuur

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen een van 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
dit besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank
Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschul-
digd.

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 26 juni 2006:
• Zelhem, 6 juli 2006, voetbalvereniging Zelhem, vergunning voor het houden van een voetbal-

wedstrijd tussen een team van Bronckhorst en de bvo De Graafschap
Verzonden op 27 juni 2006:
• Hengelo Gld., 5/6 juli 2006, RK Daltonschool De Leer, vergunning voor het houden van een

eindfeest met overnachting
• Hengelo Gld., 8 juli 2006, vergunning voor buurtfeest op de Vloed
• Keijenborg, 8 juli 2006, buurtvereniging Teubenweg, vergunning voor buurtfeest met barbecue
• Toldijk, 5 t/m 8 juli 2006, stichting Oranjefeesten Toldijk, vergunning voor Oranjefeesten
• Wichmond, 6 en 7 juli 2006, Hervormde Gemeente Wichmond, vergunningen voor openlucht-

spel
Verzonden op 28 juni 2006:
• Hengelo Gld., vergunning voor het houden van een verjaardagsfeest in een tent aan Bargelsdijk 1
• Vorden, 20 juli 2006, Mitra slijterij, vergunning Drank- en Horecawet voor promotie van 2 lokale

biersoorten tijdens de braderie
• Vorden, 6 tot 19 juli 2006, Hoffman Buitenreclame, vergunning voor plaatsing van reclamebor-

den voor Decobay Gabriël in Lochem
• Vorden, 7 en 8 juli 2006, Oranjecommissie Medlertol, ontheffing Drank- en Horecawet t.b.v.

Oranjefeesten Medlertol
• Zelhem, 14 t/m 16 juli 2006, Asterstraatcomité, vergunning, gebruiksvergunning, tijdelijke ver-

keersmaatregel en vergunning Drank- en Horecawet art. 35 voor straatfeest in de Asterstraat
• Zelhem, 29 juni t/m 1 juli 2006, CBS De Meene, gebruiksvergunning voor tent op locatie Frans

Halsstraat 25
• Zelhem, 6, 8 en 10 juli 2006, buurt- en toneelvereniging De Meene, vergunningen en tijdelijke

verkeersmaatregel voor een openluchtspel
Verzonden op 29 juni 2006:
• Vorden, 7 en 8 juli 2006, Oranjecommissie Medlertol, vergunning, gebruiksvergunning, vergun-

ning Wet op de kansspelen en collectevergunning voor Oranjefeesten

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 27 juni 2006:
• Drempt, Dreef 12, bouwen carport
• Hengelo Gld., Singel 26, gedeeltelijk vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 28 juni 2006: 
• Hummelo, Keppelseweg 18, plaatsen carport
Verzonden op 29 juni 2006:
• Vorden, De Eendracht 1, bouwen tuinhuis 

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 26 juni 2006:
• Vorden, Galgengoorweg 5, bouwen werktuigenberging, verleend met toepassing van artikel 50,

lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Lie-
mers

• Vorden, het Leemgoor 16, vergroten woning
• Zelhem, Doetinchemseweg 45, plaatsen berging/carport, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 27 juni 2006: 
• Vorden, het Jebbink 22, verbouwen garage tot praktijkruimte
• Zelhem, Meeneweg 10, uitbreiden vleesvarkensstal
Verzonden op 28 juni 2006: 
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 37, gedeeltelijk veranderen woning, verleend met toepassing van

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

Verzonden op 29 juni 2006:
• Hengelo Gld., Kruisbergseweg 13, uitbreiden productiehal
• Hummelo, Zelhemseweg 18, herbouwen garage/berging
• Toldijk, Reigersvoortseweg 4, verbouw woonboerderij
• Vorden, Oude Zutphenseweg 8, vergroten woning
Verzonden op 30 juni 2006:
• Baak, Bakermarksedijk 15, bouwen praktijkruimte voor diëtiste met bergruimte, verleend met

vrijstelling van het bestemmingsplan 

Reguliere bouwvergunningen 2e fase: 
Verzonden op 29 juni 2006:
• Halle, Nijmansedijk 26, bouwen woning met kantoor

Gewijzigde bouwvergunningen:
Verzonden op 23 juni 2006:
• Zelhem, Hummeloseweg 63a, veranderen werktuigenberging/werkplaats, gewijzigd uitvoeren

van het bouwplan waarvoor al eerder bouwvergunning is afgegeven

Verzonden op 27 juni 2006:
• Zelhem, Hemstede ong., bouwen woning, gewijzigd uitvoeren van het bouwplan waarvoor al

eerder bouwvergunning is afgegeven 

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art .10.63 Wm en art.  5.5.1  en resp.
5.4.1 APV)

Verzonden op 4 juli 2006:
Toldijk, Wuusweg 1, voor verbranding nabij de Wuusweg

Kapvergunningen
Verzonden op 26 juni 2006:
• Hengelo Gld., Kerkekamp nabij nr. 2, voor het vellen van twee kastanjebomen, noodkap,

herplantplicht 
• Hengelo Gld., Roessinkweg 24, voor het vellen van zes sparren, geen herplantplicht
• Zelhem, Banninkstraat 9, voor het vellen van één treurwilg, herplantplicht

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, Halmac houdt op 8 en 9 juli 2006 motocrosswedstrijden op het circuit ‘de Kappenbulten’

aan de Wolfersveenweg. Hiervoor worden de Wolfersveenweg, tussen de Bielemansdijk en de
Kuiperstraat en de Priesterinkdijk, tussen de Bielemansdijk en Aaltenseweg op deze dagen
van 08.00 tot 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer

• Hengelo Gld., bewoners van de Vloed houden op 8 juli 2006 een buurtfeest. Hiervoor wordt de
Vloed, tussen de hoek Dreef/Vloed en ter hoogte van de speeltuin, van 7 juli 18.00 uur, tot 9 juli
12.00 uur, afgesloten voor alle verkeer

• Hengelo Gld., schutterij ‘Eendracht Maakt Macht’ houdt kermis van 12 t/m 16 juli 2006
- Van 10 t/m 17 juli 2006 gelden hiervoor de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen: afgeslo-

ten voor alle verkeer zijn: de Kerkstraat, vanaf de Ruurloseweg tot de inrit van het Markt-
plein; de parkeerplaats aan de Kerkstraat; de Marktstraat, vanaf de Kerkstraat tot de inrit
van het Marktplein; de Spalstraat, tussen de Raadhuisstraat en de Ruurloseweg; de Bleek-
straat, tussen de Spalstraat en de Asterstraat; de verbindingsweg tussen de Beukenlaan en
de Bleekstraat; de Veemarktstraat en de verbindingsweg tussen de Synagogestraat en de
Kerkstraat

- éénrichtingsverkeer wordt opgeheven in de Raadhuisstraat, tussen de Spalstraat en de
Banninkstraat

- een parkeerverbod geldt voor beide zijden van de weg aan de Banninkstraat, tussen de Kas-
tanjelaan en de parkeerverbodszone; de Hummeloseweg, tussen de Berkenlaan en de Kas-
tanjelaan; de Berkenlaan, tussen de Zelhemseweg en de Leliestraat; de Leliestraat; het Iek-
ink, tussen de brandweerkazerne en de Spalstraat; de Bleekstraat, tussen Leliestraat en de
parkeerverbodzone; de Steintjesweide, tussen de Bleekstraat en de Beukenlaan; de Beuken-
laan; de Heurne, tussen de Vordenseweg en het Karspel (één zijde van de weg); het Karspel,
tussen de Heurne en de Ruurloseweg (één zijde van de weg). 

- van 12 juli 2006 van 16.00 tot 22.00 uur zijn afgesloten voor alle verkeer: de Spalstraat, tus-
sen de Zuivelweg en het Iekink; de Zuivelweg; de Leliestraat; de Tramstraat; de Rozenstraat
en het Iekink 

- op 15 juli 2006 van 10.00 tot 18.00 uur wordt de Dijenborgsestraat afgesloten voor alle
verkeer

- op 16 juli 2006 geldt voor de Sterreweg en Rozenstraat een parkeerverbod voor beide zijden
van de weg

- van 12 t/m 15 juli 2006, van 20.00 tot 02.30 uur van de daarop volgende dag, zijn de Spalstraat,
tussen de Raadhuisstraat en de Kastanjelaan; de Tramstraat, tussen de Spalstraat en de
Rozenstraat; de Sint Michielstraat, tussen de Spalstraat en de Rozenhoflaan en de Raadhuis-
straat afgesloten voor alle verkeer
Voor al deze maatregelen geldt dat de kruising Iekink-Spalstraat-Sint Michielstraat en de
kruising Kastanjelaan-Spalstraat-Zuivelweg te allen tijde vrijgehouden dienen te worden

• Hengelo Gld., Fiets de boer op Hengelo Gld., houdt op 22 juli 2006 een fietstocht. Hiervoor
wordt de onverharde weg gelegen tussen de Hesselinkdijk en de Hiddinkdijk op die dag voor
fietsers opengesteld van 10.00 tot 17.00 uur

• Keijenborg, wegens een buurtfeest wordt de Teubenweg, tussen de Bernardusstraat en de
Kerkstraat, op 8 juli 2006 vanaf 17.00 tot 02.00 uur de daaropvolgende dag, afgesloten voor alle
verkeer

• Toldijk, de stichting Oranjefeesten houdt op 7 juli 2006 een optocht. Hiervoor worden de Hoog-
straat en de Kruisbrinkseweg die dag van 18.00 tot 20.00 uur afgesloten voor alle verkeer

• Wichmond, de Hervormde Gemeente Wichmond houdt op 6 en 7 juli 2006 een openluchtspel.
Hiervoor wordt de Dorpsstraat, gedeelte hoek Hackforterweg tot hoek Baron v.d. Heijdenlaan
op deze dagen van 18.30 tot 24.00 uur afgesloten voor het verkeer

• Zelhem, buurt- en toneelvereniging De Meene houdt op 6, 8 en 10 juli 2006 een openluchtspel
aan de Meeneweg. Hiervoor wordt de zandweg tussen de Meeneweg en de oude spoorbaan op
6, 8 en 10 juli van 18.00 tot 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Ook geldt op deze tijdstippen
een parkeerverbod op de Meeneweg, tussen de Zandvoortweg en de Aaltenseweg

• Zelhem, het Asterstraatcomité houdt van 14 t/m 16 juli 2006 haar 25e straatfeest. Hiervoor
wordt tijdens deze periode de Asterstraat afgesloten voor alle verkeer

• Vorden, de buurtvereniging Biesterveld houdt op 12 augustus 2006 een buurtfeest. Hiervoor
wordt het Biesterveld, tussen de huisnummer 80 en 98, op deze dag van 15.00 tot 24.00 uur
afgesloten voor alle verkeer 

De afsluiting van wegen geldt niet voor bestemmingsverkeer. 

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

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



Openbare bekendmakingen - vervolg 

Wet milieubeheer
Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt tijdens de openingstijden geduren-
de zes weken na verzending ter inzage de verklaring tot acceptatie van een melding op grond van
artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van: 
• Vorden, Industrieweg 10, voor: het plaatsen van stikstofsilo afwijkend van vergunde stikstofsilo 
Deze verklaring is op 4 juli 2006 verzonden.

De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leidt evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan ver-
bonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De verandering leidt niet tot een andere
inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing van de
artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van b en w van Bronckhorst. De termijn van zes weken begint de dag na de verzending
van dit besluit. Bezwaarschriften worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor be-
zwaarschriften van de gemeente Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan 
om een voorlopige voorziening worden verzocht. Gelijk met indienen van een bezwaarschrift kunt
u bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage verzoeken om een voorlopige voorziening. 

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt vanaf 6 juli t/m 16 augustus 2006 tijdens
de openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Zelhem, Keijenborgseweg 1, voor het veranderen van de inrichting in de zin van de Wet milieu-

beheer. De activiteit valt onder de werkingssfeer van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-
inrichtingen milieubeheer. De melding heeft betrekking op een café.

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan bo-
vengenoemd besluit zijn verbonden.

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt vanaf 6 juli t/m 16 augustus  2006
tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Zelhem, Boeninksteeg 3a, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een varkenshouderij en akkerbouwbedrijf

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 inza-
gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 17 augustus 2006. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen 
en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

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

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 6 juli t/m 16 augustus 2006
tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Hengelo Gld., Kremersdijk 5, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning

voor een agrarisch bedrijf met caravanstalling, mini-camping en natuurmuseum
• Hengelo Gld., Riefelerdijk 2, voor een veranderingsvergunning voor een melkrundveehouderij

annex ijsboerderij

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend on-
der de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming
van het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b.belanghebbenden, die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen in de besluiten ten opzichte van de eer-

dere ontwerpbesluiten
d.enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswij-

zen in te brengen.
Een beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Graven-
hage en wel vóór 17 augustus 2006.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
een beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek moet u bin-
nen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil een besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht wor-
den. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door
die voorzitter is beslist.

José la Croix 
Verpleegkundig

Overgangsconsulente

Toverstraat 7, Baak
Tel. 0575 - 56 03 81 

Veelal tegemoetkoming door zorgverzekeraar
Praktijk onder meer i.s.m. het Kruiswerk in
Baak/Zutphen/Doetinchem/Brummen/Ruurlo/Groenlo
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"Een diploma-uitreiking zorgt elk
jaar weer voor gemengde gevoelens, "
zegt de heer Stans, locatieleider van 't
Beeckland. "Aan de ene kant stemt
het ons tot weemoed, aan de andere
kant worden wij vervuld van trots."
Hij is trots omdat alle 124 eindexa-
menleerlingen op één na geslaagd
zijn. Het hele Beecklandteam heeft
zich weer vier jaar lang, samen met
deze leerlingen, ingezet om dit ge-
weldige resultaat te bereiken. Dat
gaat voor de ene leerling gemakkelij-
ker dan voor de ander. "Je deelt sa-
men vreugdevolle maar ook verdrieti-
ge momenten. Je ziet onzekere brug-
klassers opgroeien tot zelfbewuste
jong-volwassenen. Met de diploma-
uitreiking breekt dan het moment
van afscheid aan en dat stemt wee-
moedig," aldus de heer Stans.

Toch komen oud-leerlingen graag
nog even langs op 't Beeckland: "Het
was toch wel erg gezellig op deze klei-
ne school!" Ook dit jaar stromen weer
veel van de geslaagde leerlingen door
naar niveau 2, 3 en 4 van het mbo op
grote ROC's. Ze zijn er klaar voor om-
dat ze de eerste woelige jaren van
hun puberteit doorbrachten in een
vertrouwde en beschermde omge-
ving.

De heer Stans grijpt de gelegenheid
van de diploma-uitreiking aan om
een hardnekkig misverstand uit de
wereld te helpen: "Als een leerling de
gemengde leerweg volgt en hij doet
examen in zes algemene vakken (bij-
voorbeeld Nederlands, wiskunde e.d.)
heeft hij dezelfde doorstroommoge-
lijkheden als een leerling die examen
gedaan heeft voor de theoretische

leerweg. De examens voor de algeme-
ne vakken van beide leerwegen zijn
precies hetzelfde." De leerlingen van
de gemengde leerweg volgen ook nog
een beroepsgericht vak. Voor leerlin-
gen die naar het mbo doorstromen is
hiervan het grote voordeel dat zij vast
oriënterend bezig zijn geweest met
dat beroepsgerichte vak. 't Beeckland
kan dit jaar aan 35 van de leerlingen
die de gemengde leerweg volgden het
diploma met zes algemene vakken en
het beroepsgerichte vak uitreiken.
Hiervan stromen 5 leerlingen door
naar het havo.

"Ook dit jaar gaan we er weer een
mooie afsluiting van maken. Niet in
het Dorpscentrum dit keer, maar in
de sporthal. De groep geslaagde leer-
lingen met hun ouders was té groot
voor het Dorpscentrum."

Diploma-uitreiking op 't Beeckland

Anne-Marie wordt ’s morgens in het
zonnetje gezet door alle leerlingen
van de basisschool. Na het geza-
menlijk eten volgt het middag-
programma. Er zijn drie workshops
georganiseerd voor de leerlingen. In
circuitvorm krijgen de leerlingen
deze workshops aangeboden. Wat

dit precies inhoudt blijft nog een
verassing. De leerlingen bereiden
een voorstelling voor en om 14.15
uur zijn alle ouders en belangstel-
lenden van harte welkom om het
resultaat te komen bekijken.
Aansluitend vindt de receptie plaats
in de school.

Directeur neemt afscheid 
basisschool Varssel

Kinderboerderij
FELTSIGT

JULI  ACTIVITEITEN

• 8 juli t/m 19 augustus 
geopend op dinsdag t/m zaterdag van
10.00 tot 18.00 uur

• Vanaf 15 juli jonge biggen

• OOGSTDAG zaterdag 29 juli
met o.a. ouderwets hooien en 
aardappels rooien

Bekveldseweg 5, 7255 KG Bekveld
Tel./fax. 0575- 462828
e-mail info@feltsigt.nl
website www.feltsigt.nl



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

De collectie van het stoere en sportie-
ve kinderkledingmerk Jeep is zeer ver-
nieuwend met kleuren als roze en
paars voor de boys. Met ook de beken-
de Jeep kleuren als blauw en rood zijn
in de collectie te vinden.

De nieuwe collectie is zoals altijd met
veel zorg uitgezocht door de dames
van Capuchon Jeugdmode en ziet er
volgens hen dan ook helemaal gaaf
uit. Ze willen nog wel benadrukken
dat er een zeer ruime keus aan warme

en trendy winterjassen zal zijn vanaf
eind juli in de winkel.

Ook nieuwsgierig naar de nieuwe col-
lectie van Capuchon Jeugdmode? Men
kan natuurlijk altijd een bezoek bren-
gen aan de gezellige winkel aan de
Raadhuisstraat 23 in Hengelo. 

Maar ook zal Capuchon zich presente-
ren op het tweede Hengelo Mode
Spektakel op zondag 10 september in
Sporthal de Kamp.

Nieuw bij Capuchon 
jeugdmode: Jeep en Protest

Terwijl iedereen nog geniet van het mooie zomerse weer, zijn ze bij Capu-
chon Jeugdmode in Hengelo alweer volop bezig met de voorbereidingen
op  het nieuwe winter seizoen. De eerste najaar en winter collectie komt
namelijk alweer binnen. Naast de vertrouwde merken zoals Eager Beaver,
RFG, Esprit, Carbone, O'Neill, Ragazzi en IKKS zijn dit seizoen nieuw in de
collectie de super trendy kleding van Jeep en het bekende Protest. Protest
is bij vele al bekend en daarom zijn ze bij Capuchon ook trots dat zij deze
collectie als enige in de regio van het najaar mogen brengen.

Hier zijn portretten en karikaturen te
zien en verhalen te lezen bij persoon-
lijke voorwerpen die een extra dimen-
sie aan het tuinbezoek geven: Victor
de Stuers' pen (van kurk) met het ma-
nuscript van het pamflet 'Holland op
zijn smalst' dat de aanzet gaf tot het
bouwen van het Rijksmuseum en het
oprichten van onze huidige Monu-
mentenzorg. Met Victors goedkeuring
begon ook zijn 17-jarige dochter Alice
de tuinen in 1912 te herstellen en te
ontwikkelen; De Stuers' karikaturen
van Alice met haar tuinlieden liggen
naast haar tuinvorkje.

"Er is hier op de Wiersse iets heel bij-
zonders behouden dat blijft en toch
verandert met de tijd" zei Peter Hecht,
hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de
Universiteit Utrecht, bij de opening

van de tentoonstelling. De vele tuinbe-
zoekers die ieder jaar komen, kunnen
ervaren hoe de huidige generatie be-
woners de "forse groepen en mooie
kleurschakeringen" van Alice de Stu-
ers' borders nog steeds vervolmaakt en
hoe deze generatie het oude hooiland
blijft verrijken met wilde gladiolen en
gele ratelaar. Een recente introductie
is het blauwbloeiende snoekkruid
langs de vijverranden; groenten en
fruit in de moestuin worden ieder jaar
in nieuwe patronen geplant, terwijl
het tapijt van het zeldzame dalkruid
en de statige pollen koningsvarens zo-
als van oudsher gekoesterd worden
onder het bladerdak van de oude ei-
ken in de 'Wilde Tuin'.

De Wiersse is tijdens de open dagen op
16, 17, 23 en 24 juli van 10.00 tot 17.00

uur te bezoeken. De inrit staat aange-
geven bij km 16,7 op de N319 tussen
Vorden en Ruurlo. Honden worden
niet toegelaten. Tijdens de open dagen
worden er lichte maaltijden geser-
veerd.
Tuinrondleidingen vinden elke don-
derdag plaats om 10.30 uur. In het
koetshuis vindt (t/m 29 juli) de ten-
toonstelling plaats "Gezichten van de
Wiersse, bewoners in portret en kari-
katuur" Uiteenlopende kunstwerken -
zoals een tekening van de Hongaar de
László van Alice de Stuers of het zelf-
portret van haar vader Victor de Stu-
ers op de dop van een paasei - laten u
kennismaken met voormalige en hui-
dige bewoners van de Wiersse. De ten-
toonstelling is, in combinatie met een
bezoek aan de tuin, gratis te bekijken. 

Voor meer inlichtingen en een af-
spraak voor een speciale rondleiding
buiten de open dagen (evt. met lunch
of thee) als bezoekers met een groep
willen komen: tel. (0573) 45 14 09, fax
0575-556240, e-mail: wiersse@xs4all.nl
website: www.dewiersse.nl

Open dagen buitenplaats "de Wiersse"

Laatste kans kennis te maken met de vijf generaties bewoners die de tui-
nen gemaakt hebben tot wat zij nu zijn. De open dagen tijdens de zomer-
se bloei op zondag 16, maandag 17, zondag 23 en maandag 24 juli geven
bezoekers aan de vermaarde tuinen van buitenplaats de Wiersse nog een
laatste kans om de tentoonstelling in het koetshuis "Gezichten van de
Wiersse" te bekijken.

Zo zal Jacques Herb met onder meer
zijn tranentrekker Manuela de Achter-
hoek toezingen. Ook de pretband
Dogz! en Rock 'n Rollband Kiek Now
Us zijn van de partij. Over een aantal
'mystery guests' wil de organisatie nog
niets kwijt. Behalve dan dat zowel de

liefhebber van gezellig Nederlandsta-
lig, disco als Top 40 muziek zich zal
kunnen uitleven op de dansvloer. 

Het is de tweede keer dat Hengeloërs
Nando Burghardt en Jan Willem
Harmsen samen met hun vrienden Di-
on Wolf en Eelco Hofstra een feest op
zo'n grote schaal organiseren. Ze  ver-
wachten op 19 augustus circa 700
feestgangers uit de hele regio. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Expert
Arendsen, Aerofitt (Hengelo) Expert
Zelhem, Eetcafé de Groes en Café de
Tol (Zelhem) en Etos Barendsen (Vor-
den).

Zaterdag 19 augustus: 

Hengelsfeest
De DJ's van het Hengelose disco-
team Highlight zijn druk met de
voorbereidingen van 'Het Hengels-
feest'. Op zaterdag 19 augustus ver-
rijst aan de Zelhemseweg in Henge-
lo een feesttent waarin een aantal
opvallende artiesten gaat optre-
den.

In 2006 gaan we proberen om 2005 te
overtreffen en kiezen voor een ietswat
gewijzigde opzet. Met een aanspre-
kend thema als rode draad zal u een
fantastische show voorgeschoteld wor-
den. Er zijn al veel creatieve ideëen
verzameld om u te informeren over al-
lerhande mode-trends en de mogelijk-
heden die de deelnemende onderne-

mers u te bieden hebben. Show- en en-
tertainment staan centraal bij de pre-
sentaties die u voorgeschoteld krijgt.
Een ieder die tot zijn/haar grote spijt
het modespektakel van 2005 heeft
moeten missen krijgt dit jaar een
nieuwe kans. Vanaf nu kunt u kaarten
kopen bij de deelnemende onderne-
mers.

DATUM SHOW:  
10 SEPTEMBER 2006
1e show 13.30 uur
2e show 15.30 uur

Deelnemers: Capuchon  Jeugdmode,
Dick Helmink mode, Goossens Atomi-
ca, schoenmode Hermans, Langeler
mode, Sueters Ruitersport, Schroder
mode, Schoonheidssalon La Finesse,
Kapsalons: de Barbier, Lurvink, Martine
Hair en Beauty, Passchier en Wueste-
nenk en Schoonheidssalon La Finesse.

KAARTVERKOOP vanaf vandaag en
OP=OP.

Nieuws van de Catwalk

Na het eerste Modespektakel in 2005 in Hengelo Gld. was er sprake van
een groot succes. Een totaal afgeladen volle sporthal "de Kamp" met tot
tweemaal toe meer dan 600 toeschouwers. Overweldigende reacties uit de
gehele regio en een groot aantal verzoeken om opnieuw het modespekta-
kel te organiseren heeft ervoor gezorgd dat u ook 2006 in uw agenda kunt
noteren.

De voorbereidingen zijn alweer in volle gang…..

Op 8, 22 en 29 juli en alle zaterdagen
in augustus van 13.00 tot 16.00 uur is
de kerk open om in - en uit te lopen.
Desgewenst krijgt men informatie
over de kerk, maar gewoon even stil
zitten kan natuurlijk ook! 

Er zijn enkele gastvrouwen of – heren
aanwezig namens de Protestantse Ge-
meente en de Stichting Vrienden van
de Remigius. 

In veel gevallen is er orgelspel op het
19e eeuwse Proper –orgel te beluiste-
ren. De toegang is vrij en iedereen is
van harte welkom. 
Voor meer informatie: C. Lubbers, tel.
(0575) 46 27 66 en G. Wentink, tel.
(0575) 46 17 79.

Remigiuskerk opent deuren
De oude monumentale Remigius-
kerk in het centrum van Hengelo
Gld. opent op zaterdagmiddagen
haar deuren voor passanten en be-
langstellenden.



‘In het vuur van de storm’
Opnamen oorlogsfilm in Hummelo

Afgelopen weekend werden bij herberg ’t Wapen van Heeckeren in
Hummelo filmopnamen gemaakt voor het oorlogsdrama ‘In het vuur
van de storm’. Hoe kun je als correspondent van Contact het best een
beeld krijgen van wat er zoal speelt op een filmset in je eigen dorp?
Precies. Door je aan te melden als figurant. De rol? Een Duitse weer-
machtsoldaat die met zijn kameraden en twee aan de haak geslagen
Nederlandse meisjes op hun vrije avond gaan stappen.

Zomer-expositie Marli Hommel
in Galerie ‘De Bisschop’

U kunt haar fascinerende
schilderijen bewonderen
samen met dierbeelden in
brons van Mariette Schouten,
in de periode 7 juli t/m 13
augustus 2006.

Galerie ‘De Bisschop’ bevindt
zich aan de Broekstraat 13 in
Hummelo. De galerie is geo-
pend op vrijdag, zaterdag en
zondag van 13.00 tot 17.00
uur en op afspraak (tel. 06-
51837889). 

Kijk voor meer informatie op
www.galeriedebisschop.nl.

De paarden van Marli
Hommel zijn een explosie
van kracht, trots en bewe-
ging. Ze zijn abstract en
figuratief tegelijk. Marli
weet het paard met een
enkele penseelstreek op
het doek gestalte te geven,
vol dynamiek  in soms felle
en dan weer ingetogen
kleuren. 

Onlangs werd in Achterhoek en Liemers weer een kruiwagenactie
gehouden om de verkoop van streekboeken te bevorderen. Deze actie
ging uit van het Staring Instituut in de ‘Week van het Achterhoekse en
Liemerse boek’, waarbij medewerking verleend werd door de beide dia-
lectkringen, te weten Achterhook en Liemers en de Vrienden van de
Streektaal uit Lochem en omgeving. 

Kruiwagenactie wederom succes

Wat opvalt is dat er voor circa twee
minuten film vele uren van opname
nodig zijn. Scènes moesten soms tot
tien maal overgedaan worden
omdat er bijvoorbeeld iemand een
foutje maakte in de tekst of teveel
direct in de camera keek, er een
vlieg op de lens zat, een persfoto-
graaf foto’s stond te maken met
flitslicht of er teveel achter-grondge-
luid was (startende auto, pratende
omstanders, fietsers door het grind,
mekkerende geit, blaffende hond).
Ook waren er problemen met de
belichting omdat de stoppen het
vermogen van de enorme lampen
niet aankonden, of de diesel van een
aggregaat op was. Het viel soms ook
niet mee om de oude DKW-legerau-
to aan de praat te krijgen. Als een
scène uiteindelijk door de regisseur
goed genoeg bevonden werd, moest
er voor alle zekerheid toch nog één
extra opname gemaakt worden
omdat later zou kunnen blijken dat
er misschien een belangrijk detail
over het hoofd was gezien. Tijdens
elke opname werd het verkeer op de
Zelhemseweg met toestemming van
de officier van justitie even stilge-
legd, wat niet door ieder automobi-
list gewaardeerd werd. Een motorrij-
der die na het beëindigen van een
opname weer mocht gaan rijden
trok uit frustratie dan ook met grote
snelheid op. Helaas voor hem stond
er ook een agent bij de filmset die
de motorrijder terstond aanhield.
Dat de filmopnamen in Hummelo
gemaakt werden was te danken aan
regie-assistente Sylvia Peelen uit
Hummelo. Zij was het die ’t Wapen
van Heeckeren  inbracht als geschik-
te locatie. Evert-Jan en Ewa
Oosterink van ’t Wapen van
Heeckeren  waren zeer enthousiast
om mee te werken aan het project,
maar vonden het wel jammer dat er
niet meer mensen uit de directe

omgeving geselecteerd waren als
figurant.
De film van Virogo Film Productions
is een low-budget project dat zonder
hulp van fondsen tot stand komt. De
film wordt volledig gemaakt met en
door vrijwilligers: van acteur, figu-
rant tot crew. Er wordt in principe
dan ook alleen in de weekenden
gefilmd. Veel materiaal is beschik-
baar gesteld door verzamelaars en
musea. Er wordt al vele jaren aan
deze film gewerkt. In totaal zal het
eindresultaat zo’n 300 minuten film
bevatten, waarvan er momenteel
ongeveer 60 procent gereed is. Het is
de bedoeling dat een verkorte versie
in 2007 te zien zal zijn in de bio-
scoop. In 2008 moet de volledige
film als miniserie uitgezonden gaan
worden op televisie. Setfoto’s en
fragmenten uit de film zijn te bekij-
ken op www.inhetvuurvandes-
torm.nl.
Toen ik me ’s morgens meldde op de
set, dacht ik nog dat een figuranten-
rol niet veel om het lijf zou hebben.
Na 12 uur van opnamen dacht ik
daar toch wel iets anders over. De
figuranten zijn vaak maar enkele
seconden in beeld, maar tijdens de
opnamen wordt er op ieder detail
gelet en mag er eigenlijk nog geen
haartje verkeerd zitten. Regelmatig
werden de spelers bijgepoederd, van
nieuwe haarlak voorzien en werd de
kleding gefatsoeneerd. 
De organisatie was perfect en het
was een erg leuke ervaring om deel
te mogen nemen aan deze professio-
nele productie. Het was overigens
ook bijzonder prettig om na uren in
de brandende zon te hebben ge-
staan/gelopen het wollen weer-
machtuniform met bijbehorende
laarzen uit te kunnen trekken.

Harold Pelgrom

Leden van de kring uit Lochem gin-
gen met behulp van enkele leden
van Gelsters Belang in Gelselaar op
pad. In verband met de regen
gebeurde dit per auto en er was gele-
genheid tot het kopen van streek-
boeken in zaal Florijn. 

De kring Achterhook en Liemers
was met een paar plaatselijke inwo-
ners actief in Vragender. Omdat het
tussen de buien droog was kon er
toch nog per kruiwagen worden ver-
kocht. De inwoners van Vragender
waren kooplustig genoeg om de
actie tot een succes te maken. 

Behalve het doel van de actie, de ver-
koop van streekboeken, betrof het
hier een voorlichtingsactie om het
doel en van het Staring Instituut en
van de beide dialectkringen bekend
te maken. In zijn totaliteit was de
actie geslaagd. Als speciale attractie
voor de verkoop werd het boekenge-
schenk Flonkergood bij aankoop van

boeken uitgereikt. 
De commissie is inmiddels al bezig
om de plannen voor volgend jaar
vast te stellen. In de week waarin
moederdag valt, wordt ‘de Week van
het Achterhoekse en Liemerse boek’
gehouden. Er komt weer een krui-
wagenactie voor de verkoop van boe-
ken en de week begint met een
manifestatie, waarop de streekro-
man centraal staat. Er zal een schrij-
ver worden uitgenodigd en er komt
een onderzoek naar de lezer van dit
genre romans. Verder komt een uit-
gever vertellen waarom hij deze boe-
ken uitgeeft. 

Tijdens de week van het Achter-
hoekse en Liemerse boek wordt ook
weer een aflevering van Flonker-
goed uitgereikt. Om deze Flonker-
good samen te stellen, wordt dit
najaar een schrijfwedstrijd georga-
niseerd voor het schrijven van
streekgebonden verhalen. 

Op zaterdag werd er door de film-
ploeg van regisseur Raymond van
Rijn een straatscène opgenomen. Bij
aankomst op de filmset diende zich
direct een probleem aan: de door mij
opgestuurde foto was een aantal
maanden oud, en mijn haar was
inmiddels aangegroeid tot ‘coupe
Bennie Jolink’. Omdat de soldaten in
deze shot een vrije avond hebben en
gaan stappen, dragen ze niet de
karakteristieke Duitse ‘Stahlhelm’,
maar in plaats daarvan een ‘schuit-
je’. Er was dus geen mogelijkheid om
de haren te verbergen onder een
helm, en de tondeuse moest er dan
ook aan te pas komen. Weg weelderi-
ge haardos...
‘In het vuur van de storm’  draait om
de onmogelijke relatie tussen de
Nederlandse Volksduitser Hans
Hallerbach, gespeeld door Joris van
den Burg, en het joodse meisje Vera
Weinberg, gespeeld door Sandra
Dierx. Hans wordt opgeroepen om de
Duitse dienstplicht te vervullen. Ve-
ra's familie wordt bedreigd met
deportatie. De opnamen op zaterdag
draaiden om Hans en Vera die bij een
café op het terras gaan zitten, terwijl
er op de achtergrond 19 figuranten
en een aantal oude auto’s voorbijko-
men.
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VVrraaooggeennddeerr

Ik veule neet ho nat ik bunne,
ik wette van gin donderslag,
want in mien harte schient de
zunne,
umda-k het plat promoten mag.

Ik veule neet ho nat ik bunne.
Belangriek wark is weer volbrach.
Geluk dat ik een ieder gunne.
Hieronder volgt een kort verslag.

Ton wi'j um ellef uur daor stonnen, 
stromen 't water oet de loch.
Wi'j waarn al nat veurda-w begonnen
en hadden nog gin book verkoch.

Twee straoten wieter, nog wat nat-
ter,
vol goeie mood, het was nog vrog,
worden wi'j het al wat zatter
en ha-we nóg gin book verkoch.

Um hallef twee het persgebeuren
- wi'j verzoppen onderhand –
de kroewagen zol op de foto:
beuke zat! No nog ne klant.

Zo kump der maondag toch een stuk-
ske
in de krante, da-s genog.
Dialect, dat is ons laeven, 
al he-we ok gin book verkoch.

20-05-06, Derk Jan ten Hoopen.



Prima Plattelands project voor de vierde keer uitgereikt

Dit jaar organiseerden Plattelandshuis Achterhoek en Liemers, Omroep
Gelderland en De Gelderlander voor de vierde keer de verkiezing Prima
Plattelands Project. De afgelopen vier jaar zijn er meer dan 370 projec-
ten, goedgekeurd door Provinciale Staten, uitgevoerd of nog in uitvoe-
ring. Hiermee is voor de Achterhoek een investering van meer dan 210
miljoen euro gemoeid en profiteert de streek van 90 miljoen subsidie.

Van 5 juni tot en met 15 juli staat Vakantiexperts Avanti aan de
Stationsstraat in het teken van de ‘Gekker dan Gek’ weken. 

‘Gekker dan Gek’ weken bij
Vakantiexperts

mie, toerisme, natuur en landschap,
leefbaarheid) een project genomi-
neerd. Aan ieder project is in het
radioprogramma Achterhoeks Ac-
cent 6 zaterdagen achter elkaar aan-
dacht besteed. De Gelderlander
publiceerde over elk project een
prachtige foto en een kort artikel.
De finale vond vorig weekend plaats
in Vlees-boerderij Boldiek in Halle.
De jury had het best moeilijk omdat
eigenlijk alle projecten Prima
Plattelands Projecten zijn en zo van
elkaar ver-schillen dat een vergelij-
king eigenlijk onmogelijk is. De jury
wees uiteindelijk het project Groenlo
Vestingstad aan als winnaar. Het
doorslaggevende argument was dat
dit project voor het grootste gedeelte
gedragen wordt door bewoners, vrij-
willigers uit Groenlo en omgeving.
Met het oog op toeristen wordt van
alles in het werk gezet om Groenlo
op de kaart te zetten als vestingstad.
Groenlo was tot in de 17e eeuw be-
langrijk voor de verdediging van de
oostgrens van Nederland. Daarna
zijn de vestingwerken afgebroken. De
circumvallatielinie was een inslui-
tingslinie die stadhouder Fredereik
Hendrik aanlegde om de stad in te
nemen. Door de droge zomers werd
die linie opeens weer zichtbaar in
het landschap.
Een tweedaagse veldslag wordt nage-
speeld en er is een toeristische wan-
delroute gelanceerd. Ook wordt de
gracht, nu op sommige plekken niet
meer dan een sloot, uitgebaggerd en
verbreed. Het Noorderbastion, het
terrein van de oude Grolsch fabrie-
ken, biedt plaats aan woningen en

een stadspark waar het schootsveld
ook gerenoveerd wordt. Hier en op
andere plaatsen komt informatie
over het verleden als vestingstad.
Ook worden er educatieve activitei-
ten opgezet. Met dit project wordt
niet alleen Groenlo op de kaart
gezet maar de Achterhoek in zijn
geheel. 
Het publiek kon ook stemmen via de
website en koos voor De Vereniging
Agrarisch Landschapsbeheer Oude
IJssel, een coöperatieve ver-eniging
die in juni 2005 door agrariërs en
burgers is opgericht om het land-
schap en de natuur te beheren. In de
Achterhoek en Liemers zijn al meer-

dere agrarische natuurgebieden en
met de oprichting van deze vereni-
ging is de grootste ‘witte’ vlek inge-
vuld. Het werkgebied wordt ge-
vormd door de gemeenten Oude
IJsselstreek, Montferland en Doetin-
chem, een totale oppervlakte van
32.000 hectare.
Eén van de belangrijkste doelstellin-
gen is natuurlijk het in stand hou-
den en aandacht besteden aan het
landschap. Hierin werken boeren en
bur-gers samen. Leden van de vere-
niging kunnen zorgdragen voor het
onderhoud en de aanleg van land-
schapselementen voor particulieren
en instanties.

De verkiezing is bedoeld om de aan-
dacht te vestigen op alles wat er op
het platteland gebeurt. Er zijn
enorm veel initiatieven en door par-
tijen en bewoners wordt hard
gewerkt aan de kwaliteits-impuls
voor het platteland. Zoals Reinder
van Rijckevorsel, voorzitter van de

vakjury, afgelopen zaterdag tijdens
de finale van de verkiezing zei: “Het
is van groot belang dat mensen hun
hoofd boven het maaiveld uitsteken,
wat dan anderen inspireert om hun
ideeën ook uit te werken”. 
In het kader van de verkiezing is er
voor elk thema (landbouw, econo-
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In het weekend van zaterdag 8 en zondag 9 juli stelt de fam. Boschman,
wonend aan de Keppelseweg 1 in Hummelo, haar tuin open voor
publiek. U heeft op deze dagen van 11.00 tot 17.00 uur de mogelijkheid
deze tuin met erg veel vaste planten, waaronder Astilbe, Hosta,
Hemerocallis en Tradescantia te bewonderen. De fam. Boschman heft
geen entree, maar een vrije gift wordt erg op prijs gesteld. De giften wor-
den namelijk ter beschikking gesteld aan de actie voor de kerkrestaura-
tie ‘Hummelo maakt zich sterk voor de dorps-kerk’. Op zondag 9 juli
kunt u na de kerkdienst koffiedrinken bij de fam. Boschman.

Openstelling tuin Hummelo

In 1996 werd de 1000 vierkante
meter grote tuin flink onder han-
den genomen. Het gras verdween en
de tuin werd ingeplant naar een
ontwerp van de bekende tuinarchi-
tecte Mien Ruys. Het mooie van de

tuin is, dat hij het hele jaar door
bloeit. Bij de zithoek achter het huis
staat een prachtige Nothofagus ant-
artica (schijnbeuk) die in schotels is
geknipt.

Van maandag 10 juli tot en met vrij-
dag 14 juli vindt de jaarlijkse
Velswijkse avondfietsvierdaagse
plaats. De start is bij Café Evers aan
de Keijenborgseweg 27. Er zijn vier
routes uitgezet van ca. 25 km lengte.
Deze prachtig gevarieerde routes
worden op maandag-, dinsdag-, don-
derdag- en vrijdagavond gefietst. De

woensdagavond is een inhaalavond
voor wie op een andere avond ver-
hinderd is.
Inschrijving bij de start op maandag-
of dinsdagavond mogelijk tussen
18.00 en 19.00 uur. Op alle avonden
kunt u tussen 18.00 en 19.00 uur
starten. Inschrijfgeld bedraagt voor
volwassenen € 5,--. Kinderen t/m 12

jaar betalen € 3,--. Het is ook mo-
gelijk om één avond mee te fietsen.
Het inschrijfgeld bedraagt dan € 2,--
voor volwassenen en € 1,-- voor kin-
deren.
Onderweg krijgt u een  consumptie
aangeboden door café Evers.

Op donderdag 6 juli kunt u vanaf
19.30 uur op ’t Goed Aldenhaeve aan
de Haitinkweg kennis maken met de
leefomgeving en het onderkomen
van een steenuiltje.

Het echtpaar Beersma uit Drempt
zal een boeiende vertelling met dia’s
verzorgen. Ze zijn experts op het
gebied van de steenuil en hebben
begin juni de drie uilskuikens op de

Aldenhaeve gewogen, gemeten (vleu-
gels) en de pootjes geringd.
In de pauze wordt er koffie of thee
geschonken. De toegang is gratis.

Tijdens de gehele actieperiode stunt
Vakantiexperts met lage prijzen in
een zeer gevarieerd reisaanbod.

Daarnaast is het extra lucratief om
tijdens de actieweken een vakantie te
boeken, omdat je dan ook nog kans
maakt op leuke extra’s. Zo kon de
klant tussen 5 en 24 juni één minuut
gratis winkelen bij een plaatselijke
supermarkt winnen. Vakantiexperts
wil op deze wijze onderstrepen dat
een ontspannen en zonnige vakantie
in ons hectisch bestaan een levensbe-
hoefte is.

De minuut gratis winkelen werd
gewonnen door Jasper Groot
Roessink en Mariska Eijsink uit
Zelhem. 

Dinsdagavond werden de uitgeno-
digd bij SuperdeBoer Hollak om de
prijs bijeen te rennen. Het leverde
Jaster en Mariska maar liefst bood-
schappen ter waarde van € 160,25
op. 
Hun koelkast is in elk geval goed
gevuld als ze terugkomen van hun
‘last minute’ reis naar Griekenland.

Steenuiltje op Aldenhaeve

Avondfietsvierdaagse Biljartvereniging ‘De Velswijk’



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

Tijdens de opening was er veel belang-
stelling. Het nieuwe pand aan de Mole-
nenk heeft een mooie uitstraling. “De
bezoekers waren heel positief en en-
thousiast over het grote assortiment.
Dit hadden ze niet verwacht. Met de
nieuwe vestiging spelen we in op de
behoefte die er vooral in deze regio is”,
zegt mede-eigenaar Harold Gotink.
Heegt Installatie heeft alles in huis om
de klant van dienst te zijn: appara-
tuur, inrichting en techniek. Als in-
stallatiebedrijf weten zij wat voor u
van belang is. Gebruiksgemak, de ze-
kerheid van kwaliteit en design met
een persoonlijk accent. Kortom, de ad-
viseurs hebben het antwoord. Een
goed advies, persoonlijke aandacht en
maatwerk staat hoog in het vaandel
bij Heegt Installatie.
Naast de Sanitiem showroom is er een
ruime afhaalbalie voor de doe-het-zel-
ver. Zelf doen, samen doen of laten

doen: Sanitiem biedt u de keus.

ZELF DOEN
Bij de Sanitiem installateur krijgt u
een vakkundig advies, zij zorgen voor
een goed ontwerp en leveren de mate-
rialen. Daarna doet u de rest. Uiter-
aard geven zij ook advies over de wet-
telijke eisen met betrekking tot de in-
stallatie. Ook kunt u bij hen terecht
voor de garantie op de door hun gele-
verde materialen.

SAMEN DOEN
De Sanitiem installateur zorgt voor
het ontwerp, de bouwtekeningen en
de materialen. U voert zelf de regie en
doet een gedeelte van de werkzaamhe-
den in eigen beheer, bijvoorbeeld het
breekwerk of het tegelwerk. De Sani-
tiem installateur is de partner voor de
werkzaamheden waar u zelf geen op-
lossing voor heeft.

LATEN DOEN
Dit betekent voor u de gemakkelijkste
weg. In geval van verbouw wordt de
beschikbare ruimte bouwkundig aan-
gepast en bij nieuwbouw wordt direct
begonnen met het leidingwerk. De
badkamer die u voor ogen heeft,
wordt compleet door de installateur
opgeleverd. Zeg maar van lege ruimte
tot uw droombadkamer.
Heegt Installatie is gevestigd aan de
Molenenk 6 in Hengelo Gld., tel. (0575)
46 52 58 of kijk op www.heegt.nl

Zelf doen, samen doen of laten doen!

Heegt Installatie opent nieuwe vestiging

Heegt Installatie in Hengelo opende zaterdag 24 juni haar nieuwe vesti-
ging en een exclusieve Sanitiem showroom aan de Molenenk. U kunt er te-
recht van badkamers en tegels tot en met volledige wellnessruimtes. Mo-
dern of klassiek, van tegelvloer tot plafond en voor verwarming, aircondi-
tioning en elektra. Eén adres voor alles wat wonen nog comfortabeler
maakt.

De nieuwe vestiging van Heegt Installatie

Het lesmateriaal bestaat uit drie les-
koffers gevuld met EHBO lesmateriaal
voor de groepen zeven en acht. Voor
de onderbouw is er een leskoffer over
‘de dokter’ gemaakt. In deze koffer zit
ook een eigen gemaakt lesboek met fo-
to’s gemaakt in de praktijk van dokter
Eyck, dokter Koning en de plaatselijke
apotheek. Bij de overhandiging van
het lesmateriaal werd onder meer Jo-

ke te Hennepe (ondersteunend perso-
neelslid van de Piersonschool) be-
dankt voor het maken van het foto-
boek. Dokter Eijkelkamp zal zelf jaar-
lijks één les per school verzorgen.

Tijdens de presentatie van het lesma-
teriaal in de Ds. Piersonschool, ging
Eijkelkamp in waarom hij niet koos
voor een afscheidsreceptie maar voor

de EHBO leskoffers. ”Op deze manier
bereik je ook de hele gemeenschap.
Voor mij is dit een ideaal om de ge-
zondheid te stimuleren op de basis-
scholen”. Hij had daar goede ervarin-
gen mee met de jeugd-EHBO op de St.
Bernardusschool in Keijenborg. Eijkel-
kamp was blij dat het idee voor EHBO
lesmateriaal een groot draagvlak
heeft bij de scholen, zodat de conti-
nulteit gewaarborgd is.

De scholen zijn erg blij met het initia-
tief van dokter Eijkelkamp.

Lesmateriaal EHBO voor basisscholen

Dokter Ben Eijkelkamp is in oktober vorig jaar gestopt als huisarts te Keijen-
borg. Ter gelegenheid van zijn afscheid heeft hij de basisscholen in Keijen-
borg en Hengelo lesmateriaal geschonken voor onder andere EHBO-lessen.

De scholen zijn blij met het initiatief van dokter Ben Eijkelkamp (midden)

EÉN DRUK OP DOSEERKNOP 
De Sorbo Schuursponsborstel met vul-
pijp is vooral geschikt voor hardnekki-
ge en/of moeilijk bereikbare vlekken
op gladde oppervlakken. 

Denk aan het sanitair in je badkamer.
Of aan je tegelvloer. Het apparaat
werkt overigens reuze eenvoudig. 

Je vult het reservoir met verdunde
Blue Wonder, de door Sorbo aanbevo-
len allesreiniger. 
Met één druk op de doseerknop heb je
voldoende sop op de schuurspons.
Waarna het heerlijke schoonmaken
kan beginnen. 

MOEILIJK BEREIKBARE HOEKEN 
De blauwe spons haal je heel eenvou-
dig van de borstel. Om met de hand
éven de moeilijkste hoekjes op te zoe-
ken. 

De licht schurende spons gaat maan-
den mee. En als die versleten is, geen
nood, want de losse schuursponsjes
zijn overal te koop.

Bij de prijs inbegrepen: een móói de-
sign én een ergonomische hulp in
huis die gewoon erg lekker in de hand
ligt. 
Vanaf 1 juli aanstaande verkrijgbaar
bij de betere supermarkt.

Geen gesleep meer met emmers, sop, spons en borstel 
Vanaf 1 juli in de winkel:
Schuursponsborstel met vulpijp van Sorbo®

Bijzonder aan dit product? De combinatie van een prima schuurspons en
een handig reservoir met reinigingsmiddel. Eén lichtgewicht apparaat
voor snel en hygiënisch schoonmaken. Tenzij je wilt blijven slepen met
emmers sop, een spons en een borstel ...

Schoonmaken doen we allemaal. Maar Sorbo maakt het ons gemakkelijk. Met de introductie
van de Schuursponsborstel met vulpijp

Kunstschilders bezoeken
Gelselaar
Tientallen (amateur)kunstschil-
ders uit heel Nederland komen
zaterdag 22 juli naar museum-
boerderij Erve Brooks en Erve
Niehof in Gelselaar. Daar zullen
de schilders tot in detail het ou-
de Achterhoekse boerenleven op
schilderdoek vastleggen. De
schilderdag is onderdeel van het
grote kunstschilderevenement.
Kleurenpalet van de Achterhoek
dat deze zomer voor de zesde
keer de Achterhoek doorkruist. 

Tussen half negen en tien uur mel-
den de kunstschilders zich bij de
speciale stand van het Kleurenpalet.
Daarna kunnen zij in volgorde van
binnenkomst een schilderplek uit-
zoeken in de historische boerderij
of de directe omgeving.

Vanaf drie uur 's middags kunnen
de schilderijen worden ingeleverd
om te worden ingelijst voor de expo-
sitie en jurering. 

Om half vijf zullen de dagwinnaars
en de finalisten worden bekendge-
maakt. Belangstellenden kunnen
de hele dag de activiteiten van de
kunstenaars kosteloos volgen.

Kleurenpalet van de Achterhoek is
een initiatief van de Lionsclubs in
de Achterhoek met als doel het cul-
turele erfgoed van de streek onder
de aandacht van een breed publiek
te brengen. 

De afgelopen vijf jaar zijn tientallen
dorpen door de hele Achterhoek
door kunstschilders bezocht.  

Dit jaar bezoeken de (amateur)schil-
ders Gelselaar, Lochem, Bronkhorst,
Vorden en Bredevoort. 

De aftrap voor het Kleurenpalet is
op 1 juli gegeven in Doetinchem.
Daar werd onder grote publieke be-
langstelling een jeugdschilderdag
gehouden rond de Kelder, het klein-
ste kasteeltje van Nederland.

De dagwinnaars mogen hun schil-
derijen op 27 augustus exposeren
tijdens de grote slotmanifestatie in
de Burgerzaal van het gemeente-
huis in Zutphen. 

Daar wordt uiteindelijk ook de win-
naars van het schilderseizoen 2006
bekend gemaakt. Meer informatie
en opgave www.kleurenpalet.nl



En onder leiding van Miriam hebben
de meisjes tot en met 14 jaar zich als
kampioen door het dorp laten rijden
v.l.n.r.: Miriam Mulderij, Irene Olt-

haar, Rasha de la Bije en Arlette Oos-
terhuis.
Verder wenst VTP Vorden u allen een
hele fijne zomervakantie toe.

Jeugdkampioenen VTP

Onder leiding van captain Leonie
heeft gewonnen ons team in de cate-
gorie meisjes t/m 17 jaar: v.l.n.r.:

staand: Marlot Horstman, Leonie Was-
sink, Nienke Abbink en zittend: Car-
lijn Heijink en Lisette Arfman.

Voortaan zal vanaf deze
plaats om de maand
een stukje van mijn
hand verschijnen over
allerlei notariële we-
tenswaardigheden. 

Geen ingewikkelde, juridische ver-
halen, maar stukjes over zaken waar
iedereen wel eens over nadenkt,
vooral bij belangrijke momenten in
iemands leven. Moet ik wel of geen
testament maken, moet ik trouwen
met of zonder huwelijkse voorwaar-
den en wat zijn de verschillen tus-
sen samenwonen en trouwen, wat is
de beste rechtsvorm voor mijn zaak,
wat te doen bij een overlijden, waar-
om moet ik naar een notaris voor de
overdracht van een woning en voor
het afsluiten van een hypotheek en
alle daarbij komende fiscale vragen.
Als opvolger van notaris Das lijkt
het me goed mij op deze manier
voor te stellen in de hoop dat het
een blijvende relatie met u mag wor-
den.

Tot nu toe bevalt het goed in Vor-
den. Ik ben nu een jaar bezig, waar-
van een half jaar als notaris. Het
bord in de tuin staat er. Het notaris-
kantoor zit al decennia in Vorden,
op verschillende plekken, niet
groot, maar met een constante kwa-
liteit en klantvriendelijkheid. Ik
hoop van harte dat dat zo blijft. En

als dat eens wat minder is dan hoor
ik dat heel graag van u, want daar
leren we van.

Het notariaat is de laatste jaren be-
hoorlijk in beweging: de notaris is
van een hoogdrempelige dorpsnota-
bele geworden tot een  laagdrempe-
lige adviseur. Hij is ook commercië-
ler geworden. Daartoe gedwongen
door de wetgever, die vond dat wij
met onze mooie produkten de
markt op moesten. Zo'n dubbelrol
als onafhankelijk openbaar ambte-
naar en concurrerende marktpartij
is wennen. Gunstig voor u voor wat
betreft de tarieven. Maar rekent u
ons daar niet alléén op af. Wat mij
betreft gaat het om een goede prijs-
kwaliteit verhouding. En dan zegt u
misschien: “iedere notaris moet
toch gewoon hetzelfde doen, name-
lijk die knop indrukken en klaar”.
Maar dan vergist u zich. Afgezien
van het feit dat vaak onbekend is
wat er moet gebeuren vóórdat die
knop wordt ingedrukt, zijn er wel
degelijk verschillen in de manier
van werken, de informatieverstrek-
king en in de kwaliteit op de ver-
schillende kantoren.        

Ik zou zeggen, blijft u lekker buur-
ten in uw mooie dorp. De koffie
staat altijd klaar.

Gertjan Hulleman

(advertorial)

Deze wedstrijden worden samen geor-
ganiseerd met een aantal clubs uit de
regio (Holten, Lochem, Markelo, St.
Isodorushoeve, Ruurlo, Borculo en
Harfsen). De 50 CC klasse kende een
ongemeen spannend verloop. 

In beide manches was er een kopstart
voor Jan Willem Arendsen uit Hengelo
gevolgd door Mischa Kuit uit Vorden.
Door een stuurfout moest Jan Willem,
de Vordenaar voor laten gaan. 

Achter dit tweetal was Thijs Bulten uit
Vorden in een fel duel gewikkeld met
Thijs van Kessel uit Harfsen. 

De bloemen voor de clubcross werden
aangeboden door bloembinderij Kette-
lerij. Voor de EHBO was het een rust-
dag, de races verliepen allemaal pro-
bleemloos.

UITSLAGEN BIJ DE JEUGD:
50 CC klasse: 1 Mischa Kuit, 2 Jan Wil-
lem Arendsen, 3 Thijs van Kessel, 4
Thijs Bulten, 5 Iamo Wolsink.
65 CC (laag): 1 Damien van Erkelens, 2
Mike Bolink, 3 Damien Nijenhuis, 4
Elin in het Veld, 5 Daan Oolbekkink.
65 CC (hoog): 1 Rico Staat, 2 Ionno Kus-
ter, 3 Marcel Braam, 4 Mat Hietbrink,
5 Jessy Nerghuis.

85 CC (laag): 1 Mathijs Boezewinkel, 2
Gerrit Hilbrink, 3 Bjorn Sloot, 4 Dylan
Mensink, 5 Rene Bokkinga.
85 CC (hoog): 1 Jory Hengeveld, 2Kevin
Wevers, 3 Rob ten Have, 4 Bas Klein
Hanveld, 5 Kimbely Braam.

Clubcross 125 CC: 
1 Dominique Thijhuis Trutmans, 2
Mark Papen, 3 Bart Elferink, 4 Niek
Langwerden, 5 Coen Berenpas.
Recreanten: 
1 Harald Wolsink, 2 Niels Beck, 3
Harm Radstake. 4 Wiljan Veldhorsd, 5
Ronald Stoelhorst. 
Super klasse: 
1 Stephan Braakhekke, 2 Stefan Har-
kink, 3 Wouter Dijkman, 4 Winand
Hoenink, 5 Johannes van Kempen.

Jeugd crossuitwisseling kende spannend verloop
Zaterdagmiddag werd op het circuit van de Vordense motorclub ‘De Graaf-
schaprijders’ een jeugd uitwisseling wedstrijd cross gereden.

Doelgericht
adverteren?

Informeer naar de vele mogelijkheden!

Uitgever van o.a.:

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl
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Toegegeven, trosrozen hebben niet he-
lemaal de perfecte bloemvorm van de
grootbloemige rozen of theehybriden,
maar daar staat zoveel tegenover dat
ze niet voor niets de meest geliefde
roosvorm in de tuin zijn  geworden. Er
zijn typen in drie maatgroepen. Het
ontstaan van de vrij kleine struikvor-
mige trosrozen, vroeger Floribunda's
genoemd, is met name te danken aan
de Deense kweker Poulsen die bijna
een eeuw geleden grootbloemige ro-
zen met al bestaande trosrozen (de
eerdere Poylantha-groep) ging krui-
sen. Met overweldigende resultaten.
Al snel zetten tal van kwekers dit suc-
ces voort. Onder anderen Kordes in
Duitsland met misschien wel de beste
grote witte trosroos die ooit ontstond
('Schneewittchen') en de Engelse kwe-
ker Harkness met de magnifieke, am-
bergele 'Amber Queen'). 

ANDERE TYPEN TROSROZEN
Trosrozen geuren vaak heerlijk en er
zijn ook klimmende trosrozen, zoals
de befaamde gele 'Allgold', die zeer
goed tegen sterroetdauw is bestand of
de beroemde 'Masquerade' die een
muur helemaal kan bedekken met ro-
ze tot gele bloemen. 

De grotere trosrozen (ook wel Polyan-
tha's genoemd) zijn anderhalve eeuw
geleden ontstaan uit kruisingen tus-
sen Chinese rozen en de wilde Rosa
multiflora. Er ontstonden zeer lang
bloeiende struiken uit, met trossen
vrij kleine bloemen die het ook in een
strakke designtuin geweldig doen van-
wege hun sublieme bloemvorm. Dan
is er nog een derde groep die wel met

de vooral in Engeland gehanteerde
naam 'patiorozen' wordt aangeduid.
Dit zijn veel kleinere roosjes dan de
Floribunda's, maar nog net geen mi-
niatuurrozen. Deze groep wordt snel
steeds populairder omdat ze zeer lang
doorbloeien en zelfs in het kleinste
tuintje of in pot op het terras of bal-
kon fraai tot hun recht komen.

ENKELE VAN DE 
BESTE TROSROZEN ZIJN:
Wit: Maria Mathilda ('Lenmar'),  Grand
Nord ('Delgrord'), Schneeflocke ('No-
aschnee'), Kent/White Cover ('Poulcov').
Roze: Bonica 82 ('Medomonac') 'Melro-
se', Astrid Lindgren ('Pouluf'), Leonar-
do da Vinci ('Meideauri').
Abrikoos: 'Queen Elizabeth', Leersum
700 ('Interleer').
Geel: Friesia ('Korresia'), Celina ('Noa-
son'), Elina/Peaudouce ('Dicjana'), Car-
te d'Or ('Meirobidor').
Rood: 'Tojo', Fairy Queen ('Sperien'), Ro-
tilia ('Korvillade').

VERZORGING
Wilde scheuten direct verwijderen als
u ze ziet. Bij droogte water geven. In
voorjaar en zomer rozenmest geven.
Snoeien tussen 1 maart en 1 april.

TUINTIPS VOOR JULI
Zorg dat uw tuin ook tijdens uw va-
kantie wordt verzorgd (vooral sproei-
en als het droog is). Geef bij het sproei-
en altijd veel water ineens. Controleer
uw planten op bladluizen. Rooi bollen
waarvan het blad is afgestorven. Zet
steunen bij hoge vaste planten. Plant
nu Iris en Cylamen. Eenmaal bloeien-
de klimrozen na de bloei terugsnoeien.

Rozen kleuren de zomertuin

Er zijn allerlei groepen rozen, maar binnen die groepen voeren de trosro-
zen de boventoon. Trosrozen bloeien niet met één bloem per steel , zoals
bij de grootbloemige rozen, maar met hele trossen rozen tegelijk. Er is
geen enkel ander type roos dat zoveel bloemen geeft, zo lang bloeit en in
zoveel kleuren. Bovendien hebben ze maar weinig verzorging nodig en is
de snoei eenvoudig.

BLAGENROCK
Voor zover kon worden nagegaan is
het Blagenrock in Toldijk uniek in Ne-
derland! Er werden daarom filmopna-
mes gemaakt voor TV Gelderland en
SBS6 en ook de plaatselijke en landelij-
ke pers was ruim vertegenwoordigd.
Het was alweer 10 jaar geleden dat er
in Toldijk een paar keer Blagenrock,
een Normaalconcert waar alleen kin-
deren welkom zijn, werd georgani-
seerd. Dit jaar gaven kinderen van de
groepen 5, 6, 7 en 8 van vele scholen in
de gemeente Bronckhorst en Does-
burg gehoor aan de uitnodiging voor
de Jubileum Blagenrock en kwamen
op deze zonnige donderdagmiddag
naar Toldijk. Onder schooltijd, tussen

14.00 en 15.00 uur konden de kinde-
ren genieten van alles wat hoort bij
een feestje met Normaal! De gedachte
was dat kinderen het høken vroeg
moeten leren, in Toldijk wordt het bij-
na met de paplepel ingegoten. Er
mocht naast het dansen en springen
ook gegooid worden met ranja en wa-
ter. De ranja werd gemaakt in beton-
molens en vloeide rijkelijk. ‘Mama wo-
ar is mien ranja?’ zong Bennie Jolink
vrolijk. Voor de leerkrachten en ande-
re begeleiders was er een plekje áchter
het hek, maar daarvandaan kon wel
het gehele veld worden overzien.
Er waren ook prijzen te winnen. De

twee best geklede høkers/høksters kre-
gen een gesigneerde DVD van Nor-
maal en nog eens acht andere fraai
verklede kinderen kregen een gesig-
neerde CD van Normaal. Voor het ori-
gineelste vervoer per school waren
geldprijzen beschikbaar. De eerste
prijs werd gewonnen door de Woord-
hof uit Hummelo, de Bekveldse school
uit Bekveld kreeg de tweede prijs en
voor de Schildersschool uit Zelhem
was een derde prijs.
Het werd inderdaad ‘un heavig Bla-
genfeestjen’ en het liep toch ook iets
uit, maar daar hadden alleen de wach-
tende ouders bij school erg in! De reac-
ties van vele kinderen waren zeer posi-
tief. Ze hadden vreselijk genoten van

een uurtje lekker loltrappen en mu-
ziek luisteren.

CONCERT JOVINK EN NORMAAL
Bij de rotonde van de Zutphen-Emme-
rikseweg in Toldijk was weer van alles
te beleven aan het begin van vrijdag-
avond 30 juni. Diverse trekkers met
aanhangers vol strogooiende en jui-
chende høkers kwamen voorbij en de
kinderen zorgden dat het een spekta-
kel werd door met stro terug te gooien
en met waterpistolen te schieten.

Velen waardeerden het initiatief om
Jovink in het voorprogramma van Nor-

maal te laten optreden. Rockband Jo-
vink is in de Achterhoek een begrip.
Hendrik Jan Lovink en Gijs Jolink be-
gonnen in 1992 met het Jovink duo,
die eigen liedjes schreef en om beur-
ten de gitaar of de drums bespeelden.
Jaren later kwamen drummer Hans
Bouman en leadgitarist Hendrik Jan
Bökkers de band versterken. De fans,
De Voederbietels, vormen een grote
fanclub. Met het nummer ‘Wakker
worden!’ opende Jovink het program-
ma, waarin de wekkerradio afgaat.
Het lukte de band ook deze avond om
rockmuziek en humor te combineren,
met manager André Nijman als enter-
tainer in diverse rollen. “Willen jullie
Rock ‘n Roll?” schalt over het terrein.
Daarnaast werden nummers als ‘Bök-
kers balade’, ‘Harder!’ en ‘An de kant’
gespeeld.

Ook de Hummelose ‘Tante Rikie’, An-
dré's moeder werd destijds gevraagd
voor de show en zij maakt dus vanaf
het begin deel uit van de band Jovink
& the Voederbietels en ook deze avond
was zij aanwezig. Tante Rikie vind het
leuk om op het podium te staan en zij
deed deze avond een Relishow. André
Nijman was een heuse vuurspuwer.
Ook werd het publiek getrakteerd op
het getrompetter van Tante Rikie’s
jongste zoon Richard Nijman. 

In 1976 trad bij jeugdsoos Flophouse
in Toldijk voor het eerst het nieuwe
Achterhoekse fenomeen Normaal op.
Høken in Toldiek 2006, de dertigste
editie werd daarom uitbundig ge-
vierd. Toen de haan kraaide, gingen de
gordijnen open en het feest barstte los.
Høkers kregen een prachtig concert
voorgeschoteld, een jubileum waar-
dig. Alle nummers, zoals ‘Høken is
normaal’, ‘Oerend Hard’, ‘Vrouw Ha-
verkamp’, ‘Rennen of Stilstaan’ en
‘Alie’ werden meegezongen. Het ‘Nor-
maal Instrumentaal’ werd goed ont-
vangen.

Na het concert gingen veel fans met-
een naar huis. Anderen kochten nog
shirts en singles en de bars bleven
open tot de fusten leeg waren. De me-
ningen waren onverdeeld: het was
ontzettend gezellig dit jaar! De EHBO-
ers hadden, behalve wat kleine pro-
bleempjes niet veel te doen gehad. 

Maar daarna was het toch tijd voor al-
le fans om naar huis te gaan. De vrij-
willigers, 180 in totaal, hadden nog
een klus te klaren: alle plastic en kar-
ton moest bij elkaar geveegd worden.
Het stro van eerder op de avond was al

Dertig jaar 'høken in Toldiek'!
Blagenrock – Concert van Jovink en Normaal – Koffieconcert

Normaal trad in het laatste weekend van juni 2006 voor de 30e keer bij
Jeugdsoos Flophouse in Toldijk op en dat werd zeker uitbundig gevierd!
Het begon al op donderdagmiddag 29 juni met het unieke Blagenrock!
Rond de 800 kinderen genoten van een zonnig buitenconcert en leerden
het høken! Het concert op vrijdagavond 30 juni werd bezocht door ruim
3000 mensen, die voor Jovink en Normaal kwamen. Op zondag werd een ge-
zellig koffieconcert gegeven, met naast Normaal diverse andere optredens.

Voor de 800 kinderen uit de gemeente Bronckhorst en Doesburg was het kinderconcert van Normaal een uniek feest om mee te maken.

opgeruimd! Op de tijdelijke minicam-
ping in het weiland naast Flophouse
bleven fans overnachten, om ook het
Koffieconcert van Normaal niet te
hoeven missen!

KOFFIECONCERT
De tafels waren in rijen neergezet en
er was koffie. Het traditionele koffie-
concert begon om 11.00 uur met een
optreden van de Limburgse Berger
Musikanten. De stemming zat er daar-
na aardig in. De rockcoverband Huub,
Henk en Harrie traden op met num-
mers uit de jaren 60 en 70. Als laatste
speelde de band Kenneh. 

In de middag speeldeNormaal in de
theaterbezetting. “Het is een zitcon-
cert!” legde Bennie Jolink de reden dat
de band op stoelen zat, uit. Er werden
wat rustige nummers ten gehore ge-
bracht, maar ook een stukje klassieke
zang ontbrak niet aan het program-
ma. Santa Lucia met een Achterhoek-
se tekst, geweldig! 

Vóór het podium waren drie rijen ban-
ken neergezet, waar de kinderen za-
ten. Zo konden zij niet achter de hek-
ken klem zitten. Volwassen waren in
principe daar niet welkom, maar een
enkeling bleef toch bij zijn/haar
kroost.
Henk en Marijke Damen werden door
Alien Maalderink namens Flophouse
in het zonnetje gezet voor de vele ja-
ren van fritesbakken in Toldijk bij Nor-
maal. Daarna werden Martin Spek-
kink, Evert Klein Lenderink en Henk
Huurnink bedankt voor hun werk al
vele jaren. De vrouwen kregen een bos
bloemen.

Na ‘Hé, hé, in het café nemen we er
meestal twee” werd een beetje gas bij-
gegeven! De stoelen gingen aan de
kant en er werd een swingend optre-
den verzorgd. Met het Koffieconcert
van Normaal werd in Toldijk een ge-
weldig jubileumprogramma afgeslo-
ten en daar zullen de mensen nog
lang over praten.
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Netwerk voor de Geestelijke Gezondheidszorg 
in Oost-Gelderland en Zutphen

GGNet is voor het Circuit Specifieke Zorg op zoek 
naar een enthousiaste collega voor de functie:

Administratief Medewerker 
Behandelorganisatie m/v

24-32 uur per week, locatie Warnsveld - Doetinchem

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ.

Kijk voor meer informatie over de functie en GGNet op www.ggnet.nl. 
Voor informatie over de functie kunt u contact opnemen met mevrouw 

H. Koopman, management assistent Circuit Specifieke Zorg, 
telefoon (0575) 58 08 48. 

Uw sollicitaties kunt u tot 21 juli richten aan de heer S. Migchelbrink, 
Adviseur Personeel & Organisatie, Postbus 2003, 7230 GC  Warnsveld. 

www.ggnet.nl
Steeds dichtbij!

Bouw aan je eigen toekomst

Verkoopmedewerker binnendienst m/v

BouwCenter HCI is een dynamische onderneming met vestigingen in Hengelo (Gld),

Ulft en Zevenaar. We houden ons bezig met de levering van een uiteenlopend assorti-

ment producten aan de bouwsector. Bovendien hebben wij een breed aanbod keukens,

badkamers, tegels, natuursteen en sierbestrating, voor zowel de professionele, zakelijke

als de particuliere markt. Voor onze vestiging in Hengelo (Gld) zijn wij op zoek naar een

enthousiaste kandidaat voor de functie van:

fulltime

Deze functie bestaat uit:
- werkzaamheden gericht op de in- en

verkoop van bestratingsartikelen
- ontwikkeling van de afdeling

sierbestrating
- commerciële ondersteuning van de

afdeling betonvloeren

Wij vragen van u:
- opleiding op minimaal MBO niveau
- een commerciële en klantvriendelijke instelling
- eigen initiatief, met name in in- en verkoop-

activiteiten en de ontwikkeling van de showtuinen
- zelfstandig en in teamverband kunnen functioneren
- kennis van bestratingsmaterialen is gewenst

Wij bieden u een afwisselende baan in een prettige, informele werksfeer. Salaris en overige

arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor de Handel in Bouwmaterialen en afhankelijk van

leeftijd en ervaring. 

Indien u meer wilt weten over deze vacature kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de

heer P. van Mourik, telefoon 0575 46 81 81. Uw schriftelijke sollicitatie met bijbehorend CV kunt

u binnen 10 dagen na verschijnen van deze advertentie sturen naar: BouwCenter HCI, t.a.v. de

heer P. van Mourik, Postbus 27, 7255 ZG Hengelo (Gld). E-mail: p.vanmourik@bouwcenterhci.nl

www.bouwcenterhci.nl

HCl. Helemaal mijn idee.

63
42

5/
1

Tel. 0573-454027  Fax 0573-453825
Email: info@gerardwesselink.nl

Homepage: www.gerardwesselink.nl

Ruurlo
Soldatenhuis 17

Vr.prijs € 448.000,- k.k.

Ruurlo
Eikenlaan 8

Vr.prijs € 369.000,- k.k.

Ruurlo
Garvelinkplein 4

Vr.prijs € 249.500,- k.k.

Ruurlo
Haarskamp 43

Vr.prijs € 469.000,- k.k.

Ruurlo
Nieuwenhuishoekweg 7

Vr.prijs € 479.000,- k.k.

Groenlo
Oranjestraat 35

Vr.prijs € 159.000,- k.k.

Ruurlo
Borculoseweg 60

Vr.prijs € 247.000,- k.k.

Ruurlo
Beukenoot 36 

Vr.prijs € 259.000,- k.k.

Te huur 

kantoorruimte(s)
vanaf  

500,-/mnd. 

Nabij het centrum

gelegen met 

voldoende 

parkeer-

gelegenheid.

Kom voor het complete aanbod gerust 
ons kantoor eens binnenlopen! 

Of kijk op onze homepage!

VERKOCHT

Netwerkweg 8, 7251 KV Vorden, Tel. (0575) 55 07 89 

Fax (0575) 55 53 24, Mobiel (06) 53 676 881, 

E-mail deeik@chello.nl

Hoveniersbedrijf De Eik

TUINONTWERP • 

TUINAANLEG ••  

TUINONDERHOUD ••• 

VIJVERAANLEG •••• 

BESTRATING ••••• 

SIERBESTRATING •••••• 

HERBESTRATING ••••••• 

Telefoon (0575) 46 43 68

 WARME ZOMER, 
          FRISSE KLEUREN

AP EGGINK
SCHILDERWERKEN

schilderen
behangen
wandafwerking

Voor eerlijk vakwerk binnen en 
buiten gaat u naar Ap Eggink

Een nieuw seizoen, 
een nieuwe kleur? 
Ap Eggink 
verzorgt het 
voor u! e-mail info@apeggink.nl

• Nordic walking • Voetbal • Darts

• Running • Fitness • etc. etc.

• Tennis • Zwemsport

Hét adres voor 
de serieuzer sporter!

Theo & Karin Brugman
Dorpsstraat 1
7261 AT Ruurlo
Tel. (0573) 45 19 90

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

DIN Gasfles 2006

gevuld met 5 kg propaan € 30,-
Ook het adres voor het 

afvullen met propaan
van uw eigendomsfles
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• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

VVOOOORRJJAAAARRSSAACCTTIIEESS
**AAPPKK  €€  1199,,== (benzine-auto’s)

**AAPPKK  €€  3388,,== (diesel-auto’s)

Airco service
GG RR AA TT II SS
VVAAKKAANNTTIIEE  

CCOONNTTRROOLLEE  BBEEUURRTT

Autosnelservice Lucri

Gildenweg 13 - Zelhem

Tel. 0314620871

(achter het pand van autowascentrum 

De Hoge Voort)

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur

Smidsstraat 30
7021 AE Zelhem  Tel. 0314 - 621349

Wij bieden u de unieke mogelijkheid
om uw tuin en terras om te toveren 

in zomerse sferen.

Nu geven wij:

25% KORTING
op alle tuin en terras planten maar

ook op ons aardewerk en zink.
Voor binnen en buiten nieuwe collectie

Op maandag 10 juli 2006
hopen wij met onze kinderen en kleinkinderen

oonnss 5500--jjaarriigg  hhuuwweelliijjkk

te vieren.

Hierbij willen wij u uitnodigen om dit op onze
receptie te komen vieren van 15.00 tot 17.00

uur in ‘Het Witte Paard’, 
Ruurloseweg 1, Zelhem

AAbb  eenn  DDiinnii  WWooeerrttss
PPrriinnsseess  MMaarrggrriieettssttrraaaatt  11

77002211  CCCC  ZZeellhheemm

De achttienjarige Thijs Janssen uit Hoog-Keppel neemt van 3 tot 8 juli deel aan het WK Yngling (een drie-
mans kielboot) voor de kust van La Rochelle in Frankrijk (Atlantische Oceaan). Zeilen is de grote hobby
van Thijs, die net geslaagd is voor zijn VWO examen. Na de vakantie wil hij tandheelkunde of lucht- en
ruimtevaart gaan studeren. 

WK Yngling zeilen
Thijs Janssen uit Hoog-Keppel naar

Frankrijk

In het totaal doen er 12
Nederlandse Ynglings aan dit WK
mee. Team 306 bestaat naast Thijs
Janssen uit Huub de Haer uit
Lathum en Amarens Schurer uit
Sneek. Huub is een ervaren coach

en wil jonge talentvolle zeilers de
kans geven om zich op en tot
internationaal niveau te ontwik-
kelen. De nadruk zal tijdens dit
WK dan ook niet liggen op het
behalen van prijzen, maar meer

op het opdoen van internationale
ervaring. Op de foto maken Thijs
en Huub zich gereed voor hun ver-
trek naar La Rochelle. De Yngling
is van de Koninklijke Watersport
Vereniging Sneek (KWS).

Graafschap TV in heel 
Oost-Gelderland

Vanaf 3 juli aanstaande zal Graafschap TV, de regi-
onale TV zender in heel Oost-Gelderland te ont-
vangen zijn. 

Graafschap TV is op 1 maart 2005 gestart met het,
24 uur per dag, uitzenden van gepresenteerde
televisieprogramma’s in een groot deel van Oost-
Gelderland. Omdat deze regio twee verschillende
kabelnetwerken heeft, was het nog niet voor
iedereen mogelijk om Graafschap TV te ontvan-
gen. Vanaf 3 juli zal kabelmaatschappij UPC de
regionale TV zender Graafschap TV standaard
opnemen in het basispakket waardoor de TV zen-
der in de hele regio Oost-Gelderland te ontvangen
is en ruim 450.000 inwoners kunnen afstemmen
op de dagelijkse TV programma's.

Graafschap TV is dan te ontvangen in de gemeen-
ten Zutphen, Brummen, Lochem, Bronckhorst,
Oude IJsselstreek, Berkelland, Winterswijk, Oost-
Gelre, Aalten, Montferland, Zevenaar, Rijnwaar-
den, Does-burg en Doetinchem.

Vanaf komende week presenteert Graafschap TV
een aantal nieuwe regionale TV programma's,
waaronder De Warming van voetbalvereniging De
Graafschap, In de Wolken en Buurtmaken.

Tijdens een VakantieVerwenzorgdag
trekken een patiënt en een verpleeg-
kundige er één dag op uit. Na bijvoor-
beeld een bezoek aan de kapper of
schoonheidsspecialist gaan ze naar een
museum, pretpark, het strand of bos.
Veel patiënten kiezen voor een bezoek
aan de plaats waar zij vroeger hebben
gewoond. Meestal sluiten ze de vakan-
tiedag feestelijk af met een lekker eten-
tje. Patiënten worden tijdens een
Vakantie Verwenzorgdag één dag in
het zonnetje gezet en beleven het als
een dag waarop ze uit de sleur van hun
dagelijks bestaan komen. Ze denken er
maanden, zelfs jaren later met nog
veel plezier aan terug. Nederland telt
duizenden mensen die lijden aan een
langdurende psychiatrische stoornis
zoals depressie, schizofrenie of een
angststoornis. Zij wonen in een instel-
ling voor geestelijke gezond-heidszorg
of in een beschermde woonvorm. Pa-
tiënten vinden moeilijk aansluiting bij
clubs of verenigingen en het contact
met familie en vrienden verwatert
nogal eens. De zorg voor deze groep is

erg sober. Bijna nooit is er ruimte voor
iets extra’s of iets bijzonders. Joke
Zwanikken-Leenders, psychiatrisch ver-
pleegkundige bij de Reinier van
Arkelgroep in Den Bosch organiseert
sinds 1997 Verwenzorg-activiteiten.
Chronisch psychiatrische patiënten
krijgen hierdoor extra aandacht. Mevr.
Zwanikken organiseerde onder andere
high tea’s, zorgde voor kerstpakketten
en regelde kaarten voor het
Concertgebouw in Amsterdam. Het
Fonds Psychische Gezondheid gaf
mevr. Zwanikken-Leenders tijdens zijn
Publieksdag op 18 mei 2006 de Ereprijs
voor haar inzet voor de Verwenzorg.
Het Fonds Psychische Gezondheid
steunt nu haar VakantieVerwenzorg-
project. Het Fonds Psychische
Gezondheid zet zich in voor mensen
met psychische problemen. Het Fonds
geeft financiële steun aan wetenschap-
pelijk onderzoek en projecten in de
geestelijk gezondheidszorg en geeft
brochures uit over psychische proble-
men. Meer informatie vindt u op
www.fondspsychischegezondheid.nl

Werving voor vakantieproject 
psychiatrische patiënten

Veel chronisch psychiatrische patiënten kunnen vanwege hun ziekte niet op
vakantie. Het Fonds Psychische Gezondheid wil deze zomer € 20.000,-- werven
voor het VakantieVerwenzorgproject van psychiatrisch verpleegkundige Joke
Zwanikken-Leenders. Voor dit bedrag krijgen tenminste honderd psychiatri-
sche patiënten een VakantieVerwenzorgdag aangeboden. Op de website
www.fondspsychischegezondheid.nl kunnen belangstellenden terecht voor
meer informatie en een bijdrage overmaken voor dit doel. 
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Meer info en aanbod op WWW.PGMAKELAARDIJ.NL
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Makelaar met Meerwaarde. Transparantie gewenst.
Wij van PG makelaardij houden er niet van u in het ongewisse te laten over wat wij voor u doen om uw woning 
voor u te verkopen. Daarom hebben wij een transparant pakket ontwikkeld, waarin zaken als geregeld adverte-
ren, een eigen verkoopbrochure voor uw woning en professionele begeleiding vanzelfsprekend zijn. Een succes-
volle verkoop op een redelijke termijn is ons uitgangspunt. Bovendien weet u tijdens ons eerste gesprek wat het 
u kost om via PG Makelaardij uw woning te verkopen. Belt u ons? Dan weet u het binnenkort ook allemaal. 

Uw makelaars: Pieter Gerrits & Chris Wullink
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Goed onderhouden
tussenwoning met
stenen berging
•  begane grond en

verdieping uitgebouwd
• drie ruime slaapkamers
•  extra eetkamer /

hobbyruimte
• ruime badkamer

Vondelstraat 13  |   Doetinchem

€ 184.500 k.k.

Korenbloemstraat 3  |   Hengelo (gld)

€ 219.000 k.k.

OPEN HUIS
zaterdag 8 juli
van 11.00 - 12.00 uur

In mooie woonwijk gelegen
helft van dubbel woonhuis
met garage en carport
• perfect onderhouden
• mooie eiken parketvloer
• badkamer vernieuwd in

1999
• fraaie achtertuin op het

noordwesten

Middenweg 4  |   Hengelo (gld)
Helft van dubbele 
woning met garage
•  gelegen in woonstraat 

met gevarieerde 
bebouwing

• 3 ruime slaapkamers
•  nieuwe cv-installatie 

van 2005
• perceelopp. 232m2

Berkenlaan 31  |   Hengelo (gld)

€ 206.500 k.k.

Vrijstaande semi-bunga-
low met garage, schuur en
grote tuin
• totale kavel 578 m2

• vier slaapkamers
• ruime schuur in ver-

lengde van de garage
• gelegen aan mooie 

woonstraat

Fokkinkweg 29  |   Hengelo (gld)

€ 399.000 k.k.

€ 279.000 k.k.

Kavel met bouwvergun-
ning voor nieuw te
bouwen woning
•  gelegen nabij het

centrum
• inh. woning ca. 510 m3

• vrij van aannemer
•  bouwkosten ca.

€ 160.000,-

Zwiepseweg 11   |   Lochem

€ 121.500 k.k.

Vrijstaande woning met
aangebouwde garage en
berging
• gelegen in rustige woon-

straat
• bouwjaar 1956
•  perceelopp. 452 m2

• eenvoudige woning, op-
knappen noodzakelijk

Teubenweg 27  |   Keijenborg

€ 499.000 k.k.

Auroraweg 15  |   Doetinchem
Fraai gelegen half
vrijstaande woonboerderij
• royaal perceel 1019 m2

•  luxe keuken met
inbouwapparatuur

• bouwjaar 2002
•  multifunctioneel

souterrain

Net over de grens in
Duitsland gelegen vrij-
staande semi-bungalow
•  gelegen nabij de bossen
•  luxe keuken met in-

bouwapparatuur
•  twee (slaap)kamers op

de begane grond
• perceel van 759 m2

Verbindungsstrasse 4  |  Vrasselt (D)

€ 260.000 k.k.

€ 224.000 k.k.

€ 274.000 k.k.

Hoetinkhof 271, Vorden

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

In rustige buurt aan rand dorp ge-
legen helft van dubbel woonhuis
met aangebouwde garage en roya-
le tuin op zuidwesten
* inhoud woning ca. 400 m3

perceel ca. 446 m2

Addinkhof 14, Vorden

Vraagprijs € 515.000,- k.k.

Aan rustig doodlopend straatje gele-
gen perfect onderhouden VRIJ-
STAAND WOONHUIS  met aange-
bouwde garage, vrijstaande berging
/ tuinhuis en royale tuin op een gun-
stig gesitueerd perceel van 920 m2. 
* inhoud woning ca. 580 m3

perceel 920 m2

Aan- en verkoop van onroerend goed
Taxaties

Hypotheken
Verzekeringen

Pensioenen

makelaars o.g. en assurantiekantoor

Zutphenseweg 31, 7251 DG Vorden

Postbus 46, 7250 AA Vorden, telefoon 0575 - 55 57 33

Uw makelaars: 

Gerrit van Zeeburg en Marco Wiggers

Strodijk 8, Vorden

Vraagprijs € 768.000,- k.k.

Nabij dorpskern, in het buitenge-
bied gelegen WOONBOERDERIJ
“DE KOPPEL”  met veldschuur,
kleinveestalling en weilanden.
Boerderij met fraaie uitzichten
rondom.
* inhoud woning ca. 750 m3

perceel 11.150 m2

Brinkerhof 73, Vorden

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

In kindvriendelijke buurt, aan de
rand van bebouwde kom gelegen
ROYAAL HELFT VAN DUBBEL
WOONHUIS met aangebouwde ga-
rage en besloten tuin op het wes-
ten
* inhoud woning ca. 450 m3

* perceel 297 m2

Christinalaan 2, Vorden

Vraagprijs € 468.000,- k.k.
Op fraaie plek met uitzicht over
pleintje gelegen royale, goed on-
derhouden vrijstaande SEMI-BUN-
GALOW met carport, berging en
besloten tuin op het zuidoosten.
* inhoud woning ca. 500 m3

perceel 638 m2

Vordenseweg 60, Hengelo (Gld)

Vraagprijs € 645.000,- k.k.
Aan doorgaande weg tussen Doe-
tinchem en Zutphen met landelijk
uitzicht op ca. 1 kilometer van het
dorp gelegen goed onderhouden
karakteristieke WOONBOERDERIJ
met schuur en garage/werkplaats.
Totale oppervlakte bijgebouwen
ca. 200 m2.  
* inhoud woning ca. 830 m3

* perceel 7.675 m2

dubbele bewoning mogelijk

Okhorstweg 4, Wichmond

Vraagprijs € 785.000,- k.k.
Aan de rand van landgoed “Hack-
fort” met prachtig uitzicht over de
landerijen, goed onderhouden,
grotendeels rietgedekt en in stijl
gerenoveerde WOONBOERDERIJ
“Groot Okhorst”, met o.a. een per-
ceel weiland, vijver, loods, garage
en carport.  
* Inhoud ca. 900  m3

* perceel 8.918 m2

Korenbloemstraat 15, Steenderen

Vraagprijs € 225.000,- k.k.
In rustige, kindvriendelijke buurt
gelegen HALF VRIJSTAAND WOON-
HUIS met garage en  royale, fraai
aangelegde tuin met zonneterras
op het westen.
* inhoud woning ca. 350 m3

* perceel 312 m2

Burgemeester Galleestr. 55, Vorden

Vraagprijs € 255.000,- k.k.
Aan de rand van het dorp gelegen,
in nabijheid van trein- en busstati-
on en winkels, perfect onderhou-
den appartement op de begane
grond met eigen terras en berging
in de onderbouw.
* woonoppervlakte ca. 90 m2

* beschutte tuin aan rustige zijde
van het complex

Burgemeester Galleestr. 57, Vorden

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Beschut in het groen gelegen, in
nabijheid openbaar vervoer, goed
onderhouden APPARTEMENT op
de eerste verdieping met balkon
en garage.
* woonoppervlakte ca. 90 m2

Voor uitgebreide informatie en ons overige aanbod zie www.vanzeeburgvisser.nl



www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

27/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 6 t/m zaterdag 8 juli 2006

PLUS
Korenlanders 
luxe stokbrood
Wit, donker of zonne
Per stuk ca. 400 gram
NORMAAL 1.39

0.99

PLUS
Appelkruimelvlaai
Geschikt voor 10-12 personen 
NORMAAL 4.89

3.99

Heineken of Grolsch Bier
Twist off
Set 12 flesjes à 25 cl.
ELDERS 6.49-6.65
* Alcohol verkopen wij alleen aan personen vanaf 16 jaar.

3.99

0.89

Grote 
Hollandse bloemkool

0.99
2 zakken

PLUS
Chips of 
ribbelchips
Diverse smaken
2 zakken à 200 gram naar keuze
NORMAAL 1.18-1.38

PLUS
Salades
Ei-bieslook, selderie of tonijn
3 bakjes à 150 gram naar keuze
NORMAAL 2.67-4.17

2.50
3 bakjes

Gemarineerd kilo ELDERS 12.49  Nú 7.98 
Naturel kilo ELDERS 11.98

6.98
naturel
kilo

Varkensfiletlapjes
N a t u re l  o f  g e m a r i n e e rd

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

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

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

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

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

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in

antieke en klassieke

herstoffering

De Achterhoek is voor jong en oud.
Voor alle leeftijden dus. De kinde-
ren worden in de Achterhoek be-
slist niet vergeten. Om het de jeug-
dige gasten extra naar de zin te ma-
ken worden er door allerlei (toeris-
tische) instanties speciaal voor de
kinderen activiteiten ontwikkeld. 

De bewegwijzerde kinderroutes zijn
daarvan een voorbeeld. Deze routes
zijn niet alleen voor kinderen interes-
sant. De hele familie zal er plezier aan
beleven. Vol spanning en sensatie zit
de Expeditie Bronckhorst, een nieuwe
en spannende wandelroute door de bossen bij Vorden. Door herkenning

van foto’s en met behulp van een kom-
pas zoeken de teams zich een weg
door het bos. Onderweg moeten ver-
schillende proeven worden afgelegd,
waarbij snelheid, maar ook samen-
werking, evenwicht en concentratie
belangrijk zijn. Deze Expeditie is ge-
schikt voor deelnemers vanaf 10 jaar
en kan al worden gedaan met twee
personen.
De Expeditie Bronckhorst heeft een
lengte van 4 kilometer. Bij vertrek ont-
vangen de deelnemers een rugzak,
waarin een routeboekje en een stop-
watch. Verder is er voor elk team een
kompas, een EHBO-tasje en een team-
vlag. Deze vlag moet tijdens de expedi-
tie zichtbaar worden gedragen. De
spanning komt helemaal ten top tij-
dens het Spel rond de tafel, maar ook
de evenwichtsbrug en het hindernis-

spel verhogen spanning en sfeer. Deze
proeven moeten alle deelnemers
‘doorstaan’.
De Expeditie Bronckhorst kan worden
gestart bij Toeristisch Overstap Punt
TOP Vorden bij zwembad In de Den-
nen, maar ook bij Free-wheel Sportor-
ganisatiebureau, camping De Ree-
horst en camping De Goldberg te Vor-
den.

De schilderachtige hanzestadDoesburg aan de Oude en Gelder-
se IJssel heeft al lang niet meereen gewone jaarlijkse braderie.

In Doesburg is de braderie veel
meer dan een verzameling kra-
men en wat attracties. HanzestadDoesburg heeft het buitenevene-

ment laten uitgroeien tot hetgrootste culturele volksfeest vanGelderland.

Vele jaren geleden al werd er in
Doesburg een braderie gehouden.
Dat was nog in de tijd waarin de bra-
derie nog geen gemeengoed was. Er
zijn zelfs historici die beweren dat
Doesburg één van de eerste steden in
ons land was met een braderie. Die
braderie van Doesburg werd echter
een groot nationaal en internatio-
naal succes. Natuurlijk werkt daar-
aan de ambiance van dit oude stadje
mee. De mooie gebouwen, de leuke
straatjes en de schilderachtige plein-
tjes beïnvloeden de sfeer zeer posi-
tief. Daarnaast ging de organisatie
dieper dan een gewone braderie. De
naam werd dan ook al gauw Does-
burg Binnenste Buiten, waarin de
cultuur ook een flink aandeel heeft.

Van 12 tot en met 15 juli staat Does-
burg weer volledig op zijn kop tij-
dens Doesburg Binnenste Buiten.
Straattheater en muziek spelen op
dit grootste gratis evenement van de
Achterhoek een zeer belangrijke rol.
Juist die combinatie van zang, dans
en theater met het braderie-achtige
gebeuren vanuit de kramen maakt
Doesburg Binnenste Buiten uniek.
Zo’n 125.000 bezoekers komen jaar-
lijks ter gelegenheid van dit evene-
ment naar de Hanzestad Doesburg.
Er is tijdens deze vier dagen van alles
te beleven in Doesburg. Straatarties-
ten, een clowntjesoptocht (zaterdag-
morgen 10.00 uur), kindermarkt,

dweilorkestenfestival en vooral 
’s avonds veel muziek.Internationaal amusement met bij-

voorbeeld uit België Caravane du
Zoublistan, Puppets, Sven Roelants
en clown Jabbe Dabbe Doo. Uit Enge-
land komen The Starngelings en uit
Spanje Sienta la Cabeza.Het feest Binnenste Buiten begint ‘s

morgens al om 9.00 uur en duurt tot
ver in de avond. Dat betekent tevens
dat er een hele dag volop sfeer is. Er
is dan heel veel te zien en te beleven
in Doesburg. En uiteraard kan er ook
een stadswandeling gemaakt wor-
den door de pittoreske straten en
straatjes van Doesburg, die tijdens
de Binnenste Buiten-dagen echter
wel wat feestelijker ogen dan ge-
woonlijk. Ook de ‘historische rust’
die het stadje gewoonlijk uitstraalt is
op deze dagen wat uitbundiger dan
normaal.
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Vakantiekrant
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Vorden

Trouwen in een echt Kasteel?

Info@kasteelvorden.nlwww.kasteelvorden.nl

Met medewerking van de befaam-
de organist Martin Mans zal het Ur-
ker Mannen Ensemble o.l.v. diri-
gent Pieter Jan Leusink een Zomer-
concert verzorgen op donderdag-
avond 6 juli vanaf 19.30 uur in de
Grote Kerk.

Het Urker Mannen Ensemble bestaat
uit zangers met een geschoolde stem
en een grote ervaring als koorzanger.
Sinds september 2000 staat het unieke
gezelschap onder leiding van dirigent
Pieter Jan Leusink. In een relatief kor-
te periode smeedde hij de stemmen
tot een geheel en inmiddels staat het
Urker Mannen Ensemble garant voor
bijzondere concerten die een groot pu-
bliek bereiken. In diverse recensies
werd het Urker Mannen Ensemble ge-
prezen voor de overrompelende wijze
waarop zij, in Urker dracht, de muzi-

kale spanning uitdragen mede door
een voortreffelijke tekstexpressie en
de grote verstaanbaarheid.Het reper-
toire dat tijdens het Zomerconcert zal
worden gezongen bestaat uit: liede-
ren, klassieke composities en spiritu-

als alles het teken van de nieuwe CD
die zal worden gepresenteerd en de ti-
tel meekreeg van “U zij de glorie”.

Kaartverkoop à € 12,50 via de balie
van VVV-ANWB Lochem.

Zomerconcert Urker Mannen Ensemble 
in Lochem

Doesburg
Binnenste
Buiten
Hanzestad aan de IJssel is debraderie ontstegen

Kruidentuin De Bleike aan de Lochem-
se Westerbleek houdt op 11 juli van
10.00 tot 13.00 uur open dag. Op de
Bleike groeien meer dan 200 genees-
krachtige gewassen, waaronder keu-
kenkruiden en verfplanten. Vrijwilli-
gers kunnen u hierover tijdens deze
open dag alles over vertellen.Er wordt uitgebreide informatie gege-

ven over onder meer bloemschikken,
plantaardige verfstoffen en het bleken
van het wasgoed, zoals dat op een
bleek gebeurde. In vroeger tijden was-
ten en bleekten vrouwen hun was op
deze plek, waar in 1995 de kruiden-
tuin De Bleike werd aangelegd. 

Het bleekhuisje getuigt nog van de
was- en droogactiviteiten op De Bleike.
In dit bleekhuisje is tijdens de open
dag een thema-expositie.

Portfoliodag
Foto 21 in Bredevoort organiseert
op zaterdag 15 juli een portfolio-
dag waarop amateurfotografen
hun werk kunnen laten beoorde-
len door beroepsplaatsjesschieters.
De ‘werkbesprekingen’ worden
verzorgd door Paul Breuker, Hen-
nie Drijfhout en Dinie Wikkerink.

Familie-
portretten

In Foto 21 in Bredevoort zijn tot 23
juli familiefoto’s te zien. Annie van
Gemert exposeert onder de titel
Kinderrijk haar kijk op de jeugd.
Fotograaf Paul Breuker richt zich
in deze tentoonstelling speciaal op
bruiloften en verder komt de hu-
welijksfotografie aan bod.Foto’s, die uit diverse gezichtspun-

ten belangrijke en minder belang-
rijke momenten in het leven van
mensen laten zien.

Speciaal voor stoere en andere kinderenSpeuren tijdens sensationeleExpeditie Bronckhorst

Open Dag De Bleike

Informeer ook naar de

gunstige voorwaarden

voor doorplaatsing van

advertenties in onze

weekbladen:

Contact Bronckhorst,

Contact Ruurlo, 

Weekblad Elna, 

Groenlose Gids en 

Contact Warnsveld!

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?

De Achterhoek Vakantiekrant

wordt gratis verspreid via 400

afhaalpunten in de Achterhoek

zoals alle VVV’s, hotels,

bungalowparken, campings,

restaurants en attractieparken

en verschijnt 9x in de periode

van 1 april t/m 31 oktober.

Informatie?

achterhoekvakantiekrant

@weevers.nl

Het Fastprint Gold assortiment voldoet aan de 
meest actuele eisen en wensen van specialisten 
op het gebied van papier en kantoor. Met Fastprint
Gold is de allereerste FSC-gecertificeerde 
enveloppenlijn in Nederland geïntroduceerd! 
Fastprint Gold – van topkwaliteit – levert 
dus een gehele huisstijl* op FSC 
gecertificeerd papier!

* Het 250 en 300 g/m2 karton is naar
verwachting binnenkort
FSC-gecertificeerd.

UW HUISSTIJL OP 
FSC GECERTIFICEERD PAPIER!

Gold

Weeversdrukkerij

A.J. Lusink B.V. Ruurlo
Wiersseweg 35, 7261AA Ruurlo

Tel. (0573) 45 13 18

Te koop

Grote partij mooie bovengrond

Inlichtingen

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

ALZHEIMER
MAG GEEN
NATIONALE

RAMP
WORDEN

GIRO 2502
WWW.ALZHEIMER-NEDERLAND.NL

Gevraagd

medewerkster 
huishoudelijke dienst 

Voor plm. 3 dagen per week, ook in de
weekeinden.
Werktijden 07.00 - 14.00 uur

Voor informatie en aanmeldingen:

Hotel Restaurant Bakker
T.a.v. De heer K. Bakker
Dorpsstraat 24
7251 BB Vorden
Tel. (0575) 55 13 12
E-mail: info@bakker.nl

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke korting!

Inlichtingen:

B. Enzerink
� (0575) 46 15 34

� 06 - 53 13 12 33

www.ballonvoor2.nl


