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Het gelukte Herman Berends om de
romp er af te knallen, waarna hij later
op de avond in restaurant van Papa
Beer door Harry Nijenhuis koninklijk
werd onderscheiden. De tweede prijs
ging naar Suzan Sueters (kop); 3 Joop
Wassink (r.vleugel ); 4 Hans Bos (l. vleu-
gel); 5 Willem Schmitz (staart). Tim
Kappert werd bij de jeugd schuttersko-
ning. Hij schoot de romp, inclusief de
staart en de l.vleugel naar beneden!
De tweede prijs ging naar Jasper His-
sink (kop) en de derde prijs naar Melis-
sa Wesseling (r. vleugel). 
Na de prijsuitreiking bleef het nog een
poos gezellig bij Papa Beer. Vrijdag-
avond trad daar de band ‘The Avelan-
che’ op, een festijn dat qua belangstel-
ling (circa 60 personen) tegen viel.
Jammer voor de thuisblijvers want
‘The Avelanche’ maakte er een leuk
optreden van. In zijn totaliteit is de
‘Eurokermis’, met name wat de ker-
mis zelf betreft voor de organisatie op
een grote teleurstelling uitgelopen.
Het affiche slechts één euro voor een
kermisattractie kon Kranenburg en
omgeving niet vermurwen om te ko-
men. 
Het bleef alle dagen akelig stil op het
kermis terrein. Erwin Huisintveld, uit-
bater van Papa Beer, sprak zelfs van
een drama. ‘Als ik je vertel dat de ex-
ploitant van de botsauto’ s afgelopen
zaterdag slechts 60 euro heeft ge-
beurd, dan weet je het wel. Ik weet
werkelijk niet waar het aan ligt. Wij
zullen ons in elk geval tijdens een ko-

mend evaluatiegesprek gaan beraden
hoe we het volgend gaan aanpakken’,
zo sprak hij. Ook was Erwin Huisint-
veld teleurgesteld over het geringe
aantal bezoekers op de vrijdagavond
en dat terwijl hij juist met een entree-
prijs van 19,95 euro (inclusief bier,
wijn of fris) had geprobeerd de men-
sen naar Papa Beer te lokken. Harry
Nijenhuis, eveneens lid van de ‘Activi-
teitencommissie Papa Beer’ analyseer-
de de geringe belangstelling voor de
Eurokermis als volgt: ‘We moeten ach-
teraf gewoon eerlijk zijn en vaststellen
dat we voor deze kermis een verkeerd

weekend hebben gekozen. Vorige week
de kermis en braderie met een over-
weldigende belangstelling in Vorden. 

Een paar dagen eerder de kermis in
Hengelo. Dit weekend tegelijk de
‘Zwarte cross’ in Lichtenvoorde, noem
maar op. Daar komt natuurlijk ook bij
dat, wanneer je iets nieuws organi-
seert er altijd afgewacht moet worden
of het ook aanslaat. Toch gaan wij als
commissie gewoon door. Begin novem-
ber organiseren wij een dansavond
voor ouderen. Ook wordt er nog een
avond speciaal voor jongeren op touw
gezet. Trouwens honderd procent ze-
ker dat er volgend jaar weer een feest
zal plaatsvinden met vogelschieten
e.d. Of daaraan nog een kermis wordt
gekoppeld moeten we eerst nog maar
eens goed met elkaar bespreken’, al-
dus Harry Nijenhuis.

Belangstelling kermis gebeuren: ronduit teleurstellend!

Herman Berends schutterskoning
Kranenburg

Het bleef akelig stil op de kermis

Het vogelschieten, een onderdeel van de Eurokermis die de afgelopen
dagen in het buurtschap Kranenburg werd gehouden, trok meer deel-
nemers dan vorig jaar. Toen Martijn Dimmendaal zaterdagavond op
humoristische wijze de deelnemers verwelkomde, waren ruim 50 schut-
ters met ‘het geweer in aanslag’ komen opdagen om te proberen de vogel
van de paal te schieten. 

In het zwembad In de Dennen wer-
den de afgelopen weken de zgn.
‘Ola’ waterspelen gehouden. Voor
de jeugd was er alle dagen van alles
te doen. 

Met name het ‘bommetje springen’
mocht zich in een goede belangstel-
ling verheugen. Ook bij de luchtbed-
denrace, het hordenduiken, de rode
loperrace en het ‘schots en scheef
schermen’ vermaakten de kinderen
zich uitstekend. Ook werd er een

kleurwedstrijd gehouden. Bij de kin-
deren onder de zeven jaar ging de eer-
ste prijs naar Imre Koekebier. Bij de
jeugd boven de zeven, ging de eerste
prijs naar Kesley Bouwmeester. Deze
week werd overigens de 30.000e bezoe-
ker in het zwembad ‘In de Dennen’
verwelkomd. Het badpersoneel hoopt
en wie eigenlijk niet, dat de weersom-
standigheden de komende weken be-
ter zullen worden, zodat het bezoe-
kersaantal nog flink opgeschroefd
kan worden.

Jeugd genoot van
waterspelen

Zaterdag 4 augustus organiseert de
LTO in samenwerking met de afde-
ling Vorden van ‘Vrouwen van Nu’
de tocht ‘Fiets de boer op’. 

Met name de bedoeling om de deel-
nemers een kijkje te laten nemen
achter de schermen van onder meer
een rundveebedrijf, meubelmakerij,
varkenshouderij, tuinmechanisatie-
bedrijf, een wijnverbouw bedrijf, ter-
wijl ook de bezichtiging van een kerk
op het programma staat. 
Op een thans nog ‘geheime’ rustpau-
ze, treffen de fietsers een aantal ‘Vrou-
wen van Nu’, die ter plekke stapels
pannenkoeken gaat bakken. 

De start is tussen 10.00 uur en 11.30
uur vanaf de dorpskerk in Vorden.

Fiets de boer op

Donderdag 2 augustus wordt de laat-
ste Staringavond gehouden. Bezoekers
worden die avond om 19.30 uur bij de
Kapel aan de Kapelweg 1 verwacht.
Van daaruit worden onder leiding van
de tuinlieden de tuinen rondom het
kasteel bezocht. Bij terugkomst in de
Kapel wordt er koffie met koek aange-
boden, waarna er een optreden is van
het duo ‘Marianne en Henk’. Zij bren-
gen verhalen, sketsjes en liedjes met
daarbij aandacht voor het leven en
werken van de bekende dichter A.C.W
Staring (1767- 1840). Toegangskaarten
zijn verkrijgbaar bij het VVV kantoor
aan de Kerkstraat in Vorden en zolang
de voorraad strekt, donderdagavond
bij de Kapel.

Laatste
Staringavond

Wij maken u er op attent 
dat kopij en advertenties 

voor de uitgave van 
dinsdag 7 augustus (week 32)

donderdag 2 augustus 
voor 17.00 uur in ons bezit 

dienen te zijn.

Graag rekenen wij op uw
medewerking.

De redaktie.



� Op de puppycursus in aug.
zijn nog enkele plaatsen vrij.
Voor pups vanaf 8 weken.
www.karinwentink.nl (0314)
62 51 83 / (06) 25 10 33 12

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

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

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 5 augustus 10.00 uur ds. J. Kool Gez. openlucht-
dienst Groene Kathedraal.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 5 augustus 10.00 uur ds. J. Kool Gez. Openlucht-
dienst Groene Kathedraal; 19.00 uur ds D. Westerneng.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 augustus 10.00 uur drs. J. Koudijs, Doetinchem.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 5 augustus 10.00 uur Woord- en communieviering.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 4 augustus 17.00 uur Woord- en communieviering,
volkszang.
Zondag 5 augustus 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor.

Tandarts
30 juli t/m 2 augustus G.W. Jelsma/Ruskamp (Lochem),
tel. (0573) 25 18 70.
3 t/m 8 augustus B.W. A. M. Polman (Lochem), telefoon
(0573) 25 14 83.
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende och-
tend, in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

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

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

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

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

Brandweer 
Tel. 112.

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

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

Ambulance 
Tel. 112.

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Voor openingstijden en overige infor-
matie kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

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

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

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

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

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorg-
centrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. 
Internet: www.sensire.nl  -  E-mail: info@sensire.nl

Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

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

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

� Te koop: 1 persoons bed
met matras. Eiken tv-meu-
bel. Magnetron, dubbeldeurs,
koelvriescombinatie. 2 eiken
stoelen. 3 eiken eetk. stoelen.
Salontafel eiken met 2 laden.
Tel. (06) 51 09 45 44.

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

Hurry-up naar de bakker 
voor een lekker hapje

VLAAI V/D WEEK

• Appelkruimelvlaai € 6,25
6-8 pers.

DINSDAG = BROODDAG

• 3 bruin tijger € 4,25

WEEKEND-AANBIEDINGEN

• Humpkeskoek € 1,99
pakje 6 humpkes 

• BROOD VAN DE MAAND
Wadden meerkoren € 2,00

� Lekker in uw vel? Herbalife
uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32
66 69.

� Te koop: baaltjes hooi,
tel. (0575) 46 13 53.

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

Dagmenu’s
1 augustus t/m 7 augustus 2007

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

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

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

Woensdag 1 augustus 
Uiensoep met kaascrouton / Sukadelapje in dikke jus,
(tomaat, ui, etc.) aardappelen en groente.

Donderdag 2 augustus
Varkenshaassaté met pindasaus, bami en groente /
Verse fruitsalade met slagroom.

Vrijdag 3 augustus 
Kerriesoep / Zalmfilet met dille saus, tagliatelle en
groente.

Zaterdag 4 augustus (alleen ophalen)
Italiaanse cordon bleu met aardappelen en rauwkost-
salade / IJs met slagroom.

Maandag 6 augustus
Mosterdsoep / Huisgemaakte lasagne Bolognaise met
Parmezaansse kaas en rauwkostsalade.

Dinsdag 7 augustus
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / IJs
met slagroom.

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas



Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

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

Weeversdrukkerij
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Op 31 maart en 1 april wordt

voor de veertiende keer Reurei

gehouden. Ditmaal in het za-

lencentrum Prinsen aan de Ei-

bergseweg 13 in Haarlo.

Meer dan 45 ei-kunstenaars uit Bel-

gië, Duitsland en Nederland laten

er hun mooiste ei-werken zien. Zij

laten er zien dat er van een ‘ge-

woon’ ei een prachtig kunstwerk

geschapen kan worden. De enor-

me variatie aan technieken maakt

Reurei extra interessant.

Wim Bluemers vertelt op beide da-

gen iets over de Achterhoekse

paasgebruiken en de folklore rond

de paasdagen. Speciaal voor Reurei

heeft hij verschillende soorten

palmpaasstokken gemaakt. Reurei

is op beide dagen geopend van

10.00 tot 17.00 uur

Ei in de
kijker

De schilderachtige en sfeervolle

hanzestad Zutphen haalt op zon-

dag 15 april alles uit de kast. De

binnenstad bruist dan van een

voorjaarsachtig leven. Zutphen

toont op deze jaarlijkse zondag in

de zondagse jas voor de 22ste keer

wat ze waard is.

Dat is heel wat. De cultuur valt nauwe-

lijks door één mens op te snuiven. In

haar lange historie heeft Zutphen heel

wat moois opgebouwd en bewaard.

Het mooie gerechtsgebouw bijvoor-

beeld is op deze dag geopend en voor

belangstellenden worden rondleidin-

gen door het gerechtscomplex ver-

zorgd.

Diverse ateliers kunnen bezocht wor-

den en kerken en andere historische

gebouwen ontvangen ook op deze

zondag van het nationale museum-

weekend graag bezoek. Zelfs het Ba-

derorgel van de Walburgiskerk ont-

vangt graag gastspelers en in de Librije

staan oude handschriften en boeken

te pronk. In de Sint Jan en in de hal

van het stadhuis is koormuziek en het

Folkloristisch Dansensemble zet vol-

gens traditie de beste beentjes voor op

de Houtmarkt. Natuurlijk zijn de win-

kels open, tot en met de grote woon-

boulevard van Eijerkamp toe.

Het is op 15 april een heel bijzonderde

dag in Zutphen. Er worden op deze

dag eveneens stadsrondleidingen ver-

zorgd om de diverse historische en

moderne sferen en de mixtures daar-

van te proeven. De luisterboten varen

op deze dag en de paardentram en

koetsen bieden op deze zondag een

leuk alternatief voor de benenwagen.

Zutphen in de zondagse jas

Hanzestad haalt bijna alles uit de kast

Al in de verre oudheid werden op

de Achterhoekse heuveltoppen

en –topjes aan het eind van de

winter grote vuren gestookt om

de demonen te verjagen. Vuur is

al eeuwenlang het symbool voor

reiniging en vruchtbaarheid.

Het Paasvuur is niet alleen het verja-

gen van de boze geesten, het mar-

keert eveneens het ontwaken van de

natuur. De as werd in vroeger dagen

zelfs over het land gestrooid om de

akkers nog vruchtbaarder te maken.

De traditie van paasvuren wordt in

de Achterhoek in ere gehouden. Op

vele plaatsen worden er met Pasen

grote vuren ontstoken en zijn daar-

omheen allerlei gezelligheidsverho-

gende activiteiten.

Een heel bekend Achterhoeks paas-

vuur is dat van IJzerlo, dat op Eerste

Paasdag in een weiland aan de weg

van Aalten naar Dinxperlo rond half

acht ’s avonds wordt ontstoken. In

de loop van de jaren heeft dit paas-

vuur grote bekendheid gekregen

vanwege de sfeer en de grootte van

het vuur. Al maanden geleden zijn

de voorbereidingen gestart en is met

de aanleg van dit fikkie gestart. Al-

lerlei brandbaar tuinafval, resten

hout en dergelijke zijn naar het vuur

gebracht en worden deskundig tot

een grote hoop gerangschikt.

In de buurt van de ‘paasbult’ staat

een grote tent, waarin het in de loop

van de avond steeds gezelliger

wordt. Het paasvuurprogramma be-

gint eigenlijk al om 18.00 uur met

een heel gevarieerd programma van

Kindertheater Warboel. Wanneer dit

theater speelt heb je geen kind meer

aan de kids. 

Tegen zevenen brengt de Liemerse

band Mid-Live gezellige akoestische

muziek en na 21.00 uur gaat het or-

kest Kaliber voor nog meer paas-

stemming zorgen. Kaliber heeft een

heel uitgebreid repertoire, is bekend

van bruiloften, partijen en kermis-

sen en weet altijd de juiste snaar te

treffen voor een fijn feestje.

Er is voldoende parkeergelegenheid

in de nabijheid van het paasvuur.

Kinderen onder de twaalf lentes wor-

den alleen onder begeleiding toege-

laten. Omdat de rooklucht nou een-

maal bij een paasvuur hoort, wordt

er geadviseerd om niet op z’n paas-

best te komen.

Paasvuren kleuren de

hemel

Het alom bekende festival PaasPop

in Zieuwent krijgt dit jaar een

nieuwe dimensie. Het drie dagen

durende festival is uitgebreid met

een klassieke avond, die dit bijzon-

dere Zieuwentse paasfestival nog

unieker maakt.

PaasPop Zieuwent is na vele jaren een

begrip geworden bij de muziekliefheb-

ber. Goede muziek en een fijne dosis

sfeer zijn de pijlers waarop dit drie-

daagse festival steunt. Paaspop wordt

gehouden in grote verwarmde tenten.

Op drie podia spelen van zaterdag-

avond 7 april tot en met maandag 9

april tal van bands. Op zaterdag en

zondag begint PaasPop om 20.00 uur,

op maandag Tweede Paasdag om

12.00 uur.

Het festival is dit jaar uitgebreid in de

diepte. Behalve pop is er nu ook een

klassieke avond. PaasPop heeft vanaf

het begin – en dat is veel meer dan een

decennium geleden – gestreefd naar

een zo breed mogelijk programma.

Acht jaar geleden hebben Cilia Stortel-

der, voorzitter van PaasPop Zieuwent,

en dirigent Emile Engel al gesproken

over een klassiek onderdeel in Paas-

Pop. Dit jaar is het voor het eerst dat er

een popfestival een combinatie van

klassieke en popmuziek brengt. Dank

zij de mooie en akoestisch zeer ge-

schikte Werenfriduskerk van Zieu-

went kan daar het nieuwe onderdeel

van PaasPop worden gesitueerd.

Op Goede Vrijdag (6 april) wordt er

vanaf 20.00 uur in de Werenfridus-

kerk de Johannes Passion van Bach uit-

gevoerd onder leiding van Emile En-

gel. Zes buitenlandse solisten, het En-

schedese koor Ex Arte en het orkest Il

Concerto Barrocco.

Het is zelfs mogelijk om het arrange-

ment Passione te boeken. Dit betekent

voorafgaand aan de uitvoering van de

Johannes Passion om 17.00 uur in her-

berg ’t Witte Paard een welkomst-

drankje en een diner.

Tijdens dit diner wordt er door diri-

gent Engel tekst en uitleg geven over

de Johannes Passion. In het arrange-

ment zijn gereserveerde plaatsen in de

kerk, diner en programmaboekje in-

begrepen. Na afloop van het concert is

’t Witte Paard (gelegen pal naast de

kerk) theatercafé en dan voor iedereen

toegankelijk.

Ilse Delange is één van de grote attrac-

ties die op de ‘tentenpodia’ van Paas-

Pop optreden. Verder komen speciaal

voor PaasPop naar Zieuwent: Luv, BZB,

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

le Pietje en de Bimbo’s, Opgezwolle,

The Bloody Honkies, Postman en vele

anderen.

PaasPop duikt in klassieke diepte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stone Valley

Lievelde ontvangt Claire Lynch

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

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

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

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

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

staan. Een wereld zonder ijzer en

ijzeren elementen is nauwelijks

denkbaar. Zelfs de Achterhoek

heeft een belangrijk deel van zijn

welvaart te danken aan ‘oer’.

Langs de Oude IJssel werd veel

ijzerhoudende grond (oer) gevon-

den. Geen wonder dat er in de Ou-

de IJsselstreek van Doesburg tot

en met Ulft talrijke ijzerindus-

trieën zijn ontstaan.

Bekende namen als Atag, Etna en Pel-

grim zijn in respectievelijk Ulft en

Gaanderen opgebloeid. De geboorte-

grond van de DRU-kachels was even-

eens in Ulft en talrijke putdeksel die

in wegen liggen zijn vervaardigd

door Lovink in Terborg. De grote rol

van ijzeroer is in de Achterhoek wel-

iswaar uitgespeeld, maar ijzer heeft

wel een zeer herkenbaar stempel op

de regio langs de Oude IJssel gedrukt.

Deze zomer staan maar liefst negen

culturele evenementen in de Achter-

hoek in het teken van ijzer. ‘IJzer-

sterk’ is het motto waaronder deze

Achterhoekse evenementen zich pre-

senteren. IJzer is het bindend ele-

ment in deze manifestaties, waarin

overheden, toeristische organisaties

en evenementenorganisatoren nauw

samenwerken.

Deze bijzondere gebeurtenissen met

ijzer als verbindende factor zijn het

straattheaterfestival Buitengewoon

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

trale wandeling ’n Drom 8/26 in Sin-

deren (7 juli), de culinaire Gran Parti-

ta op Huis Bergh te ’s-Heerenberg (14

juli), IJzerfonie: performance door

kunstenaar, dichters en smeden in

Bredevoort (21 juli), de vijf weeken-

den van de Achterhoek Spektakel-

toer, die gedurende de maanden juli

en augustus Eibergen, Ulft, Winters-

wijk, Zelhem en Lochem aandoet, het

Kasteeltuinconcert in Ruurlo (2 au-

gustus) en het Smeedwerk Locatie-

theater SCHAFTtijd in Ulft (23, 24 en

25 augustus).

Verder horen de fietsroute en exposi-

tie Oerkracht (tot en met 27 septem-

ber) en de Beelden aan de Oude IJssel

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

ze rij van ‘ijzersterke’ Achterhoekse

zomerevenementen. 

Info: www.cultuurachterhoek.nl

FIETSEN LANGS OERKRACHT

Het meest noordelijke deel van Ulft

wordt in de volksmond nog steeds

Oer genoemd naar het ijzeroer dat

daar in de grond verborgen zat. Hier

stonden ook de bekende fabrieken

van de DRU, in de vorige eeuw een be-

langrijke werkverschaffer voor de he-

le streek.

In één van de oude fabriekshallen

van de DRU komt het Nederlands

IJzermuseum. Er is daar momenteel

een grensoverschrijdende expositie,

omdat ook Anholt en Isselburg aan

de Duitse kant van de grens een be-

langrijk deel van hun welvaart te

danken hebben

aan het ijzer.

‘IJzer in de regio’ is

het thema van deze 

expositie. De stichting Nederlands

IJzermuseum en het Internationaler

Fachverband Gestaltender Schmiede

organiseren gezamenlijk tot eind sep-

tember de heel bijzondere kunstma-

nifestatie Oerkracht. Een groot aan-

tal metaalkunstenaars en siersme-

den uit Europa heeft kunstwerken

uit ijzer en staal gemaakt. Meer dan

honderd creaties worden in het ge-

bied tussen Ulft en Isselburg op speci-

aal geselecteerde locaties geplaatst.

Deze locaties liggen allemaal langs

een 25 kilometer lange fietsroute, die

van Ulft via Terborg en het Duitse Is-

selburg weer naar Ulft gaat.

De grotere kunstwerken staan langs

deze mooie fiets- of eventueel wan-

delroute. De kleinere creaties zijn in

de fabriekshal van de voormalige

DRU in Ulft en in het Augustahospi-

tal in Isselburg-Anholt tentoonge-

steld.

Er is een catalogus met alle informa-

tie over de kunstenaars en hun geëx-

poseerde kunstwerken beschikbaar.

Deze catalogus is net als de fietsroute

te koop bij VVV Ulft, bij het IJzermu-

seum en bij de Verkehrsverein in An-

holt-Isselburg.

BEELDEN AAN DE OUDE IJSSEL 

De vierde editie van de kunstroute

Beelden aan de Oude IJssel staat dit

jaar (van 16 juni tot en met 26 augus-

tus) tevens in het teken van IJzer.

De beelden staan langs het ‘ei’ van

Doetinchem: dit is rond de oude bin-

nenstad, waar vroeger de stadswallen

lagen. Dit jaar is het kunstproject gro-

ter dan de vorige drie keren. Naast de

zeventien buitenbeelden staan er nu

ook beelden in de Catharinakerk (op

dinsdag en zaterdag geopend van

10.00 tot 16.00 uur en op donderdag

van 13.00 tot 16.00 uur) en in de meu-

belzaak Voorhuis Design, die aan de

route ligt. De kunstwerken van Beel-

den aan de Oude IJssel zijn gemaakt

door professioneel werkende kunste-

naars uit Nederland en Duitsland.

Verder zijn er twee beelden gemaakt

door leerlingen van ROC Graafschap

College onder begeleiding van ijzer-

kunstenaar Cees Pronk.

Bij de VVV in Doetinchem en kunst-

centrum Het Web kan gratis een

informatie- en routeboekje worden

afgehaald.

IJzersterk:

Niet minder dan negen evenementen

met ‘ijzer’ als uitgangspunt
Sint Maarten is de beschermheilige

van hanzestad Doesburg. Maarten

leefde in de vierde eeuw in Frankrijk.

Al tijdens zijn leven deden verhalen de

ronde over Maartens wonderdaden.

Zo’n verhaal is bijvoorbeeld dat van de

hongerige menigte, die door Maarten

op wonderbaarlijke wijze werd gevoed

met soep, brood en vruchten van het

veld.

Dit verhaal inspireerde de Stichting

Manifestaties Martinikerk in Does-

burg om opnieuw boeren, burgers en

buitenlui gastvrij te onthalen op een

feestmaal: de Sint Maartensmaaltijd.

De eerste maaltijd was in 1982, de

eerstvolgende is op 16 juni tussen

11.00 en 16.00 uur in de Grote of Mar-

tinikerk, die hoog boven Doesburg uit-

torent.

Sint Maarten heet zijn gasten zelf wel-

kom. Voor iedere gast die in de kerk

aanschuift is er een kop geurige veld-

soep, brood en een schijf meloen. Om

de maaltijd op te vrolijken zijn er de

hele dag in en buiten de kerk optre-

dens van muziek- en dansgroepen.

Verder is er buiten de kerk een grote

verzamel- en curiosamarkt.

Sint Maarten 

nodigt uit op de soep

De Borculose Taptoe is al lang een

goede traditie. Een publiekstrekker en

daarnaast een hoogstaand muzikaal

en cultureel evenement, waarvan op

23 juni voor de achtste keer gesmuld

kan worden.

In Borculo zijn in dit laatste volledige

juni-weekeinde tal van activiteiten. De

taptoe is daarvan één van de grote

hoogtepunten. De taptoe begint om

19.00 uur op het parkeerterrein van

Friesland Foods Domo aan de Needse-

weg. Er is speciaal voor de avonduren

gekozen omdat er dan alle aandacht

kan zijn voor dit muziekevenement,

maar ook omdat dit gebeuren van

show en muziek dan beter tot zijn

recht komt.

Show en goede muziek zijn de stevige

pijlers waarop de Taptoe Borculo staat.

Het niveau van de deelnemende korp-

sen staat op een hoog peil. Bij de sa-

menstelling van het programma is te-

vens rekening gehouden met de wen-

sen van het publiek. Op veler verzoek

is bijvoorbeeld het Wielrijderskorps

Crescendo uit Opende weer gecontrac-

teerd. Lopend en op de fiets voert dit

korps een amusante en knappe show

op zonder daarbij het muzikale ele-

ment ook maar enigszins te verwaar-

lozen.

Het Wielrijderskorps Crescendo treedt

veel op in Nederland, maar ook in het

buitenland is Crescendo populair.

Andere interessante taptoe-items ko-

men van de drum- en showfanfare Red

& Black uit Giesbeek, drum- en show-

fanfare Mr. H.M. van der Zandt uit

Velp, de showband en het jachthoorn-

korps De Bazuin uit Leerdam, het

drumkorps Djembée uit Berkelland

en als klap op de vuurpijl nog het Ber-

kelland Orkest. Dit is een groot orkest,

dat is samengesteld uit alle muziek-

korpsen uit de gemeente Berkelland,

waarvan Borculo deel uit maakt. Van-

wege het optreden van dit enorme ‘ge-

meente-orkest’ moet het taptoeterrein

waarschijnlijk vergroot worden.

De organisatie zal dit graag doen,

want hiermee wordt duidelijk, dat

Berkelland een zeer muzikale ge-

meente is en dat is toch wel het mooi-

ste wat je de mensen kunt laten zien

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

wens ook deze achtste Taptoe Borculo

belooft weer veel spectaculairs en

moois.

Spetterende muzikale show

Achtste Taptoe Borculo

belooft volop hoogtepunten

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

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

Beelden aan de Oude IJssel

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

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

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

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

Gelderland Cultuurland

Een zomer volcultuur

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

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

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

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

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

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

Cultuur onderhet motto
IJzersterk

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

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

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

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

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

IJzersterke formule vol Achterhoekse sfeerAchterhoek Spektakel Toer

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

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

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

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

Oer-Kracht inbeeld en op
pedaal

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

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

Gran Partita in Huis Bergh

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

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

Fietsvierdaagse Aalten

Zie de informatie verderop in deze uitgave

avk@weevers.nl
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Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

blijft sinds ruim een jaar bij de

brak zij een heup.

k ze

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

W ssink: ‘Een paar meter van ons

de spoorlijn Zut-

j en

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

n Mennink) groeide op in de

l op jonge leef-
g

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

Wanneer je 90 jaar bent en bovendien 60 jaar getrouwd, dan heb je veel te

vertellen. Zo ook Jan Wassink die vorige week 60 jaar met zijn Mies was ge-

trouwd. Een fraaie boog bij het zorgcentrum de Wehme en een bezoek van

burgemeester Henk Aalderink, maakte deze 20e juni voor Jan en Mies Was-

sink tot een gedenkwaardige dag. ‘Heel erg leuk dat de burgemeester

langs kwam, wij kregen ook nog een bloemstuk van hem cadeau, ik kon

erg goed met hem praten, best een aardige kerel’, zo zegt bruidegom Jan

terugkijkend. Na al die jaren lief en leed met elkaar te hebben gedeeld,

woont het echtpaar Wassink thans, (noodgedwongen) niet meer bij elkaar.

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

kaar: ‘dat was eens en nooit weer’, zo

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer

WEEKBLAD

Nu ook op

internet!

Dus k
ijk sn

el op

www.contact.n
l

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952
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Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994
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Nieuws tot maandag 12.00 uur

Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties 

en berichten is niet toegestaan

EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

L i c h t e n v o o r d e

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragender

Lievelde

Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

Deze week in de

Elna

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

0544 - 373193, www.nijhofbanden.nlNijhof Banden V.O.F.
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Aanleveren advertenties en berichten:
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waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

Opening nieuwe zaak op dinsdag 3 juli a.s. -

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

sestraat 23 7141 AJ Groenlo

5

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

V r een onvergetelijke

liijgt niet al-

http://www.contact.nl/specials.html
voor een overzicht 
van extra edities 
en bijlages

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

E-mail: info@contact.nl

WEB-PAPER De digitale krant!

Er werd in het er op volgende najaar hevig geëvalueerd en gedis-

cussieerd en men was het er over eens: Dit evenement moest

doorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

Regio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

fundament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

Berkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

Lochem toezegden mee te werken. Er gaan geruchten dat Oost Gel-

re er volgend jaar weer bij is en dat Zutphen dan ook mee zal doen.

De Achterhoek Spektakel Toer 2007 is nu een feit! En de etappe-

plaatsen zijn Eibergen, Ulft, Winterswijk, Zelhem en Lochem. 

Dankzij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

ook nog weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

de Gelderse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

is er ook nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

en dansers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

clowns, vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

8 juli tot en met 5 augustus zullen in het totaal zo'n zestig verschil-

lende groepen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

vijftig voorstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

iedere dag heeft zijn eigen programma. 
De programmering is ook dit jaar weer breed. Voor kinderen zijn

aparte voorstellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

er zijn concerten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

muziektheater wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

ters, in het Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

saz of accordeonspelers.
Benchatheater is er ook nu weer, maar wel anders en minstens zo

spektakulair. Er zijn meer acts, die er vorig jaar ook waren. Ze zijn

er op andere plaatsen, met andere voorstellingen.

Er zijn heel veel nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

daan. Uit Australië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

gen. Belgen en Fransen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

Bosniërs en Surinamers.
De Achterhoek heeft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

en de bewoners. Het landschap is prachtig, de dorpen en steden

hebben nog veel karakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

zijn uitermate geschikt voor bijzondere voorstellingen.

Daarvan kunt U gaan genieten tijdens de Achterhoek Spek-

takel Toer 2007. En de toegang is overal gratis.

Een bejaard echtpaar, voorzien van klapstoelen, vroeg in Winters-

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

werige jongens in Zelhem wilden weten of de sneltekenaar en snel-

dichter Frank Los 's avonds ook nog optrad. De voorstellingen van

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

van de firma Weijland zaten er dertig mensen intens te genieten.

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

zuchtte iemand in Groenlo, dat je toch normaal voor zo iets moois

wel heel "wied van't hoes" moest en Hendrik-Jan Stienesen uit

Warm ging tussen door even melken. De Pilot Achterhoek Spek-

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

een bezoek aan het mooie Vorden. Om alles in goede banen te leiden, heb-

ben we in goed overleg met de gemeente Bronckhorst, de deelnemende ho-

reca, en de politie besloten om een paar wijzigingen in de gang van zaken

aan te brengen. Er worden uitgebreide voorzieningen voor toiletten getrof-

fen. Zowel de donderdag, vrijdag als zaterdag van de zomerfeesten kan voor

slechts één consumptiemunt per dag, van de deelnemende horeca, gebruik ge-

maakt worden van een schoon en fris toilet. De zaterdagavond is de drukste

avond van de zomerfeesten, om ook deze avond goed te laten verlopen is beslo-

ten om deze dag vanaf 19.00 uur van het feestterrein een evenemententerrein

te maken. Dit betekent dat iedereen onder de zestien jaar een stempel krijgt, aan

deze personen worden geen alcoholische dranken geschonken. Ook is op het ter-

rein geen glaswerk en/of zelf meegebrachte drank toegestaan. Hierop kan gecon-

troleerd worden door een aantal gastheren. Om controle mogelijk te maken, wor-

den aan beide zijden van de Dorpsstraat ingangen gecreëerd. In deze krant leest u

alles over het gevarieerde aanbod van activiteiten tijdens de zomerfeesten. We wen-

sen u heel veel plezier en ontvangen u graag in ons mooie dorp.

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

19, 20 en 21 juli

Wij nodigen u van harte uit om ook dit jaar een bezoek te brengen

aan de Vordense Zomerfeesten. We zijn trots op het zeer uitgebrei-

de programma dat mede tot stand is gekomen dankzij de financië-

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst 
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Donderdag 19 juli

’S MIDDAGS EN ’S AVONDS 

15.00 uur - 22.00 uur:

kermis

jaarmarkt met 12 oude ambachten

demonstratie brandweer

clown Henkie

demonstratie Caribische dansen

straattheater: acrobaten Li en Hong

’S AVONDS
feesttent Bakker: Mellow

De Herberg: Trio Manschot

Vrijdag 20 juli

’S MORGENS 

Vordense weekmarkt

’S MIDDAGS EN ’S AVONDS 

kermis met speciale aanbiedingen

’S AVONDS
De Herberg: The Willy Roberts ‘Orkestband’

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli

’S MIDDAGS EN ’S AVONDS

kermis

kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UUR

dweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbak

springkussen

schminkstand

dartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir

Duo Savar

Karikaturist

Don Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom Pizzeria

Asya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant

Kerkepad
IJssalon  

Plaza
Food for all

De Rotonde Bistro

Rabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten 

zijn mogelijk dankzij de 

financiële ondersteuning van:

Volop sfeer en gezelligheid

in de plaatselijke horeca 

met natuurlijk live muziek

op donderdag, 

vrijdag en 

zaterdag.

Zomerfeesten

Vorden

Woensdag 15 augustus aanstaande hoop ik,

Gerrit Heuvelink
samen met mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
mijn 90ste verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren tijdens de receptie van
14.30 tot 17.00 uur in “De Herberg” aan de Dorps-
straat 10 in Vorden. U bent van harte welkom!

T.G. Heuvelink
De Delle 113
7251 AJ  Vorden

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.

ROZIJNEN-
BOLLEN

6 VOOR

€ 1.95

MANDARIJNEN

KWARK VLAAI

KLEIN 

€ 6.70

GROOT 

€ 10.50

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 30 juli t/m 4 augustus.

ROZIJNEN-
BROOD

NU

€ 2.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Zaterdag 11 augustus 2007 zijn wij

Jan en Joke 
Roeterdink-Rothman

40 jaar getrouwd.

We houden receptie van 2 tot 5 uur in de zaal van
de Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Kieftskampweg 1
7251 NL Vorden

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.

Op 11 augustus 2007 zijn wij

Dik en Ali
Groot Tjooitink-Borgman

40 jaar getrouwd.

Dit hopen wij samen met onze kinderen, klein-
kinderen en U te vieren. 

Op zaterdag 11 augustus a.s. in zaal Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden op de receptie van
15.00 tot 17.00 uur.

Toverstraat 10a
7223 LP  Baak

Vleeswarenkoopje

Beenham 
150 g + GRATIS 100 g beenhamsalade

Special

Milanese 100 gram € 3.30

Kook-idee

Ribkarbonade 4 stuks € 4.98

Keurslagerkoopje

Gepaneerde 
schnitzels 4 stuks € 5.00

Maaltijdidee

Bami
500 gram € 2.98

Meer voor hetzelfde geld? Natuurlijk, onze schnitzels zijn beroemd en
befaamd. Niet alleen vanwege de smaak, maar ook vanwege de grootte. 

En wij hebben u wat werk uit handen genomen, want onze reuze 
schnitzels zijn al gepaneerd. Panklaar! Als uw pan maar groot genoeg is!?

Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

“Een koopje van
formaat”

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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  Gerritsen Grafmonumenten
v a n b e g i n t o t h e t e i n d e

Voor uw grafmonumenten
Ruime keus in onze showroom van  400 m2

Tevens onderhoud en restauratie

Markweg 3 Velp (Ind.terrein De Beemd)
Gratis parkeergelegenheid voor de deur

T (026) 36 12 800 F (026) 36 37 555

www.gerritsengrafmonumenten.nl

M’n kindje wat ben je prachtig,
wonderbaarlijk lief en klein.
Laat er in jouw leven
heel veel geluk en liefde zijn.

Gilian Jaimy
Op 26 juli 2007 om 20.50 uur is Gilian geboren.
Hij weegt 3950 gram en is 54 cm lang.

Serge, Josette, 
Patrick en Matthijs Dostal

Onsteinseweg 8
7251 ML  Vorden
tel: 0575 - 55 69 47

Kom je graag kijken naar het kleintje, 
dan graag eerst even een seintje.

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

Welkom lieve

Lea
Mariska Frédérique

28 juli 2007.

Freddy, Mariska, Dirk, Isa en Joost
van Ditshuizen

Stuwdijk 2, 7244 PW Barchem
tel. (0575) 55 44 21

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

De vruchtbaarheidsspecialist van TELLUS in de
Achterhoek 

Gerrit Ruiterkamp 
en zijn vrouw 

Marian 
zijn beiden 50 én 25 jaar getrouwd.

Wilt U ons hiermee feliciteren, dan bent U van
harte welkom op onze receptie die wij houden op
zondag 12 augustus 2007 vanaf 16.00 uur in de
tent aan de Sarinkdijk 7, 7255 MS te Varssel
Hengelo Gld. 



 

augustus

Verkeersactiviteiten 
gemeente Bronckhorst 
In de gemeente Bronckhorst organiseren de
Welzijnsorganisaties, Ouderenbonden en de-
Verkeersveiligheidsorganisatie Veilig Verkeer
Nederland( VVN) in het najaar de volgende
verkeersactiviteiten:
In Vorden worden de Seniorenritten gehou-
den op 25 september. U kunt zich hiervoor
alvast opgeven bij Welzijn Ouderen in Vorden.
Tel. (0575) 55 34 05.
In Zelhem wordt een voorlichtingsmiddag
voor scootmobielgebruikers gehouden op 16
oktober.Verkeersvoorlichting vindt plaats in
Hummelo/Keppel/Steenderen in november.
In de komende periode wordt u op de hoogte
gehouden van tijd en plaats van de verschil-
lende verkeersactiviteiten.
Het is de bedoeling dat jaarlijks deze activi-
teiten worden gerouleerd in de verschillende
kernen van de gemeente Bronckhorst.
Iedere burger in de gemeente Bronckhorst
kan aan deze verkeersactiviteiten deelnemen.

Rijbewijskeuring 70+

via Ouderenbonden in Vorden
Voor wie 70 jaar is of ouder moet voor een
nieuw rijbewijs zich eens in de vijf jaar laten
keuren. Belangstellenden voor de keuring
kunnen, voor de aanmelding en/of informa-
tie, dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen
naar (0575) 55 20 03. De prijs voor deze medi-
sche keuring bedraagt € 25,--. De rijbewijs-
keuring is op zaterdag 25 augustus. Deze
vindt plaatst in het Woon-Zorgcentrum "de
Wehme".

Cursus Digitale Vaardigheden
Vanaf september 2007 wordt de mogelijkheid
geboden een cursus Digitale Vaardigheden te
volgen voor mensen van 55 jaar en ouder die
willen weten hoe een computer werkt en
waarvoor hij te gebruiken is. De cursus is spe-
ciaal geschikt voor mensen die nog nooit met
een computer hebben gewerkt. Deze wordt
gegeven door het Graafschap College, sector
Educatie en Scholing uit Doetinchem en
wordt door de gemeente Bronckhorst gesub-
sidieerd. De kosten zijn € 40,-- exclusief de
kosten van boeken en overige lesmateriaal.

In de cursus komen de volgende onderdelen
aan de orde:
Informatie over de verschillende onderdelen
van een computer, leren werken met het toet-
senbord, de muis, e.d., het werken met Wind-
ows, tekstverwerken, het werken met een re-
kenprogramma, het werken met een data-
bank programma, het werken met een teken-
programma, de werking van Internet. Deze
cursus start op: donderdagmiddag 6 septem-
ber, 10 lesweken van 13.30 tot 16.30 uur.

De locatie is school 't Beekland te Vorden:
Info c.q aanmelding: administratie Graaf-
schap College, sector Educatie & Scholing,
tel. (0314) 35 38 00.
Aantal deelnemers: min. 12, maximaal 18. 

Computercursus Word, Windows
en Internet 
Verschillende mensen hebben via Welzijn
Ouderen al een beginners cursus gevolgd. 
Voor die mensen blijft de mogelijkheid via
Welzijn Ouderen de cursus Word/Windows
8 lessen van 1.5 uur en Internet 5 lessen van
1.5 uur te kunnen volgen.

Word en Windows
Er zijn verschillende versies van Word (o.a.
2000, 2002, 2003, en 2007).
In deze cursus staat Word 2003 centraal. Daar
waar nodig zullen de verschillen met andere
Word versies door de docent worden toegelicht.

Windows:
Bestandsbeheer, bestand bewaren, opvragen
(terugvinden) verwijderen, kopiëren en overige
onderwerpen om goed gebruik te maken van
Word.

Word: 
Starten en beëindigen van het programma,
maken van een tekst en bewaren, eenvoudig
terugvinden (opvragen), tekst- en regelopmaak,
tekst verplaatsen en kopiëren, printen en
spellingcontrole.

De cursus Word/Windows start bij voldoende
deelname op donderdagmorgen 20 september
vanaf 9.00 uur. Kosten: 8 lessen van 1,5 uur
€ 89,50. Opgave voor 10 september bij Welzijn
Ouderen, tel. (0575) 55 34 05.

Internet, E-mail en veilig P.C. gebruik
In 5 lessen van 1,5 uur leert u het volgende:
Wat Internet is en hoe het werkt, informatie
zoeken via Internet, berichten versturen en
ontvangen (E-mail) wat is nodig om thuis
internet te kunnen gebruiken. Windows Live-
Messenger, welke gevaren wachten u in de
wereld van internet en e-mail en wat te doen
om u hiervoor te beschermen. Terminologie:
virussen, wormen, hoax, spam, etc. Uitleg
installatie firewall, anti-virus progamma, etc.
Veilig downloaden van het internet.
Kosten: € 79,50. De cursus start op donder-
dagmorgen of middag 20 september.
Aantal deelnemers: minimaal 7, maximaal
10 personen. Opgave voor 10 september bij
Welzijn Ouderen, tel. (0575) 55 34 05.

Hobbyruimte voor ouderen 
Vanaf 3 september gaat de hobbyclub weer
van start. Op maandag- woensdag- en donder-
dagmorgen kunnen hobbyisten van 9.00 tot
12.00 uur terecht in het Dorpscentrum. 
De kosten bedragen € 1,50 per ochtend incl.
koffie of thee. De kosten van gebruikt materi-
aal zijn voor eigen rekening. Hebt u belang-
stelling, kom dan vrijblijvend eens kijken.
De Hobbyruimte  biedt voor ouderen de mo-
gelijkheid om samen met anderen of alleen
een hobby uit te oefenen.
Met name voor ouderen die thuis geen of te
weinig ruimte hebben om te hobbyen, voor
ouderen die thuis niet het benodigde materi-
aal hebben en het biedt tevens de mogelijk-
heid voor sociale contacten.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
Welzijn Ouderen Vorden of bij dhr. J. Bobbink,
tel. (0575) 55 35 88.

De Mantelzorgsalon is in juli 
en augustus gesloten

Alzheimer Café Zutphen 
op 15 augustus
Thema deze avond is Het levenslied: samen
zingen en luisteren naar liedjes van vroeger. 
Iedere derde woensdag van de maand van
19.00 tot 21.30 uur is het Alzheimer Café

geopend. Locatie: "De Born", Oude Bornhof
55-57 te Zutphen, tel. (06) 46 54 01 41. U hoeft
zich niet aan te melden en de toegang is
gratis. Bewoners uit Vorden en omgeving zijn
ook van harte welkom.

Themabuffet Sensire De Wehme
De laatste dinsdag van de maand wordt er
een buffet verzorgd aan de hand van een the-
ma. Gasten (buiten De Wehme) van de 'Open
Tafel' kunnen ook deelnemen. De kosten zijn
€10,00 per persoon. Als u geen deelnemer
van de 'Open tafel' bent, mag u ook aanschui-
ven. De kosten zijn dan €14,50 per persoon.
U bent van harte welkom.
Informatie en/of aanmelden via De Wehme,
tel. (0314) 35 74 50. 

Overgangsconsulente
De Verpleegkundig Overgangsconsulente
José la Croix kunt u bellen voor informatie,
advies en ondersteuning bij overgangs-
klachten. Zij heeft kennis van de reguliere en
alternatieve geneeskunde en kan u handige
tips geven waardoor u zelf ook maatregelen
kunt nemen om minder last van uw klachten
te hebben. De meeste zorgverzekeraars hebben
deze dienst in hun aanvullende verzekerings-
pakket opgenomen. Voor informatie kunt u
terecht op www.careforwomen.nl of bij José
la Croix tel. (0575) 56 03 81.

Themabijeenkomst Eenzaamheid;
een ongewenst gevoel
Welzijn Ouderen is in samenwerking met
andere organisaties bezig een themabijeen-
komst voor te bereiden over EENZAAMHEID. 
Er zijn op 11 oktober 's middags in het Dorps-
centrum diverse deskundigen aanwezig die
handreikingen, nuttige tips, ideeën geven
aan bestuurders, vrijwilligers en zorgverle-
ners, die vanuit diverse instellingen en orga-
nisaties te maken hebben met Eenzaamheid. 
Bent U gelnteresseerd? Noteert U dan alvast
11 oktober a.s. 

Meer informatie volgt t.z.t. in Contact en /of
via de organisatie waarvoor U actief bent als
vrijwilliger en regelmatig huisbezoeken doet.

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

Wehme.

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

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym-sport en
spel -volksdansen-zwemmen. Informatie en op-
gave bij Welzijn Ouderen Vorden .

• Kaartclub ’s maandagmiddags en bingo
woensdagssmiddags in Dorpscentrum.

• Openstelling Museum voor Heiligenbeelden
met speciale tentoonstelling" Cuypers op de
Kranenburg" in de Antoniuskerk. Iedere dins-
dag, donderdag/zondag 11.00-17.00 uur.

AUGUSTUSI
1 ANBO klootschieten bij de Kleine Steege
1 Handwerkmiddag Welfare Rode kruis in de

Wehme, inlasmiddag
2 Klootschietgroep de Vordense Pan
8 ANBO klootschieten bij de Kleine Steege
9 Klootschietgroep de Vordense Pan
9 HSV de Snoekbaars 55 plus wedstrijden

15 ANBO klootschieten bij de Kleine Steege
14 ANBO fietsend in beweging vanaf Kerkplein

tel 55 19 09 of 55 15 97
16 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 HSV de Snoekbaars Senior wedstrijden
22 ANBO klootschieten bij de Kleine Steege
23 HSV de Snoekbaars 55 plus wedstrijden
23 Klootschietgroep de Vordense Pan
25 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+ in de

Wehme info tel 55 20 03 
25 HSV de Snoekbaars Senior wedstrijden
29 ANBO klootschieten bij de Kleine Steege
30 Klootschietgroep de Vordense Pan

AGENDA VORDEN

Vital Sign bestaat uit vier jongens uit het oosten
van Nederland. Ze hebben toppers uit de popge-
schiedenis, maar ook eigen nummers op het re-
pertoire staan met maar één doel: de zaal op z'n

kop zetten. Anno 2007 rockt Vital Sign door de
complete pophistorie met natuurlijk ook veel
aandacht voor de hedendaagse toppers. Een op-
treden van Vital Sign is een feest der herkenning
voor iedereen die live muziek een warm hart toe-
draagt. 
Residents deze avond zijn Michel en Milo.nl

Vital Sign in City Lido
Zaterdag 4 augustus a.s. staat de band Vital
Sign op de buhne van City Lido in Groenlo.

DAG 1:
Door de vele regen dat er op vrijdag was gevallen
in Amerika lagen de proeven en de route er mod-
derig bij. Op veel plaatsen was de route nog
zwaarder dan de proeven en hierdoor hadden de
rijders het moeilijk om op tijd te rijden. 

Erwin liep gedurende de dag enkele strafminu-
ten op omdat hij te laat aan kwam bij sommige
tijdcontroles maar reed ondanks dit een sterke
beginfase van de wedstrijd. Naarmate de dag vor-

derde begon het moeizamer te gaan doordat Er-
win bij de tijdcontroles vaak geen tijd had om te
eten. De vermoeidheid begon daarom ook na het
midden van de enduro toe te slaan en doordat
ook de elektrische starter van de motor nog
kapot ging kreeg Erwin het hoe langer hoe moei-
lijker. Het koste de rijder uit Vorden veel kracht
toen hij zich vast reed tegen een helling en hij
vervolgens de motor weer aan moest starten. 

Helemaal kapot vervolgde Erwin nog wel zijn weg
maar besloot kort daarna om uit de wedstrijd te
gaan omdat hij er helemaal doorheen zat.

DAG 2:
Doordat de zon flink scheen waren de route en
de proeven op de tweede dag beter berijdbaar en
het ging dan ook vanaf het begin af aan goed
met de rijder uit Vorden. Op deze dag had Erwin
bij iedere tijdcontrole minuten over en dit was
op de eerste dag toch heel anders. 

Ook op de proeven ging het rijden lekker en op
veel proeven wist Erwin tijden in de top tien neer
te zetten. Helaas sloeg het noodlot in het midden
van de wedstrijd toe doordat zijn kettinggeleider
scheurde en vervolgens van de achterbrug afliep.
Erwin kon het probleem niet verhelpen en
moest hierdoor noodgedwongen de strijd staken.

In de tussenstand om het Wereld Kampioen-
schap Enduro staat Erwin op een zestiende
plaats na de wedstrijd in Amerika.

Plekkenpol valt op beide dagen uit
in GP van Amerika
De Booking.com Honda-rijder Erwin Plek-
kenpol heeft afgelopen weekend bij de vijfde
wedstrijd om het Wereld Kampioenschap En-
duro in het Amerikaanse Hancock op beide
dagen de finish niet gehaald. Op de eerste
dag hadden de rijders het zwaar omdat het
erg veel geregend had en de omstandigheden
op de route nog zwaarder waren als op de
proeven. Hierdoor was het niet gemakkelijk
om op tijd te komen en dit resulteerde zo
hier en daar op een aantal strafminuten voor
Erwin. Hierdoor was er vaak geen tijd om te
eten en dit brak Erwin in de slotfase van de
enduro op. Zwaar vermoeid staakte de rijder
uit Vorden de strijd en haalde op de eerste
dag de finish niet. Op de tweede dag ging het
beter en wist Erwin goede tijden op de klok-
ken te zetten. Helaas kon hij zijn goede rijden
niet verder zetten omdat zijn kettinggeleider
scheurde en van de achterbrug afliep en hij
hierdoor noodgedwongen moest opgeven.



Zij ontving van Sparta een cadeaubon
die zij kan besteden bij de Bruna. Een
aantal andere ballonnen werden ge-
vonden rondom het gebied Apel-

doorn. De ballonnenwedstrijd werd
gesponserd door de Bruna. De leukst
en verkleedde groep tijdens de avond-
vierdaagse was Pief Paf Poef. 

Een groep bestaande uit 12 personen.
Zij ontvingen een cadeaubon, gespon-
serd door de Plaza. 
De groep ontving van Sparta een
mooie foto als herrinering. Een leuke
afsluiting van de 40ste editie van de
avondvierdaagse 2007. 

Tevens wil Sparta alle sponsoren, vrij-
willigers EHBO en iedereen die heeft
meegeholpen hartelijk bedanken.

Sparta reikt prijzen uit van de avondvierdaagse

Afgelopen vrijdagmiddag zijn er bij de Bruna en de Plaza prijzen uitge-
reikt van de ballonnenwedstrijd en de leukst verkleedde groep van de
avondvierdaagse georganiseerd door gymnastiekvereninging "Sparta" De
ballon die het verst kwam was van Frederique Dorenbosch Zij zit op
school de Kraanvogel, haar ballon werd gevonden in het plaatsje Mars-
sum dichtbij Leeuwarden.

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

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl
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Het Baby Biggen Meal Bal van Kas
Bendjen vindt dit jaar voor het eerst
op zaterdagavond plaats. Om precies
te zijn op zaterdag 11 augustus vanaf
20.00 uur. Kas Bendjen is de van de tra-
ditionele vrijdagavond afgestapt om-
dat de band verwacht dat er op zater-
dag meer bezoekers komen. De locatie

is wel gewoon hetzelfde gebleven: op
het boerenerf van boer Wesselink aan
de Eikenlaan in Kranenburg. In het
voorprogramma van Kas Bendjen
speelt Striky Exit. Een jong aanstor-
mend viertal uit Laren dat tijdens de
Zomerfeesten de Grote Prijs van Vor-
den won.

Baby Biggen Meal Bal 
voor het eerst op zaterdagavond

Nu al weer ruim tien jaar met een oe-
cumenische opzet, willen we die tradi-
tie in stand houden. Niet met een pro-
cessie, maar met een openluchtdienst
bij de kapel op 18 augustus zijn om
19.30 uur. Pastoor E.Wassink uit Zut-
phen en ds.B.Seelemeijer uit Steende-
ren zullen in de dienst voorgaan. Het
thema is dit jaar: Water doet leven. De
zorgen om het water voor het milieu
en de land- en tuinbouw zijn momen-
teel 'hotte items' met de extreme re-
cords die gebroken worden. Het is
goed daar met elkaar bij stil te staan.
In de open lucht. De veldkapel is daar
een uitstekende plek voor´. De traditi-
onele dankdagbollen zullen bij het
koffiedrinken na afloop weer worden
uitgedeeld. De muziek wordt verzorgd
door de muziekvereniging Nieuw Le-
ven uit Steenderen. Bij slecht weer zal
er worden uitgeweken naar de geres-
taureerde RK. St.Martinuskerk in
Baak. 

De expressieve beelden van de veldka-
pel werden gemaakt door de kunste-
naar Wim Harzing (1898-1978). Het is
een kwetsbare van grove gele klei ge-
bakken beeldengroep. In het midden
Christus aan het kruis, rechts van Je-
zus zijn moeder Maria en links de leer-
ling Johannes. Johannes houdt een
boekrol vast waarop de tekst "God is
Liefde" is te lezen. Een Bijbeltekst uit
de brief 1Johannes 4:8. De Veldkapel
werd op 30 augustus 1942 opgericht
door "Jonge Boeren van de Graafschap,
in het wreede getij van den Verschrik-
kelijksten oorlog die ooit over de we-
reld woedde en ons vaderland teister-
de (..) als een vurige smeekbede om
een spoedigen en bestendigen vrede."
In de vredestijd die volgde na de oor-
log is de veldkapel als plaats van gebed
en bezinning een zinvol monument
van dankbaarheid gebleven. Het is
dan ook een goede plaats om een
oogstdankviering te houden.

Oogstdankviering Veldkapel Baak

'De eerste zaterdag na midden augustus, dan houden we weer onze jaar-
lijkse oogstdankviering', aldus Alfons Masselink, bestuurdlid van de LTO-
afdeling Bronckhorst. 'Het is dan de eerste zaterdag na Maria hemelvaart,
vanouds de datum waarop men naar de veldkapel tussen Baak en Wich-
mond een processie hield.

De alom geroemde saucijzenbroodjes
werden geserveerd en iedereen sprak
erover: "Deze zullen we best missen,
het zijn de lekkerste!" En dat werd ook
gezegd van de Filet Americain en de
diverse worstsoorten die op tafel kwa-
men. Al de hele week kwamen de

mensen in de winkel afscheid nemen
en zij namen alvast een voorraadje
vlees mee. "Volgende week kan het
niet meer," zeiden zij bedroefd. Toch
hadden Wim en Frieda niet teveel tijd
om lang te praten en daarom namen
zij zelf de zaterdag vrij. De hele dag

waren zij in de tuin en spraken met de
cliënten, een kopje koffie of een
drankje erbij.
Onder de gasten waren ook dierenart-
sen van de Voedsel en Waren Autori-
teit, die Driever een bedrijf van enor-
me klasse vonden. "Alles was altijd in
orde!" Ook zij moeten op zoek naar
een andere slager, zij waren, zoals vele
anderen, vaste klant van de slagerij in
Baak. Wim Driever en zijn vrouw Frie-
da besloten om  het levenswerk van
twee generaties, het ambachtelijk sla-
gersbedrijf, stop te zetten. Een nood-
zaak, na een aantal jaren tevergeefs
zoeken naar een opvolger. Want zes
dagen per week van 's morgens vroeg
tot 's avonds laat aan het werk zijn, dat
willen er niet veel meer tegenwoordig!
Hun kinderen gingen allemaal hun ei-
gen weg en dat was niet het slagers-
vak. Het pand aan de Zutphen Emme-
rikseweg 131 komt leeg te staan. Of er
nog een slagerswinkel in zal komen
weten ze niet.
Slagerij Driever was ruim 70 jaar een
begrip in Baak en verre omstreken.
Toen de vader van Wim Driever ziek
werd, stapte hij in het bedrijf. Later na-
men hij en zijn vrouw  het bedrijf over.
Het groeide in 40 jaar uit tot wat het
nu was, met drie fulltime en vijf part-
time medewerkers.
Het bedrijf werd geroemd om zijn
kwaliteitsproducten en recepten. "Als
je een hele koe hebt, moet je er hard
voor werken om deze ook helemaal te
verkopen," legt Wim Driever, de laat-
ste zelfslachtende slager in de ge-
meente Bronckhorst, uit. "Concurren-
tie van de supermarkten hebben we
nooit gehad. Wel van het gemak van
de consument. En duurder waren we
eigenlijk ook niet."
Het besluit om te stoppen met het be-
drijf werd bewust gedaan. Wim Drie-
ver: "Ik begin al aan het idee te wen-
nen." Na een fijne dag, want "Het
moest geen droevige dag worden,"
lacht Frieda Driever, werd met het per-
soneel nog gezellig nagepraat. "Maar
eerst schoonmaken!" besluit ze.

Laatste zelfslachtende slager 
in Bronckhorst sluit de deuren
Wim en Frieda Driever bedanken iedereen voor het vertrouwen

Slagerij Driever, met de mandfiets in het rek, was nog een laatste dag geopend.

Na de boodschappen en een drankje en hapje in de tuin werd afscheid genomen van de slager (l.) en zijn vrouw (m.).

Woensdag 8 augustus wordt er tussen
10.00 en 18.00 uur in en rondom het
zwembad ‘In de Dennen’ te Vorden de
‘Expeditie Bronckhorst’ gehouden. De-
ze expeditie staat voor speuren, span-
ning, sensatie en strijd. Het evene-
ment begint met een wandeling vanaf
het zwembad. Tijdens deze wandel
kompasroute door de bossen rondom
Vorden. gaat het om snelheid, goede
samenwerking en een opperste con-
centratie. De Expeditie Bronckhorst is

speciaal bedoeld voor kinderen tussen
6 en 12 jaar plus ouders. De kosten be-
dragen 6 euro per kind ( inclusief ban-
dana, toegang tot het zwembad, ijsje,
frites en een teamfoto op internet.) Er
rijdt deze dag een speciale Evenemen-
ten Bus die de kinderen naar en van
de Expeditie Bronckhorst vervoert. De
kinderen kunnen bij de volgende cam-
pings opstappen: Dorado Beach in Ol-
burgen, Ijsselstrand Doesburg, Het
Zwarte Schaar Doesburg, De Graaf-

schap Hummelo, De Goldberg Vorden,
De Reehorst Vorden, Kleine Steege in
Wichmond, Kom es An in Hengelo,
Wolferswoud in Zelhem en Camping
Warnsveld in Warnsveld. Ook kinde-
ren die niet op de camping staan kun-
nen gratis met de bus mee. Wel van te
voren aanmelden. Over de vertrektij-
den van de bus en andere informatie
over deze Expeditie Bronckhorst kan
men terecht bij de VVV Bronckhorst
0575- 553222 www.vvvbronckhorst.nl

Expeditie Bronckhorst in en rondom zwembad
'In de Dennen' in Vorden
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• Het adres voor al uw auto-onderdelen,
banden, accu’s, enz.

• In- en verkoop van auto’s en aanhangers.
• Keuze uit diverse goedkope auto’s met APK.
• Tevens ook APK-keuringen, reparaties en

onderhoud.
Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo

Tel. (0573) 45 20 88, Fax (0573) 45 20 80

Zie ook onze website: www.atc-nl.nl

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

www.bouwmarkttolbrug.com

Zie onze AANBIEDINGEN!
We zijn in de vakantieperiode
op de normale tijden geopend!

Voegbedrijf LOHSCHELDER BOUMAN
Gespecialiseerd in:

• uithakken van oud voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk

LICHTENVOORDE:
MOBIEL: 0629246744
MOBIEL: 0650801028

FAX: 0544-468793

Actie badkamer compleet
Bestaande uit : 

  ( incl btw)

* Badcombinatie
* Wastafelcombinatie
* Wandklosetcombinatie
* Douchecombinatie
* Handdoekradiator

www.heegt.nl

Totaalinstallateur-Sanitair-Tegels

Heegt Installatie Tinbergenstraat 42 
7102 JL WinterswijkTel: 0543-518474

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

Verkoop • Reparatie • Omheiningen • Paardestallen

Dealer van HOTRA EN IFOR WILLIAMS

• Paardentrailers • Aanhangwagens • Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw • Onderdelen • 
Reparatie alle merken trailers
Hoefkensestraat 16a, Drempt 

Telefoon (0313) 47 63 11, Mobiel 06 53842907

Berendsen Drempt
verkoop en plaatsing 

van doorsteek omheining
vierkante en ronde palen

Elektrische afrastering

GOED SCHILDERWERK IS 

EEN SIERAAD VOOR UW HUIS
Een huis is een kostbaar bezit, dat goed onderhouden 

moet worden. Regelmatig onderhoud is goedkoper dan 

achteraf de schade herstellen. Controleer daarom ieder 

voorjaar het binnen- en buitenschilderwerk van uw 

woning. Bladderen, scheuren of nog erger; houtrot wilt 

u natuulijk voorkomen! Kies daarom voor verf van de 

vakman. Professionele verf van Sigma, Sikkens of 

Wijzonol zorgt voor een duurzaam resultaat en een 

optimale bescherming.

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

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

ALLE
ZOMER
MODE
HALVE
PRIJS
OF
LAGER

• Restauratie / Renovatie
• Binnen- en buitenwerk

• Wandafwerking
• Beglazing, enkel en isolerend

Roomstraat 11a • 6996 DX  Drempt
Tel. (0314) 38 20 09
Mobiel 06-22149011

E-mail: hteunissen@versatel.nl

SSCCHHIILLDDEERRSSBBEEDDRRIIJJFF

Henk Teu
nissen

Nu bij uw dealer:

Ruurloseweg 65c - Vorden • Tel.: (0575) 55 20 80 • Mobiel: (06) 51 631 878
www.bulten-techniek.nl

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 

E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Het restaureren en onderhouden van monumentale gebouwen en 

andere objecten vereist veel ervaring, toewijding, ambachtelijke 

vaardigheden en specifieke knowhow. Burgers van der Wal heeft 

een specialistische afdeling die zich uitsluitend bezighoudt 

met monumentenzorg en die daarvoor zeldzame technieken 

beheerst. Zo blijven monumenten mooi en sterk als vanouds.

MET ONZE ZORG KUNNEN 
MONUMENTEN EEUWEN VOORUIT 
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SCHILDERIJEN VAN
Gerda Wisselink: Hengelo gld.
Els Brummelhuis: De Lutte (Oldenzaal)
Elly Lievense: Cappelle a/d IJssel

Elly, Els en Gerda uit de school van
bob Tomanovitsch exposeren met hun
werk in de Bronkhorster Kapel. De
schilderijen, in olieverf en gemengde
technieken, zijn met vaart en expres-
sie geschilderd. Gelnspireerd zowel op
Heelal en Ruimte, als oude Historische
Gebouwen en natuur:  abstract en se-
mi-realistisch.

Gerda Wisselink, geboren in Halle-Hei-
de, inwoonster van de gemeente
Bonckhorst, schildert al zolang ze het
zich kan herinneren. Ze heeft de

Kunstacademie  in Arnhem gedaan.
Met het Achterhoeks Kleurenpalet
heeft ze vele malen mee geschilderd
en is ook vele malen in de prijzen ge-
vallen. Ook was zij één van de deelne-
mers aan de Bronckhorster Kunst-
Tiendaagse. Haar galerie F 87 is geves-
tigd aan de Reerinkweg 1, te Varssel,
Hengelo (Gld). 

Elly, Els en Gerda volgen al vele jaren
de lessen van Bob Tomanovitsch-kun-
stenaar te Leiden. Gelnspireerd door
zijn werk hebben zij een eigen stijl
ontwikkeld: Veel Kleur, Warmte en
Kracht. U kunt hun schilderijen bekij-
ken van 4 tot en met 10 augustus in de
Bronkhorster Kapel. Iedere dag van
10.00 tot 18.00 uur.

Expositie licht, kracht en warmte

Een van de fraaie werken van Gerda Wisselink die van 4 t/m 10 augustus te zien zijn in de
Bronkhorster Kapel.

De kinderboerderij bleef overigens ge-
woon geopend. “Op momenten dat
het droog werd, kwamen de mensen
alweer aanrijden,” aldus Albert Jans-
sen. Voor de oogstactiviteiten werd
door Everlien en Albert Janssen toch
naar volgende week doorverwezen.
Dan zal er op vier manieren worden
gemaaid. Het oogsten van rogge is in
de loop der jaren veranderd. Op Felt-
sigt worden de manieren uit vroeger
tijden getoond en er is aandacht voor
de vooruitgang hierin. Er zal op de ou-
derwetse manier rogge gemaaid wor-
den met ‘zicht’. Dit is een kleine zeis
die met een riempje om de rechter-
arm wordt bevestigd. Daarna worden
de met de andere hand gevormde bos-
jes door de vrouwen gebundeld met
strootjes, de garven. Deze worden aan
de ‘gaste’, in schoven gezet. In latere
tijd werd rogge gemaaid met maaier
met aflegger, getrokken door een
paard. De vrouwen maakten ook hier
de bundels en zetten deze aan de gas-
te. Ook deze techniek wordt gedemon-
streerd evenals het maaien met een
binder, waar een trekker voor rijdt. Er
zal met een ouderwetse dorsmachine
worden gedorst, waarna de balen wor-
den gemaakt met een pers. Tentoon-
gesteld worden een kafmolen, dors-
vlegels en dergelijke. Het aardappelen
rooien werd vroeger eveneens met de

hand gedaan. Het ‘gaarn’, oogsten van
‘jappels’ met greep zal worden ge-
toond. De oogst wordt verdeeld over
drie ‘bennen’. Dit zijn manden met in
de eerste mand de knorhaantjes, de
kleinste aardappeltjes. In de tweede
mand worden pootaardappelen ge-
daan en de laatste mand is voor de
consumptieaardappelen.

Hooien kent ook diverse methoden,
afhankelijk van de plaats waar geoogst
wordt. Vroeger werd het gras met een
zeis gemaaid, met de hand. Daarna
werd met paard en maaier en weer la-
ter met trekker gemaaid. Het te dro-
gen hooi werd geschud met de gavel,
een tweetandige riek. Deze werd ook
gebruikt om het droge gras te ‘oppe-
ren’, op een bult gooien.
Ook het ‘ruiteren’ wordt gedemon-
streerd. Dit is eigenlijk ook hooi stape-
len, maar op een houten constructie,
gebruikt in uiterwaarden waar de on-
dergrond nat kan zijn. In latere tijden
werden deze werkzaamheden met
paard en wagen gedaan.
Er worden diverse oude ambachten ge-
demonstreerd, zoals manden vlechten
en zeis haren. De zeis waarmee vroe-
ger handmatig werd gemaaid, moest
steeds opnieuw scherp gemaakt wor-
den. Dit scherpen noemt men haren
en werd gedaan met een haarhamer.

Er zijn deze dag veel mensen aanwe-
zig die kunnen vertellen over hoe dit
alles te werk ging in vroegere dagen
en zij geven uitleg bij de verschillende
werktuigen. 

Voor de kinderen is een kinderdorp in-
gericht, met springkussen, een tram-
poline en iemand om ze te schmin-
ken. Er is een ijskar, pony rijden, fiet-
sen, skelteren en voetballen en lachen
met de clown.
Oogstdag Kinderboerderij Feltsigt,
Bekveldseweg 5, zondag 5 augustus
2007, van 10.00 - 18.00 uur. Informatie
en routebeschrijving www.feltsigt.nl

Het bleef aanhoudend regenen

Oogstdag Kinderboerderij Feltsigt
week uitgesteld

De oogstdag bij Kinderboerderij Feltsigt is vanwege het slechte weer uit-
gesteld tot zondag 5 augustus 2007. Op de 29ste juli viel er zoveel regen,
dat het terrein voor het aardappelrooien, rogge maaien met paard en wa-
gen en andere activiteiten te nat was geworden.

De rogge wordt hier gemaaid met aflegger en zelfbinder, waarna de garven aan de gaste worden gezet.

De wedstrijd wordt georganiseerd door
de Jongeren Veeteelt Commissie (JVC)
en de deelnemers zijn in een 4-tal voor-

rondes als beste uit de bus gekomen.
Voor het publiek kan een bezoek zeker
interessant zijn, want de beste deelne-

mers moeten hun kennis van koeien
en haar kenmerken mondeling toe-
lichten via een geluidsinstallatie zodat
de wedstrijd goed gevolgd kan worden.
De wedstrijd wordt gehouden van
10.00 tot 16.00 uur bij de familie Bo-
schloo aan de Covikseweg 1a te Steen-
deren. Iedereen is van harte welkom.

Provinciale Veebeoordelingswedstrijd

Zaterdag 4 augustus 2007 wordt er in Steenderen een provinciale wed-
strijd veebeoordelen gehouden. Het is een wedstrijd voor jongeren tot 30
jaar welke in een onderlinge wedstrijd uitmaken wie zich voor een jaar de
beste veebeoordelaar van Gelderland mag noemen.

Het toeristenconcert dat donder-
dagmiddag 2 augustus in de Dorps-
kerk te Vorden wordt gehouden,
heeft een tweeledig Italiaans ka-
rakter. 

De musici, Ursula Torggler sopraan en
haar broer de organist Hannes Torg-
gler komen uit Bozen in Italië en zijn
op concertreis door Nederland. Han-
nes Torgggler had onder meer les van
Dietrich Oberdörfer, Leonhard Tutzer
en Arno Hagemann. Hij nam tevens
vervolglessen bij Bert Matter in Zut-
phen. Ursula Torggler studeerde aan
de Musikhochschule in Graz en Inns-
brück en trad reeds veelvuldig in di-
verse Europese landen op. Broer en
zus hebben beiden werk van Italiaan-
se componisten op hun programma
staan. Hannes Torggler begint met een
werk van van den Kerckhoven ‘Versus

I Toni’. Vervolgens samen met Ursula
Torggler ‘O dulcima dilecta mea’ van
Steffano Bernardi, het ‘Ave Maria’ van
Girolamo Frescobaldi en een werk van
Schütz getiteld ‘Ich will den Herren lo-
ben’. Van Buxtehude de ‘Chiacona in
e- Moll’. ‘Hannes Torggler vervolgens
met zijn zus, Van G.F. Händel ‘O hätt
ich Jubals Harf’. 
De organist speelt hierna onder meer
een werk van zijn oud- leraar Bert Mat-
ter: ‘Wie schön leucht uns der Mor-
genstern’. Hierna komt Ursula Torg-
gler weer aan bod om samen met haar
broer ‘Dich Maria heut zu preisen’van
Königsperger uit te voeren. Hannes
Torggler besluit het concert met een
werk van Clérambault ‘Basse et dessus
de Trompete’. Het concert begin don-
derdag om 15.30 uur. De toegang is
gratis, wel wordt er na afloop een col-
lecte gehouden.

Toeristenconcert met een Italiaans
karakter in dorpskerk Vorden



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.

(Griffie/raad en de afdelingen

Maatschappelijke ontwikkeling,

Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo Gld.

(B en w, directie, bouwen en milieu,

APV/bijz. wetgeving, brandweerzaken

en de afdelingen Ruimtelijke en econo-

mische ontwikkeling, Financiën en be-

lastingen,  Openbare werken, Bestuurs-

en managementondersteuning en

Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

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

fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)

fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)

calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken en

Wmo-loket, overige afdelingen tot 15.00

uur), vr 8.30 -12.30 uur 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Maatschappelijke ontwikkeling (oude-

renzorg, volksgezondheid en jeugdbe-

leid), 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 ver-

voer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Op 4 augustus zijn enkele straten in
Zelhem afgesloten in verband met
de zomerfeesten. Dit zijn de
Smidstraat tot de Hummeloseweg,
Kerkweg, Stationsplein, Stations-
straat, Magnoliaweg (deel), Markt,
Hengeloseweg en Burgemeester
Rijpstrastraat tot het Stationsplein.
De geplande oud papier inzameling
in Zelhem gaat echter gewoon door.
Bewoners van de afgesloten straten
verzoeken wij hun papiercontainers
zodanig neer te zetten dat de vuilnis-
wagen daarbij kan komen, te weten
buiten het afgesloten gebied of 
aan zijwegen die niet zijn afge-
sloten.

Oud papier inzameling Zelhem voor

enkele straten anders tijdens

zomerfeesten Het onderzoek naar de
verpoederende coatinglaag op de
zwembadwanden en -bodems die
troebel water in de gemeentelijke
baden in Hengelo en Steenderen
verzoorzaakt, is nog in volle gang.
De zwembaden blijven dan ook
helaas tot nader bericht gesloten.
Abonnementhouders van beide
baden kunnen zolang het Burg.
Kruijffbad en 't Elderink gesloten
zijn met hun abonnement zonder
extra kosten terecht in het
Hessenbad in Hoog-Keppel,
zwembad In de Dennen in Vorden,
zwembad De Brink in Zelhem en
zwembad De Meene in Ruurlo.
Verder zijn de ouders van kinderen
die zwemlessen volgen in de beide
baden gelnformeerd dat deze

voorlopig zijn afgelast en de
gemeente op dit moment bekijkt of
de lessen later kunnen worden
ingehaald door het zwemseizoen te
verlengen tot in september. Voor
vragen kunt u contact opnemen met
beide zwembaden: 's ochtends
tussen 09.00 en 12.00 uur.

Zwembaden Hengelo en Steenderen

nog gesloten

Ruim 90% van de Nederlanders van
boven de 65 jaar woont in een
'gewoon' huis. Met een aantal
aanpassingen in huis kunt u ervoor
zorgen dat uw woning geschikt is 
om zo lang mogelijk zelfstandig te
blijven wonen.

Dit kan bijvoorbeeld met inzet van
domotica. Domotica komt van
'domus' (Latijn voor 'huis') en
'elektronica'. Het staat voor slimme
technologie (videotelefoon,
doucheglijstang, verhoogd toilet,
aangepaste kranen, gemotoriseerde
gordijnen, weghalen drempels etc.)
in huis. Dit kan uw huis veiliger en
comfortabeler maken. Daarnaast
biedt nieuwe technologie tal van
mogelijkheden om te zorgen dat 
u middenin de samenleving blijft
staan!

De Domoticatoets (www.domotica-
toets.nl) laat u zien hoe technologie
kan helpen. Maar ook andere
aandachtspunten worden gepresen-
teerd. Met de toets stelt u zelf uw

persoonlijk advies samen. Het
doorlopen van de Domoticatoets
duurt ongeveer 15 minuten.

Tijdige aanpassing van de woning is
vanuit financieel oogpunt ook slim.

U kunt daarmee de kosten beter
spreiden. Met de toenemende
vergrijzing is het namelijk de vraag
of kleine woningaanpassingen door
de overheid bekostigd kunnen
blijven worden.

Persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis

Iedere eerste maandag van de
maand om 12.00 uur zijn de
sirenes te horen in heel Neder-
land. Dus ook in de gemeente
Bronckhorst. De sirenes geven
dan één luid alarm dat 1 minuut
en 26 deconden te horen is.
Omdat het om een test gaat,
hoeft u geen actie te onder-
nemen. Het maandelijkse alarm
heeft tot doel het landelijke
waarschuwings- en alarme-
ringsstelsel te testen.

Het is belangrijk dat u als burger
bekend bent met het sirene-
geluid en weet wat u moet doen
als de sirene gaat in geval van
een ramp: 'Ga direct naar binnen,
sluit ramen en deuren en zet 
de radio of TV op omroep
Gelderland'. Via deze omroep
wordt u op de hoogte gehouden
van de ramp en ontvangt u
zonodig instructies. Op maandag 
6 augustus a.s. is de volgende
sirenetest.

Sirenetest

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

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

Wie komt volgens u in aanmerking voor

de Achterhoek Promotieprijs 2007? Doet u mee aan onze fotowedstrijd
Kinderen in Bronckhorst, waarmee
de tien mooiste, grappigste,
ontroerendste of gekste foto's van
situaties in Bronckhorst waarin uw
kind, kleinkind, oppaskind,
buurtkind verzeild is geraakt, een
opvallende plek krijgen in de
nieuwe, full colour gemeentegids
2008/2009, die in heel Bronckhorst
huis aan huis wordt verspreid.
Daarnaast ontvangen de tien
winnaars ieder een cadeaubon van

25 euro. U kunt uw foto(s) inzenden
tot 31 augustus 2007. Tijdens de
open dag van de gemeente op 
8 september 2007 maakt de
burgemeester bekend wie de
gelukkigen zijn. De voorwaarden
voor deze fotowedstrijd kunt u
vinden op onze website.

Vragen?
Heeft u nog vragen, belt u dan 
naar de afdeling Communicatie, 
tel. (0575) 75 04 68.

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

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

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

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

Gezocht voor de Zutphense Toekomstprijs:

Mensen met ideeen of projecten voor

een duurzame toekomst (m/v)

..

deZutphense
Toekomstprijs2007

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. 

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, tijdelijke reclameaanduidingen, KWF-collecteweek, 29 augustus t/m 

11 september 2007, Bizon groep
• Delden, loterijvergunning, 8 september 2007, R. Kolkman
• Halle, Dorpsstraat 27d, permanent plaatsen van een klok aan de gevel, Rabobank Graafschap-

Midden
• Halle, Halmac-terrein, tentfeest met muziek, 7 september 2007 van 19.30 tot 01.00 uur,

Knal/trefbal commissie
• Hengelo Gld., De Hietmaat, samengestelde menwedstrijd, tijdelijke gebruiksvergunning tent,

ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet op 13 en 14 oktober 2007 van 08.00 tot 19.00 uur,
tijdelijke verkeersmaatregelen, te weten afsluiten gedeelte Zelhemseweg en Winkelsweg en
diverse parkeerverboden op 14 oktober 2007 van 07.00 tot 19.00 uur, vereniging In Stap en Draf

• Hengelo Gld., perceel aan de Kruisbergseweg, plaatsen van een permanent reclamebord, 
dhr. R. Collignon

• Hummelo, gedeeltelijk afsluiting Beatrixlaan, 23 september 2007 van 10.00 tot 18.00 uur,
autobedrijf Overbeek

• Steenderen, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, kermis Steenderen, 14 en 
15 september 2007, G.J. Heezen

• Vorden, kasteel Hackfort/Baakseweg 8, informatiedag/oogstfeest/markt met oude
ambachten, stop- en parkeerverbod, 23 september 2007 van 12.00 tot 17.00 uur, vereniging
Natuurmonumenten

• Vorden, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens Castlefair, 22 t/m 26 augustus,
Vinesse

• Vorden, spoorslijpen op de lijn Winterswijk-Zutphen, 15 t/m 20 augustus 2007, Bam Infra
• Zelhem, sportterrein De Pol, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 22 september 2007

van 09.00 tot 14.00 uur, voetbalvereniging Zelhem

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

Bouwvergunningen
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 103, plaatsen zeecontainers voor brandweeroefeningen
• Drempt, Rijksweg 20, bouwen veranda bij woning
• Hengelo Gld., Beatrixlaan 19, verbouwing/uitbreiding garage
• Hengelo Gld., Hazenhutweg 10, plaatsen mestsilo
• Hengelo Gld., Middenweg 41, gedeeltelijk veranderen voorgevel berging/garage
• Hengelo Gld., Spalstraat 3, aanbrengen nieuwe dakbedekking/treffen geluidsisolerende

voorzieningen horecapand
• Hengelo Gld., Winkelskamp/Nijverheidsweg, oprichten vier bedrijfshallen met één

kantoorpand
• Hengelo Gld., Zelledijk 6, woning uitbreiden met kelder en realiseren opbouw garage
• Hummelo, Keppelseweg 20, gedeeltelijk vergroten woning
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 5, gedeeltelijk vergroten woning met vrijstaande berging
• Steenderen, Molenkolkweg 37, gedeeltelijk vergroten woning
• Toldijk, Beekstraat 8a, tijdelijk plaatsen mobiele aanleunwoning
• Vorden, Hamsveldseweg 13, vernieuwen schuur/garage (hobby en/of berging)
• Vorden, Industrieweg 1a, gedeeltelijk vergroten woning en plaatsen carport
• Vorden, Mosselseweg 1, gedeeltelijk vernieuwen/veranderen stal naar woning
• Vorden, Ruurloseweg 67, bouwen vrijstaande woning ter vervanging bestaande woning
• Vorden, het Schapenmeer 1, plaatsen blokhut/berging
• Vorden, Stuwdijk 5, bouwen bergruimte
• Wichmond, Lankhorsterstraat 28, oprichten bedrijfswoning
• Zelhem, de Garde 10, gedeeltelijk vergroten woning
• Zelhem, Hengeloseweg 4, veranderen van kantoor in kantoor met woning, aanvraag om

gewijzigde bouwvergunning
• Zelhem, Pluimersdijk 5, oprichten bijenstal
• Zelhem, Ruurloseweg 39, vernieuwen opslagruimte/werkplaats
• Zelhem, Salviaweg 12, vernieuwen overkapping/carport en plaatsen schutting
• Zelhem, Stikkenweg 15, gedeeltelijk vergroten bestaande bedrijfshal
• Zelhem, Varsselsestraat 2a, bouwen afdak aan kapschuur/berging

Aanvragen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Vloed 8, vrijstelling voor het bouwen van een tuinberging en wegens het

overschrijden van de bouwhoogtenorm in de bestemmingsplanvoorschriften, het betreft een
vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in het geldende bestemmingsplan 'Oosterwijkse Vloed
1992'

• Steenderen, Dr. Alfons Ariënsstraat 5, vrijstelling vergroten woning en bouwen berging,
vrijstelling wegens overschrijden norm in de bestemmingsplanvoorschriften omtrent
uitbreiden hoofdgebouw, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in het geldende
bestemmingsplan 'Steenderen 1987'

De bouwplannen liggen van 2 t/m 15 augustus 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Kapelweg 1, vrijstelling vergroten kapel Wildenborch en plaatsen nieuw torentje,

vrijstelling wegens overschrijden norm in de bestemmmingsplanvoorschriften maximaal
toegestaan gezamenlijk oppervlak norm van 253 m2 met op zijn hoogst 10%; in dit geval betreft
het een overschrijding van 9 m2 en om het nieuwe torentje te plaatsen vrijstelling wegens
overschrijden norm maximaal toegestane hoogte met op zijn hoogst 10%, het betreft een
vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2005
Hengelo/Vorden'

Het bouwplan ligt van 2 t/m 29 augustus 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Zelledijk 7, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend bestemmings-

plan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
• Zelhem, Everhardinkweg 3a, voor het plaatsen en bewonen van een chalet, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Wichmond, Hoek Hackforterweg en de Baron van der Heijdenlaan, voor de bouw van een

vrijstaande woning, geldend bestemmingsplan 'Wichmond de Wogt 1993'

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hoog-Keppel, Schoolstraat 13, vrijstelling bouwen berging en wegens overschrijden

bestemmingsplannorm maximaal toegestaan gezamenlijk oppervlak aan bijgebouwen, het
betreft een vrijstelling van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan 'Keppel 2000'

Deze drie ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 2 augustus
t/m 12 september 2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor
bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling (artikel 17 en 19, lid 2) en Veiligheid,
vergunningen en handhaving (artikel 19, lid 3). Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdelingen, tel. (0575) 75 02 50.

Voorgenomen vrijstellingen
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Zienswijze indienen tegen de voorgenomen vrijstellingen?
Gedurende de aangegeven termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de voorgenomen 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 genoemde afdelingen.

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 24 juli 2007:
• Drempt, Hoefkensestraat 14a, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 26 juli 2007:
• Olburgen, Zandweide 1, voor het gebruik van een gedeelte van de garage als schoonheids-

salon, geldend bestemmingsplan 'Olburgen Zandweide 2002'
Verzonden op 27 juli 2007:
• Vorden, Dorpsstraat 36 en De Bleek 4, voor het gebruik van bedrijfsruimten voor detailhandel

zonder aanwezigheid van een woning, geldend bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost
1994'

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.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 24 juli 2007:
• Hengelo Gld., camping Kom es an, Handwijzersdijk 4, verklaring geen bezwaar ballonstart, 

12 augustus 2007, Eep van Harten's ballonvaarten V.O.F.
Verzonden op 25 juli 2007:
• Wichmond, oranjefeest Vierakker/Wichmond, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 

21 augustus van 18.00 tot 24.00 uur, 24 en 25 augustus van 09.00 tot 01.00 uur en 26 augustus
2007 van 09.00 tot 22.00 uur, P.B.J. Leferink

Verzonden op 26 juli 2007:
• Zelhem, kindervakantieweek, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 20 t/m 24 augustus 2007,

stichting Jeugd- en Jongerensociëteit Zelhem

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 26 juli 2007:
• Steenderen, Kastanjelaan 61, het geheel plaatsen van een erfafscheiding, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, het Gulik 15, het veranderen van de voorgevel van de woning

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 26 juli 2007:
• Hengelo Gld., Sarinkkamp 7, het veranderen van een sporthal, verleend met ontheffing van

artikel 4.11 lid 1 van het Bouwbesluit wegens kleinere vrije doorgangshoogte van nieuwe
deurkozijnen dan 230 cm; het betreft een ontheffing op grond van artikel 1.11 lid 2 van het
Bouwbesluit wegens gewenste aansluiting op de bestaande maatvoering tot een vrije
doorgangshoogte van 210 cm

• Olburgen, Zandweide 10, het vergroten van een woning, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 3, het vernieuwen van een zolderbalklaag en een kap op de
woning

• Vorden, Nijlandweg 3, het bouwen van een schuur, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Vorden, Zutphenseweg 12, het aanbrengen van gevelreclame
• Zelhem, Jaaltinkweg 4, het bouwen van een werktuigenberging, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Kapvergunningen
Verzonden op 25 juli 2007:
• Zelhem, Hengeloseweg 10, vellen van één Amerikaanse eik, herplant verplicht: één inlandse

eik of beuk

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo Gld., tijdens een verjaardagsfeest is de Bleekstraat voor café Marktzicht op 

2 augustus 18.30 uur tot 3 augustus 2007 00.30 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve
bestemmingsverkeer

• Zelhem, in verband met de kindervakantieweek is de Bielemansdijk, tussen de Halseweg en de
Meeneweg, van 17 t/m 25 augustus 2007 afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmings-
verkeer

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

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

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

Verleende vergunningen

Ontwerpbesluit (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf
2 augustus t/m 12 september 2007 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter
inzage:
• Bronkhorst, Kapelstraat 1, aanvraag monumentenvergunning voor de verbouw en restauratie

van het woonhuis

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 13 september 2007. Indien u dat wenst,
worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook
kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact op-
nemen met de heer W. Hagens of de heer C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

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

Monumentenwet 1988

Verzonden op 27 juli 2007:
• Baak, Wichmondseweg 17, RK-kerk St. Martinus, voor de herbestemming van een deel van de

kerk als woning met een expositie- en werkruimte.
• Bronkhorst, Bovenstraat 2, voor het vernieuwen van een reclame-uiting

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

Een besluit treedt na bekendmaking in werking. 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.

Rijksmonumentenvergunningen

• Vorden, in verband met asfaltwerkzaamheden is de Nieuwstad, van de Horsterkamp tot de
Deldenseweg, op 27 en 28 augustus 2007 of zoveel langer of korter als nodig is, afgesloten voor
het verkeer

Wegwerkzaamheden

Beleidsregels voor toepassing art. 17 WRO en art. 45 Ww
B en w van Bronckhorst hebben op 24 juli 2007 de 'Beleidsregels voor toepassing van artikel 17
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 45 van de Woningwet ' vastgesteld. De
beleidsregels (artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht) hebben betrekking op toepassing van
tijdelijke vrijstelling en bouwvergunning voor het tijdelijk bewonen van niet voor bewoning
bestemde gebouwen en vervangen de vorige beleidsregels die respectievelijk op 18 januari 2005
en 21 maart 2006 zijn vastgesteld.

De stukken, met de exacte inhoud van de beleidsregels, liggen vanaf heden tijdens de
openingstijden ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het
gemeentekantoor. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan
kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.
Tegen dit besluit staan geen rechtsmiddelen open.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbesluit tot aanpassing van de voorschriften (art. 8.23 Wm en afd.
3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 
2 augustus t/m 12 september 2007 tijdens de openingstijden ter inzage het ontwerpbesluit voor
het ambtshalve aanpassen van de voorschriften van de milieuvergunning van:
• Zelhem, Doetinchemseweg 53, met betrekking tot de op 25 juli 1988, onder nr. 1106 verleende

vergunning

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling

Wet milieubeheer
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door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 13 september 2007. Indien u dat wenst,
worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen schriftelijk aan ons verzoeken. Ook
kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, laat dit dan zo snel
mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

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

Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan
B en w van Bronckhorst hebben op 20 juni 2007 het besluit 'Bodemkwaliteitskaart en bodem-
beheerplan gemeenten Regio Achterhoek en Waterschap Rijn en IJssel, periode 2007-2011'
vastgesteld. De bodemkwaliteitskaart en het bijbehorend bodembeheerplan treden op 
1 augustus 2007 in werking. De ontwerp bodemkwaliteitskaart en het bodembeheerplan hebben
van 9 mei t/m 19 juni 2007 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het doel van
de bodemkwaliteitskaart en bijbehorend bodembeheerplan is grondverzet binnen de gemeente
en tussen de gemeenten in de Achterhoek eenvoudiger te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Lubbers van de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 02 50.

Beleidsregel opslag in bovengrondse tanks 2007
Om eenduidige regels voor de milieuhandhaving bij de opslag van brandbare stoffen in
bovengrondse tanks te hebben, heeft de gemeente op 10 juli 2007 de 'Beleidsregel opslag in

bovengrondse tanks 2007' vastgesteld. In deze beleidsregel is bepaald hoe bij milieuhandhaving
om wordt gegaan met de keuringen van tanks en het voldoen aan de wettelijke eisen. De
beleidsregel ligt bij afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor van
1 augustus t/m 12 september 2007 tijdens de openingstijden ter inzage. Gedurende deze termijn
kan een ieder zijn mening over deze regel schriftelijk kenbaar maken aan b en w.

B en w hebben op 3 juli jl. het 'Toezichtprotocol bouwen en wonen' definitief vastgesteld.
Het protocol beschrijft wat een toezichthouder moet controleren bij een bouw. Hiervoor zijn
objectieve criteria gegeven en de resultaten van de controle worden traceerbaar vastgelegd.

Waarom een Toezichtprotocol?
De gemeente heeft de wettelijke verplichting toe te zien op de staat van de gebouwde omgeving.
Daartoe hoort ook het toezicht op de uitvoering van bouwprojecten. Door het ontbreken van een
uniform protocol voor toezicht kunnen gelijke projecten nu verschillend worden gecontroleerd,
met alle gevolgen van dien. VROM-inspecties en incidenten leren dat toezicht soms tekort schiet.
Door het uit te voeren toezicht duidelijk vast te leggen, wordt de kwaliteit van het toezicht
verbeterd.

Op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Bronckhorst liggen de stukken tijdens de
openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor vanaf 1 augustus t/m 12 september 2007. Voor
meer informatie kunt u bellen met de heer R. van het Reve, afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 03 17.

Inspraak Toezichtprotocol bouwen en wonen

Over een paar weken is het voor het
Oranjecomité Vierakker- Wichmond
weer alle hens aan dek. Dan vindt er
immers in deze kernen de traditione-
le Oranje feestweek plaats dat op zon-
dag 19 augustus begint met een fiets-
tocht en dat op zondag 26 augustus
eindigt met de gebruikelijke optocht.
Dat betekent voor de Oranje commis-
sie veel organiseren, improviseren,
alert zijn en de gehele week de touw-
tjes strak in handen houden. Een feest
waar de plaatselijke bevolking al weer
weken naar uitkijkt. ‘ Een feest dat
voor ons pas is geslaagd wanneer de
mensen na afloop zeggen ‘wat was het
weer gezellig’, zo zegt Erna Roeterd-
ink, voorzitter van deze ‘club’. En dat
wordt meerdere malen tijdens het ge-
sprek dat wij met haar hadden bena-
drukt,‘ dat is onze kracht, wij doen
het met zijn allen ( commissie en tal
van vrijwilligers) want anders lukt het
tegenwoordig niet meer. Denk alleen
al aan de diverse regels waar je tijdens
dit soort festiviteiten aan moet vol-
doen’, zo zegt ze.

Ondanks de beslommeringen die de
organisatie van een feestweek met
zich brengt, bij het Oranjecomité Vier-
akker- Wichmond, toch ook nog tijd
voor ontspanning. Een ‘ontspannings-
vuurtje’ dat al in december door Erna
Roeterdink zelf werd aangestoken. Zij
opperde toen in het bestuur het idee
om als Oranjecomité mee te doen aan
het Songfestival in Vorden. ‘Dat is
goed voor de teambuilding’, zo argu-
menteerde Erna Roeterdink. Wat als
een geintje begon, werd bittere ernst
en eindigde vorige week zaterdag met
een optreden van het vrijwel voltalli-
ge comité bestaande uit Renate Leis-
ink, Ronnie Stokkink, Renske Lang-
werden, Erna Roeterdink, Hank Ger-
ritsen, Gerrit Weenk, Evert Roozen-
daal en Alice Franck.

Erna: ‘ We hebben met ons liedje ‘Lief
klein konijntje’ ontzettend veel lol ge-
had. Dat begon al met de repetities
voor o.a. de bezoekers op de camping
van Evert Rozendaal. Aan het Songfes-
tival bewaren wij voor altijd goede
herinneringen. Wat een sfeer en wat
te denken van Kasbendjen. Al maak je
er niets van, toch geeft Kasbendjen ie-
dereen het gevoel dat jij op deze
avond de grote ster bent. En dan die
duizenden bezoekers, geweldig om
dat mee te maken. Wat het verschil is
tussen deze happening in Vorden (

kermis, braderie, songfestival ) en de
Oranjefeestweek in Vierakker- Wich-
mond? Dat is appels met peren verge-
lijken. Neem het songfestival, ontzet-
tend veel mensen maar lang niet ie-
dereen kent elkaar. Dat is bij het Oran-
jefeest bij ons anders, daar kent ieder-
een, iedereen. Dat is ook de kracht van
het feest hier, de onderlinge samen-
hang. Hoe het ook zij, bij beide evene-
menten straalt het plezier ervan af’,
zo zegt Erna
Roeterdink.

Tijdens het ko-
mend Oranje-
feest belooft
het vrijdag-
avond 24 au-
gustus in de
feesttent in
Wichmond
een happening
van jewelste te

worden. Erna: ‘ We zetten deze avond
vergeleken met voorgaande jaren,
meer tafels en stoelen in de feesttent.
Het moet een feest worden voor jong
en oud. Daarvoor hebben we ook
speciaal de band ‘Kiek- doar- es’
gecontracteerd. Regionaal be-
kend en met een repertoire dat
alle bezoekers zal aanspreken.
En waar we bijzonder trots op
zijn, deze avond is er bovendien

een optreden van Ciske Sipman, de
winnares van het songfestival in Vor-
den. Ook Codrik van der Meulen, der-
de op het festival, zal optreden. En on-

getwijfeld zal de gehele feesttent uit
zijn dak gaan wanneer de in konijnen-
pakken gehulde Oranjecomitéleden
zelf op de bühne klimmen. Het ‘lieve
kleine konijntje’, zal daarna waar-
schijnlijk wel dagenlang in de kernen
blijven nadreunen!

Zoals gememoreerd, de feestweek be-
gint zondag 19 augustus met een fiets-
tocht vanaf het Ludgerusgebouw,
waarna Erna Roeterdink om 17.00 uur
de feestweek officieel zal openen.
Dinsdag 21 augustus staat in het te-
ken van een grote sport- en spelavond
op het feestterrein waaraan twaalf
teams bestaande uit acht personen,
zullen meedoen. Erna Roeterdink: ‘
We hebben de formule zodanig gewij-
zigd, dat niet alleen het accent op het
sportieve gedeelte zal komen te lig-
gen, maar juist ook op het recreatieve
aspect, zodat in feite iedereen in de
leeftijd van 14 tot 80 jaar kan mee-
doen. Je zult het zien, het wordt een
avond vol verrassingen,’ zo zegt ze.
Donderdag 23 augustus is er in het
Ludgerusgebouw een gezellige senio-
renavond gepland. Vrijdagmiddag 24
augustus worden de volks- en kinder-
spelen gehouden. Zaterdagmiddag 25
augustus is er vogelschieten voor vol-
wassenen en de jeugd van 12- 16 jaar.
Als nieuw programmaonderdeel is er
ook vogelschieten voor kinderen van
4- 12 jaar, maar dan wel vogelschieten
op een ‘ludieke wijze’. Zaterdagavond
met de band ‘Mellow’ opnieuw volop
feest in de tent en ter afsluiting op
zondagmiddag 26 augustus de op-
tocht van grote wagens, alsmede de
kinderoptocht.

Oranjecomité Vierakker- Wichmond doet aan
teambuilding!

“Huize Sonnevanck” is een particuliere woon- en
zorgvoorziening voor de oudere zorgvrager. Wij zijn
een grote tegenhanger van de reguliere ouderenzorg.
Bij ons wonen maximaal 8 bewoners in een grote villa
in het centrum van Hengelo (Gld). Onze kamers zijn
gemiddeld 25 m2.

Momenteel is er een mooie ruime, 
zonnige kamer op de begane
grond beschikbaar.

Wij bieden u:
• een gezellige woonomgeving met Uw eigen spullen
• 24-uurs verzorging op elk gewenst niveau onder

deskundige begeleiding
• een leefstijl die voldoet aan Uw eigen wensen
• onze meer dan 30-jarige ervaring waarborgt kwaliteit
• desgewenst verzorgen wij Uw PGB aanvraag.

Voor meer informatie 
of wilt U eens langs komen, 
kunt U contact opnemen met 
mevr. M.R.H. Woltering, 
telefoonnr. 0575-461814
“Huize Sonnevanck”
Bleekstraat 5, 7255 XZ Hengelo (Gld.)

Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

Alles voor de weck
vindt u bij ons in de winkel!

P.S.: op de hele zomercollectie nu nog

25% korting op = op
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Zaterdag was de eerste dag dat er ook
uitgebreid aandacht aan de cross werd
besteed. Er kwamen zowel op zaterdag
als zondag verschillende klassen aan
bod op het crosscircuit zoals o.a. de
diepvries-, veteranen-, brommer-, Pa-
rijs-Dakar klasse enz. Normaal zanger
Bennie Jolink (zie foto) blies nog een
behoorlijk partijtje mee in de vetera-

nen klasse. Het publiek langs de baan
genoot met volle teugen van de vele
mooie creaties die er rond reden. 

Helaas ging de klasse van de bekende
Nederlanders met o.a. Erik Hulze-
bosch, Giel Beelen en Daphne Buns-
koek niet door i.v.m. het slecht weer-
Het was een genot om te zien met wat

voor gestuntel zij een rondje over het
parcours probeerden af te leggen.

De kinderen werden ook niet vergeten
want op zaterdagmiddag was er het
blagen paradijs waar optredens waren
van de Jovinks en van de populaire
meidenband Kus. Men kon ook genie-
ten op de theaterweide van onder an-
dere The Heino's en Jules Deelder. 
Verder stond het hele weekend in het
teken van muziek met bands zoals
Within Temptation, Krezip, Motor-
band en Ilse de Lange om er maar een
paar te noemen. Ondanks het slecht
weer waren de organisatoren dik te-
vreden al hoopten ze wel op beter
weer voor volgend jaar.

Vele bezoekers uit de regio bij de Zwarte Cross

Vele tienduizenden bezoekers hebben afgelopen weekend de alom beken-
de Zwarte Cross te Lichtenvoorde bezocht. Op vrijdagochtend arriveerden
de eerste campingbezoekers voor een weekend vol spektakel en gezellig-
heid. De campingbezoekers trokken richting Lichtenvoorde in de meest
creatieve sleurhutten. Toen de Jovinks vrijdagmiddag in het Rock'n Roll
circus optraden begon het feest pas goed. Later op de avond trad de beken-
de Engelse band Status Quo op voor vele duizenden bezoekers. Het pu-
bliek genoot met volle teugen van dit mooie optreden.
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Old en jong waren in de bene. Wat
niejs, in de dorpstraote in Vorden.
De kinders met mekaar an de han-
del. Allerhande spul wat ze al tie-
den op zolder hadden liggen. En
dat zelf an de andere jonges of mei-
kes gaon verkopen. Meest is er dan
argens ne pa of ma of ne grotva of
grotmo in de buurte. Die bunt be-
niejt hoe hun oogappel het er af
breg in het onderhandeln. Biej wat
jonge gaste zit het handelsbloot er
al vrog in. Ja, wie van ons hef neet
een hoop grei van jaorn terugge dat
nooit mear gebruukt wordt? En ze-
ker in onze moderne tied waor ze
de kindre begraaft onder spulle-
goed. Trouwens volwassen volk kan
ok met succes zonne markt op zet-
ten. Wie hebt met mekaar vulle
rommel dat wie nooit mear ge-
bruukt. Het geld dat de kindre
kriegt is veur de kermis? Of een
goed doel? En wat er neet verkocht
kan worden? Dat in ne vrachtwa-
gen naor arme kindre wiet weg in
Oost Europa? Een kinder tehuus.
En dan bunt er vollop andere feest-
neuze in de straoten van Vorden.
Ne kleine wekke bunt ze d’r drok
met. De hele hooftstraote is zowat
onderdak, het mocht is nat willen
worden. Het grote Song Festival. Ge-
weldig wat een hoop volk. Iej kon-
nen ja oaver de koppen lopen.
Meest jonk volk, maor ok wat jon-
gere olderen. Ze probearn de verve-
lende elementen, de ruzie zeukers,
buuten Vorden te hollen. In en uut-
gangen bewaken. Dat is redelijk ge-
lukt. Gin nare verhalen van ruzie
makers zoas de kranten foto’s dat

in Deventer leten zeen. Ze mochten
met dizze feesterieje, een volgend
jaor, wel wat better op de tied pas-
sen. Neet te late beginnen. Het stil-
le staon en wat rond lummelen
duurt toch al lange zat veur een
hoop mensen. En dan die onmun-
dig harde muziek Waor is dat good
veur? Het is toch bekend dat te vul-
le hard lawaai absoluut het gehoor
beschadigt. Dat mensen het gefluit
in de kop, naoderhand, neet mear
kwiet kunt worden. Een uutzen-
ding op de T.V. waor ze dat duud-
elijk bewezen hebt, dat vulle jong
volk binnen tien jaor absoluut pro-
blemen krig. Wat verschrikkelijk
stom is dat toch. In bedrijven daor
is een duudelijke verplichting um-
me dat te veurkommen. Op ne trak-
tor of machiene de verplichting oor
beschermers dragen. En hier veur
duuzenden mensen toetert ze d’r
maor op los. De gemeentelijke over-
heid kan hier toch paal en perk an
stellen? Ze kunt toch onmiddellijk
de geluudsstarkte constateern?
Mensen tegen zik zelf beschermen?
Dat is neet allenig in Vorden zo,
maor op mear plaatsen mode, hoo
harder de muziek knettert hoo
mooier schienbaor. Soms met brulf-
ten is het al net zo. Dan bunne wie
bliej ai op hoes an kunt gaon. Met
mekaar praoten dat lukt ja toch
neet. Zelfs at de muziekanten efkes
pauze holt dan meent ze nog dat er
dan een paar plaatjes draaien mot.
Laot ze onderzoeken wat de meer-
derheid van de leu daorvan denkt?
Hovulle wilt er no graag vulle la-
waai en hovulle wilt graag met me-

kaar kunnen praoten? Wat dat on-
derzoeken betreft, er bunt wat jon-
geren van ne warkgroep, die bunt
op pad gewest umme te weten te
kommen wat de burgens van ons
Bronckhorst er van denkt, dat er zo
neudig een niej gemeentehuus mot
kommen. Ze bezochten 200 gezin-
nen. De mening van de bezochte
leu, dik 90% was neet bliej met de
plannen van onze gemeente. Om
een gemeentehuus en brandwear
kazerne veur biejnao 20 miljoen
uut de grond te gaon stampen. Ze
waren van mening dat het onder-
holt van groen en butenweage
duudelijk achteruut ging in onze
nieje gemeente Bronckhorst. D’r
waren verlangens die eerder veur
de hand ligt dan zovulle geld veur
een gemeentehuus. Die ambte-
naarn zit daor priema. Ok de be-
richten uut de omgeving van de
buurtgemeenten, daor hebt ze de
zelfde soort plannen veur dure ge-
meentehuuze, dat zal er ok met te
maken hebben. Met een groot ver-
schil, in Hengelo, onze gemeente
Bronckhorst, bunt ze een groten
stap wieter dan de buurleu , dan
Berkelland, Lochem, Oost Gelre. Ze
hebt hier alles al zowat biej meka-
re, op loop afstand en veur een
groot deel is er al nieuwbouw. De
buurgemeenten zollen willen dat
ze het zo good veur mekare had-
den. Er zal nog heel wat water deur
de Barkel en de Baokse bekke streu-
men veurdat ze die 20 miljoen euro
biej mekare hebt biej ons in
Bronckhorst.

De Baron van Bronckhorst

Dit circuit lag Joey niet zo goed en hij
eindigde in het middenveld deze wed-
strijd. Daarna vloog hij samen met
zijn vader naar Spanje voor een test bij
de MotoGP Academy op het circuit
van Albacete. Het was een geslaagde
test en enkele dagen na de test kreeg
hij van Dorna, de rechthebbende van
de MotoGP, complimenten aangaande
zijn talent. Misschien krijgt een en an-
der nog een vervolg in deze MotoGP
Academy c.q. Red Bull Rookie Cup, die
tijdens verschillende MotoGp wedstrij-
den in Europa wordt verreden. Direct
na de test vloog Den Besten richting
Leipzig alwaar op de Sachsenring de
race in de ADAC juniorcup werd gere-
den. Joey ging voortvarend van start,
reed prima ronde tijden en wist zich
in de eerste kwalificatie naar een vijf-
de plaats te rijden. In de tweede kwali-
ficatie kreeg hij echter mechanische
problemen met zijn motor en viel te-
rug naar een twaalfde plaats. Bij het
op groenspringen van de startlichten
voor de race wist Joey zich meteen te
nestelen in de voorste gelederen, en
komende van de 12e plaats had hij
binnen twee ronden de zesde positie
stevig in handen. Ronde na ronde liet
de jeugdige rijder zien wat hij kon. Na-

dat hij op de derde plaats was beland
sloeg het noodlot toe. Een achterblij-
ver, die de aanstormende Joey niet had
opgemerkt, reageerde te laat op de ko-
mende inhaal manoeuvre. Den Besten
had twee keuzes waarin hij in een flits
moest handelen: of frontaal achterop
de achterblijver botsen of vol in de
remmen. Dit laatste deed hij en kwam
ongelukkig ten val met als gevolg een
botbreuk in de onderarm en een mo-
tor die kon worden afgeschreven. Joey
zal daardoor de IDM wedstrijd op het
Duitse circuit van Ochsersleben moe-
ten missen. Hij hoopt dat het herstel
niet te lang duurt en dat hij er op 18
augustus in Assen weer bij kan zijn.
Hans Smees heeft afgelopen weekend
een mooie derde plaats behaald tij-
dens een wedstrijd om het 250-cc Eu-
ropees kampioenschap in Zweden. Op
het circuit van Karlskoga eindigde hij
achter de uit Zweden afkomstige win-
naar Frederik Watz en de Italiaan Mar-
co Petrini die tweede werd. Koploper
in het kampioenschap Alvaro Molina
uit Spanje eindigde de race niet door
een valpartij. HAMOVE lid Tonnie Was-
sink kwam niet door de kwalificatie
heen daardoor mocht hij niet aan de
race deelnemen.

Pech voor Achterhoeker Joey Den Besten

Achterhoeker Joey Den Besten (zie foto) heeft een paar drukke weken ach-
ter de rug. In twee weken tijd heeft hij twee wedstrijden voor het Duits
kampioenschap achter de rug plus een trainings stage in Spanje. De eer-
ste wedstrijd voor het IDM 125-cc junior kampioenschap werd verreden op
de Salzburgring in Oostenrijk.

Een kleurrijk gezicht zoveel schilders
in en om Lochem. Rond de Bleek be-
vonden zich o.a. Rob en Lies Reurekas
uit Purmerend, Leida Blom uit 's Herto-
genbos en Willem Luesink uit Doetin-
chem,. Bij het Pesthuisje en langs het
water hadden Albert Splinter (midden
Beemster) en Ernst Dingemans (doetin-
chem) zich gelnstalleerd. Mevrouw
Vincent Jonker uit Lochem had enkele
schilders uit Den Haag (Gerrie Ver-
duin) en Amstelveen (Leni Fonkert)
meegenomen naar huis, want het
weer was wat regenachtig. Het Kleu-
renpalet van de Achterhoek  houdt 5
schilderdagen. De Lionsleden van de
Lionsclub Zutphen, organiseert dit eve-
nement voor mensen die van tekenen

en schilderen houden dit jaar voor de
7e keer. Om 15.00 uur werd het werk
ingeleverd en tentoongesteld in de Ra-
bobank aan de Markt. De jury, be-
staand uit Thea Bargeman, Rita Suse-
beek en Marijke van Dijk beoordeelden
het werk dat was ingedeeld in vier ca-
tegorieën: beginnend amateur (10
deelnemers), gevorderd amateur (9
deelne-mers); prijswinnaars (8 deel-
enemrs) en professionals (9 deelne-
mers). Vele passanten genoten van hun
stad zo weergegeven op papier en
doek. Zij waren verbaasd, dat dit alles
in één dag vervaardigd was. Evenals de
directeur van de Rabobank, de heer
Jan Fikken. De bank kocht twee  wer-
ken aan. Volgende week zaterdag 4 au-
gustus, is de schilderdag in Bronk-
horst, de kleinste stad van Nederland.
Op de website www.kleurenpalet.nl
krijgt men meer informatie over de
schilderdagen.

Schilderen 'en plein air': 
het Kleurenpalet is in Lochem!
Het is zaterdag 28 juli. Om 09.30 uur
kwamen de eerste schilders vanuit
het hele land naar Lochem om in
één dag een schilderij te maken. 

DE UITSLAG:
Goud (professionals)
1e prijs, nr 27, hr. W. Luesink, Doetinchem 
2e prijs nr 8 mw. V. Jonker Lochem
3e prijs nr 5 mw. G.Verduin Den haag

Zilver (prijswinnaars)
1e prijs nr. 9 Hr. E. Grotenhuis Deventer 
2e prijs nr. 1 mw. L. Reurekas Purmerend
3e prijs nr. 21 Hr. H.Kulsdom Enschede

Brons (gevorderde amateurs)
1e prijs nr. 2 hr. R. Reurekas Purmerend
2e prijs nr. 31 mw T. Hoek Delft
3e prijs nr. 17 mw. T. Steeman Bussum

Koper (beginnende amateurs)
1e prijs nr. 12 mw. H.Leuverink Borculo
2e prijs nr. 3 mw. S. Dijkstra Hoogeveen
3e prijs nr. 30 mw. R. Duis Gaanderen

Publieksprijs
1e prijs nr. 13 hr. B. Verweijen Mill (N.Br.)
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Voorganger is ds. Jan Kool en de muzi-
kale begeleiding is in handen van Kees
van Dusseldorp (keyboard) en Lianne
Heijink (trompet). Er zullen mooie en

bekende liederen gezongen worden.
Het thema zal zijn: 'Zin of geen zin?!'
Het belooft dus een viering te worden
waar een ieder van jong tot oud zich
thuis zal voelen. Voor de allerklein-
sten is er kinderoppas aanwezig op
het terrein.

Na afloop is er koffie en frisdrank en
kan er gezellig nagepraat worden. Na-
tuurlijk wordt er gehoopt op zomerse
weersomstandigheden maar mocht
het regenen dan wordt de dienst ver-
plaatst naar de Vordense Dorpskerk.

Openluchtdienst bij kasteel Vorden
Op zondagmorgen 5 augustus 2007
om 10.00 uur wordt er een open-
luchtdienst gehouden. Deze vie-
ring vindt plaats op de Zichtlaan
van kasteel Vorden ter hoogte van
de Vordensebosweg. Een prachtige
locatie waar men bij veel zon heer-
lijk in de schaduw en uit de wind
kan zitten.

 

 

Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 
U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lappen,
stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere
aanbiedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95. 
Voor Vorden kan men inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang s.v.p.).

Careaz is als fusieorganisatie ontstaan
uit Antoniushove in Lichtenvoorde,
Dr. Jenny in Dinxperlo en het J.W. An-
driessenhuis in Borculo. Als kleinscha-
lige zorgaanbieder onderscheidt de or-
ganisatie zich door het bieden van
zorg- en dienstverlening met optimale
service en kwaliteit. Het directe con-
tact met de cliënt is erg belangrijk.
Daarnaast doet Careaz graag zaken
met de lokale overheid en lokale on-
dernemers. Investeren in de gemeen-
schap staat voorop. Dat blijkt onder-
meer uit de vele vrijwilligers die in de
diverse gemeenten voor de organisatie
actief zijn. Veelal in de woonzorgcen-
tra, maar ook vrijwilligerswerk in de
verpleegunits in Lichtenvoorde en

Dinxperlo komt steeds meer voor. Ca-
reaz heeft inmiddels de krachten ge-
bundeld en is in staat om ook thuis
zorg- en dienstverlening op maat aan
te bieden. En dat gebeurt zeer professi-
oneel, met deskundige medewerkers
die goed toegerust zijn. Daarom wor-
den speciaal voor de avond- en de
nachtzorg nu 4 nieuwe auto’s aange-
schaft. 
Met navigatie, omdat in ieder kerk-
dorp en in iedere wijk of op het platte-
land hulp geboden moet kunnen wor-
den. Door medewerkers van de eigen
streek die de eigen achterhoekse taal
spreken. Careaz kiest zorgvuldig haar
partners. Autobedrijf Wagendorp bv
uit Win-terswijk is een bedrijf dat uit-

stekend aansluit bij de benadering die
Careaz voorstaat: goede kwaliteit voor
een betaalbare prijs met een optimale
service. Erg klantgericht en bereid om
te investeren in een langdurige relatie.
De ’TVA’ voor mobiliteit en kwaliteit
en een persoonlijke behandeling is
ook een Wagendorp uitstraling. 

Om deze boodschap helder onder de
aandacht te brengen heeft Careaz al
in een vroeg stadium contact gezocht
met TVA, reclame en communicatie
in Doetinchem. TVA is verantwoorde-
lijk voor de huisstijl en dus ook de
vormgeving van de thuiszorg-auto’s
van Careaz. Met een mooi resultaat:
eenvoud, duidelijkheid en een herken-
baar beeld dat aanspreekt. 

Kortom: allemaal tevreden mensen tij-
dens het afleveren van de auto’s. Voor-
al natuurlijk de thuiszorg-medewer-
kers: want zij komen bij de cliënt die
zorg en hulp nodig heeft: dichtbij, her-
kenbaar en vertrouwd!

Careaz investeert in Thuiszorg

Afgelopen woensdag heeft Careaz, wonen, welzijn en zorg 4 nieuwe auto’s
voor de thuiszorg in ontvangst genomen.  De 4 nieuwe KIA picanto’s zijn
geleverd door Wagen-dorp Winterswijk bv. Zij zijn SEAT en KIA dealer met
vestigingen in Winterswijk en Doetinchem. TVA! reclame en communica-
tie zorgde ervoor dat de auto’s vanaf heden herkenbaar zullen zijn in de
gemeenten Winterswijk, Aalten, Oost-Gelre en Berkelland, het werkgebied
van Careaz.

Liedy Vennegoor van Careaz neemt de sleutels in ontvangst van Joris Reinders.

Reiger is 2007 uitstekend begonnen in
het wereldkampioenschap rally. De
teams van Ford (WRC) als Suzuki
(JWRC) staan bovenaan in zowel het
klassement van de rijders als dat van
de constructeurs. Tijden de laatste ral-
ly voor de zomerstop was er even pa-
niek toen Grörnholm de wielophan-
ging stuk reed, waardoor ook de
schokdemper defect raakte. Gelukkig
bleef  de schade beperkt en kond
Grönholm zijn wedstrijd vervolgen,
waarbij deze de druk op Loeb zodanig
wist op te voeren dat deze een stuur-
fout maakte en zichzelf uit de wed-
strijd reed. Grönholm wist zich in de
rug gedekt door zijn teamgenoot Mik-
ko Hirvonen, die uiteindelijk tweede
werd. Henning Solberg eindigde als
vierde en met Jari-Matti Latvala net
buiten de punten, op de negende
plaats, telde Reiger vier auto's in de
top tien. In het algemeen klassement
staat Grönholm aan de leiding, voor
de huidige wereldkampioen Loeb,
staat Hirvonen derde en Solberg vijf-
de. In de race om het merkenkampi-
oenschap leidt het fabrieksteam van
Ford, terwijl het Stobart M-Sport team
de derde plaats inneemt. Vanaf het
moment dat Reiger actief werd in de
rallysport, nu twaalf en een half jaar

geleden, hebben Ford rijders gebruik
gemaakt van Reiger dempers. In 1999
haalde Colin McRae de eerste overwin-
ning met Reigerdempers. Reiger heeft
nu bijna dertig overwinningen met
Ford op zijn naam staan.   

OOK SUZUKI SLAAT DUBBELSLAG
Ook halverwege de strijd in het junio-
ren wereldkampioenschap voor rally-
rijders kan Suzuki de wereldtitel al
nauwelijks meer ontgaan. De Japan-
ners mogen aan het eind van 2007
naar alle waarschijnlijkheid de Zweed
P-G Andersson of de Est Urmo Avaa
huldigen als nieuwe J-WRC kampioen.
De Zweed P-G Andersson werd al in
2004 al eens wereldkampioen bij de
junioren en is vast besloten om dat
kunstje dit jaar te herhalen. Daarna
hoopt Andersson een stoeltje te be-
machtigen bij het nieuwe Suzuki WRC
team, waarvoor Reiger inmiddels de
dempers ontwikkelt. De eerste twee
wedstrijden zijn door Andersson ge-
wonnen, de derde wedstrijd door zijn
teamgenoot Avaa. Het verschil tussen
Andersson en Avaa is hierdoor terug-
gebracht tot vier punten. 
Ook in het klassement voor de con-
structeurs staan de Reiger Suzuki's op
de eerste plaats.

Dubbele kansen voor Reiger in (J)WRC

In augustus begint de tweede helft van het internationale rallyseizoen.
Reiger Racing Suspension uit Hengelo Gelderland levert onder andere
aan de fabrieksteams van Ford en Suzuki. Halverwege het seizoen is de
conclusie dat de Reiger dempers vooral onder de winnende auto's zitten.

De Suzuki's maken hoge sprongen en landen altijd perfect dankzij de Reiger schokdempers.

Na de totale renovatie enige jaren gele-
den waren de springbulten behoorlijk
uitgesleten. Eén van de ouders die ge-
regeld komt kijken zag een en ander
met lede ogen aan.
Victor Rensen reageert: “Ik kom hier
geregeld en bedacht me dat met enke-
le eenvoudige ingrepen dit baantje
veel leuker kon worden gemaakt. Ik
heb daarom contact gezocht met
Chantal Elferink, verantwoordelijk
ambtenaar van de gemeente Bronck-
horst. Zij was direct enthousiast. Sa-

men hebben we op locatie de situatie
bekeken en gaf zij groen licht voor de
opknapbeurt”. De gemeente verleen-
de niet alleen toestemming maar
heeft daarop ook mankracht en mate-
rieel beschikbaar gesteld. Samen met
enkele stevige knapen zijn ze de hele
dag in touw geweest om er iets moois
van te maken.

De meeste springbulten in het bosje
waren eenvoudige zandheuvels. Door
aanpassing van de springheuvels met

bijvoorbeeld een bultje ervoor, is er ge-
kozen voor een tweeledig doel: Voor
de kleinere kinderen een baantje met
meer heuvels wat dus leuker is, en
voor de grotere kinderen meer uitda-
ging doordat sommige heuvels nu
kunnen worden gecombineerd tot één
sprong of ‘jump’ zoals zij dat noemen. 

Rensen: “We hebben bewust rekening
gehouden met het feit dat iedereen
nog terecht moet kunnen op de baan.
Het doet me daarom deugd dat don-
derdagavond ook de kleinsten met
veel plezier hun rondjes fietsten. Ik
hoop dat alle kinderen de komende
tijd weer volop genieten in het cross-
bosje”.

Opknapbeurt crossbosje in Hengelo

Op donderdag 26 juli was in het crossbosje aan de Koepelberg ’s ochtends
vroeg al een drukte van belang. De gemeente, uitgerukt met een graafma-
chine en een vrachtwagen vol zand, begon er met een grondige opknap-
beurt van het bestaande crossbaantje.



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

ELK JAAR WAT NIEUWS
Met deze slogan bouwt Bredevoort
al bijna 40 jaar zijn gondels. In 1968
werd voor het eerst gondelvaart
gehouden, volgend jaar hoopt men
het veertigjarig jubileum te vieren. 

Dit evenement heeft alleen zo lang
kunnen bestaan dankzij het enthou-
siasme, de ‘Ausdauer’ en de
creativiteit van de Bredevoortse
bevolking. Er is heel wat ontwik-
keling geweest in de loop der tijd.

Men begon met waxinelichtjes.
Later kwamen de fietsachterlichtjes,
de brandende fakkels op het water,
de cliplights (kleine lichtpuntjes ver-
bonden door snoeren en pmma-
staafjes - staafjes van plexiglas die
verlicht worden door een achterlig-
gende lichtbron zoals in moderne
verkeerslichten-).

Elk jaar wat nieuws. De creativiteit
wordt niet alleen in de techniek ge-

stopt, maar ook in de onderwerpen,
de uitbeelding en het samenspel van
muziek en licht. 

Dit jaar ligt nog meer de nadruk op
een totaalshow, een feest voor oog
en oor dat het publiek boeit van de
eerste tot de laatste minuut.

Vanaf 19.00 uur is het terrein toegan-
kelijk en om 20.00 uur wordt de
show geopend.

In het eerste deel van de show tre-
den zangeres Sandra Vanreys uit Aal-
ten, in combinatie met dans van
B*DAZZELED uit Lichtenvoorde op.

Sandra Vanreys is een allround
zangeres met een breed repertoire,
onder andere Pop, Rock, Country,
Nederlandstalig, Duitstalig en
Spaanstalig. Zij is maar liefst acht
maal uitgeroepen tot Nederlands be-
ste Country zangeres. In het jaar
2000 werd zij zelfs uitgeroepen tot

Millenium Countryzangeres van Ne-
derland. Wist u trouwens dat er in
Oost Nederland een Sandra Vanreys
trein rond rijdt met inmiddels ruim
1.000.000 km op de teller?

B*DAZZELED is de naam van een
streetdance-meidengroep uit Lich-
tenvoorde. De tien danseressen
dansen op zeer professionele wijze
op het drijvende podium dat midden
op de gracht ligt. 

Als het donker wordt komt de stoet
van gondels op gang. 
Na de openingsgondel trekt een
stoet van dertien gondels aan u voor-
bij, elk begeleid door eigen tekst en
muziek. Onderling verschillen de
gondels zeer, elke gondelgroep heeft
zijn eigen specialiteit. Dit speelt zich
allemaal af op de donkere, middel-
eeuwse gracht tegen een decor van
hoog geboomte. Het geheel brengt
een romantische droomwereld tot
leven. Uit die droom wordt u tegen

22.30 uur ruw wakker geschud door
het geweldige vuurwerk dat zijns ge-
lijke niet kent in Oost Nederland.

Na afloop kan men in Bredevoort ge-
nieten van de Aftergondelvaart op
de Markt. Men kan per gondelvaart-
treintje of te voet langs de meer dan
honderd verlichte tuinen van Brede-
voort.

Informatie kan men verkrijgen op
de infolijn 06-15251128. Maar ook bij
de VVV, Landstraat 24, Aalten,
telefoon 0543-473052 of het VVV-
agentschap Bredevoort, Markt 8, Bre-
devoort, telefoon 0543-452380 kan
men informeren.

Tevens kan men kijken op de website
www.gondelvaart-bredevoort.nl

Bezoek de gondelvaart in Brede-
voort:
EEN LICHTSPEL VOL MUZIEK
EN ROMANTIEK!

Gondelvaart Bredevoort:
een lichtspel vol muziek en romantiek

Gondelvaart Bredevoort is dit jaar op vrijdag 31 augustus, 

zaterdag 1 september, vrijdag 7 september en zaterdag 8 september

Op de hoek Zelhemseweg-Winkel-
skamp in Hengelo komt een grote
feesttent te staan die iets groter is dan
vorig jaar, toen het evenement voor de
eerste keer werd georganiseerd en
achthonderd bezoekers trok. In de
grote feesttent komt een extra podi-
um en een cocktailbar. 

Buiten komt een verwarmd terras
waar mensen lekker kunnen zitten als
ze even willen rusten. Er komt vol-
doende plek voor het parkeren van
auto’s en fietsen. Het Hengelsfeest
begint om acht uur en duurt tot 01.00
uur. Er zijn optredens van de feest-
bands The Heinoos, Kas Bendjen en
Stef Ekkel (bekend van de hit De
Woonboot). Als extra is er een super
après ski-act. 

Er kan een ballonvaart gewonnen wor-
den voor het beste idee van het Hen-
gelsfeest. Iedereen kan nog steeds
ideeën insturen. (Voor meer informa-
tie: kijk op www.hengelsfeest.nl). Voor-
verkoop van kaarten is gestart op 23
juli en vol is vol! Voorverkoopadressen
zijn: Expert Arendsen, sportcentrum
AeroFitt (Hengelo), eetcafé De Groes,
café De Tol (Zelhem) en Etos Barend-
sen Vorden. 

VOOR MEER INFORMATIE 
Jan-Willem Harmsen (0575) 46 36 00.
Mobiel: (06) 18 72 50 98 of kijk op
www.hengelsfeest.nl

Voorverkoop kaarten gestart

'Hengelsfeest'

voor jong en oud
“Laten we met z’n allen van het
Hengelsfeest een écht onvergete-
lijk dorpsfeest maken”, zegt Jan-
Willem Harmsen die samen met
Dion Wolf, Nando Burghardt en Ca-
fé De Tol het feest organiseert op 1
september. “Het is een feest voor ie-
dereen. Of je nu acht of tachtig jaar
bent”.

STEEDS SNELLER HENGELO-GLD
Duiven werden gelost in Haasrode
(170 km )

UITSLAGEN
1. L. te Stroet

2. W. Willemsen
3. R. Borneman
4. G. Kempers
5. A. Kamperman

P o s t d u i v e n

Het jaarlijkse touwtrektoernooi
om het kampioenschap van Hen-
gelo wordt gehouden op vrijdag 17
augustus. Het toernooi vindt
plaats aan de Wichmondseweg 41
in Hengelo en begint om 19.30 uur. 

Ploegen uit de hele gemeente Bronck-
horst kunnen deelnemen. Een team
bestaat uit zes personen en een coach,
waarbij nog één reserve persoon is toe-
gestaan. Per team mag er één persoon
meetrekken die lid is van de Neder-
landse Touwtrek Bond (NTB). 

Voor meer informatie en opgave: 
Peter Berenpas, tel. (0575) 46 15 55.

Vrijdag 17 augustus
Touwtrektoernooi
om kampioenschap
van Hengelo

Het stuk heet: “Is het vet al warm?”.
Dit is gebaseerd op een maffiafamilie
die zich bezig houdt met ongure prak-
tijken. 
Deze familie deinst nergens voor
terug. Het beloofd dus weer een spec-
taculaire revue te worden. Ben jij zelf

nog enthousiast om mee te doen met
toneel, zang, dans of decorbouw geef
je dan op voor maandag 13 augustus
bij Geert Heuvelink; 
geert_heuvelink@hotmail.com

Op vrijdag 17 augustus a.s. worden de
revueboeken aan de deelnemers uitge-
reikt. Door een grote opkomst afgelo-
pen jaar vindt de revue dit jaar plaats
op drie avonden namelijk op 17, 23 &
24 november in het dorpscentrum te
Vorden. 
Nadere informatie volgt nog! Zie ook
het contactje elders in deze krant.

Jong Gelre Vorden-Warnsveld
begint met repeteren voor revue
Woensdag 29 augustus is het weer
zover. Het repeteren voor de revue
van het jaar 2007 gaat weer begin-
nen. Afgelopen jaar hebben de
schrijvers weer veel moeite gedaan
om een geweldige revue te schrij-
ven. Dit is ze goed gelukt. In de dressuur klasse B-D kwam Dian-

ne Smallegoor uit met haar pony Nico.
Zij behaalde een 4e prijs met 180 pun-
ten.  In de klasse B-E reed Anneloes
Herbold met haar pony Towaja naar
een eerste plaats met 188 punten.
Sietske Rouwenhorst kwam uit in de
klasse L1-AB en wist beslag te leggen
op de eerste prijs met 208 punten. Met

zijn pony Sunshine was het Sebastiaan
Hamer die eindigde op de derde plaats
in de klasse L1-D met 194 punten. Lian
Nijenhuis kwam uit in de klasse M1-
DE met haar pony Ypsilon. Zij behaal-
de een 2e prijs met 188 punten. Bij het
bixie-springen reed Imke Woerts met
haar pony Lady. Zij werd tweede met
70 stijlpunten. In Nieuw Heeten kwam
Dianne Smallegoor uit met haar pony
Nico in de klasse B-DE. Zij behaalde
tweemaal een eerste prijs met 199 en
209 punten. Ook Anke Woerts kwam
hier uit met haar pony Tamara. Zij be-
haalde in de klasse Z1-DE tweemaal
een eerste plaats met 211 en 218 pun-
ten.

PC de Graafschap
Zaterdag 28 juli vond het CH Bar-
chem voor de pony's plaats. On-
danks de vakantieperiode was het
toch een goed bezet concours. Ook
PC De Graafschap uit Vorden was
weer goed vertegenwoordigd met
haar ruiters.

Wedvlucht vanaf Haasrode over een
afstand van circa 178 kilometer.

UITSLAG
C. Bruinsma 1, 12, 13, 14
T.J. Berentsen 2, 4, 15
comb. A en A Winkels 3, 5, 9, 16, 20
M.M. Tiemessen 6, 7, 8, 19
H.A. Eykelkamp 10, 17, 18
R. de Beus 11

P.V. Vorden



Naast nieuwe- en gebruikte
kantoormeubelen vindt u
bij Kuijk op de 1e etage 

ook woonmeubelen

KUIJK'S MEUBELBEURS,
Mercatorstraat 12, (de Kamp-Zuid)
Lichtenvoorde  Telefoon 0544 - 37 12 56

Geslaagd? Op kamers?
Bij Kuijk’s Meubelbeurs
zijn o.a. te koop 
dekbedden, overtrekken,
kussens,  linnenkasten,

spiegels, kapstokken,

LEUKE  Slaapbanken
Buro’s in verschillende uitvoeringen
Burostoelen in vele soorten tegen bodemprijzen
Tafels en losse stoelen, commodes en opbergkasten,

bedden inclusief bodem
90x200  
en 90 x210 
in  loog of blank

nu vanaf € 99,00
Dus zoals u ziet hebben wij voor iedereen wel wat in huis,
reserveer je meubels voor je met vakantie gaat, dan passen
wij er op tot je terug bent van vakantie.

Tot ziens WAAR OOK WEER ???????

WIJ ZIJN OA. DEALER VAN: STIGA - STIHL - VIKING - ROBIN - KÄRCHER - MASSEY-FERGUSON – DOLMAR

Land- en Tuinbouw mechanisatie

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

UW TUIN & PARK SPECIALIST VOOR 
VERKOOP, ONDERHOUD EN REPARATIE

40 JAAR RUESINK
ONS JUBILEUM IS ÚW VOORDEEL! 

* Vraag naar de voorwaarden. Uit voorraad geleverd. Vraag naar de beschikbare uitvoeringen. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardmodellen.

www.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

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

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

Citroën C1 FORTY 3-deurs.
Inclusief stuurbekrachtiging, 

lichtmetalen velgen, 
radio-cd, navigatiesysteem 

en afleveringskosten € 10.585

Ruesink pakketkorting € 1.095

Jubileumprijs € 9.490OP=OP!

Ruesink Jubileum model

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

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

Tegen inlevering van deze bon.

IEDERE 2E GAST EET VOOR 
1

/2 GELD

U heeft al een 

3-GANGENMENU voor € 27,50

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS

www.wittesmid.nl

Hoefsmederij W. de Groot

(Warnsveld.)
Bel voor een afpraak

of informatie:

Telefoon:

06-30 458 456

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

AH ZOMERZEGELS: NU SPAREN VOOR € 5,00

GALIA
MELOEN

stuk nu  0.99

WILDE WIJN DAGEN!
di. 31/7 t/m zat. 4/8

m.u.v. Port - Sherry - Vermouth - Moussereno

AH KIPFILET
VOORD. VERP.

kg nu  5.99

CONTANTE
KORTING

PAIN DE BOULOGNE
MEERGRANEN
stuk

van 1.89  
voor 1.39

LINDEMANS BIN
AUSTRALISCHE WIJN
alle soorten 
fles 0,75 l.

van 5.79
voor 3.99

CALGONIT
DUBBELPAK
all in 1, classic of quantum

van 12.38
voor 6.19

APPELSIENTJE
SINAASAPPEL
3 pakken á 1 liter

van 3.33
voor 2.22

2+1 GRATIS

ELKE 2E FLES 
1/2 PRIJS



DE GROOTSTE TEGELVERKOOP IN GELDERLAND

MEGA TEGELVERKOOP
VAN VELE TOPMERKEN WAND- EN VLOERTEGELS

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

OPEN:

ma. t/m do. 8.00 - 18.00 uur

vrij. 8.00 - 21.00 uur

zat. 9.00 - 16.00 uur

Den Sliem 85 Groenlo Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl

www.bettingressing.nl

DE GEHELE BOUWVAK OPEN!

ZOMERVAKANTIE ACTIE

15%
KORTING

* uitgezonderd lopende acties en projecten

OP GEHELE VOORRAAD
ASSORTIMENT

ZAT. 4 T/M 18 AUG.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

VOORRAAD

±40.000 M
2

www www www ... hhh eee ttt kkk aaa ccc hhh eee lll ttt jjj eee ... nnn lll
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

NIEUWE EN GEBRUIKTE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

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

Weekendvoordeel

www.plussupermarkt.nl

Wat een verschil.

pakkers
Geldig van donderdag 2 t/m zaterdag 4 augustus 2007

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

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

PLUS
Zalmfilet
Met vel, 250 gram
NORMAAL 4.49

2.99
250 gram

Beenham
Vers voor u gesneden
150 gram

ELDERS 2.69

1.39
150 gram

Magere hamlappen
Kilo

ELDERS 7.99

4.99
kilo

31/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Alle stokbroden
Vers uit eigen oven
Per stuk ca. 400 gram
ELDERS 1.15-1.39

0.79

Heineken
Pils
Krat 24 flesjes à  30 cl.

ELDERS 9.89

7.49
krat

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

Laatste week

*M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen (tabak, slijterij, statiegeld, genees-middelen,babymelk 
tot 6 maanden, telefoon- en strippenkaarten, postzegels, cadeaubonnen, loten en koopzegels).

*Vanaf € 25,- aan boodschappen.

PLUS
Kampioensschaal
t.w.v. € 2.95
Vanaf donderdag 2 t/m zaterdag 4 augustus

GRATIS
donderdag t/m 

zaterdag

Johma Snacksalades

Beenham, ei, 
ham-mascarpone, kip-kerrie of tonijn
2 kuipjes à 200 gram naar keuze

2.50
2 kuipjes

3 flessen à 75 cl. 
naar keuze
ELDERS 14.37

Tierra Buena 
Cabernet sauvig-
nonChardonnay, 
Malbec, Merlot of 
rosé

10.00
3 flessen

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!

Dirk van der Houwen

uw

voor Vorden
en omgeving

Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl

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

O.B.S.
Tel. 0575-553283

of
Mob. 06-51106955

OOOPPPRRRUUUIIIMMMIIINNNGGG   BBBIIIJJJ

Kom snel, want OOO PPP === OOO PPP
Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 21 39, Fax (0575) 46 22 05
info@goossensatomica.nl, www.goossensatomica.nl

Op de gehele collectie
vrije tijdskleding kortingen

VVAA NN AA FF   2255%%

LAREN KERMIS 2007
7, 8, 9 EN 10 SEPTEMBER

VRIJDAG - ZATERDAG - ZONDAG - MAANDAG


