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Tijdens het gesprek met hem, gaf hij
menig keer te kennen dat hij het ‘met
pensioen gaan’, helemaal niks vindt.
‘Ik ben wel voorstander dat mensen
pensioen krijgen, maar dat wil niet
zeggen dat je daarna niets meer moet
doen, tenminste zo denk ik erover’, zo
zegt Kees van Dusseldorp. Het leven
van hem stond en staat geheel in het
teken van muziek. Geboren in Leer-
dam, daar ben ik op een maandag-
morgen ‘geblazen’, zo zegt hij met een
knipoog naar de ‘glasstad Leerdam‘,
verhuisde het gezin van Dusseldorp,
toen Kees zes maanden oud was, naar
Hillegersberg nabij Rotterdam en ver-
volgens naar Gaanderen, waar zijn va-
der als politieagent werd aangesteld.

‘Ik ben toen in Terborg op de kleuter-
school geweest, vervolgens in Gaande-
ren de lagere school bezocht en daar-
na de middelbare school in Doetin-
chem . Toen mijn vader bij de politie
in Stadskanaal werd benoemd ver-
huisden wij naar het hoge noorden.

Ik was toen al hevig in muziek geïnte-
resseerd en zou ik eigenlijk best wel
naar een muziekschool willen. Echter
het liep anders, mijn ouders hadden
plannen om naar Afrika te emigreren.
Mijn vader besliste toen dat ik naar de
technische school zou gaan om een
vak te leren. ‘Dat komt je later in Afri-
ka goed van pas’, zo zei hij erbij. Dus

keurig de studie op de technische
school afgemaakt. Maar wat gebeurde,
de emigratie naar Afrika ging niet
door, mijn ouders zagen er vanaf’, zo
zegt Kees van Dusseldorp.

Terwijl Kees overdag allerlei werk-
zaamheden deed, legde hij zich in de
avonduren en de weekends toe op het
volgen van piano- en orgellessen. Op
gegeven moment verhuisde hij voor
een korte periode naar Wassenaar en
vervolgens naar Soest waar hij gedu-
rende 22 jaar een functie bij een be-
drijfsvereniging bekleedde. In die tijd
kreeg hij orgelles van Jan Jansen, Dom-
organist in Utrecht. Kees van Dussel-
dorp behaalde verder o.m. het diplo-
ma Kerkmuziek, waaronder cantoraat
en koordirectie bij onder meer Willem
Hüllsman, Willem Vogel en Maarten
Kooy, Domcantor in Utrecht. 

Tijdens een nationaal orgelconcours
in 1972 in Elburg behaalde hij een der-
de prijs. Kees leidde in zijn ‘Soester pe-
riode’ diverse koren en cantorijen en
was hij in diverse gemeenten en ker-
ken organist/ pianist.

‘ Ik was van 1992 tot eind 2003 diri-
gent van het Soester Kamerkoor ‘Lo-
gos Cantat’, het ‘Homilius- Vocaal en-
semble’ en het Soester Project Barok-
orkest. Een hele mooie periode in mijn
leven’, zo zegt hij. Dat de muziek al

heel vroeg in zijn bloed zat, wat eigen-
lijk niet zo vreemd. ‘ Mijn vader speel-
de orgel en toen wij nog in Stadska-
naal woonden richtte hij daar ook een
zangkoor op, mijn moeder speelde vi-
ool en was tevens een goede zangeres.
Mijn vrouw Truus heeft ook orgelles
gehad, zelfs nog van de bekende Wim
Modderkolk. Wanneer ik hier thuis
soms een liedje maak en het op de pi-
ano speel, luistert zij altijd heel kri-
tisch’, zo zegt Kees. Truus die op dat
moment net koffie met koek serveert
merkt lachend op:’ Kees wil gewoon
van mij bevestigt zien dat het een
mooi liedje is’! 

Het echtpaar van Dusseldorp heeft
drie kinderen, Loes, Christine en Tim.
Volgens Kees hebben ze alle drie ‘wel
wat met muziek’, Christine het meest,
zij speelt viool en cello. Toen zoon Tim
in Doetinchem ging wonen, besloten
Kees en Truus om ook naar deze con-
treien te verhuizen. ‘Mijn roots liggen
duidelijk in de Achterhoek (Truus
komt uit Barneveld) en gingen we hier
rondkijken. Tijdens het ‘onderzoek’
kwamen we steeds in Vorden terecht.
Dit huis aan het Jebbink hebben we in
2004 gekocht. We hebben er geen mo-
ment spijt van dat we deze beslissing
hebben genomen, het bevalt ons hier
uitstekend’. Eenmaal in Vorden geset-
teld kwam er van het voornemen van
Kees om niets meer te gaan doen,
niets terecht. Zegt hij: ‘Ik kwam al di-
rect in contact met dominee Jan Kool,
die ik nog uit mijn periode in Soest
kende. Ook leerde ik de muzikant
Dick Boerstoel kennen (de firma Boer-

Toen de thans 73 jarige Kees van Dusseldorp, 4,5 jaar geleden, na 22 jaar
in Soest te hebben gewoond en gewerkt, in Vorden neerstreek zei hij
tegen zijn echtgenote Truus ‘nu ga ik het kalmer aan doen, we gaan van
ons pensioen genieten’. In zijn achterhoofd wist Kees wel beter.

stoel heeft ons huis opgeschilderd) En
voor dat ik het goed en wel besefte, zat
ik ineens weer midden in de muziek.
Dat was eigenlijk niet de bedoeling,
maar achteraf wel erg leuk.
Het begon met ‘plaatsvervangend’ or-
ganist in de hervormde kerk. Sedert
najaar 2004 initiator en dirigent van
het Vordens Vocaal ensemble Capric-
cio, dat hij samen met Mirjam Berend-
sen oprichtte. Zijn ‘ rustige‘ periode in
Vorden houdt verder in, dirigent van

ad hoc ensembles (zoals een vesper-
koor), invalbeurten als organist, can-
tor en organist. Voor even een inval-
beurt in Steenderen bij het gemengd
koor ‘Steenrewalt’ betekende in de
praktijk gewoon een ‘vaste’ aanstel-
ling! Ook is Kees van Dusseldorp de
initiator van de Commissie Muziek
Dorpskerk in Vorden. Deze commissie
organiseert in de maanden juni, juli
en augustus wekelijks op de donder-
dagmiddag in de hervormde dorps-
kerk voor de toeristen, orgelconcerten.
Kees van Dusseldorp: ‘ Daar komen
tussen de 30 tot 50 toeristen op af,
maar ook ‘vaste’ luisteraars uit Vor-
den. De echte liefhebbers van orgel-
muziek dus. Je moet deze concerten
qua belangstelling natuurlijk niet ver-
gelijken met de concerten van Bennie
Jolink’, zo zegt hij lachend. Tot op
heden dekken de collectes na afloop,
de kosten.

Richting toekomst wil Kees van Dus-
seldorp het voor de ‘ zoveelste keer’
kalmer aan gaan doen, rustig gaan af-
bouwen. Of het ooit zover komt? Kees:
‘ Muziek is mijn leven. Muziek spelen
en maken is een gave. Door middel
van muziek geef je ook je geloof meer
gestalte en dat voelt goed. 

Wij zijn trouwe kerkbezoekers, maar
zelf zit ik niet veel in de kerkbanken,
maar speel of dirigeer ik. Zingen doe
ik ook heel graag. Dat wil ik nog wel
een poosje blijven doen, hoewel de
hoogte van mijn stem wel minder
wordt’, zo zegt hij. 

De man die intussen samen met echt-
genote Truus ‘zijn plekje in Vorden’
heeft gevonden, heeft zo bleek uit ons
gesprek, één ernstig ‘gebrek’. Als ze
hem ergens voor vragen om muzikale
medewerking te verlenen, kan Kees
moeilijk ‘nee’ zeggen! Hoe zo, rustig
aan doen?

Kees van Dusseldorp dirigent, organist, pianist

'Muziek maken en spelen 
geeft je geloof meer gestalte'!

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

Nectarines of Perziken
500 gram  € 0.99

24 blikjes Bier
Grolsch • Heineken

€ 12.50
Plus Icetea

2 pakken  € 1.00
Alleen bij

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

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



Dagmenu’s
6 t/m 12 augustus 2008 

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

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

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

Woensdag 6 augustus  
Vissoep/Spies Hawaï met kip en ananas, kruidenboter,
rijst en rauwkostsalade.
Donderdag 7 augustus 
Karbonade de Rotonde met aardappelen en groente/
Bavarois met slagroom.
Vrijdag 8 augustus
Kippensoep/Visspies met mosterdsaus, gekookte
peterselieaardappelen en groente.
Zaterdag 9 augustus (alleen afhalen)
Hollandse biefstuk met pepersaus, aardappelen
en groente/ijs met slagroom.
Maandag 11 augustus 
Uiensoep met kaascroutons/Huisgemaakte gehaktbal
met jus, aardappelen en groente
(vandaag alleen maar ophalen of bezorgen!)
Dinsdag 12 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

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

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Hervormde kerk Vorden
Zondag 10 augustus 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 10 augustus 10.00 uur dhr. L. Kuyt, Lichtenvoorde.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 10 augustus 10.00 uur dhr. R. Baauw, Wichmond.

R.K. kerk Vorden
Zondag 10 augustus 10.00 uur Woord- en communieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 9 aug. 17.00 uur Eucharistieviering, dameskoor.
Zondag 10 augustus 10.00 uur Woord-/Communieviering,
herenkoor.

Tandarts
9/10 aug. B.W.A.M. Polman, Lochem tel. (0573) 25 14 83.
Spreekuur van 11.30 tot 12.00 uur, alleen voor spoedgevallen.
Zondag 3 augustus 10.00 uur  

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance Tel. 112.

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60

vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde/Hengelo (Gld.)/Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20. Marion Polman
Uitvaartbegeleiding Voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50,  E-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�GG…van een 'Groots' uit-
zicht vanuit de luchtballon
van Paul Kok uit Bronkhorst.
Op een heldere dag wel 50
km rondom. Deze ervaring
nemen ze je niet meer af. Bel
0651584145 of www.ballon-
teamgelderland.nl Oud NL
kampioen ballonvaren met
2500+ schadevrije vaarten!

�Veiling commissie Vorden
vraagt goederen voor de te
houden Veiling, Pleinmarkt
en Boekenbeurs. U kunt de-
ze doorgeven op de volgen-
de telnrs. 551486 en 06-
51380097

�Runners Vorden Iedere
donderdag en zaterdag. Do.
Recreanten 18.30 uur. Do.
Gevorderden 19.45 uur. Za.
Vroege vogels 8.30 uur. Start
bij Sporthal in Vorden.
http://www.runners-vorden.nl
Tel. 0575-552827.

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

Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11

�

Verpleegkundig
Overgangsconsulente 
voor: consult,voedings-
supplementen en pgb-zorg.
Jose la Croix,Toverstraat 7,
Baak, tel. 0575 - 560381

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

�Te koop: boerenkoolplan-
ten. Sla, andijvie, groenlof,
prei en knolraapplanten.
Aardappelen, diverse soor-
ten groenten en fruit. Andre
Snellink, Bekmansdijk 4, Vor-
den. Tel. (0575) 55 68 76

�Cursusprogramma Kunst-
Kring Ruurlo: schilderen,
boetseren, borduren, speks-
teen, presentatie, koken etc.
etc. Kijk op www.kunstkring-
ruurlo.nl of vraag het aan:
0573-453090 of 451599.

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. (0575) 46 37 43.

Alleen op afspraak.

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 
6-8 personen   € 6,55

Dinsdag = Brooddag

3 bruin bus € 4,75

Weekend-aanbiedingen

Mini soesjes 10 st. € 3,50

Reurls geluk 
Donker, goed gevuld krentenbroodje 

met krenten, rozijnen en noten

€ 2,99

�Wil je mee doen aan de re-
vue van Jong-Gelre Vorden-
Warnsveld? Stuur dan een e-
mail voor 15 augustus naar
geert_heuvelink@hotmail.co
m en geef je op!

Tuinen de Wiersse. Het
blijft nog t/m 18 sept. mogelijk
elke donderdag, 10.30 uur,
onder leiding van een gids,
de tuinen van de Wiersse te
bezoeken. Duur 1 1/2 uur,
kosten € 7,--. Start vanaf de
ijzeren poort aan de Wiersse-
rallee tussen Vorden en
Ruurlo

�Boerenfoxpups 3 kleurig
€150,-. ingeent en ontwormd.
Bel voor info 06-13743219
(Toldijk)

�Jonge vrouw zoekt zelfst.
woonruimte op boerderij, re-
gio Zutphen-Doetinchem.
Meewerken op de boerderij is
zeker mogelijk, graag in over-
leg. Suggesties of reacties
bel: Inge Leuverink 06-
12871141.

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

�Gewoon gezond!Herbalife
NieskePohlman,0654326669



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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

WESPEN NEST!!!
Bel Dijkerman Dierplaagbestrijdingen

Regio Bronckhorst

0573 - 22 14 30
06 - 33 814 997

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

MAIS 
BROOD

€ 1.95

ROZIJNEN 
BROOD

€ 2.00

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig t/m 12 augustus.

TROPICAL 
VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Jouw stoel blijft leeg
en we missen je stem……

Bedroefd om de grote leegte die hij achterlaat, maar
dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-
kend, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en
trotse opa

Gerrit Wagenvoort

echtgenoot van Derkjen Smeenk

in de leeftijd van 81 jaar.

Wichmond: D. Wagenvoort-Smeenk

Vierakker: Dinie en Hans
Bram
Floris

Luttelgeest: Herman en Margret

Apeldoorn: Wilma en Bertus
Arjan
Maarten
Rien

3 augustus 2008 
Dorpsstraat 12, 7234 SN Wichmond

Gerrit is thuis.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op vrijdag 8 augustus om
11.00 uur in de Hervormde Kerk te Wichmond.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
voorafgaand aan de dienst vanaf 10.30 uur.

Aansluitend begeleiden we hem naar zijn laatste rust-
plaats op de Algemene Begraafplaats te Wichmond.

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorger

Anton Ruiterkamp

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl

Vordenseweg 2, 7218 BP Almen.

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

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

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

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

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

en uiteraard alle schildersbenodigdheden

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

Artisjokopstok
100 gram € 2.35

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden rollade
GRATIS 100 gram komkommersalade

TIP VAN UW KEURSLAGER

Tartaartjes
4 stuks € 5.50

MAALTIJDIDEE

Rundvleessalade
500 gram € 2.98

Volop in de 
schijnwerpers

KEURSLAGERKOOPJE

Filet-lapjes
3 stuks   € 4.98

Twee harten, één liefde. 
Uit liefde één hart.

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze zoon

Hendrik Jurgen Dirk

We noemen hem Jurgen
25 juli 2008

Hij weegt 3140 gram en is 50 cm lang.

Erik en Renske
Ruiterkamp-Langwerden

Ruurloseweg 41
7251 LA  Vorden

Voor u naar het wiegje komt snellen, 
graag eerst even 0575 - 55 43 36 bellen.

Op zaterdag 4 augustus 2008

zijn wij

Louis en Catharien 
Hermsen – Groot Roessink 

25 jaar getrouwd.

Op zaterdag 16 augustus geven wij tergelegenheid
hiervan een receptie van 15.00 uur tot 17.00 uur
in zalencentrum ’t Witte Paard, Ruurloseweg 1 te
Zelhem. Waarvoor wij U van harte uitnodigen.

Louis en Catharien
Hermsen – Groot Roessink

Meeneweg 22
7021 HP Zelhem

HOERA!

Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Jochem Albert

Jochem is geboren op 31 juli 2008.

Eddy, Marjo en Elise
Klein Brinke-Sikking

Weppel 8
7251 VW  Vorden
0575 - 55 55 80

Toon is afgelopen zaterdag om 14.00 uur rustig
ingeslapen

Toon  Venderbosch

* 2 januari 1934 † 2 augustus 2008

Fien Venderbosch-Wiegerinck

Erik 
Louise en Detlev
Annemarie, Martin en Chantal

Wilhelminalaan 19
7261 BP  Ruurlo

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaats-
vinden.

Zaterdag 15 september t/m woensdag 31 oktober 2007
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Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Vorden
Vakantiekrant

Na 27 jaar is het Wild Eten in de
Achterhoek van een lokaal tot een
nationaal en internationaal begrip
geworden. Uit heel Nederland,
maar ook vanuit Duitsland en Bel-
gië komen mensen, die houden
van gezelligheid en lekker eten, in
de periode van medio oktober tot
eind december naar de Achterhoek
om in één van de 27 deelnemende
restaurants in de Achterhoek te ge-
nieten van regionale Achterhoekse
specialiteiten. 

Wild staat daarbij in het tongstrelen-
de middelpunt.
De Achterhoek is het hele jaar ‘open’
voor bezoekers, alleen de gasten zul-
len in de gastvrije Achterhoek tijdens
alle vier jaargetijden weer een anders
getinte vakantiestreek vinden. De
kleurrijke herfst, de flarden mist tus-
sen de bossen en over de weilanden en
onbegroeide akkers vormen samen
met de diepgekleurde bomen een
herfstschouwspel van topformaat.
Met laarzen of stevige schoenen aan is
een flinke wandeling dan onvergete-
lijk. De fietsen staan trouwens in het
najaar niet op slot en ook op een twee-
wieler is het dan heerlijk genieten van
de rijke en afwisselende natuur en de
frisse lucht.
Activiteiten in de tintelende Achter-

hoekse openlucht maken dorstig en
hongerig. Dan is het goed toeven in
één van de 27 Achterhoekse wildres-
taurants, waar de rijkdom van de na-
tuur in een andere dimensie te vinden
is. In de restaurants, die deelnemen
aan Wild Eten in de Achterhoek, staat
wild in het najaar prominent op de
kaart. Iedere kok stelt zijn eigen menu
samen en gebruikt daarbij heel veel
creativiteit om de wildgerechten zo
creatief mogelijk te serveren. Wat bij-
voorbeeld te denken van een duiven-

bouillon met gebakken duivenborst
en gesmolten eendenlever? Of een
huisgemaakte wildpaté met haasfilet
en een compote van rode uien? Een
met trompettes noires gevulde filet
van fazant met romige zuurkool is
evenmin te versmaden. Maar ook de

meer traditionele hazenpeper en fa-
zant met zuurkool staan op diverse
menukaarten. Culinair genieten staat
altijd voorop.
Alle deelnemende restaurants schen-
ken bij hun menu wel allemaal dezelf-
de wildwijn. Dit jaar hebben koks en
restaurateurs na uitvoerige wijnproe-
verijen als wildwijn 2007 de Viña
Alempué Carmenère Reserva aange-
wezen. Een Chileense wijn uit een
wijngaard, waarvan een Nederlander
eigenaar is.
Een gepassioneerde Nederlander werd
in 1986 verliefd op een bepaalde
streek in Chili, waar hij in 1999 met
een andere Nederlander de winery
Viña Alempué begon. Er werd een
nieuwe winery gebouwd, die met de
modernste apparatuur werd uitge-
rust. De carmenère is de unieke druif,
waarvan de intens fruitige en donkere
wijn is gemaakt. In smaak en geur zit-
ten vleugen van donker fruit en spece-
rijen als kruidnagel en zwarte peper.
De Franse eikenhouten vaten waarin
de wijn is ‘opgevoed’ geven de Alem-
pué Carmenère Reserva een elegante
smaak van vanille. De balans tussen
de rijpe tannines, zuren en eikenhout
maakt deze wijn tot een uitstekend be-
geleider van wildgerechten.Veel hotels hebben al dan niet in sa-

menwerking met de wildrestaurants

één- of meerdaagse arrangementen. Er
is bijvoorbeeld een zesgangendiner
met overnachting, ontbijtbuffet en
herfstwandeltocht of koetsentocht
met verrassingen mogelijk. Maar ook
een dagarrangement met huifkar-
tocht, boswandeling en wildgourmet
behoort tot de mogelijkheden. En wat
te denken van een culinair verwenar-
rangement? Er zijn zelfs bijzondere
wijnarrangementen om iedere wild-
soort optimaal tot zijn recht te laten
komen.
Alle informatie over Wild Eten in de
Achterhoek staat in de gratis wildbro-
chure, die bij de grotere VVV’s en bij
het Achterhoeks Bureau van Toeris-
me, Postbus 4106, 7200 BC Zutphen te
krijgen zijn. Meer informatie ook op
www.vvvachterhoek.nl en www.wilde-
tenindeachterhoek.nl.

Verwennerij in herfst en winter

Het Gelderse Hengelo is al vele
eeuwen een waar paardendorp.
De paardenmarkten van Hengelo
waren in heel Europa bekend. 

Totdat de mechanische paarden-
krachten op de agrarische en andere
bedrijven hun intrede deden. Toen
verloren de markten van Hengelo
langzaam maar zeker aan uitstraling.
In de jaren vijfitg en zestig van de vo-
rige eeuw weerden er uiteindelijk
nog maar enkele paardenmarkten
per jaar gehandhaafd.Toch is Hengelo een paardendorp ge-

bleven. Toen de markten dreigden te
verdwijnen wist de marktvereniging
belangrijke paardenkeuringen in
Hengelo te krijgen. Ook de afgelopen
zomer vonden diverse keuringen op
het terrein De Hietmaat plaats. Een
ander aspect is de samengestelde
menwedstrijd, die de vereniging van
het aangespannen paard “In Stap en
Draf” jaarlijks organiseert. Op 13 en
14 oktober worden er weer menwed-
strijden op De Hietmaat gehouden.

Deze wedstrijden bestaan uit drie on-
derdelen: dressuur, vaardigheid en
marathon. Er hebben zich al meer
dan negentig aanspanningen inge-
schreven en volgens de organisatoren
zal dat aantal nog wat stijgen. Onder
de aanspanningen zijn enkel- en
tweespannen, tandems en vierspan-
nen. Op 14 oktober om 8.00 uur be-
gint de marathon; de laatste deelne-
mer voor deze wedstrijd zal om onge-
veer 16.00 uur de finish bereiken. Op
het terrein zijn diverse stands en op
een afgescheiden veld kan de jeugd
zich vermaken met onder meer rare
fietsen en skelters.

Menwedstrijd in paardendorp
Het historische stadshart van Zutphen
staat op zondag 7 oktober in het teken
van de Nationale Bokbierdag. Vrijwel
alle grote en kleine brouwerijen uit
Nederland presenteren hun Bokbier
2007 aan het grote publiek. Dit jaar
wordt het evenement voor de elfde
maal gehouden. 

Verdeeld over de markten in hartje
binnenstad staan drie podia, waarop
diverse artiesten optreden. De traditio-
nele optocht met oude bierkarren en
historische voertuigen telt meer deel-
nemers dan ooit tevoren. Onder de
deelnemers zijn ook dit jaar veel koet-
sen en bierkarren, die veelal worden
voortgetrokken door prachtig opge-
tuigde paarden.

De Bokbiermarkt wordt om 13.30 uur
officieel geopend. Vanaf dat moment
kunnen de liefhebbers het nieuwe
donkere gerstenat proeven. In totaal

worden er twintig verschillende soor-
ten bokbieren getapt, waaronder be-
kende merken als Grolsch, Heineken,
Bavaria en Amstel, maar ook minder
bekende soorten als Bokbier uit de
Zutphense Hanze-Stadsbrouwerij. 

De optocht vertrekt om 14.00 uur van-
af bedrijventerrein De Mars. In de bon-
te stoet, die zich door de Hanzestad
slingert, zijn veel historische voertui-
gen te zien. De oude bierkarren van on-

Nationale Bokbierdag: Puur genieten voor jong en oudder andere Grolsch, Bavaria, Heineken
en Brand zijn een lust voor het oog. In
de optocht lopen diverse twee-, vier- en
zesspannen mee. Muziekkorpsen uit
de regio maken het plaatje compleet.

De Bokbiermarkt wordt gehouden van
13.30 tot 19.00 uur op de Zaadmarkt,
Houtmarkt en Groenmarkt in Zut-
phen. De toegang is gratis. Voor meer
informatie: www.bokbierdag.nl

Informeer ook naar de
gunstige voorwaarden
voor doorplaatsing van
advertenties in onze
weekbladen:
Contact Bronckhorst,
Contact Ruurlo, 
Weekblad Elna, 
Groenlose Gids en 
Contact Warnsveld!

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN
IN DE

ACHTERHOEK?

De Achterhoek Vakantiekrant
wordt gratis verspreid via alle
VVV’s in de Achterhoek en
vele hotels, bungalowparken,
campings, restaurants en
attractieparken en verschijnt
9x in de periode van 1 april
t/m 31 oktober.

Informatie?

avk@weevers.nl



Weersomstandigheden tegen de klok
van 20.00 uur nog altijd 28 graden.
Honderden bezoekers, waaronder vele

toeristen maakten van de gelegenheid
gebruik om tot het middernachtelijk
uur een duik in het koele water te ne-

men. Tegen de klok van 22.00 uur nog
steeds filevorming bij de grote glij-
baan, in feite onvoorstelbaar! Er was
een DJ die de gehele avond voor gezel-
lige muziek zorgde, brandende fak-
kels rondom het bad, gelegenheid om
te barbecuen etc. Kortom een zwem-
festijn waar jong en oud met volle teu-

gen van genoot. Het badpersoneel had
geen vrije avond. Integendeel zelfs.
Aan hun de gehele avond de taak om
te blijven observeren, te kijken of alles
goed ging. En het ging goed, dat be-
wijst wel (na afloop) het lachende ge-
zicht van bedrijfsleider Timme Koster
op één van bijgaande foto’s.

Woensdag 6 augustus opnieuw feest
(en spektakel) in het Vordense bad.

Dan wordt het gehele bad omgetoverd
tot een expeditie terrein. Dan kunnen
kinderen op een 9 meter hoge toren
klimmen. Er is een stormbaan, boog-
schieten stepcross en nog veel meer
spannende dingen. De jeugd wordt
wel geadviseerd om survival kleren
aan de trekken , maar vooral niet ver-

geten de zwembroek mee te nemen,
want er wordt op deze dag uiteraard
ook gezwommen. De expeditie/survi-
valdag is opgezet voor kinderen vanaf
8 jaar. De kosten voor deelname bedra-
gen vijf euro per kind. De aanvang is
10.00 uur en het duurt tot 18.00 uur.
De begeleiding kan gratis naar bin-
nen. Het zwembad ‘In de Dennen’is de
gehele dag gewoon voor het publiek
geopend.

Honderden bezoekers tijdens
avondje 'Moonlight Swimming'!
Totaal aantal bezoekers op donderdag 31 juli: 2178

‘Het organiseren van een avondje ‘Moonlight Swimming’ blijft altijd een
gok. We moeten gezien de voorbereidingen en publicaties toch zeker al
een dag of drie van tevoren een datum prikken en dan maar hopen dat
het verwachte ‘goede weer’ blijft aanhouden. Wat betreft het “Moonlight
Swimming’ van donderdag 31 juli, hebben we de zondag ervoor definitief
besloten het te organiseren’, zo sprak Timme Koster, de bedrijfsleider van
het zwembad ‘In de Dennen’ aan de vooravond van het zwemmen bij
maanlicht. Een onweersbui kan immers zomaar roet in het eten (lees wa-
ter) gooien! Wel een betere datum had het badpersoneel van het Vorden-
se zwembad niet kunnen uitzoeken.

Het 'echte' Moonlight zwemmen om 22.12 uur

Ook de barbecue ontbrak niet !

een lachende Timme Koster

Zwemmen in het schemerdonker

Het weer werkte goed mee. De zon
scheen af en toe door de bomen.
Door de medewerking van een aap
werd het thema loslaten  voor de
kinderen en volwassenen duidelijk
gemaakt. Dhr. Gerrit Beking uit En-

schede sprak naar aanleiding van
een bijbelgedeelte over hoe moeilijk
het soms is om dingen los te laten.
We kunnen soms zo vast zitten aan
van alles en nog wat waardoor we
geen ruimte hebben om met dingen
bezig te zijn die werkelijk van be-
lang zijn. 

Veel vakantiegangers  en gemeente-
leden bleven na de dienst voor koffie
en een praatje. Het was al met al een
fijne dienst.

Openluchtdienst 
goed bezocht
Op zondag morgen was het druk
aan de Vordensebosweg. Veel
mensen kwamen af op de open-
luchtkerkdienst onder de bomen
van de brede laan achter kasteel
Vorden.

Hans Berendsen en Gerben Vruggink
zijn zaterdagmiddag op het Delden-
circuit winnaar geworden van de
‘twee uurs cross’ die was georgani-
seerd door de VAMC ‘De Graafschaprij-
ders’. Een twee uurs cross is een team-
wedstrijd. Een team bestaande uit
twee rijders moet in 2 uur zoveel mo-
gelijk ronden afleggen. Het duo Be-
rendsen/Vruggink kwam tot 107 ron-
den, waarbij Hans Berendsen de enige
coureur was die een ronde onder de
minuut (59,409 seconden) aflegde. Bij
de ‘grote jongens’eindigde het duo Bas
Klein Haneveld en Niek Langwerden
op de tweede plaats met 105 ronden.
In de eerste helft van de race had dit

duo nog aansluiting bij het leidende
team Berendsen/Vruggink.Echter ma-
chinepech verstoorde de hoop op een
eventuele eindoverwinning. Michel
Reins en Hans Polsvoort eindigden
met 104 ronden op de derde plaats; 4
het duo Marcel Bulten/ Harald Wol-
sink met 103 ronden; 5 Stefan Harkink
en Robert van der Tweeld 101 ronden.
De afgelopen weken moesten enkele
wedstrijden op het Delden- circuit of
vanwege de regen of de droogte wor-
den afgelast. De crosscommissie was
er alles aangelegen om de twee uurs
cross wel doorgang te laten vinden.
Met behulp van met name de familie
Groot Nuelend lukte dit voortreffelijk

en konden de coureurs op een perfect
circuit hun rondjes ‘draaien’. Verder
had de crosscommissie deze zaterdag
een primeur en werd de eerste officië-
le wedstrijd met een digitaal tijdwaar-
nemingsysteem verreden. Aangezien
er tijdens een twee-uurs cross veel
doorkomsten zijn was het voor de tijd-
waarneming altijd een hele klus om
de uitslag bekend te maken. Nu was
een druk op de knop voldoende en
kon er vrij snel na de finish de uitslag
gepresenteerd worden! De jeugd kreeg
deze middag een alternatieve wed-
strijd over twee keer een kwartier voor-
geschoteld. Thijs Bulten werd met 18
ronden winnaar; 2 Ismo Wolsink met
eveneens 18 ronden; 3 Bjorn Wisman
16 ronden; 4 Tim Tuitert 13 ronden; 5
Bjorn Berendsen 13 ronden.

Hans Berendsen en Gerben Vruggink 
winnen twee uurs cross De Graafschaprijders



In het arrangement waren vijf halve
dagtochten begrepen. De senioren ge-
noten volop van onder meer ‘het na-
tionale park ‘De Utrechtse Heuvelrug’
en het natuurschoon dat Utrecht
biedt. Verder stonden er uitstapjes op
het programma naar het pluimvee
museum in Barneveld, een boottocht
op de Loosdrechtse plassen en werd
ook de Grebbeberg bezocht. Tevens

werden enkele kastelen bezocht en
werd in Oudewater een bezoek aan de
bekende ‘heksenwaag’ gebracht. 

Vele Vordenaren hebben zich laten we-
gen en werden allemaal ‘te zwaar’ be-
vonden! Ter afsluiting werd in de Her-
berg genoten van een goed verzorgde
koffietafel. De heer Schimmel bedank-
te de leiding voor hun werk. De Bejaar-
denkring in Vorden organiseert al van-
af 1976 dit soort seniorenreizen. Ieder-
een kan mee, ook niet leden. Belang-
stellenden kunnen inlichtingen in-
winnen bij Diny en Martin Wolsing,
tel. (0575) 55 27 71.

Vordense senioren met vakantie
Circa 37 senioren uit Vorden en
omgeving hebben een gezellige
vakantieweek doorgebracht in
Driebergen, waar ze in een ‘rolstoel
vriendelijk’ hotel verbleven.

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

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

gave bij de Wehme.
• Vakantie tot september; Hobbyen

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

• Vakantie tot september; Meer Bewe-
gen voor Ouderen: gym-sport en
spel -volksdansen-zwemmen. Infor-
matie en opgave bij Welzijn Oude-
ren Vorden.

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

AUGUSTUS
5 Avondrondleiding Pinetum de Bel-

ten
6 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege

7 lootschietgroep de Vordense Pan
12 Avondrondleiding Pinetum de Bel-

ten
13 ANBO klootschieten bij de Kleine

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

ten
20 ANBO klootschieten bij de Kleine

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

ten
27 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
28 PCOB koffieochtend bij hotel Bak-

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

in de Wehme, info 55 20 03

KUNST AGENDA VORDEN
Tekeningen en schilderijen Biblio-
theek Vorden t/m 16 augustus

Bij de vijfde wedstrijd om het
kampioenschap in Wales viel
Erwin op de eerste dag uit om-
dat hij op gegeven moment zon-
der benzine kwam te staan. Dat
gebeurde op een circuit met
modder en nog eens modder.
Tussen de tweede en derde ron-
de kwam hij in een moddergat
vast te zitten vast te zitten en
verloor hij tien minuten. Tevens
had de koppeling een flinke op-
donder gehad. Vlak voor het
einde viel de motor uit en
moest hij de strijd staken. Op de
tweede dag was het droog. Me-
de door enkele valpartijen
kwam Erwin niet verder dan
een achttiende plaats, wat ove-
rigens nog wel goed was voor
drie WK punten. Een week later
zette de Vordenaar zijn jacht op
WK punten in Frankrijk verder.
Tijdens de eerste dag eindigde
Erwin onder warme omstandig-
heden (35 graden Celsius) op
een zeventiende plaats. De rou-
te liep langs een rivier op een
modderige ondergrond met
veel stenen en klimmetjes. Op
de tweede dag ging het beter en
bereikte Erwin de veertiende
plaats. In de stand om de we-
reldtitel staat de Vordenaar na
zes wedstrijden op een zestien-
de plaats.

WK punten voor

Erwin Plekkenpol in

Wales en Frankrijk

Erwin Plekkenpol heeft tij-
dens wedstrijden om het we-
reldkampioenschap Enduro,
zowel in Wales als Frankrijk
punten behaald.

De start was bij de hervormde kerk,
vanwaar uit eerst koers werd gezet
naar het paardenpension van de fami-
lie Rouwenhorst aan de Geesinkweg.
Hier konden de fietsers zien dat ook
paarden in een ‘pension’ kunnen ge-
nieten ! Bij het rundveebedrijf van de
familie Maalderink aan de Lochems-
eweg werd gedemonstreerd hoe een
ronddraaiende melkstal werkt. Bij de
familie Wolters aan de Heidepolweg
was het een (gezellige) drukte van je-
welste.
Niet alleen werden op dit bedrijf de
heesters een de kerstbomenkwekerij

bekeken, maar kregen de deelnemers
aan de fietstocht tevens een idee hoe
een zorgboerderij functioneert. Bij
Wolters was het bovendien ‘smikkelen
en smullen’ geblazen. Tijdens de hier
geplande lunchpauze waren de dames
van ‘Vrouwen van Nu’ uren druk in de
weer om voor iedereen een pannen-
koek te bakken. Accordeonmuziek op
de achtergrond verhoogde de sfeer tij-
dens het ‘aangenaam vertoeven’! 
Op weg naar de dierenartsenpraktijk
werd nog een keertje van de fiets ge-
stapt. Nu om de schaapskudde van de
familie Vaartjes te bewonderen. Aan-
gekomen bij de praktijk, gaven dieren-
artsen tekst en uitleg over hun werk-
zaamheden. 

Al met al op deze ‘fietsende dag’ met
name voor de vele toeristen, hoogst in-
teressant deze ‘inkijk’ op het platte-
landsleven in Vorden en omgeving.

Leerzame fietstocht LTO met
ruim 700 deelnemers
Mede door de gunstige weersom-
standigheden hebben zaterdag
ruim 700 personen meegedaan aan
de door de LTO georganiseerde
fietstocht langs een aantal bedrij-
ven. Een tocht met een lengte van
28 kilometer.

De bezoekers van de Rabobankstand
konden raden naar de herstelkosten van
een, door de hagelbui van juni getroffen,
auto. De schattingen lie- pen uiteen van
€ 1.000,- tot € 9.500,-. De daadwerkelijke
schade aan de auto betrof € 3.749,26. 

De gelukkige prijswinnaar, de heer J.
Bos, heeft vrijdag 25 juli uit handen van
Liesbeth van Voskuilen een waarde-
cheque ontvangen voor een gratis anti-
slipcurcus op het TT-Circuit in Assen.

Rabobank in Vorden maakt winnaar blij met antislipcursus

Prijsuitreiking braderie

Tijdens de jaarlijkse braderie in Vorden op donderdag 17 juli liet ook het plaat-
selijke kantoor van Rabobank Graafschap-Noord zich zien.

Liesbeth van Voskuilen overhandigt de prijs aan de heer J. Bos.

Wedvlucht vanaf Bergerac over een af-
stand van ruim 900 kilometer. Uitslagen:
Comb. A en A Winkels 1, 4, 6, 8, 9, 12, 14,
16; Comb. J. Meijer en Zoon: 2, 3, 5, 7, 10,
11, 13, 15; F.T. Hummelink 17; H.J. Stok-
kink 18.

Wedvlucht vanaf Isnes over een afstand
van circa 200 kilometer. 
Uitslagen: Comb. A en A Winkels 1, 5, 7, 9,
14; Marc Tiemessen 2, 3, 4, 6, 8, 15; H.A.
Eykelkamp 10, 16, 17, 18, 19, 20; T.J. Be-
rentsen 11, 12, 13.

Postduiven

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

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

Weeversdrukkerij

PPP OOO SSSTTT EEE RRR SSS
full-colour

ze knallen er uit

Hoefsmederij W. de Groot
Warnsveld

(gediplomeerd hoefsmid)
Bel voor informatie of afspraak:

06-30 458 456
Of kijk op:

www.hoefsmederijwdegroot.nl
(lid van Nederlandse Vereniging 

van Hoefsmeden)

Gelderse Tennistop in Vorden
Kom kijken

11 t/m 17 augustus
ma t/m vr vanaf 17.00
weekend vanaf 9.00

zondags finales

Het 5e Dijkman Bouw Open tennistoernooi wordt mede mogelijk gemaakt door:
Dijkman Bouw Van Zeeburg en Visser Assurantiën
Rabobank Achterhoek Noord Harbach Sport
Hotel Bakker Bloembinderij Kettelerij
Weulen Kranenbarg Schildersbedrijf Besselink & Mullink
Strada Sports Installatiebedrijf Wiltink
Autobedrijf Groot Jebbink Fashion Corner
Visser Mode Bulten Techniek
Hoveniersbedrijf Kettelerij Welland Nederland

Tennisvereniging        Vorden organiseert
van 11 t/m 17 augustus 2008  op tennispark 
Overspoor, Overweg 20 te Vorden, Tel. 0575 - 552823

5e
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Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 

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

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

 

 

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Boeskoolblad.

B. Rief-Rieve.

C. Stribbelderi'je.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

De rit die jaarlijks duizenden ‘kijkers’
trekt is tevens een klassementsrit die
meetelt voor het Nederlands kampi-
oenschap. De tocht bestaat uit een
ochtend - en een middagrit. 

De ochtendrit vertrekt om 9.45 uur
vanaf de weide bij kasteel Vorden. Hier
wordt vanaf 12.30 uur ook de pauze
gehouden. Terwijl de aanspanningen
door de fraaie omgeving van Vorden
rijden, vinden er bij kasteel Vorden
een aantal demonstraties plaats. De
toegang is gratis. 

De LR & PC ‘De Graafschap’ uit Vorden
zal een show laten zien die voorname-
lijk wordt verzorgd door haar pony-
leden. Ook zal een stukje historie in
beeld worden gebracht in de vorm van
bomenslepen met de Mallejan. Er is te-
vens een demonstratie Doggy dancing
te bewonderen. De drie demonstraties

zullen één keer tijdens het ochtend-
programma en één keer tijdens het
middagprogramma worden uitge-
voerd. De Kastelenrit wordt om 15.45
uur afgesloten met een defilé door het
dorp. Na afloop daarvan zal op het ter-
rein bij kasteel Vorden aan het publiek
uitleg worden gegeven over de ver-
schillende aanspanningen en zullen
tevens de prijzen worden uitgereikt. 

Routebeschrijving ochtendroute: 
vertrek weide bij kasteel Vorden, tus-
sen kasteel en koetshuis door; Schut-
testraat; Schimmeldijk; Waarlerweg;
Lindeseweg (kasteel Kieftskamp); Kos-
tedeweg; Kostedezijweg; Schuttestraat;
Geurkenweg; Eikenlaan; Bekmansdijk;
oprit kasteel Onstein; Onsteinseweg;
Wierserallee; kasteel de Wiersse; Scho-
neveldsdijk; Wiersebroekweg; Mossel-
seweg; Kapelweg; Wildenborchseweg;
Kasteel Wildenborch; Nijlandweg;

Wildenborchseweg; Galgengoorweg;
Enzerinckweg; Larenseweg; Huize En-
zerinck; Almenseweg; kasteel den Bra-
mel; Burgemeester Galleestraat; Stati-
onsweg; Horsterkamp; kasteelweide.

Middagroute: 
vertrek weide bij kasteel Vorden, toe-
gangsweg kasteel links; tussen kasteel
en koetshuis door; Schuttestraat; Vor-
densebosweg; Horsterkamp; Nieuw-
stad; Deldenseweg; Rondweg; Elders-
maat; Baakseweg; kasteel Hackfort;
Hackfortselaan; Boshuisweg; Vier-
akkersestraatweg; kasteel Suideras;
Baron van de Heijdenlaan; Hackforter-
weg; Baakseweg; Riethuisweg; Ham-
minkweg; Veldslagweg. Hier is tevens
het verzamelpunt voor het opstellen
van het defilé. Van hieruit gaan de
aanspanningen via de Deldenseweg;
Rondweg; Horsterkamp; Nieuwstad;
Raadhuisstraat; Dorpsstraat; Horster-
kamp naar de kasteelweide. In ver-
band met wegwerkzaamheden die
momenteel plaats vinden kan het al-
ternatief zijn: Deldenseweg; Rondweg;
Het Hoge; Raadhuisstraat.

Zondag 10 augustus Kastelenrit in Vorden

De aanspanning ‘In de Reep’n Vorden e.o. ‘organiseert zondag 10 augus-
tus voor het 32e jaar de Kastelenrit voor traditioneel gerij. Het publiek
kan die dag genieten van een ‘rijdend museum’ bestaande uit circa 75
aanspanningen met uitsluitend authentiek gerij en nieuwe rijtuigen,
gemaakt naar authentiek voorbeeld.

Er kan dagelijks gefietst worden van-
uit de VVV, Kerkplein 18, vanaf 9.00
uur. Voor de langere afstanden dient
men voor 12.00 uur te vertrekken. 
De deelnemers worden voor 17.00 uur
terug verwacht bij de VVV. De lengte
van de fietstochten is 40 km en 60 km.
Hoeveel dagen u wilt fietsen bepaalt u
zelf; één, twee, drie of vier.

Het is de fiets-commissie ook dit jaar
weer gelukt prachtige fietstochten uit
te zetten. Het zijn schitterende fiets-
tochten in de omgeving van Ruurlo,
Hartje Achterhoek.

De fietsliefhebber kan kennis maken
met een groot gedeelte van het karak-

teristieke gebied van de Achterhoek,
het coulissenlandschap. De routes lo-
pen door bossen, over paden, langs be-
ken en houtsingels. Prachtige door-
kijkjes en mooie plekjes maken van de
tocht een echte plezier rit. Onderweg
is er voldoende gelegenheid te rusten,
iets te gebruiken of te bezichtigen.

Na afloop, wanneer men alle dagen
heeft mee gefietst, ontvangt men een
herinneringsvaantje. Indien men voor
17.00 uur terug is bij de VVV, is er de
mogelijkheid onder genot van een
glaasje fris, even  gezellig na te kletsen
over de gefietste route.

Alle informatie over de Ruurlose fiets-
vierdaagse is verkrijgbaar bij het VVV-
kantoor, Kerkplein 18, telefoon (0573)
45 39 26.

26 augustus t/m 29 augustus

Fietsvierdaagse Ruurlo
De VVV Ruurlo organiseert weer
haar jaarlijkse fietsvierdaagse.

Daarnaast staat de ponyclub bol van
activiteiten, zoals het ponykamp eind
augustus, de Pas de deux in september
en de grote puzzeltocht in oktober.
Vier weken geleden sloegen de twee
instructrices de handen ineen om met
nog maar vijf weken voorbereidings-
tijd als nog een viertal te formeren.
Kort dag dat wel, maar ontzettend
leuk om te doen.
Het viertal dat inclusief reserves be-
staat uit Helen Harmsen, Elena Diele-
mans, Karlijn Postma, Marissa Ocks,
Myrthe Tabor en Marlies Hietbrink
wist afgelopen zaterdag 3 augustus in

Barchem op de eerste wedstrijd van dit
viertal al een 8ste plek te veroveren
met een dikke winstpunt.
En ook individueel deden de meiden
het goed in Barchem. Helen Harmsen
pakte een eerste prijs en behaalde 3
winstpunten in de klasse L1, Elena
Dielemans behaalde een tweede en
een vijfde plek in de klasse B en ook zij
wist 3 winstpunten te pakken. Marlies
Hietbrink reed met haar soms wat
licht aangebrande pony heel knap een
winstpunt eveneens in de klasse B en
Marissa Ocks reed met haar pony
Wanda 2 winstpunten in het M2 en

veroverde ook de hoogste plek hier-
mee.
Aanstaand weekend zal het viertal
aan de start verschijnen op de Gelder-
se Kampioenschappen in Ruurlo. De
komende week zal het viertal nog
hard trainen op het oefenterrein in
Hengelo. Toeschouwers zijn altijd wel-
kom en in deze zomervakantie is het
voor ieder kind in het bezit van een ei-
gen- of een verzorgpony mogelijk om
vrijblijvend eens een aantal proefles-
sen mee te draaien. Zo kunnen ze de
club leren kennen en kan gekeken
worden of het rijden bij een ponyclub
bevalt.

Neem voor meer informatie hierover
contact op met Ymke Bulten, mobiel
(06) 30712034 of Nieske Pohlmann,
mobiel (06) 54326669.

Ponyclub Hengelo weer in de lift!

Het gaat weer goed met Ponyclub Hengelo. Sinds een aantal weken is het
leden aantal weer enorm aan het groeien. Onder de enthousiaste begelei-
ding van Ymke Bulten en Nieske Pohlmann heeft de ponyclub wekelijks
les aan de Banninkstraat. Naast de dressuurlessen wordt er om de week
ook springles verzorgd op ieders niveau.

Het nieuwe Viertal van Ponyclub Hengelo presteerde prima tijdens hun eerste wedstrijd.

Dit vindt plaats in de kapel, in het pit-
toreske stadje Bronkhorst aan de oever

van de rivier de IJssel tussen Zutphen
en Arnhem. Om een indruk van het
werk te krijgen klik op; http://
www.janreudink.nl/index-nl.html

De schilder is ook zelf daar aanwezig.

Verkoop/expositie schilderijen
Schilderijen verkoop expositie van
werken van Jan Reudink van 9 tot
en met 15 augustus.

POSTDUIVENVERENIGING
STEEDS SNELLER HENGELO-GLD.
Zaterdag 2 augustus was alweer de
vierde jonge duivenvlucht vanuit
ISNES ( 201 km )
Het weer was goed en de duiven wer-
den dan ook al om 07.30 uur gelost
met weinig wind en goed zicht. Er wa-
ren 246 duiven in concours waarvan
de eerste duif werd geconstateerd
door A. Kamperman om 09.36 uur.

Snelheid eerste duif 96 km per uur.
Uitslag:
1. A. Kamperman
2. R. Koers
3. Chr. te Stroet
4. A. Luesink
5. G. Kempers

Uitslag jeugd: 
1. Kelly Bergervoet
2. Thom Borneman
3. Ellen van Melis
4. Roel Sesink

D u i v e n s p o r t
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TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

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

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

> Autoruit stuk?
Heeft u een gaatje, ster of scheur in uw voorruit? Kom direct langs 
bij GlasGarage Vorden en voorkom doorscheuren van uw voorruit! 
Wij repareren of vervangen uw voorruit vanaf € 0.- eigen risico.
GlasGarage is altijd voordelig! Bel Snel naar GlasGarage Vorden 
en check uw eigen risico.

> Actie: Veiligheids maanden juli en augustus
Kom langs voor een GRATIS ruitcontrole!

Voor slechts € 7,95 monteert GlasGarage Vorden de enige echte 
lifehammer in uw auto! (adviesprijs € 12,95 excl. montage)

Kijk ook op www.glasgarage.nl

VORDEN > Dienstenweg 23, tel. (0575) 57 24 94

compleet gelegd,
vanaf

topkwaliteit, keuze uit
wel 70 schitterende dessins

GRATIS
MONTAGE

compl. gelegd: standaard
ondervloer, massieve
plinten en afgeolied16 mm dik,

18 cm breed

RUSTIEK EIKEN
LAMELVLOER

KARPETTEN 10-50 % kortinguit voorraad

HUISCOLLECTIE
LAMINAAT

o.a. vouw- en rolgordijnen,
paneelgordijnen, plissé's,
enzovoort, enzovoort

RAAMDECORATIES
BINNENSHUIS

GORDIJNEN,
INBETWEENS,
TAPIJT, VINYL

10 %
korting

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG T/M 31 AUGUSTUS 2008

Koopzondag Hengelo Gld:
24 augustus van 11 tot 17 uur

... AUGUSTUSAANBIEDING ...

BRUISEND
WEST
AFRIKA

BRUISEND
WEST
AFRIKA

BRUISEND
WEST
AFRIKA

€

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

O.B.S.
Tel. 0575-553283

of
Mob. 06-51106955

Maken wij even een 
goede beurt.

Bij onderhoud:

Peugeot Assistance*

voor slechts € 15,-.

12 maanden lang, 24 uur 
per dag in Europa.

ACTIE!

*Peugeot Assistance staat voor pechhulp onderweg, 7 dagen per week, 24 uur per dag, in binnen- en buitenland. Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.peugeot.nl.

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.

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

Bij ons bent u op het goede adres voor:
• Binnen en buiten schilderwerk
• Beglazing, ook glas in lood
• Wandafwerking
• Spack spuitwerk
• Bouwkundig onderhoud

Paul Janssen
v.d. Heijdenstraat 11 tel. (0575) 44 24 34
7223 LC  Baak mob. (06) 16 41 16 00

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

Laat u verwennen bij de Gravin

in ons sfeervolle restaurant of op het terras

3 GANGEN MENU € 27,50

HOOFDGERECHTEN van € 14,50

Ook uw adres voor feesten, partijen en vergaderingen.

Gelegen tegenover het station.
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Op 9 augustus komen tientallen kun-
stenaars naar Vorden. Deze dag kan ie-
dere bezoeker van het dorp de schil-
ders tegenkomen in de dorpskern of
rond het kasteel. De uiteindelijke
schilderijen worden vanaf 3 uur 's
middags geëxposeerd in de Rabobank
aan de Zutphenseweg. 
In Nederland bestaan honderden
schilderclubs met duizenden leden
die vaak schitterende schilderijen pro-

duceren. Het Kleurenpalet richt zich
op deze groep kunstenaars die het een
uitdaging vindt te schilderen op doek,
karton of hout met een verf naar ei-
gen keuze. De deelnemers aan het
Kleurenpalet kunnen zich individueel
of in schilderclubverband voor één of
meerdere dagen aanmelden. Er wordt
geschilderd in categorieën variërend
van beginnend amateur tot professio-
nal. 

Het doel van de organisatie is (ama-
teur)schilders kennis te laten maken
met het landelijke dorpsleven zoals
dat tot de dag van vandaag nog in vele
plaatsen in de Achterhoek bestaat. De
kunstenaars mogen in de deelnemen-
de plaatsen hun eigen schilderlocaties
kiezen en op eigen wijze weergeven
hoe zij het landelijke leven ervaren.
Aan het einde van elke schilderdag
om 15.00 uur is er een expositie van de
gemaakte schilderijen en worden de
dagprijswinnaars door zowel een des-
kundige jury als het publiek gekozen.
Eind augustus wordt in de historische
binnenstad van Zutphen tijdens de

grote slotmanifestatie de hoofdprijs-
winnaar van 2008 gemaakt. Deze wint
een kunstreis voor twee personen
naar Kopenhagen.
Het Kleurenpalet van de Achterhoek is
dit jaar van start gegaan in Linde. Van-
daar trokken de kunstschilders naar
Lochem en Ruurlo. Volgende week
zijn de schilders actief in Bredevoort

en Bronkhorst sluit op 23 augustus de
rij.   
De grote slotmanifestatie met alle
winnaars is op zondag 31 augustus in
de Burgerzaal in Zutphen.
Op de website www.kleurenpalet
staan de exacte schilderlocaties, foto's
van voorgaande edities, aanvangstij-
den en een deelnameformulier.

Kunstschilderen in Vorden

Honderden kunstschilders uit heel Nederland komen deze zomer naar de
Gelderse Achterhoek om deel te nemen aan het Kleurenpalet van de Ach-
terhoek. Vijf zaterdagen lang, tot eind augustus, slaat het Kleurenpalet
haar tenten op op de meest schilderachtige locaties in de regio.

De spelletjes stonden in het teken van
Koen Kampioen, de bekende voetbal-
ler uit de boekenserie van kinderboe-
kenschrijver Fred Diks. Op een wei-

land spelen kinderen het hockeyspel.
Met een stick en een tennisbal moet je
zo snel mogelijk tussen de pionnen
slalommen. “Het gaat niet zo goed”,

zegt een meisje als de bal in het gras
blijft steken. Even verder is een kind
met een masker op bezig met het blin-
denspel. Op aanwijzingen slalomt het
jochie met een bal aan de voet tussen
de pionnen door. Bij het partijspel
wordt fanatiek gespeeld. Na vijf minu-
ten wordt er van helft gewisseld. Een
watersproeier zorgt voor verfrissing
om even bij te komen. Enkele ouders

zitten onder een parasol. De schaduw
is de enige plek waar het enigszins uit
te houden is op de zonovergoten dag.
Verderop in het weiland klinkt er ge-
juich wanneer bij het mikspel een ten-
nisbal van de pion wordt afgeschoten.

Het achterhuis van IJsboerderij ´t Rie-
fel vormt een mooi decor met spelen-
de kinderen. Er wordt doorlopend ge-
gooid op de basketbalring die aan de
schuur is bevestigd. Ondanks de hitte
is het springkussen goed bezet. In de
loods zijn de andere spelonderdelen.
Enthousiast zijn de jongens en meis-
jes bezig. Een dof geluid is te horen
van een groep die probeert de bal door
één van de gaten van het bord te schie-
ten. Ilse (11) uit Den Helder is even aan
het uitrusten. Zij vindt het vingervoet-
balspel het mooist. “Maar ook de ande-
re spelletjes zijn leuk. Ik moet er nog
drie doen”. Ilse is met haar ouders en
twee zusjes op vakantie in Groenlo
waar ze op een camping staan. “Het is
een leuke dag”, vult pa aan.
Op een tafel liggen diverse boeken van
de kinderboekenserie Koen Kampioen.
Een man bladert gelnteresseerd door
een van de exemplaren. Een kind kijkt

met bewondering naar de laatste uit-
gave van de Hengelose auteur Fred
Diks. Dit is een boekenserie van Pupil
tot prof. Deze serie gaat over de voet-
ballers John Heitinga, Wesley Sneijder,
Klaas-Jan Huntelaar en Demy de
Zeeuw. Een jochie vertelt vol trots aan
zijn vriendje: “Ik heb ze allemaal!”.

Onder de bomen zitten kinderen met
hun ouders te genieten van een ijsje.
Andere kinderen hebben een bakje
friet voor zich staan. Enkele wespen
willen mee-eten, maar zwaaiende kin-
derhandjes voorkomen dat. Alle kin-
deren krijgen op het eind een oorkon-
de: een echte Koen Kampioenoorkon-
de.

De organisatoren Jolanda en Bert Wis-
sels waren tevreden over de geslaagde
dag. “Het was natuurlijk prachtig
weer en het merendeel van de kinde-
ren waren vakantiegangers. Voor ons
was het ook prettig dat het de hele dag
doorliep en dat niet alles in een keer
kwam. Daardoor hoefden kinderen
niet te wachten bij de spelletjes en
konden wij iedereen op tijd helpen
met patat en ijs”, zegt Jolanda.

Vele kinderen hebben plezier op Koen Kampioendag

Kinderen konden zich heerlijk uitleven op de Koen Kampioendag die vo-
rige week donderdag bij IJsboerderij ’t Riefel in het buitengebied van Hen-
gelo werd gehouden. Zo’n 120 kinderen hadden veel plezier met de spor-
tieve spelletjes die waren uitgezet. Bij elk onderdeel waren punten te ver-
dienen. Op het eind werd dit beloond met een oorkonde.

Een partijtje voetbal was één van de spelonderdelen op Koen Kampioendag.

De eerstvolgende vrije drives zijn op
de 
woensdagavonden 6 en 13 augustus

2008 in de voetbalkantine van S.V.

Steenderen aan de Prins Bern-
hardlaan 7 in Steenderen.

Er wordt gespeeld in twee lijnen en
per lijn zijn prijsjes te winnen. In-
schrijven vanaf 19.00 uur, aanvang
bridge 19.15 uur tot ± 22.30 uur. In-
lichtingen (0314) 623348.

Bridgeclub Bronkhorst
Bridgeclub Bronkhorst organi-
seert een serie zomerbridgeavon-
den.
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Afgelopen weekend werd in
Assen een gecombineerd
motor, auto en kart evene-
ment georganiseerd door
Rizla. 

Het motorsport programma be-
stond uit twee ONK klassen en
wel in de Dutch supersport en
Dutch superbike. Er deden veel
regionale rijders en teams aan
mee die tevens lid zijn van de
HAMOVE. 

In de supersport pakte Swen
Ahnendorp de eerste plaats in
de trainingen gevolgd door Jar-
no v.d. Marel, Joan Veijer pakte
de derde plaats.De overige HA-
MOVE leden Mile Pajic en Fabi-
an Heusinkveld  trainden zich
naar een tiende en veertiende
positie. De door Hartelman ge-
tunde Yamaha van Jurjen Uit-
terdijk stond op een mooie vijf-
de start plaats.

Vijfenveertig rijders stonden
zondag aan de start van de
wedstrijd. Hierbij had Joey Den
Besten het geluk aan zijn zijde
doordat v.d.Marel in het parc
ferme al een technisch pro-
bleem kende met zijn motor en
het voor gezien hield. Den Be-
sten was eerste reserve en
mocht daardoor meedoen aan
de race over veertien ronden.
Ahnendorp ging als een raket
van start en nam meteen de lei-
ding in handen. Naarmate de
race vorderde bouwde hij zijn
voorsprong uit en had de con-

Podium voor Ahnendorp bij Rizla Racing day
Foto: Henk Teerink.

De deelnemers komen vooral uit
Oost-Gelderland. De categorieën
waarin wordt gespeeld zijn 3, 4, 5, 6,
7 en 8 voor zowel enkel als dubbel-
partijen. Het evenement vindt
plaats in de week van 11 t/m 17 au-
gustus op het Vordense tennispark
aan de Overweg. De organisatie wil

trachten elke avond een Gelderse
topwedstrijd te hebben. De avond
van de donderdag, traditionele
sponsoravond, zal als thema Italië
hebben.
De organisatie is inmiddels druk be-
zig met de invulling van het toer-
nooiverloop. Onder auspiciën van

een bondsgedelegeerde heeft in-
middels de loting voor het toernooi
plaatsgevonden en is men begon-
nen met het invullen van de speel-
schema's. De toernooicommissie
nodigt iedereen van harte uit een
kijkje te komen nemen op de ten-
nisaccommodatie van VTP en te ge-
nieten van tennis van een goed ni-
veau.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij
Rogier Oonk, tel. (06) 10 67 43 40.

5e Dijkman Bouw Open Tennistoernooi

De Vordense Tennisclub VTP organiseert het 5e Dijkman Bouw Open
Tennistoernooi en mag rekenen op een flinke belangstelling getuige
het grote aantal inschrijvingen. Voor dit toernooi hebben zich ruim
200 deelnemers aangemeld.

currentie het nakijken. Veijer had op
zijn beurt een voorsprong van drie se-
conden op derde man Ron van Steen-
bergen. Achter deze mannen was een
felle strijd gaande tussen Nigel Walra-
ven en Rafael Sinke. Deze heren kre-
gen het zo aan de stok met elkaar dat
ze er in de GT bocht spectaculair afgin-
gen. Walraven bleef even liggen maar
kon later net als Sinke weer te voet
naar het rennerskwartier. Vier ronden
voor het einde liep de voorsprong van
Ahnendorp terug en kreeg hij te ma-
ken met Veijer, Steenbergen en van
Nieuwenhuizen. Ahnendorp wilde
geen risico nemen met de gedachte
dat hij veel punten voor het kampioen-
schap binnen kon halen. Veijer en
v.Steenbergen streden tot de finish om
de eerste plaats die werd gewonnen
door de Stichting tegen kanker cou-
reur Ron v.Steenbergen. Ahnendorp
werd derde en liet weten dat motor en
banden erg goed waren dit weekend.
Voor zijn terugval liet hij weten dat er
achter op het circuit wat regende en
dat hij daarom niet alles wilde geven.
Mile Pajic pakte een mooie vijfde
plaats en het laatste puntje ging naar
Fabian Heusinkveld. Joey Den Besten
stuurde zijn Suzuki naar binnen toen
de kop groep hem dreigde in te halen.

In de Dutch Superbike reed HAMOVE
rijder Bas Winkel niet mee nadat hij
op zaterdag in het Meeuwenmeer
hard ten val was gekomen. Daarbij
liep hij een hersenkneuzing op en het
MRTT team liet weten dat hij dit jaar
naar alle waarschijnlijkheid niet meer
aan de start zal verschijnen. Voor de
aanvang van de wedstrijd begon het te
regenen en moesten de heren een keu-

ze maken op welke banden ze van
start zouden gaan. Dat niet iedereen
een goede keuze had gemaakt bleek
uit het feit dat snelste man Arie Vos
niet kon meekomen met de kopgroep.
De race had een verrassende winnaar
in Harry van Beek die uitkomt op een
MV Agusta. Tweede werd Bob Withag
die hiermee ook enkele punten uitliep
op Arie Vos voor het kampioenschap.
Derde werd de Belgische coureur Sepp
Vermonden. Arie Vos die overigens wel
de snelste ronde op zijn naam zette
werd vijfde. Marijn Tieleman uit Laag
Keppel werd zowel in de training als
wedstrijd dertigste. De volgende ONK
is op 15, 16 en 17 augustus op het Bel-
gische circuit van Spa Francorchamps.
In het pauze programma reed de Aus-
tralische coureur Chris Vermeulen
een aantal demonstratie ronden op
zijn Rizla MOTO GP Suzuki.Zijn team-
genoot Loris Capirossi reed niet op de
motor maar deelde handtekeningen
uit. De Gelderse coureur Hugo v.d
Berg en zijn Britse teamgenoot Danny
Webb reden ook een aantal ronden op
het circuit evenals Renger v.d. Zande
die in de A1 grand prix wagen reed
voor team Nederland. Het publiek ge-
noot met volle teugen van deze heren.

Daarna was het auto programma aan
de beurt. In de Formula Renault 2.0
reed regionale rijder Stef Dusseldorp
mee. Hij moest zowel zaterdag als zon-
dag een race rijden. Dusseldorp viel op
zaterdag uit en op zondag eindigde hij
voor in het veld.De Rizla Racing Day
organisatie was zeer tevreden met de
vele bezoekers die afkwamen op het
gratis evenement.

7 t/m 24 AUGUSTUS 2008  / WWW.MUZIEKZOMER.NL

Festival Internationale
MUZIEKZOMER Gelderland

Deze zomer ook diverse concerten in de gemeente Bronckhorst:

Accordeonduoo Toeac – zo. 17 aug. / Heem- en siertuin Aldenhaeve, Zelhem
Gitaristt Johanness Möller – di. 19 aug. / Kapel, Bronkhorst
Pianotrioo Laa Chouffe – wo. 20 aug. / Kapel, Bronkhorst
Vocaall ensemblee Quatree Bouches – do. 21 aug. / Kapel, Bronkhorst
Saxofoontrioo Berlage – vr. 22 aug. / Kasteel Hackfort, Vorden

Kijkk voorr eenn overzichtt vann allee concertenn opp www.muziekzomer.nl
Daarr vindtt uu ookk allee informatiee overr dee kaartverkooop.

Hétt muziekevenement
vann dezee zomer!

HET JUISTE ONDERHOUD 
Regelmatig verfonderhoud maakt uw 

huis niet alleen mooier, het wordt 

ook duurzamer. U gebruikt natuurlijk 

professionele verf. Sigma S2U Allure 

of Sikkens Rubbol SB bijvoorbeeld. 

Hoogwaardige verfsystemen, die 

kras- en slijtvast zijn, en die hun 

mooie glans extra lang behouden. 

GRATIS VERFBLIK - 

OPENER

BIJ AANKOOP VAN 

PROFESSIONELE 

VERF!

OP=OP!

VOOR VAKKUNDIG ADVIES EN KWALITEIT

Onze openingstijden zijn:  Ma t/m do 8.30 uur – 17.30 uur, 
Vrijdag 8.30 uur – 20.00 uur, Zaterdag 8.30 uur – 16.00 uur

Zelhemseweg 21, 7255 PS  Hengelo (gld), 

Tel.: 0575 - 46 40 00, www.harmsenvakschilders.nl
Maar liefst 500m2 combinatiegemak in verf en behang, gordijnstoffen, vloerbedekking en raamdecoratie

HARMSEN

REIKICURSUSSEN in VORDEN
Iedereen kan het leren!!

Kijk voor meer informatie op www.reiki-vorden.nl 
of bel vrijblijvend: 0575 - 55 35 28

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

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

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk

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

demolenkolk@planet.nl

De toernooicommissie met v.l.n.r.: Ben Korenblik, Rogier Oonk, Lisette Dijkman en Christiaan Brinkhorst. 
Op de foto ontbreken mede-organisatoren Alexander Molendijk en Ernst te Velthuis.

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

PROGRAMMABOEKJES
ENTREEKAARTEN
RAAMBILJETTEN

Iets te organiseren?
het drukwerk verzorgen wij graag
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Stichting Samenwerken 
Welzijn Bronckhorst
Secretariaat: G. van Heusden
Waardeel 18, 6996 BK  Drempt
Tel. (0313) 47 20 42
E-mail: gerard.van.heusden@planet.nl

Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Stichting Welzijn Drempt, 
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink 1e, 
6997 AA  Hoog Keppel
Tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 14.00 uur. Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@swdrempthummelokeppel.nl

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 
7255 CX  Hengelo. Tel. (0575) 46 52 81, 
fax (0575) 46 52 82, mob. (06) 10 72 74 74
(ouderenadviseur Ans Vermeulen)
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Steenderen
De Bongerd 47, 7221 CR  Steenderen
Tel. (0575) 45 10 04
E-mail: debongerd.steenderen@planet.nl
Website: www.debongerdsteenderen.nl
Inloop en telefonisch spreekuur: 
maandag t/m donderdag van 9.00 tot 10.00 uur

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ  Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
WegWijZer (Ans Vermeulen)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur
Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, 
7021 CD  Zelhem. E-mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8
tevens steunpunt WMO-loket, 
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34
elke tweede maandag van de maand
van 11.00 tot 11.45 uur
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87
elke derde dinsdag van de maand
van 11.15 tot 12.00 uur

Bewegen is goed! Ook voor u!
Bewegen is goed. Ook en vooral voor
ouderen. Bewegen houdt lichaam en
geest in beweging en zorgt dat u lan-
ger gezond blijft. 

Algemeen
Stichting Welzijn Steenderen orga-
niseert al sinds het begin van haar
bestaan bewegingsactiviteiten voor
ouderen. U moet niet denken dat bewe-
gen altijd in een sporthal moet gebeu-
ren of in trainingskledij. Sporten en be-
wegen kan ook door middel van een ac-
tiviteit waarbij u eigenlijk helemaal
niet aan sporten denkt. Wat denkt u
bijvoorbeeld van het (on)bekende spel
koersbal. Ook hierbij beweegt u en is er
een wedstrijd element. Tevens moet u
er goed de gedachten bij houden, want
anders verliest u de partij. Hierover
schreven we ook al in een eerdere uit-
gave van De Achtste Steen. Datzelfde
geldt voor biljarten en darten. U wordt
er niet uitputtend moe van, maar u
bent wel lekker in beweging. Deze en
andere activiteiten vinden plaats om
de mens in beweging te houden.

Meer Bewegen voor Ouderen
Daarnaast organiseren we ook nog het
officiële Meer Bewegen voor Ouderen
(MBvO) op diverse niveaus. Hierbij
wordt heel bewust, maar ook speels,
gewerkt aan het Beter Bewegen. Er
worden expliciete oefening gedaan om
de beweeglijkheid van spieren en ge-
wrichten te verbeteren of op z’n minst
in stand te houden. Verder zijn er dan
ook nog ouderen die in een groep met
elkaar volleybal spelen en aan Nordic
Walking (wandelen met stokken) doen.

Stoelengym
Een heel specifieke vorm van Meer
Bewegen voor Ouderen is de stoelen-
gymnastiek. Onder leiding van een
gymdocente, die hiervoor een speciale
opleiding heeft gedaan, wordt er ge-
gymd/geoefend op en rond de stoel.
Dat houdt in dat bijna iedereen er aan
mee kan doen. Men heeft immers de
veiligheid en steun van een stoel! 
Ook mensen die moeilijk bewegen, of
bijvoorbeeld na een hersenbloeding
half-zijdig verlamd zijn geworden,
kunnen aan deze vorm van Meer Bewe-
gen voor Ouderen goed meedoen.

Voor iedereen
Al met al kan iedereen op eigen niveau
en naar eigen wens deelnemen aan de
bewegingsactiviteiten die door onze
stichting worden georganiseerd. Als u
langskomt of belt naar onderstaand
adres dan wordt u meteen verteld wan-
neer deze activiteiten plaatsvinden. Ook
kunt u eventueel overleggen welke
groep voor u het meest geschikt zou zijn.

Meer weten?
Hebt u belangstelling voor één of meer
van deze bewegingsactiviteiten dan
kunt u contact opnemen met: Mevr.
Ineke Bijsterbosch, tel. (0575) 45 10 04.
Bezoekadres: De Bongerd 1, Steenderen.
(maandag tot en met donderdag bij
voorkeur tussen 9.00 tot 10.00 uur)
Postadres: Stichting Welzijn Steenderen,
De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen.

In het najaar starten de volgende
cursussen in Vorden
Vanaf donderdagmorgen 25 september
van 9.00 tot 10.30 uur start de cursus
kennismaken met de computer. Van de
docent mevr. Bettine Wargerink komt u
in 8 lessen van 1,5 uur iets te weten over

over belangrijke onderdelen van een
computer (geheugen, processor en rand-
apparatuur). Hoe u een muis en toetsen-
bord moet gebruiken. U leert iets over
de basishandelingen in Word en krijgt
uitleg en indruk van de mogelijkheden
van Internet en e-mail. De kosten zijn bij
minimaal 7 personen € 92,50. 

Van 10.45 uur tot 12.15 uur start de
cursus Word en Windows.
In 8 lessen van 1,5 uur leert u het ma-
ken en wijzigingen van teksten. Teks-
topmaak.Teksten verplaatsen en kopië-
ren. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van Word 2003. Enige basis kennis is
prettig. De kosten zijn € 109,50.

Vanaf dinsdagmorgen 23 septem-
ber van 9.00 uur tot 10.30 uur start
de cursus Internet en e-mail.
In 6 lessen van 1,5 uur leert u wat
internet is en hoe het werkt. U krijgt
uitleg van de belangrijkste termen. U
leert informatie zoeken via Internet en
zelf berichten versturen en ontvangen
(e-mail). MSN. (Windows live-Mesenger)
Enige basis kennis is prettig. De kosten
zijn € 97,50.

Van 10. 45 uur tot 12.15 uur start dit
seizoen ook een cursus “Website
maken in Word”.
Basiservaring met computer is aan te
bevelen. In 6 lessen van 1,5 uur leert u
een eigen website maken waarop aller-
lei informatie geplaatst kan worden, dat
ligt nu in ieders bereik. Vooral de laatste
jaren zijn de programma’s waarmee
websites worden gemaakt, veel eenvou-
diger geworden. In deze cursus wordt
geleerd een website te maken in het pro-
gramma Word. Na het volgen van deze
cursus is de cursist in staat zelfstandig
een website te maken en te publiceren.
Deze cursus is gericht op de enigszins
ervaren computergebruiker. De versie
Word die op de lescomputers staat is
Word 2003 en niet Word 2007. Ook de
handleiding is op Word 2003 gericht. 

Websites maken
U leert pagina’s en frames, het aanpas-
sen van achtergrond en kleur/ plaatsen
van tekst en afbeelding. Het maken
van hyperlinks en het ontwerpen van
knoppen en achtergronden. Foto’s aan-
passen met paint, uploaden en publi-
ceren. De kosten zijn € 90,50. U kunt
een handleiding kopen Wegwijs in de
wereld van websites bouwen. Tijdens
de lessen is de handleiding gratis te ge-
bruiken.Wilt u er thuis gebruik van
maken dan kunt u deze tijdens de cur-
sus aanschaffen. De cursussen worden
in het Dorpscentrum gegeven.
Opgave is bij Welzijn Ouderen, voor
11 september a.s. tel. (0575) 55 34 05 
Naast bovenstaande cursussen wordt
de Digitale Vaardigheden georgani-
seerd via de Graafschapcollege met
subsidie van de gemeente Bronck-
horst. De datum is nog niet bekend.
Opgave is via de Graafschapcollege.
Informatief Huisbezoek 80 jarigen
In Vorden wordt vanaf 7 oktober weer
gestart met het Informatief Huis-
bezoek. Dit jaar ontvangen de ouderen
die in januari 2008 80 jaar zijn gewor-
den, via de gemeente Bronckhorst, in
augustus een brief met een brief van
Welzijn Ouderen met een antwoord-
kaart. Als u gebruik wilt maken van dit
Informatief Huisbezoek kunt u de ant-
woordkaart terugsturen naar Welzijn
Ouderen in Vorden. De seniorenvoor-
lichter neemt dan contact met u op om
een afspraak te maken. Het huisbezoek
wordt afgelegd door een ”seniorenvoor-
lichter”. Dat is een getrainde vrijwilli-
ger die aan de hand van een vragenlijst
probeert na te gaan aan welke informa-
tie u op gebied van wonen welzijn en
zorg in de gemeente Bronckhorst be-
h f h f l i i d

hoefte aan informatie, dan kunt u ook
contact met ons opnemen en dan kan
geregeld worden dat er ook bij u ie-
mand op bezoek komt.Voor meer infor-
matie of aanmelding: Welzijn Ouderen
Vorden, tel. (0575) 55 34 05.

Meer Bewegen voor Ouderen en
Hobbyen. Deze activiteiten zijn geslo-
ten tot september.

ALGEMENE INFORMATIE:
Palliatieve zorg 
Palliatieve zorg is de zorg die gegeven
wordt als genezing niet meer mogelijk
is. Hierbij valt te denken aan terminale
thuiszorg, hospice en specifieke afde-
ling verpleeghuis.
Stichting Terminale Thuiszorg 
‘Noaberhulp’, tel. (0575) 54 33 66
Postbus 283, 7200 AG  Zutphen. Dit is
een onderdeel van het VTZ (Vrijwillige
Terminale Zorg). Men werkt met geselec-
teerde en zorgvuldig getrainde vrijwilli-
gers, die de mantelzorg ondersteunen,
een luisterend uur bieden en waken. 

Hospice Zutphen, Thorbeckesingel 2,
7204 KS Zutphen,tel. (0575) 56 63 33.
Dit is een klein huiselijk hospice waar
door gediplomeerde verpleegsters. een
arts en vrijwilligers zorg wordt verleend.
Voor vergoeding via de A.W.B.Z. is een
indicatiestelling van het C.I.Z. vereist.
De opnameduur is max. drie maanden.
Verpleeghuis Sutfene Zutphen Locatie
Slingerbosch afdeling Bourgonje, tel.
(0575) 59 44 44 www.sutfene.nl
Het verpleeghuis heeft een aparte unit
met vijf bedden, waar palliatieve zorg
verleend wordt met gebruikmaking
van alle voorzieningen die het verpleeg-
huis biedt.

Telefonische Hulpdiensten.
Indien u behoefte heeft aan een ano-
niem luisterend oor kunt u de telefoni-
sche hulpdienst de Sensoor bellen, tel.
(0900) 07 67. www.sensoor.nl 
7 dagen per week 24 uur per dag be-
reikbaar voor een luisterend oor en
een vertrouwelijk gesprek. Men krijgt
en geschoolde vrijwilliger aan de lijn,
die ook informatie kan geven en door-
verwijzen. Deze vrijwilligers worden
bijgestaan door professionele beroeps-
krachten. Sensoor is in de plaats geko-
men van de S.O.S. telefonische hulp-
dienst en de Ouderenhulplijn

Ouderentelefoon Oost Nederland,
tel. (074) 255 25 52

Korrelatie gezondheidslijn
tel. (0900) 14 50 
Werkdagen van 9.00 uur tot 22.00 uur.
e-mail vraag@korrelatie.nl
Antwoord en doorverwijzing voor vra-
gen op gezondheidsgebied. Korrelatie
luistert, antwoord en denkt mee.

Alzheimer Café Zutphen op 20 aug.
Optreden van een cabaretgroep
“Die Alzheimer Ruben”.
Iedere 3e 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. Voor meer in-
formatie: Alzheimer Nederland afd.
Zutphen, Lochem en Bronckhorst. Se-
cretariaat; Burg. Van Tuijll van Seroos-
kerkenweg 29, 7261 CV Ruurlo. carla-
brands@planet.nl. Kijk ook op de nieuwe
website;  www.alzheimer-nederland.nl 
Voor vragen m.b.t. dementie bereik-
baar (06) 46 54 01 41.

Themabuffet Sensire De Wehme
De laatste dinsdag van de maand wordt
er een buffet verzorgd aan de hand van

h i d i d

en aanmelden woon- en zorg centrum,
‘de Wehme’, Nieuwstad 32 in Vorden.

De mantelzorgsalon is in juli en
augustus gesloten.
Elke 2e dinsdagmiddag van de maand
wordt er een middag georganiseerd
door de VIT Oost- Gelderland, bestemd
voor alle mantelzorgers in de gemeen-
te Bronckhorst. Ontvangst vanaf 13.30
uur in Partycentrum Langeler, Spal-
straat 5 in Hengelo.

Rijbewijskeuring 70+ via Ouderen-
bonden 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 aan-
melding en/of informatie , dagelijks
tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar
(0575) 55 20 03. De prijs voor deze
medische keuring bedraagt € 25,-- De
rijbewijskeuring is weer op zaterdag 30
augustus in het woon- en zorg centrum,
‘de Wehme’, Nieuwstad 32 in Vorden.
In verband met een mogelijke vakantie
van de arts in augustus, kunt u op de
genoemde data ook al gekeurd worden
indien het rijbewijs verloopt in het na-
jaar van 2008.

Wijziging openingstijden in de 
vakantieperiode.
Tijdens de vakantie van de consulent
Ans Vermeulen van WegWijzer zijn de
openingstijden in de periode 4 tot 25
augustus op de maandag, woensdag
en de vrijdag gewijzigd van 9.00 tot
11.00 uur (i.p.v. 8.30 tot 10.30 uur.)

Project  informatief Huisbezoek 75+
Huisbezoekers gezocht
Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
zoekt vrijwilligers die op huisbezoek
willen gaan. Deze vrijwilligers gaan op
huisbezoek bij ouderen die 75 jaar zijn
geworden. U krijgt een lijst met men-
sen die u kunt bezoeken en maakt een
afspraak. Aan de hand van een docu-
mentatiemap informeert u de oudere
over de mogelijkheden op het gebied
van wonen, welzijn en zorg. Per jaar be-
zoekt u ± 30 ouderen. Een bezoek duurt
gemiddeld 2 uur, daarnaast verwerkt u
de gegevens. De huisbezoeken vinden
overdag plaats. De bedoeling van dit
huisbezoek is dat ouderen zo goed mo-
gelijk weten over de mogelijkheden op
het gebied van welzijn, wonen en zorg
in de gemeente Bronckhorst. 

Wat heeft Stichting Welzijn Ouderen
Hengelo te bieden:
• informatie/ trainingsbijeenkomsten

voor dit project
• begeleiding door ouderenadviseur.
• vrijwilligerscontract met verzekering

op aansprakelijkheid.
• reiskostenvergoeding 

De informatie/trainingsbijeenkomsten
vinden plaats in sept./okt. Gedurende 4
ochtenden zult u getraind worden.
Stichting Welzijn Ouderen Hengelo is
een onderdeel van de St. Samenwerken
Welzijn Bronckhorst. Gedurende mijn
vakantie van 28 juli tot 15 aug. kunt u
voor belangstelling en vragen terecht
bij de ouderenadviseur van Zelhem
Mieke Frencken, tel. (0314) 622074 of (06)
1328046X. Mailadres: swozel@xs4all.nl
Ook kunnen inwoners van Hengelo en
Keijenborg met hun vragen terecht bij
Welzijn Ouderen Vorden. Vanaf 9.00 tot
11.00 uur is Welzijn Ouderen Vorden
te bereiken onder tel. (0575) 55 34 05.

Vanaf 18 augustus staat de ouderen-
adviseur van Hengelo Ans Vermeulen

d l ( )

Project  informatief Huisbezoek 75+
Huisbezoekers gezocht
Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
zoekt vrijwilligers die op huisbezoek
willen gaan. Deze vrijwilligers gaan op
huisbezoek bij ouderen die 75 jaar zijn
geworden. U krijgt een lijst met men-
sen die u kunt bezoeken en maakt een
afspraak. Aan de hand van een docu-
mentatiemap informeert u de oudere
over de mogelijkheden op het gebied
van wonen, welzijn en zorg. Per jaar be-
zoekt u + 30 ouderen. Een bezoek duurt
gemiddeld 2 uur, daarnaast verwerkt u
de gegevens. De huisbezoeken vinden
overdag plaats. De bedoeling van dit
huisbezoek is dat ouderen zo goed mo-
gelijk weten over de mogelijkheden op
het gebied van welzijn, wonen en zorg
in de gemeente Bronckhorst.
Wat heeft Stichting Welzijn Oude-
ren Zelhem te bieden:
• informatie/ trainingsbijeenkomsten

voor dit project
• begeleiding door ouderenadviseur.
• vrijwilligerscontract met verzekering

op aansprakelijkheid.
• reiskostenvergoeding 
De informatie/trainingsbijeenkomsten
vinden plaats in sept./okt. Gedurende 4
ochtenden zult u getraind worden.
Stichting Welzijn Ouderen Zelhem is
een onderdeel van de Stichting Samen-
werken Welzijn Bronckhorst. Hebt u be-
langstelling en vragen, dan kunt u zich
wenden tot de ouderenadviseur  Mieke
Frencken, tel. (0314) 62 20 74 of (06) 13
28 04 6x. Mailadres: swozel@xs4all.nl

Waar moet ik zijn?, Wat moet ik
doen?, Hoe moet ik beslissen?
Als oudere kunt u in omstandigheden
terecht komen waar u niet direct raad
mee weet. U kunt daarbij denken aan
problemen met de gezondheid, het
verlies van een dierbare, gevoelens van
eenzaamheid, zorgen om uw finan-
ciën, problemen met uw geheugen,
moeite om u zelfstandig te redden in
uw woning, vervoersproblemen, enz.
Wanneer u een of meer van boven-
genoemde problemen herkent, dan
kan de ouderenadviseur iets voor u be-
tekenen.
De ouderenadviseur:
• luistert naar uw verhaal
• brengt uw probleem in kaart
• zoekt met u naar oplossingen voor

uw probleem
• geeft informatie en advies
• ondersteunt u
• meldt u aan voor voorzieningen
• begeleidt u tot er een oplossing is
Voor de W(et) M(aatschappelijke)
O(ondersteuning) kunt u terecht bij
de ouderenadviseur.
Voor wie is de ouderenadviseur er?
• Voor alle mensen van 65 jaar en ou-

der die woonachtig zijn in Zelhem,
Halle en Velswijk.

• Voor mantelzorgers in bovenge-
noemde plaatsen, die een vraag heb-
ben of op zoek zijn naar een luiste-
rend oor.

• Voor hulpverleners met vragen rond-
om de problematiek van ouderen of
hulpverleners die een signaal willen
doorgeven.

Werkwijze van de ouderenadviseur
Wanneer u de ouderenadviseur belt of
bezoekt tijdens een spreekuur, zal de
ouderenadviseur proberen uw vraag di-
rect te beantwoorden. Wanneer dit niet
lukt dan wordt er een vervolgafspraak
gemaakt. Indien nodig komt de oude-
renadviseur bij u op huisbezoek. Uw
ouderenadviseur bij Stichting Welzijn
Ouderen Zelhem is Mieke Frencken.

Kosten
d di d d



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Denkt u dat gemeentelijke regel-
geving overbodig, tegenstrijdig,
onbegrijpelijk of omslachtig is?
Vindt u de voorschriften van de
gemeente waar u bij het verlenen
van een vergunning, vrijstelling of
ontheffing mee te maken krijgt, te
ver gaan, maar wilt u er toch geen
bezwarenprocedure tegen beginnen?
Geef dit dan aan bij het Meldpunt
overbodige regelgeving, p/a gemeen-
te Bronckhorst, afdeling Algemeen
bestuurlijke en juridische zaken,
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld).
Een formulier hiervoor vindt u op
onze website: www.bronckhorst.nl.
U kunt de naar uw mening overbo-
dige regelgeving ook mailen naar 
de gemeente Bronckhorst (meno-
juridischezaken@bronckhorst.nl).

Waarom dit meldpunt?
Ministeries, de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, provincies
en gemeenten streven naar sobere,
doelmatige en handhaafbare regel-
geving. Het ministerie van Economi-
sche Zaken werkt met de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten aan
vereenvoudiging van regelgeving.

Modelverordeningen van de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten
worden in de komende jaren aange-
past. Hoewel niet de indruk bestaat
dat Bronckhorst overbodige en/of
nodeloos gecompliceerde regel-
geving heeft, weten we niet hoe u,
als onze klant, de regels vindt en
welke alternatieven u kunt aangeven. 

Wat gebeurt er met uw melding?
U krijgt een bericht van ontvangst.
De afdeling Algemeen bestuurlijke
en juridische zaken neemt de mel-
ding in behandeling en bespreekt
met de vakafdeling nut en noodzaak
van de regelgeving. We nodigen u
zo nodig uit om met ons over uw
melding te praten. Als we vinden

dat de regels moeten veranderen,
starten we daarvoor de procedure.

Gemeentelijke regels zijn:
1. verordeningen, zoals de Alge-

mene plaatselijke verordening, 
de Drank- en Horecaverordening,
de Monumentenverordening, 
de Winkeltijdenverordening en 
de Verordening op de Wet maat-
schappelijke ondersteuning 

2. beleidsregels die naar aanleiding
van deze verordeningen zijn opge-
steld en de overige beleidsregels

3. voorschriften die verbonden zijn
aan vergunningen, ontheffingen
en vrijstellingen die u van de
gemeente hebt ontvangen 

Meldingen over andere regel-
geving dan die van de gemeente
Bronckhorst
Deze meldingen sturen we door
naar de tot regelgeving bevoegde
bestuursorganen. Wij stellen de
melder op de hoogte van de door-
zending. Als we twijfelen of we de
melding door moeten sturen, nemen
we contact op met de melder.

Gemeentelijke regels overbodig, tegenstrijdig, 
onbegrijpelijk, omslachtig?

Tijdens het evenement Samenloop
voor Hoop medio juni in Wichmond
is in de sporthal 24 uur lang door
verschillende inwoners uit de
gemeente Bronckhorst gewerkt 
aan twee enorme schilderijen. 
Deze speciale Samenloop-schilde-
rijen bestaan beide uit drie panelen
en de gemeente exposeert deze t/m
eind september in de hal van  het
gemeentehuis. 

Alle inwoners van Bronckhorst
kunnen een kijkje nemen om de
schilderijen te bewonderen. Ook is
het mogelijk om de schilderijen te
kopen! De schilderijen zijn in totaal 
3,75 x 2,5 m of per afzonderlijk
paneel 1,25 x 2,5 m. 

Twee panelen kopen kan ook, 
het schilderij is dan 2,5 x 2,5 m.

Bedrijven, verenigingen of parti-
culieren kunnen in de genoemde
periode een bod uitbrengen op de
schilderijen! Uw bod kunt u tot eind
september deponeren in de bus die in
de hal van het gemeentehuis staat of
mailen naar e.pierik@bronckhorst.nl.

De opbrengst is bestemd voor het
goede doel van het evenement: 
de kankerbestrijding (KWF).

De gemeente maakt de opbrengst
van de veiling begin oktober bekend
en maakt het eindbedrag dan ook
over aan het KWF.

Bewonder Samenloop voor Hoop-schilderijen in gemeentehuis
en doe een bod om er één te bemachtigen

Op 8 september a.s. van 8.45 tot
17.30 uur organiseren de gemeente,
VVV en het TROB (toeristisch/recre-
atief overlegorgaan in Bronckhorst)
op kasteel Hackfort in Vorden een
speciale ontmoetingsdag voor de
toeristische branche in Bronckhorst.
De bijeenkomst is gericht op het

stimuleren van innovatie en samen-
werking, met als doel nieuwe bedrij-
vigheid en werkgelegenheid te
bevorderen.Tijdens het ochtend-
programma worden per bus twee
inspirerende locaties (een boerderij-
winkel en restaurant Wolfersveen) 
in de gemeente bezocht.        

Na de lunch start de middag met
twee innovatieve ondernemers die
hun spraakmakende verhaal vertel-
len. Daarna wordt in groepen ge-
werkt aan éénzelfde opdracht waar-
van, na een korte presentatie, het
beste idee wordt beloond. De dag
eindigt met een informeel samenzijn
onder het genot van een drankje. 

Het toeristisch bedrijfsleven en
aanverwante organisaties in de
gemeente ontvingen onlangs een
uitnodiging voor deze dag. Inmiddels
is al een groot aantal aanmeldingen
ontvangen, maar een beperkt aantal
plaatsen is nog beschikbaar. Heeft u
zich nog niet aangemeld, het kan
nog tot 20 augustus 2008! Mocht u

geen uitnodiging hebben ontvangen,
maar wel tot de doelgroep behoren,
dan kunt u zich ook aanmelden als u
belangstelling heeft voor deze dag.
U kunt zich aanmelden  
• per e-mail: s.hut@bronckhorst.nl
• door een telefoontje naar het

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

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

Speciale ontmoetingsdag voor Bronckhorster toerismebranche op 8 september



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, plaatsen tijdelijke reclameborden t.b.v. NK Highland Games, 16 t/m 21 september 2008,

stichting Noabers Bronckhorst
• Bronckhorst, venten met kalenders, oktober 2008, Dierenbescherming 
• Bronkhorst, plein Kapelstraat, markt, 20 september 2008, G.R. Groot Nuelend
• Drempt, Zomerweg 28, ontheffing verkoop zwak-alcoholische dranken, 14 en 15 september 2008,

G.B. Swinkels
• Hengelo (Gld), Bleekstraat 3, verkoop van kinderkleding, 11 oktober 2008 van 15.00 tot 17.00 uur,

M3 Trading
• Hengelo (Gld), loterij op terrein golfclub 't Zelle, 8 september 2008, Rotaryclub Keppel en omstreken
• Toldijk, afsluiten weth. Spekkinkstraat i.v.m. straatfeest, 30 augustus 2008 van 12.00 tot 24.00 uur,

mevr. A. Roozegaarde
• Vorden, De Horsterkamp, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Castle Fair, 20 t/m

24 augustus 2008 van 10.00 tot 18.00 uur, P. da Silva
• Wichmond, Dorpsstraat 6, innemen standplaats voor de verkoop van bloemen, 19 en 20 sep-

tember 2008, Hervormde Gemeente Wichmond
• Zelhem, afsluiten Pr. Marijkestraat, 30 augustus 2008 van 19.00 tot 24.00 uur i.v.m. straatfeest,

A. Menkveld
• Zelhem, Slangenburgweg 2, NK Highland Games op 28 september van 10.00 tot 21.00 uur,

feestavond op 27 september van 19.00 tot 01.30 uur, plaatsen van tent en ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet van 27 t/m 28 september, instellen van parkeerverbod aan beide zijden
van de Slangenburgweg en een maximumsnelheid van 30 km/u van 27 t/m 29 september 2008

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, Vrendenbargsedijk 1, gedeeltelijk veranderen schuur bij woonboerderij
• Hengelo (Gld), Loakendiek 3, vergroten ligboxenstal
• Hengelo (Gld), Schapendijk 3B, bouwen woning
• Hengelo (Gld), Slotsteeg 16, bouwen schuur en observatieruimte c.q. schuilhut 
• Hengelo (Gld), Snethlageweg 6, veranderen berging/werkplaats
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 27, gedeeltelijk vergroten woning
• Hummelo, Broekstraat 22, veranderen karloods
• Olburgen, Capellegoedweg 4A, gedeeltelijk vergroten woning, begane grond
• Steenderen, Wehmestraat 1, veranderen woning
• Toldijk, Beekstraat 8A, verbouwen woning
• Zelhem, Bergstraat 20-22, veranderen woonboerderij
• Zelhem, Banninkstraat 11, gedeeltelijk vernieuwen berging 
• Zelhem, Vincent van Goghstraat 64, veranderen woning

Aanvragen

Ontwerpbesluit (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf 
7 augustus t/m 17 september 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit 
ter inzage:
• Steenderen, Wehmestraat 1, aanvraag monumentenvergunning voor het na-isoleren van de kap

en het aanbrengen van een nieuwe rietenbedekking

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke ziens-
wijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 18 september 2008. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de 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 ontvankelijk)
beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Monumentenwet 1988

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 28 juli 2008:
• Hummelo, Greffellinkallee, volksfeest met lunapark, vogelschieten en optocht, 7 september

van 12.00 tot 22.00 uur en 9 en 10 september 2008 van 08.00 tot 00.30 uur, volksfeest Hummelo
Verzonden op 30 juli 2008:
• Zelhem, Rondweg en Zevenweg, plaatsen van twee promotieborden t.b.v. project Soerlant IV,

Goldewijk Projectontwikkeling B.V.
Verzonden op 31 juli 2008:
• Vorden, kasteelweide, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens koetsentocht, 

10 augustus 2008 van 07.00 tot 19.00 uur, In de Reep'n Vorden e.o.
• Vorden, kasteelweide, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens Castle Fair, 20 t/m 

24 augustus 2008 van 09.00 tot 20.00 uur, G.O.A. Meeuwes

Aanlegvergunningen
Verzonden op 24 juli 2008:
• Baak, Bontekoeweg (ongenummerd), ten westen van de Molenkolkweg, voor ophoging en

egalisatie van laagte landbouwperceel

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 24 juli 2008:
• Halle, Dorpsstraat 39, gedeeltelijk vergroten woning

Verleende vergunningen

Verzonden op 25 juli 2008:
• Hengelo (Gld), De Heurne 28, gedeeltelijk vergroten berging, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 19 lid 3 van de Wet op de ruimtelijke ordening
Verzonden op 28 juli 2008: 
• Zelhem, Johannes Vermeerstraat 31, gedeeltelijk plaatsen terrasoverkapping
Verzonden op 31 juli 2008:
• Baak, Bobbinkstraat 3, plaatsen veranda

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 24 juli 2008:
• Keijenborg, Kroezerijweg 2A, vernieuwen schuur
• Vorden, Almenseweg 49, verbouwen woning, verleend met ontheffing van de volgende artikelen

van het Bouwbesluit:
- 3.46, luchtverversing verblijfsruimten
- 4.24 lid 3 respectievelijk 4.28 lid 3, vrije hoogte verblijfsruimten en -gebieden 
- 3.134, daglichttoetreding slaapkamer 2

Verzonden op 25 juli 2008:
• Bronkhorst, Kasteelweg 2, vernieuwen schuur
• Drempt, Rijksweg 24, veranderen opslaghal
• Keijenborg, Kroezerijweg 2, gedeeltelijk veranderen schuur
• Zelhem, Halseweg 35, gedeeltelijk vernieuwen schuur, verleend met toepassing van artikel 50,

lid 4 van de Woningwet
Verzonden op 28 juli 2008: 
• Drempt, Zomerweg 55, bouw schuur met overdekt terras
• Hengelo (Gld), Varsselseweg/Oude Zelhemseweg, plaatsen GSM-antennemast, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening
• Olburgen, Pipeluurseweg 8, plaatsen loopbrug als opgang voor steigers
• Vorden, Mosselseweg 4B, plaatsen éénroedige hooiberg
• Zelhem, Aaltenseweg 9, vergroten ligboxenstal
Verzonden op 29 juli 2008:
• Hengelo (Gld), Baaksevoetpad 7, gedeeltelijk vergroten zuuropslag 
• Hengelo (Gld), Sarinkdijk 19, bouwen hellingstal
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 1, vernieuwen en vergroten toiletgebouw/ontvangstruimte
• Olburgen, Pipeluurseweg 8, plaatsen (bestaande) slagboominstallatie
• Steenderen, Dr. Alfons Ariënsstraat 41, vernieuwen schuur
• Wichmond, Polweg 8, plaatsen bergingsruimte
• Zelhem, Ermelinkstuk 2 t/m 12 (even), Huusakker 2 t/m 28 (even) en 21 t/m 33 (oneven),

bouwen 27 woningen en 14 garages
Verzonden op 31 juli 2008:
• Halle, Landstraat 8, plaatsen overkapping op bestaande werktuigenberging
• Halle, Nicolaasweg 1A, bouwen twee woningen met twee bijgebouwen, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de ruimtelijke ordening
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 32, bouwen garage annex berging
• Vorden, Netwerkweg 3A, gedeeltelijk vergroten bedrijfsruimte, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 15 van de Wet op de ruimtelijke ordening

Reguliere bouwvergunningen 1e fase 
Verzonden op 29 juli 2008:
• Drempt, Roomstraat 7-9, verbouwen woning

Gehandicaptenparkeerplaats
Verzonden op 28 juli 2008:
• Hengelo (Gld), een gehandicaptenparkeerplaats aan de familie Arendsen, Maanstraat 6

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Verzonden op 28 juli 2008:
• Zelhem, Nijmansedijk 4, voor verbranding nabij dit perceel

Sloopvergunningen 
Verzonden op 31 juli 2008:
• Vorden, Almenseweg 8, geheel slopen woning en twee schuren en gedeeltelijk slopen (dak) schuur,

komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Baakseweg 4, gedeeltelijk slopen woning (in het rechter gedeelte van het koetshuis),

komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Julianalaan 9, gedeeltelijk slopen woning

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
• Hummelo, tijdens het volksfeest zijn op 9 en 10 september 2008 de Dorpsstraat, Keppelseweg,

tussen de Zelhemseweg en de Dorpsstraat (N814), Zutphenseweg en de Torenallee, vanaf de
Broekstraat, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Via de Zomerweg
naar Doesburg en via de Broekstraat en de Zelhemseweg naar Doetinchem/Zutphen is een
omleidingsroute ingesteld 

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, Drank- en
Horecawet, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouw- 
en sloopvergunningen), Ruimtelijke en economische ontwikkeling (aanlegvergunning), 
of Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en 
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Alleen voor aanlegvergunningen geldt:
Het besluit treedt na bekendmaking in werking (voor een aanlegvergunning geldt dat deze 
eerst in de 7e week na verlening van kracht wordt). Het bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaar-
schrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Zelhem, in verband met stofoverlast en overlast door sluipverkeer is de Populierenweg, 
vanaf de Keijenborgseweg tot aan de Neuzendijk, vanaf 5 augustus tot eind september 2008, 
of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer

Wegwerkzaamheden

Ontwerpbesluit artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening
B en w zijn van plan ontheffing van het bestemmingsplan te verlenen voor:
• Zelhem, Ruurloseweg 39 W 76, het bewonen van een recreatiewoning, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied, herziening 2-1988'
• Vierakker, Koekoekstraat 7, het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 7 augustus t/m 
17 september 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Ontwerpbestemmingsplan 'Orchideetuin Zelhem'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Orchideetuin Zelhem' en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen van 7 augustus t/m 17 september 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met
een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen
op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op het planologisch mogelijk maken van de nieuwbouw van 23 woningen
op de hoek Hummeloseweg-Orchideestraat in Zelhem.

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

Goedkeuring wijzigingsplan 'Akkerweg 3a Zelhem'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 24 juli 2008 het wijzigingsplan 'Akkerweg 3A Zelhem'
goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op het vergroten van het agrarisch bouwperceel
Akkerweg 3 A in Zelhem i.v.m. het bouwen van een nieuwe varkensstal.

Het goedkeuringsbesluit, het wijzigingsplan en het desbetreffende bestemmingsplan liggen 
van 7 augustus t/m 17 september 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het 
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van
de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

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

Bestemmingsplannen

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde ‘Orchideetuin Zelhem’
B en w zijn van plan een hogere geluidwaarde, als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder,
toe te kennen om de nieuwbouw van 23 woningen op de hoek Hummeloseweg-Orchideestraat 
in Zelhem (plan 'Orchideetuin') mogelijk te maken.

Het verzoek tot vaststelling van de hogere grenswaarde, het ontwerpbesluit en de daarop be-
trekking hebbende stukken liggen van 7 augustus t/m 17 september 2008 tijdens openingstijden
voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan 
kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. 
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Wet geluidhinder

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
7 augustus t/m 17 september 2008 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond
van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Baak, Dambroek 11, voor het veranderen van een autobedrijf waarop het Besluit algemene

regels voor inrichtingen van toepassing is
• Drempt, Zomerweg 19a, voor het oprichten van een rioolgemaal waarop het Besluit algemene

regels voor inrichtingen van toepassing is
• Halle, Veengoot 10, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij waarop het besluit landbouw

milieubeheer van toepassing is
• Hengelo (Gld), Menninkweg 2, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij waarop het

Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is
• Zelhem, Enkweg 5, voor het oprichten van een melkrundvee- en paardenhouderij waarop het

Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is
• Zelhem, Michelstraat 26, voor het oprichten en inwerking hebben van een mestbassin waarop

het Besluit mestbassins milieubeheer van toepassing is
• Zelhem, Nijmansedijk 14, voor het veranderen van een herstelinrichting van landbouwwerktuigen

waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemde besluiten zijn verbonden.

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 
7 augustus t/m 17 september 2008 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter
inzage:
• Vorden, Schimmeldijk 4, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een melkrundveehouderij 
• Vorden, De Leuke 2, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

melkrundveehouderij

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter 
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 17 september 2008. Als u mondeling zienswijzen wilt 
inbrengen tijdens een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

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

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
7 augustus t/m 17 september 2008 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 49, voor het veranderen van een dierenpension. Het besluit is

gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit

De strekking van het besluit luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het
milieu.  

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b. belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het eerdere

ontwerpbesluit
d. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig ziens-

wijzen in te brengen

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 18 september 2008. Zij die beroep instellen, kunnen bij een spoedeisend belang 
een verzoek doen om schorsing van de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken 
na de terinzagelegging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

Wet milieubeheer

DRUKWERK VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij

Kunst en Cultuur in Bronckhorst!
Titel: Leuk voor uw kinderen: Bronckhorst Expeditie in Vorden!
Woensdag 6 augustus, aanvang 11.00 uur, Zwembad In de Dennen
Survival, Klimmen, Klauteren, Plezier!
Kosten € 5,= per kind (€ 4,= met kortingsbon)

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl 

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

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl
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Weeversdrukkerij

Een Herwers Occasion is gegarandeerd goed! 
Want bij Herwers worden alle gebruikte auto’s vooraf streng gecontroleerd op
kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid. Bij Herwers leveren wij niet alleen de
auto maar een kompleet mobiliteitspakket. Dit staat garant voor vele kilometers
rijplezier tegen betaalbare prijzen.

Duitse Occasionweken bij Herwers
MET VEEL ZEKERHEID!!!

Mercedes E 220,
220 CDI Elegance
4 drs, CC, Automaat,
Diesel, Grijs, 
mrt-05, 95.000,
Navigatie en alarm

34.950 

Ford Focus 1.6 16V
Futura Wagon
Station, AC, Benzine,
Zwart, jul-04, 
49.920,  
Lederen interieur

13.500

Volkswagen Golf 1.8
20V Turbo High line
150pk. 3 drs, CC,
Benzine, Blauw, 
sep-01, 127.344, 
Sportstoelen

9.945

Opel Astra 1.6 Pearl 
5 drs, AC, 
Benzine, 
Groen, 
jun-01, 
31.431, 

7.950

Opel Meriva 1.6 16V
Maxx Cool
MPV, AC, Benzine,
Grijs/Blauw, 
aug-05, 22.937, 
Lage kilometerstand

14.500

Kruisbergseweg 8 - 7255 AE Hengelo GLD • T 0575 46 22 44 • F 0575 46 46 07

WWW.HERWERS.NL

Ford Focus 1.6 16V Cool Edition Station AC Benzine Zwart jun-02 44.135 9.950

Ford Galaxy 2.8 24V V6 Ghia Selectshift 7-pers. 5 drs CC Autom. Benzine Grijs nov-02 142.150 Xenon-verlichting 16.950

Ford Ka 1.3 i Cremer 3 drs AC benzine blauw jun-05 55.200 7.500

Opel Astra 1.6 16v Essentia 5drs AC benzine grijs jun-05 57.625 15.750

Opel Corsa 1.2 16v Enjoy 5 drs Benzine Blauw jun-03 39.700 8.250

Opel Meriva 1.4 16V Maxx Cool MPV AC Benzine Grijs jan-05 46.000 13.950

Volkswagen Golf 1.6 FSI Trendline 5 drs CC Benzine Zilver mei-05 43.652 17.250

Volkswagen Touran 1.9 Tdi Optive 7-pers. Mpv CC Diesel Grijs/Bruin jan-07 50.000 trekhaak 26.845

AKTIE: 
Tijdens de Duitse 

occasionweken op alle Herwers 
occasions 2 jaar garantie*.

*vraag naar de voorwaarden.

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

SPAAR VOOR GRATIS BOODSCHAPPEN! GEWOON AH HENGELO (G)

PASSOA mix likeur 110 cl.

+GRATIS SPEAKERS

van 16.29
voor13.49

GALIA 
MELOEN

stuk       99cent
WELMOED
ZUID AFRIKA WIJN 
diverse varianten

2 flessen à 0,75 l.
naar keuze

van 9,98 voor 7.   48

PRINGELS
div. varianten 

3 bussen à 195 gram van 5.97
voor 3.97

2+1 G2+1 G RRAATTIISS

AH RUNDERGEHAKT
voordelig verpakt 

kg     NU 2.99

SANEX DEO 
BADSCHUIM

diverse varianten

3 halen
2 betalen



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

De winnaars 1, 2 en 3 zullen in wk 34 in het contact worden vermeld. Bovendien mag de winnaar een jaar lang de titel van
"Mooiste etalage van Vorden" dragen.

MAAR U KAN OOK MEE DOEN!!!

Vanaf 5 augustus kan het winkelend publiek de etalages bekijken en meedoen aan de prijsvraag. In elke etalage hangt een
detailfoto van één van de deelnemende winkeliers. Vul onderstaand deelnameformulier in en lever ze in bij Sfeer van Jo-
sephine aan de Dorpsstraat 36 te Vorden. 

PRIJS: een jaar abonnement op het blad Landleven en een prachtig bloemstuk en natuurlijk 2 vrijkaarten voor de Castle
Fair.  
Deze prijs wordt op 24 augustus uitgereikt in de hoofdring van de Castle Fair om 16.00 uur. De winnaar wordt hierover op
19 augustus telefonisch ingelicht.

Naam

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

Deelnemers etalagewedstrijd winkelier op de detailfoto in de etalage:

ABN-AMRO Bank 1

Ami Kappers 2

Antony's Country Store 3

Autobedrijf A. Klein Brinke B.V. 4

Bakkerij Joop 5

Barendsen Doe Het Zelf Vorden B.V. 6

Bruna 7

De Vordense Tuin 8

DutchPC Electronics 9

Echte Bakker Van Asselt 10

Etos Barendsen B.V. 11

Fa. Martens 12

Fashion Corner 13

Firma ten Kate 14

Free-wheel 15

Heersink Haarmode 16

Helmink BV 17

Keurslagerij Vlogman 18

Meeks Meubelen 19

Mitra 20

Profile Bleumink 21

Roosenstein Quality Wear 22

Sfeer van Josephine 23

Siemerink Opticiën 24

Sueters Speelgoed-Huishoud-Kadoshop 25

Super De Boer 26

Tuunte Fashion B.V. 27

Visser Mode 28

VVV Vorden 29

Welkoop Vorden 30

Weulen Kranenbarg en Zn. B.V. 31

Woninginrichting Lammers 32

Een etalagewedstrijd in landelijke sferen
32 winkeliers gaan de uitdaging aan om hun etalage te laten stralen. In de periode van 5 augustus t/m 24 augus-
tus zullen de etalages van 32 deelnemende Vordense Ondernemers in het teken staan van de jaarlijkse Castle
Fair. Op zaterdag 16 augustus gaat een 3-koppige jury de etalages langs om deze te beoordelen en de uiteindelij-
ke winaars te kiezen.

Rianne heeft dan ook een praktijk aan
huis geopend om Reikicursussen en
Reikibehandelingen te kunnen geven. 

MAAR WAT IS REIKI EIGENLIJK?
"Reiki komt uit Japan en betekent
"Universele Levensenergie" , legt Rian-
ne uit. "Deze levensenergie stroomt
door ieder mens. De stroom kan door
stress geblokkeerd raken, waardoor
ziektes of problemen kunnen ont-
staan. En dan biedt Reiki uitkomst." 
Hoe werkt dat dan? Rianne vervolgt:
"Reiki geven doe je met je handen. Zij
zijn de energiekanalen. Op het mo-
ment dat je handen neerlegt op jezelf
of bv het lichaam van een ander zorgt
Reiki ervoor dat het zelfgenezend ver-
mogen van het lichaam word geacti-
veerd. Met als direct gevolg een diep
gevoel van ontspanning. Door regel-
matig te behandelen wordt je weer-
stand en vitaliteit vergroot. Het zelfge-
nezend vermogen gaat vervolgens aan
het " werk" om het lichaam weer in ba-
lans te brengen. Reiki ondersteunt bij
allerlei soorten van klachten. Bestrijdt
niet alleen symptomen, maar bereikt
ook de oorzaak." 
Nooit meer naar de dokter dus? "Bij
klachten altijd je huisarts raadplegen.
Reiki gaat altijd samen met reguliere
medische geneeskunde, maar komt
nooit in de plaats daarvan!", onder-
streept Rianne. "Reiki is een krachtige,
liefdevolle energie die je niet kunt stu-

ren of belnvloeden." Is Reiki niet een
beetje zweverig? "Nee hoor", lacht Ri-
anne. "Het bijzondere is juist dat het
heel gewoon is: iedereen kan het le-
ren."

WIL JE KENNISMAKEN MET
REIKI?
Rianne wil met haar praktijk in Vor-
den ook anderen kennis laten maken
met Reiki. "Hopelijk gaan zij er net zo
enthousiast mee aan de slag als ik! Ik
organiseer Reikicursussen. Tijdens
een Reikicusus leer je hoe jezelf en an-
deren deze universele levensenergie (=
Reiki) kunt geven. Deze cursussen wor-
den gegeven op de traditionele wijze
(Usui Shiki Ryoho). Ook is het mogelijk
om een afspraak te maken voor Reiki-
behandelingen. Niet alleen als je
klachten hebt, maar ook als een steun-
tje in de rug! Dus ga je niet op vakan-
tie en wil je jezelf eens extra verwen-
nen geef jezelf dan een Reikibehande-
ling cadeau.  Daarnaast geef ik bij mij
aan huis ook oefenavonden voor men-
sen die een Reiki-cursus hebben ge-
volgd. Als je nog geen cursus hebt ge-
volgd, ben je ook welkom als gast. Dus
gewoon om eens te ervaren wat Reiki
is." Als Reikimaster is het mijn groot-
ste wens om anderen Reiki te mogen
leren en hopelijk gaan zij net zo en-
thousiast met Reiki aan de slag als ik.

EERSTVOLGENDE
REIKICURSUSSEN:
Op onderstaande data zijn Reikicur-
sussen gepland:
4, 5 en 6 september a.s. (2 avonden van
19.30-22.30 uur en op zaterdag van
9.30-16.30 uur) 
6 en 7 oktober a.s. (overdag op maan-
dag en dinsdag)
Als deze data je niet schikken, neem
dan contact op met mij, dan plannen
we samen een ander moment.

VRAGEN OVER REIKI
Neem contact op met Reiki-Vorden per
telefoon of e-mail en stel je vragen. 
Je kunt natuurlijk ook een afspraak
maken om een keer langs te komen,
om informatie te krijgen en al je vra-
gen te beantwoorden. 

INFORMATIE
Kijk op website: www.reiki-vorden.nl. 
Ook kun je mailen naar: leijten@reiki-
vorden.nl of bellen met Reiki Vorden
Rianne Leijten (Reikimaster Usui Shiki
Ryoho),Smidsstraat 13 te Vorden, 
tel. 0575-553528 (na 17.30 uur).

Zie ook de advertentie elders.

De kracht van Reiki ligt in
de eenvoud
"Sinds ik in 2000 kennis gemaakt
heb met Reiki, is mijn leven in po-
sitieve zin veranderd" zegt Rianne
Leijten, Reikimaster (Usui Shiki Ry-
oho). "Heel open en onbevangen
heb ik een cursus Reiki 1e graad ge-
volgd. Daarin leer je hoe je jezelf
Reiki moet geven. Dat doe ik sinds
die tijd dagelijks. Voor mij per-
soonlijk heeft dit een ommekeer
teweeg gebracht. Ik slaap snel in en
mijn spanningshoofdpijn is ver-
dwenen. Ik heb meer zelfvertrou-
wen gekregen, voel daardoor beter
wat wel en niet goed voor me is. Ik
durf nu keuzes te maken en daar
dan ook voor te gaan. Reiki heeft
mij veel dichter bij mijzelf ge-
bracht." De positieve impact die
het beoefenen van Reiki op Rianne
had, heeft haar doen besluiten om
verder te willen gaan met Reiki."In-
middels heb ik de opleiding tot
Reikimaster afgerond. Dat bete-
kent dat ik nu bevoegd ben om
mensen Reiki te leren." vervolgt Ri-
anne.

De realisatie van het appartementen-
complex is tot stand gekomen in sa-
menwerking met Stichting Philadel-
phia Zorg Gelderland-Oost en biedt
cliënten van Philadelphia, zelfstandi-
ge woonruimte. De laatste woningen
in dit plan zijn eind vorige jaar opgele-
verd en alle woningen zijn bewoond
en het hofje met bomen is aangelegd.
Deze nieuwbouwwijk is nu volop in
gebruik genomen. Een eerdere ont-

wikkeling van MVO Projecten is Plan
de Mate aan de Zuivelweg en Indus-
trieweg in Zelhem, bestaande uit 12
twee-onder-één kapwoningen. 

Ook nieuwbouw aan de Orchidee-
straat en Hummeloseweg in Zelhem.
Aan de Hummeloseweg en Orchidee-
straat is het volgende nieuwbouwplan
‘De Orchideetuin’ in de laatste fase
van ontwikkeling. De verwachting is
dat er in oktober van dit jaar gestart
gaat worden met de verkoop van de
woningen. Plan De Orchideetuin be-
staat uit 6 patiowoningen en 17 eenge-
zinswoningen, waarvan 9 starterwo-
ningen met een vraagprijs tot
€ 165.000,- v.o.n. 
Geïnteresseerden kunnen zich in-
schrijven bij Klein Hesselink Make-
laars in Zelhem, telefoonnummer
0314 – 62 51 13.

Nieuwbouwplan Brinkhof
volop in gebruik genomen
Aan de rand van Zelhem, aan de Dr.
Grashuisstraat heeft MVO Projec-
ten nieuwbouwplan Brinkhof ge-
realiseerd. Plan Brinkhof fase 1 be-
staat uit 1 vrijstaande woning en 4
twee-onder-één-kapwoningen.
Brinkhof fase 2 bestaat uit 7 hofwo-
ningen, 2 vrijstaande woningen en
een appartementencomplex met
18 zorgappartementen.

WEEKBLAD

www.contact.nl

Nu ook op

internet!

Dus kijk snel op
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Voor het eerst wordt dit jaar het
Kerkplein gedurende de gehele
week overdekt. ,,Tijdens de laatste
twee edities hebben we in de loop
van het evenement het plein telkens
overdekt omdat de weersomstandig-
heden dit eiste. Met de overdekking
bieden we het publiek een betere
service aan. Tevens heeft de overkap-
ping het voordeel dat het plein een
veel gezelliger karakter krijgt", zo
verklaart voorzitter Gerrit Laarman
van Stichting Reurlse Pompdagen.
Ook zal de Dorpsstraat in samen-
spraak met de Ruurlose Onderne-
mers Vereniging, waarvan een groot
aantal leden de Pompdagen onder-
steunen, met speciale 'pompvlag-
gen' worden versierd. Laarman: ,,Op
die manier kunnen we elkaar on-
dersteunen en versterken krijgt het
dorpscentrum een fleurig aange-
zicht. Vergeet niet dat door mede-
werking van een groot aantal onder-
nemers het publiek alle activiteiten
gratis wordt aangeboden. Dat is
toch uniek te noemen. Wat wil je
nog meer. Gratis met je gehele gezin
naar activiteiten toe. Een week
lang." De overdekking van het Kerk-
plein heeft tot gevolg dat het beach-
voetvolleybaltoernooi verplaatst
wordt naar de Dorpsstraat. Daar-
voor wordt zondag 10 augustus de
Dorpsstraat afgesloten. De organisa-
tor van het toernooi, voetbalvereni-
ging Ruurlo heeft met muziekver-
eniging Sophia's Lust wat dagpro-
grammering 'gedraaid'. VV Ruurlo is
van de maandag naar de zondag ge-
gaan. Voor de zevende editie brengt
de stichting nieuwe munten in om-
loop. Tijdens Reurpop, het popfesti-
val dat begin juni in Ruurlo plaats-
vond, bleek dat organisator van het
festival, Stichting Vrienden van
Reurle exact de zelfde kleur en
vorm munten in omloop had ge-
bracht als de Reurlse Pompdagen.
Gerrit Laarman: ,,Alleen het beeld-
merkje is verschillend. Maar dat is
op afstand niet te zien. In samen-
spraak met Reurpop hebben we be-
sloten dat wij nu nieuwe oranje
munten in omloop brengen. Oude
munten zijn dit jaar nog inwissel-
baar." 

PROGRAMMA
Wezenlijke veranderingen in het
programmering zijn niet te vinden.

De vaste verenigingen en de stich-
ting zelf zorgen voor de organisatie.
Nieuw is dit jaar dat KunstKring
Ruurlo donderdagmiddag 14 augus-
tus, op de dag dat er geen activitei-
ten op het Kerkplein plaatsvinden
in aanloop naar het Kasteeltuincon-
cert 's avonds bij Huize Ruurlo, 's
middags een tweetal Djembé work-
shops organiseren. Het totaalpro-
gramma van de Reurlse Pompdagen
ziet er als volgt uit:

Zaterdag 9 augustus:
(Organisatie: Handbalvereniging Blauw
Wit)
18.15 - 20.00 uur: Kindergoochelshow en
ranjefeest gevolgd door 
20.00 uur: Optreden van de band No X-cu-
se.

Zondag 10 augustus: 
(Organisatie: Voetbalvereniging Ruurlo)
14.00 uur: Beachvoetvolleytoernooi.
Vanaf 19.30 uur: Finale Beachvoetvollybal-
toernooi
Vanaf 20.00 uur: Optreden van DJ Alex en
dansgroep 'Kareocas do samba. '

Maandag 11 augustus: 
(Org.: Muziekvereniging Sophia's Lust)
18.30 uur - 24.00 uur:  Drumshow en drum-
workshop met muziek van DJ Back to the
Jaren 70/ 80 

Dinsdag 12 augustus: 
(Org.: Stichting Reurlse Pompdagen)
Vanaf 19. 00 uur Smartlappenavond met
een optreden van het uit Barchem afkom-
stige koor Efkes Anders gevolgd door de
spectaculaire vieruur durende TuTaTuuT
Roadshow.

Woensdag 13 augustus: 
(Org.: Achterhookse Folkloredansers)
Vanaf 14:00 uur in de Dorpsstraat en op
het Kerkplein de jaarlijkse braderie met
oude ambachten, vele kramen, muziek- en
gastoptredens en als afsluiting een optre-
den van de Edelweiss Kapel uit Gelselaar
afgewisseld met 'Reurlse' volksmuziek
door De Sleppers.

Donderdag 14 augustus: 
(Organisatie KunstKring Ruurlo)
13:30 uur - 14:30 uur Djembé-workshop
14:45 uur - 15:45 uur Djembé-workshop

Vrijdag 15 augustus: 
(Org.: Tennisvereniging Ruurlo)
Vanaf 17.00 uur: 'Streat Tennis' waarbij het
Kerkplein wordt omgetoverd tot een heuse
tennisarena! 
Vanaf 21.00 uur: Live optreden van de band
"The Support Act"

Zaterdag 16 augustus: 
(Org.: Ruurlose Gymnastiekoefening)
Vanaf 17.00 uur: Demonstraties Trampoli-
nespringen
Vanaf 17.30 uur: Playbackshow, talenten-
show en soundmixwedstrijd in combina-
tie met live muziek door de formatie Don't
Shoot de Pianoplayer. Ook zal de dans-
groep van de RGV een optreden verzorgen.

Voor meer informatie zie de web-
site: www.reurlsepompdagen.nl.

'Een week lang gein op het plein'

tijdens Reurlse Pompdagen
Kerkplein de gehele week overdekt

Van zaterdag 9 augustus tot en
met zaterdag 16 augustus vindt
voor het zevende achtereenvol-
gende jaar de Reurlse Pompda-
gen op en rond het Ruurlose
Kerkplein plaats. Onder het mot-
to: 'Een week lang gein op het
plein' organiseren een zestal
Ruurlose verenigingen onder au-
spiciën van Stichting Reurlse
Pompdagen tal van activiteiten
die allen gratis te bezoeken zijn.
Sport, spel, spektakel en veel
kwalitatieve goede live muziek
zal een week lang centraal staan
op en rond het Ruurlose Kerk-
plein en de Dorpspomp.

Bezoekers in de leeftijd jong tot oud
wandelden langs de schilderijen of za-
ten even in de daarvoor anders ge-
plaatste kapelstoelen. “Gezellig!”,
“Leuk” en “Kleurrijk” vonden de be-
zoekers de expositie van 2008. 

De bloemenaquarellen, acryl- en olie-

verfschilderijen van Diny Boogman,
de bloemenschilderijen, ook een op
geschept papier geschilderd van Rieki
Hulshof, de in vrolijke kleuren geschil-
derde koeien, kippen en schapen van
Tineke Roorda en de natuurschilderij-
en van Dinie Wisselink werden zeer
gewaardeerd. “Het is mooi, vier ver-

schillende stijlen samen,” vindt een
mijnheer, die zeer gelnteresseerd alle
werken bekijkt. Hij vertrekt met een
lach op zijn gezicht.

De Steenderense Joffers hebben een
nieuwe website www.steenderensejof-
fers.nl waar een overzicht van hun
werkwijze en schilderkunst kan wor-
den bekeken. De expositie in de Kapel
van Bronkhorst duurt nog tot en met
8 augustus 2008.

De Steenderense Joffers ontvingen
al veel publiek

Het schilderscollectief ‘De Steenderense Joffers’ begroette in de eerste ex-
positieweek al vele bezoekers. Fraaie schilderijen gingen naar een nieuwe
eigenaar.

Er waren de hele dag door belangstellenden in de Kapel van Bronkhorst om het werk van de Steenderense Joffers te bekijken.

Geerten van de Wetering (1985) stu-
deert als leerling van Jos van der Kooy
aan het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag. Hij volgt tevens bij o.a. Ton
Koopman masterclasses. Bert van de
Wetering (1980) studeerde aan het
conservatorium te Zwolle en volgde

daar o.a. lessen bij Max van Egmond
en Felix Schooneboom. Hij treedt re-
gelmatig op als solist in liederen, can-
tates, oratoria (o.a. de Mattheuspassi-
on) en opera. 

Op het zangprogramma van het con-
cert staan enkele liederen van A.de
Klerk, C. Huygens en Ch. Stanford. Het
orgelprogramma bestaat uit twee wer-
ken van J.S. Bach (o.a. Preludium en
Fuga in e-moll) en muziek van A. van
Noordt.
Het concert begint om 15.30 uur en
duurt een half uur. Er wordt na afloop
ter bestrijding van de onkosten een
collecte gehouden.

Toeristenconcert op orgel en
met zang
Donderdagmiddag 7 augustus
wordt er in de hervormde dorps-
kerk in Vorden een bijzonder toe-
ristenconcert gegeven. De Leidense
organist Geerten van de Wetering
concerteert dan op het fraaie
Lohman- orgel, terwijl zijn broer
hem zal aanvullen als bas/bariton-
zanger.

De start is vanaf het terrein De Hiet-
maat tussen 10.00 en 10.30 uur. Tij-
dens de morgenrit is er rond 11.30 uur
een sherrystop. Tijdens de middagpau-
ze op het terrein De Hietmaat, om on-
geveer 12.30 uur, is er voor het publiek
ruimschoots gelegenheid om de aan-
spanningen van dichtbij te bekijken. 

De middagrit start om 13.30 uur. De
sherrystop van de middagrit is op het
Booltinkplein te Keijenborg, om 14.30
uur, waar de deelnemers een attentie
van de vereniging zullen ontvangen.
Daarna gaat de rit richting De Hiet-
maat voor de afsluiting om 15.45 uur.
Voor informatie kunt u terecht bij

Marco Wiggers, de Heurne 10, 7255 CK
Hengelo Gld., tel. 0575-463994, email
secretariaat@instapendraf.nl.
De vereniging In Stap en Draf hoopt
op een succesvol evenement zodat ie-
der enthousiast en voldaan huis-
waarts kan keren. U bent van harte
welkom op 7 september in het Gelder-
se Hengelo. De toegang tot het terrein
De Hietmaat aan de Zelhemseweg is
gratis.

Koetsentocht In Stap en Draf te Hengelo

Ook dit jaar staat het gastvrije Gelderse Hengelo op zondag 7 september
in het teken van een koetsentocht die zal worden verreden door de mooie
omgeving en in het bijzonder het prachtige coulissen landschap.
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ZATERDAG 9 AUGUSTUS
18.15 uur “Spectaculaire Kindergoochelshow”
19:15 uur Een fantastisch Ranjafeest met muziek
20:00 uur Live optreden van de band “No X-cuse”

ZONDAG 10 AUGUSTUS
14.00 uur “Beachvoetvolleytoernooi” op een tot 

strand omgetoverde Dorpsstraat 
19.30 uur Finalewedstrijden

“Beachvoetvolleytoernooi”
20.00 uur Non-stop muziekshow verzorgd door 

DJ Alex
20.30 uur Een bruisend optreden van de exotische 

dansgroep “Kareocas do samba” 

MAANDAG 11 AUGUSTUS
19.00 uur Diverse Drumshows en drumworkshops
21.00 uur Optreden DJ ”Back to the” jaren 70/80

Show

DINSDAG 12 AUGUSTUS
19.00 uur Smartlappenkoor “Efkes Anders” 
20.00 uur Band “Tu-ta-tuut roadshow”

WOENSDAG 13 AUGUSTUS
14.00 uur Braderie met oude ambachten, vele

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

VRIJDAG 15 AUGUSTUS
17.00 uur “Street Tennis” waarbij het Kerkplein

wordt omgetoverd tot Tennisarena
20.30 uur Live muziek door de formatie 

“The Support Act”

ZATERDAG 16 AUGUSTUS
17.00 uur Demonstraties Trampolinespringen
17:30 uur Playbackshow, talentenshow en soundmix-

wedstrijd afgewisseld met live muziek
van “Don’t shoot the piano player” 

Een week gein op het plein
alle dagen gratis entree

www.reurlsepompdagen.nl
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Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Boeskoolblad: Blad van witte kool.
"'n Boeskoolblad met roepen, door kö'j zo good van poepen."

B. Rief-Rieve: Kwistig, spilziek. 
"Neet zo rief met de botter, der mot nog meer breudjes esmeerd
wodn."

C. Stribbelderi'je: Bekvechterij, onenigheid. 
"Dee twee hebt staoreg stribbelderi'je met mekare."

Bloeiende borders, grote gazons, vele
oude bomen, beelden en unieke door-
kijkjes naar het Achterhoekse land-
schap, zorgen er voor dat de tuinen
van de Wildenborch met recht tot één
van de mooiste tuinen (in Engelse stijl

) van Nederland behoren. In de tuinen
treft het publiek onder andere een
unieke libanonceder die in de 18e
eeuw is geplant door de bekende dich-
ter A.C.W. Staring, die zoals wellicht
bekend vele jaren op het kasteel de

Wildenborch heeft gewoond. De tui-
nen zijn op zondag 31 augustus van
10.00 tot 17.00 uur geopend. Honden
zijn niet toegestaan. 
In het koetshuis is koffie en thee ver-
krijgbaar. Daar is ook een kleine expo-
sitie van kasteel de Wildenborch en
haar bewoners vanaf de middeleeu-
wen tot heden.

'De tuinen in nazomerpracht'

Open tuindagen op Buitenplaats
kasteel de Wildenborch

Zondag 31 augustus zullen de schitterende tuinen van kasteel de Wilden-
borch, voor de laatste keer dit jaar, voor het publiek worden opengesteld.

Voorgaande jaren is dit evenement al
georganiseerd door Pax, Zelhem,
Steenderen,  Baak, en de laatste 2 jaar
door Keyenburgse Boys.  Naast het or-
ganiseren,  is het voor S.V. Veldhoek
ook de eerste keer dat ze deelnemen
aan het toernooi.  Voor hen dus een
grote uitdaging om alles zo goed mo-
gelijk te laten verlopen, zodat ze met
z'n allen straks terug kunnen kijken op
een geslaagd evenement. Het toernooi
vindt plaats op sportcomplex de Veld-
hoek gelegen aan de Varsselseweg 55.

Op de dinsdag en de donderdag avond
vinden de voorrondes van de heren
teams plaats. Aanvang 18.45 uur. Za-
terdag ochtend zullen de dames
teams hun wedstrijden spelen voor
het kampioenschap. Aanvang 9.30
uur. 's Middags zullen de heren strij-
den voor hun positie op de ranglijst.
Aanvang 12.30 uur. De prijsuitreiking
zal plaatsvinden na iedere speelronde. 

Alle dagen is er tijdens en na de wed-
strijden gelegenheid voor een hapje
en drankje in de feesttent, met na af-
loop van de wedstrijden muzikale on-
dersteuning van een d.j.  De toegang is
geheel gratis dus laat u niet weer hou-
den om de teams aan te komen moedi-
gen.

POULE INDELING HEREN
POULE A (DINSDAGAVOND)
SV Socii
Keijenburgse Boys
VV Wolversveen
SV Steenderen4
SV Ratti

POULE B (DONDERDAGAVOND)
SV Halle
V en av Pax
VV Zelhem
SV de Veldhoek
ZSV Zelos

POULE INDELING
DAMES(ZATERDAG)
HC 03
SV Steenderen
Keijenburgse Boys
VV Wolversveen4
ZSV Zelos

Bronckhorsttoernooi 2008
Op 12, 14 en 16 augustus is het weer
zover, het jaarlijkse terugkerende
Bronckhorsttoernooi. Dit maal ge-
organiseerd door S.V Veldhoek in
samenwerking met sportcomplex
de Veldhoek.

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

meubilair, maar ook potten en pan-
nen, snuisterijen voor binnen en bui-
ten, gereedschap, speelgoed, dat alles
wordt tegen aantrekkelijke prijzen in
de verkoop gedaan. 

Verder zijn er ook boeken, LP’s en cd’s
te koop. Tijdens de veiling staat de
koffie klaar. De locatie de ‘Bonen-
kamp’ is middels bordjes vanuit alle
richtingen aangegeven. 
De veiling begint om 9.00 uur en duurt
tot tot 15.00 uur.

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

Het romantische landhuis is gelegen
in een mooi park, ingebed in het Ach-
terhoeks coulisselandschap ten wes-
ten van Ruurlo. 

Normaliter is het moeilijk te benade-
ren: alleen vanaf de Wiersse Allee is,
via een lange oprijlaan, een doorkijkje
op het landhuis mogelijk. Hier is ook
het begin- en eindpunt van deze wan-
deling.

Het verleden van het landgoed heeft
zo zijn geheimen: de historische bron-
nen zijn niet altijd even duidelijk. In
1288 heette het landgoed Wedersche,
later werd het Wyrsche en Wyersch. 

Het huidige De Wiersse is 300 ha groot
en omvat het park rond het huis, bos
en agrarisch gebied. Het huis heeft in

de loop der eeuwen vele verbouwin-
gen en uitbreidingen ondergaan en is
nu een statig 18de eeuws landhuis. 

Tuin- en parkaanleg hebben altijd veel
aandacht en toewijding van de bewo-
ners gehad. Het beheer van Victor de
Stuers, bekend om zijn stimulerende
activiteiten voor de monumentenzorg
in ons land en zijn dochter Alice en
haar man William Edward Gatacre
hebben het landgoed het huidige aan-
zien gegeven. Hun zoon en zijn echt-
genote hebben dat beheer met en-
thousiasme voortgezet. 

De wandeling begint om 14.00 uur te-
genover het kasteel aan de Wiersse Al-
lee en duurt ongeveer 2 uur. Er is een
korte koffiepauze bij het koetshuis, in
het hart van dit fraaie landgoed. Deel-
name is gratis evenals parkeren langs
de Wiersse Allee.

VOOR NADERE INLICHTINGEN: 
Ger Mengerink, tel. (0573) 45 35 66.

Wandeling op landgoed De Wiersse
Op zondag 10 augustus organiseert
de IVN-afdeling Noord/Midden
Achterhoek een wandeling over en
rond het landgoed De Wiersse.

Aanmeldingsformulier
dhr / mw (naam 1) ........................................................................................................................................

geboortejaar................................................................................................................................................................

adres........................................................................................................................................................................................

postcode ................................................................................ plaats......................................................................

telefoon ..............................................................................................................................................................................

dhr / mw (naam 2) ........................................................................................................................................

geboortejaar................................................................................................................................................................

adres........................................................................................................................................................................................

postcode ................................................................................ plaats......................................................................

telefoon ..............................................................................................................................................................................

geeft/geven zich op voor:   
gaarne aantal kaarten en uw keuze(s) aankruisen
We hebben een optie op 1e rangs plaatsen.
AANTAL
[    ] 25 oktober 2008

prijs € 25,00; Hanzehof te Zutphen
Arsenicum en Oude Kant (thriller)

[    ] 4 december 2008
prijs € 25,00; Hanzehof te Zutphen
Introdans Strawinski swingt (ballet)

[    ] 4 februari 2009
prijs € 40,00; De Storm” te Winterswijk
De musical “Piaf”

[    ] Museumbezoek (aankruisen bij belangstelling)
*Alle prijzen zijn inclusief busreis, inleiding en koffie/thee.

Totaal aantal kaarten ........................................................................................................................

Totaal prijs              € ....................................................................................................................

Machtiging
Hierbij machtig ik de werkgroep Kunstbus Gelderland
Hengelo/Steenderen, om eenmalig de deelnemersbijdrage
Kunstbus 2008/2009 van mijn (post)bankrekening te 
innen door middel van een automatische incasso.

Mijn (post)bankrekeningnr.......................................................................................................

Datum ........................................................................................................................................................................

Handtekening..................................................................................................................................................

De Kunstbus gaat dit jaar voor het zesde seizoen van start.
U kunt zich opgeven voor één of meer activiteiten door 
het aanmeldingsformulier in te vullen, af te knippen 
en in te leveren bij, of op te sturen naar:
Werkgroep Kunstbus Hengelo/Steenderen.

Steenderen: Mevrouw Horstink tel. 0575 - 451290
Kastanjelaan 19

Hengelo: Mevrouw van Dijke tel. 0575 - 461166
Kastanjelaan 4

Keijenborg: Mevrouw Beunk tel. 0575 - 461489
Koldeweiweg 21 

U krijgt een bevestiging van uw inschrijving na inning 
van uw betaling door middel van de automatische incasso.
De inschrijvingen worden behandeld op volgorde van
datum van aanmelding. 
De inschrijvingen sluiten op 30 augustus 2008.
N.B. Bij verhindering kan het reeds betaalde bedrag niet
teruggegeven worden. Wel kunt u iemand anders in uw
plaats laten meegaan.

Bij voldoende belangstelling (minimaal 40, maximaal 
50 personen) rijdt er voor iedere activiteit één Kunstbus.
In het voorjaar van 2009 zouden wij met de Kunstbus
weer naar een museum kunnen gaan. Afgelopen jaar was
daar grote belangstelling voor.

De Kunstbus wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de gemeente Bronckhorst via de SSWB
(Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst).

Wanneer u meer informatie over het programma wilt hebben,
kunt u een folder ophalen bij leden van bovengenoemde 
Werkgroep.

De inschrijvingen worden behandeld op volgorde van
datum van aanmelding.
Wacht dus niet te lang met opgeven.

Werkgroep Kunstbus Hengelo/Steenderen

Advertorial

De Kunstbus Gelderland Hengelo/Steenderen  
Programma 2008-2009



Henk Reurink, hoofdscheidsrechter
nam een belangrijke beslissing door
deze hoogstaande wedstrijd over 64
ronden met tien ronden in te korten.
In de grote ‘meute’ zes skeeleraars die
inmiddels één ronde voorsprong had-
den genomen. Dat waren de latere
winnaar Durk Fabriek uit Heeren-
veen, Willem Hut en Rob Hadders uit
Groningen, Hermen van der Wal uit
Urk, Arjan Mombarg uit Vorden en de
Belg Frank Fiers. Toen Henk Reurink
zijn beslissing had genomen (vlak voor
de wedstrijd besliste hij ook al dat de
skeeleraars in verband met het natte
wegdek nog van wieltjes mochten wis-
selen) en microfonist Jan van der Meu-
len bekend maakte dat het peloton
(waarin de koplopers waren opge-
slokt) over vijf ronden zou worden af-
gevlagd, prachtig om te zien hoe het
zestal als een soort gentlemen-agree-
ment bij elkaar kroop, elkaar aan keek
om er vervolgens voor het publiek (en
in de eerste plaats voor zich zelf) nog
twee laatste ronden uit te persen. Wie
zou de overwinning in deze elfde etap-
pe van de World on Wheels opeisen?

Het werd een adembenemende eind-
sprint die Willem Hut met succes voor
zijn ploeggenoot Durk Fabriek aan-
trok. Vordenaar Arjan Mombarg
kwam enkele centimeters tekort en
moest genoegen nemen met de derde
plaats, waarmee de Vordenaar tegelij-
kertijd aantoonde, nog steeds bij de
skeelertop van Nederland te behoren.
Indien er deze avond in Otterlo een
prijs voor de meest strijdlustige renner
zou zijn uitgeloofd dan was deze be-
slist een prooi geworden voor de ‘vete-
raan’ uit Vorden. Hij reed een formida-
bele wedstrijd. In het begin hield hij
zich achter in het peloton koest, ter-
wijl de spaanders er vooraan al vanaf
vlogen. Nederlands kampioen Gary
Hekman, Sjoerd Huisman en Karlo
Timmerman gooiden beurtelings de
knuppel in het hoenderhok, zonder
daarbij aan het peloton noemenswaar-
dige schade aan te richten. Neder-
lands kampioen Gary Hekman, knal-
de in het heetst van de strijd tegen de
trottoir rand. Hij bleef op handen en
voeten bijna vallend toch overeind,
kromde de rug en sloot weer aan. Het
tempo bleef hoog en het publiek ge-
noot.

Vervolgens meldde Arjan Mombarg
zich ook aan de kop van het peloton.
Toen hij daar circa tien tot twintig

ronden, ‘tempo bepalend’ had gere-
den ontstak Arjan het vuurtje. Hij ont-
snapte met in zijn kielzog Hut, Fa-
briek, van der Wal, Hadders en de Belg
Fiers. Het zestal bouwde ronde na ron-
de een voorsprong op. Eerst 20 secon-
den, 30 seconden, 50 seconden. Sjoerd
Huisman, ploeggenoot van Arjan
Mombarg hield het koppie er goed bij.
De man uit Andijk nestelde zich aan
de kop van het peloton en verrichte op
die manier ‘knechtenwerk’ voor zijn
ploegmakker. Sjoerd Huisman: ‘ Dat
was ook duidelijk mijn opzet, eerst
temporiseren. Toen ik zag dat Arjan
het peloton bijna had ingehaald heb
ik mij laten’zakken’ en hebben we sa-
men de aansluiting met het peloton
gerealiseerd, zodat ‘Mompie’ een ron-
de voorsprong kon pakken.Dat geluk-
te voortreffelijk’, aldus Sjoerd.

Arjan Mombarg kon op dat moment
niet ‘door trekken’ waardoor het
kwintet achter hem kon bijsluiten, zo-
dat die ook een ronde voorsprong kon-
den pakken. Arjan Mombarg na af-
loop:’Sjoerd heeft vanavond fantas-
tisch werk voor mij verricht. 

De samenwerking in de kopgroep liet
aanvankelijk wat te wensen over,
maar gelukkig zag iedereen in dat,
wilden we onze voorsprong behou-
den, we wel moesten samenwerken. Ik
ben dik tevreden met mijn derde
plaats. Jammer dat ik vlak voor tijd
een klein duwtje kreeg waardoor ik
heel even uit balans raakte, daardoor
ik net de tweede plek misliep. Ik heb
vanavond in ieder geval laten zien, dat
ze in Nederland nog niet van mij af
zijn’, aldus een lachende Mombarg.

Erik Hulzebosch was na afloop trots
op zijn maatje Mombarg. “Bij dit soort
wedstrijden begint het toch weer te
kriebelen, wat hebben de mannen
vanavond fantastisch gereden’, zo
sprak de man uit Gramsbergen die de
wedstrijdsport (althans wat het skeel-
eren betreft) vaarwel heeft gezegd. Af-
gelopen zaterdag niet. Toen bond hij
de skeelers nog een keertje onder. 

In een wedstrijd over één ronde, met
als inzet een gouden skeelerschoen ter
waarde van duizend euro, versloeg hij
oud-Olympisch schaatskampioen Ge-
rard van Velde in een ijzersterke eind-
sprint. Bij de dames hetzelfde recept,
daar versloeg Gretha Smit de schaat-
ser Marja Vis met duidelijk verschil.

Fraaie podiumplek voor 'The Man of the Match'!

Enkele duizenden toeschouwers 
zagen Arjan Mombarg schitteren

Zaterdagavond 2 augustus. De klok geeft exact 21.30 uur aan. Uit de don-
kere wolken daalt inmiddels een miezerig regentje neer in de straten van
Otterlo. De straatlantaarns gaan aan, de (bijna) duisternis neemt bezit van
het Veluwse dorp. Nog steeds denderen de skeeleraars, de top van Neder-
land, de mannen van The World on Wheels competitie, over het 600 meter
lange parcours. Een herolsche strijd in een hoog tempo, met een gemid-
delde snelheid van circa 37 kilometer per uur op een bochtig en nat cir-
cuit. De paar duizend toeschouwers die het circuit door ‘hartje’ Otterlo
omzoomden, hielden de adem in tijdens deze wellicht fraaiste wedstrijd
in dit skeelerseizoen. De skeeleraars schenen geen last te hebben van de
invallende duisternis en de motregen. De jury wel, in het ‘gedrang’ waren
de rugnummers niet goed meer te zien en wat het allerbelangrijkste was,
de veiligheid (kans op valpartijen) voor de skeeleraars dreigde in gevaar te
komen.

Arjan Mombarg links en Frank Fiers (Belg) rechts.

Menig bezoeker stond zich af te vra-
gen waar ze als eerste of als laatste
naar toe zouden gaan want het aan-
bod was enorm. Kinderen, volwasse-
nen of ouderen hadden volop keuze
want voor iedereen was er wel iets van
zijn/haar gading te vinden. Degene die
al eens eerder een voorstelling van de-
ze of gene gezien had zocht ook heel
bewust deze weer op: “Een paar weken
geleden heb ik ze in Winterswijk ge-
zien en ik ben bewust hierheen geko-
men om het nog een keer te beleven”,
aldus een bezoeker die met volle teu-
gen genoot van een voorstelling. “Nu
zijn er nog meer voorstellingen die ik
vorige keer niet gezien heb en die pik
ik nu mooi mee. En als je nagaat dat
het allemaal ook nog eens gratis is,
dan mag je je dit niet laten ontgaan”,
aldus deze enthousiaste bezoeker. 

Bezoekers uit het hele land
Op diverse plaatsen in het centrum
stonden caravans waar programma-

boekjes uitgedeeld werden en waar de
mensen gevraagd werd war ze van-
daan kwamen. Deze plaatsen werden
dan handmatig genoteerd zodat ieder-
een kon zien waar het publiek van-

daan was gekomen. Veel mensen die
in deze regio op vakantie zijn namen
de moeite om een kijkje te komen ne-
men en zij zijn zeker niet teleurge-
steld naar huis gegaan. 

Bij de diverse podia was de belangstel-
ling groot, of het nu muziek of theater
was. Quasi Modo trok veel belangstel-
ling op het podium bij Antoniushove
van zowel jeugd als volwassenen en
het was niet duidelijk wie er het mees-
te van genoten. Begin van de middag
stond Frank Los op het podium op het
Doppenplein en met zijn gedichten
voor jong en oud kreeg hij de lachers
op zijn hand. Maar ook de acrobati-
sche toeren trokken enorm veel be-
langstelling en het applaus was dan
zeer terecht. Humor was er ook volop
en dat werd enorm gewaardeerd. 
Binnen de kotste keren stond het pu-
bliek rijendik opgesteld om maar
niets te missen van hetgeen er ge-
bracht werd. Bij menige voorstelling
werd het publiek betrokken bij het ge-
heel. Dat was zeker ook het geval bij
het salsa dansen op het Marktplein.
Heel wat bezoekers kennen nu deze
dans omdat ze die geleerd hebben on-
der het toeziend oog van de vele toe-
schouwers die zich veilig teruggetrok-
ken hadden op de terrassen op de
Markt. 

Straattheater
Wie in het dorp liep kon plots een aan-
tal giraffen of een aantal sprookjesfi-
guren tegenkomen, steltlopers van Te-
atro Pavana die regelmatig hun op-
wachting maakten tussen het publiek.
Zelfs voordat ze hun ronde gingen ma-
ken trokken ze al veel publiek wat me-
nigeen stond vol belangstelling te kij-
ken hoe zij in hun kleding werden ge-
hesen. 

Muziek
De muziek was deze dag enorm veel-
zijdig: de Afrikaanse muziek van Zou-
manna Diarra en Sylvia van Swieten
op de Bonifatiushof, Celtic Wind op
het podium tegenover De Koppelpaar-
den en de swingende muziek van Cai-
man kregen allemaal de waardering
die ze verdienden. 

Terwijl de regen bleef vallen was het
toch nog lang gezellig op de Markt; de
muzikanten stonden hoog en droog
op het podium terwijl het publiek
zich verschuilde onder de opgestelde
parasols en ondertussen genoot van
een lekker drankje onder het genot
van meeslepende muziek.

Het centrum van Lichtenvoorde
stond afgelopen zondag bol van
straattheater en muziek. Op de
tien podia was het een komen en
gaan van verschillende artiesten.
Om alles te kunnen zien en vooral
te beleven was de dag te kort. Het
was jammer dat de regen soms
roet in het eten gooide maar zodra
het weer droog was gingen de voor-
stellingen gewoon door, alhoewel
op een ander tijdstip als vermeld
in het programma.

Een middag en avond volop straattheater en muziek

Achterhoek Spektakel Toer
in Lichtenvoorde
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DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

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

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

Bij ons complete beregenings-
installaties incl. puls spuiten
ZONDER WATERBALLET

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

www.bulten-techniek.nl

Handelsonderneming

Willie Waenink

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink

Jan Bosman
KLIMMATERIALEN

Oude Varsselseweg 6  7255 MC  Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 28 76  Fax (0575) 46 51 14
Mob. 06 22 515 644

Wienese ladders, trappen, 
rolsteigers, werkbruggen

DE GROOTSTE TEGELVERKOOP IN GELDERLAND

MEGA TEGELVERKOOP
VAN VELE TOPMERKEN WAND- EN VLOERTEGELS

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

OPEN:

ma. t/m do. 8.00 - 18.00 uur

vrij. 8.00 - 21.00 uur

zat. 9.00 - 16.00 uur

Den Sliem 85 Groenlo Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl

www.bettingressing.nl

DE GEHELE BOUWVAK OPEN!

ZOMERVAKANTIE ACTIE

15%
KORTING

* uitgezonderd lopende acties en projecten

OP ALLE VOORRAAD
TEGELS

ZAT. 9 T/M 16 AUG.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

VOORRAAD

±40.000 M
2

Vanuit haar vestiging in Ruurlo ontwerpt, produceert en installeert Metos groot-
keukenapparatuur en vaatwerkspoelmachnines, zowel voor de verzorgingssector
als voor bedrijfsrestaurants en horeca.

Kitchen Intelligence geeft aan dat Metos actief met haar klanten meedenkt en
daardoor oplossingen creeert met het doel meer tijd vrij te maken voor de maal-
tijdenbereiding.

Metos is marktleider in Nederland en heeft ca. 145 enthousiaste personeels-
leden om haar klanten dagelijks van dienst te zijn.

Ter ondersteuning van ons serviceteam die werkzaam is bij onze klanten in
Nederland en omringende landen zoeken wij een enthousiaste

COÖRDINATOR SERVICEDIENST

Wij denken aan iemand met:
• MBO wtb of electro, of gelijkwaardig
• Administratieve vaardigheden
• Talen Engels en Duits – vlot spreken
• Enige jaren ervaring met werken in de buitendienst
• Woonachtig binnen een afstand 25 km rondom Ruurlo geniet de voorkeur

Functie beschrijving:
• Verantwoordelijk voor de voorbereiding, aansturing en begeleiding van meerdere

servicemonteurs die in het veld opereren
• Zorgdragen voor het aannemen, behandelen en optimaal coordineren van alle

servicemeldingen
• Registratie, planning en toewijzing van de servicemeldingen
• Storingen aannemen van klanten op een servicegerichte en representatieve wijze
• Verantwoordelijk zijn voor het openen, voorbereiden en afsluiten van een service-

order, reparatie, revisie, restwerk of andere werkzaamheden
• Fungeren als spil tussen de klanten, monteurs, inkoop, magazijn en verkoop

Geboden wordt:
• Ruime opleidingsmogelijkheden
• Een passend salaris
• Een enthousiaste club collega’s

Voldoe je aan bovenstaand profiel of ken je mensen die hieraan voldoen, 
reageer dan snel door een CV naar ons toe te sturen vóór 29 augustus 2008.

Sollicitaties richten aan: 
Schriftelijk: Metos BV, t.a.v. personeelszaken,
postbus 25, 7261 AA te Ruurlo,
Voorkeur per email: pz@metos.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met mevrouw R. klein Selle, telefoonnummer
0573-458530

BERENDSEN DREMPT

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS
• Aanhangwagens
• Paardentrailers
• Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw
• Onderdelen
• Reparatie alle merken trailers

Hoefkensestraat 16a, Drempt.
Telefoon (0313) 47 63 11 / Mobiel 06-53842907

Veevoederhandel

H. Vlogman

Zutphenseweg 125

7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

uw sport- of

hobbykonijnen

kerngezond houden?

Voer uw konijnen ook het

geheim van vele topfokkers;

de smakelijke

konijnenmuesli van Garvo

Alfamix Konijn

tevens Alfamixen voor schapen,
geiten en varkens verkrijgbaar.profess ionele  voeding voor  d ieren



Vandyck Royal, Vossen
en Linolux

Effen en gestreepte baddoeken
in vele kleurstellingen.

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

HOESLAKENS KUSSENS
Cinderella 100% katoenen

hoeslakens
in vele kleuren

80/200 van 13,95 voor 10,95

90/200 van 14,95 voor 11,95

90/220 van 15,95 voor 12,95

140/200 van 21,50 voor 14,95

160/200 van 22,95 voor 17,95

180/200 van 27,95 voor 19,95

180/220 van 29,50 voor 22,95

slopen 60/70 2 stuks nu 9,90

Cinderella lakens
100% katoen

160/260 van 16,95 voor 12,95

200/260 van 24,95 voor 19,95

240/260 van 27,95 voor 21,95

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/200 van 14,95 voor 9,95

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

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

180/200 van 23,95 voor 19,95

Waterbed XL van 29,95 voor 24,95

Satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

80/200 van 23,95 voor 19,95

80/200 van 24,95 voor 21,95

140/200 van 34,95 voor 28,95

160/200 van 39,95 voor 32,95

180/200 van 42,95 voor 35,95

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

Perkal hoeslakens
van egyptische gekamde katoen

80/200 van 31,95 voor 17,95

80/210-220 van 34,95 voor 19,95

90/200 van 34,95 voor 19,95

90/210-220 van 38,95 voor 22,95

140/200 van 44,95 voor 26,95

160/200 van 49,95 voor 29,95

180/200 van 54,95 voor 32,95

180/210-220 van 58,95 voor 34,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 pers. van 29,95 voor 19,95

2 pers. van 42,95 voor 27,95

litsjum. van 48,95 voor 34,95

onderslopen 60/70 nu 2 voor 12,95

Synthetisch hoofdkussen gevuld
met hollevezel en voorzien van rits,
100% katoenen tijk.

van 22,50 nu 14,95

Synthetisch kussen gevuld met luxo-
rel en een katoenen tijk, anti-aller-
gisch, goed wasbaar en bij te vullen.
van 32,95

nu 22,95 p/st. 2 voor 39,-

Stevig eendenveren kussen
1400 gr. met 100% katoenen tijk.

van 39,95 nu 29,95

15% dons Boxkussen koel, stevig
met opstaande rand.

van 69,95 nu 49,95

Cool Touch kussen anti-allergisch,
tijk met natuurzijde.

van 37,95 nu 2 voor 49,95

Traagschuim neksteunkussen met
wasbare hoes met nekrol.

van 99,- nu 69,-

3 kamer kussen Comfort de luxe
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits.
van 79,95

nu 54,95 p/st. 2 voor 99,-

PARTIJ BADJASSEN
Vanaf 19.95

Kinder badjassen vanaf 14,95

Zomer badjassen vanaf 29,95

ZOMER
opruiming

Saunadoeken
2 meter lang in diverse kleuren

Van 24,95 Nu 14,95

Vandijck badmat
(Lussenmat) 100%katoen.

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

Prestige badgoed
in vele kleuren zowel gestreept als effen

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

DUIZEND DEKBEDSETS
met kortingen tot 70%

1 persoons van 85,- nu vanaf 19,95
2 persoons van 115,- nu vanaf 29,95
Litsjumeaux van 135,- nu vanaf 29,95

KATOEN
(wasbaar)

1 pers. van 49,95 nu 29,95

1 pers. van 54,95 nu 34,95

2 pers. van 79,95 nu 49,95

litsjum. van 89,95 nu 59,95

litsjum. van 99,95 nu 69,95

ZIJDE (vochtregulerend
en wasbaar)

van 54,95 nu 34,95

van 59,95 nu 39,95

van 89,95 nu 54,95

van 99,95 nu 64,95

van 109,95 nu 69,95

90% DONS

(licht en soepel)

van 115,- nu 59,95

van 129,- nu 69,95

van 169,- nu 99,95

van 199,- nu 109,95

van 225,- nu 119,95

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

Partij dekbedden
Sythetische 4-seizoenendekbed
BODY COMFORT met Treviravezel
60º wasbaar.
1 pers. 140/200 van 139,- voor 69,-
1 pers. xl 140/220 van 159,- voor 79,-
2 pers. 200/200 van 199,- voor 99,-
litsjum. 240/200 van 239,- voor 119,-
litsjum. xl 240/220 van 259,- voor 129,-

1 persoons 4-seizoenen 90% dons
140/200 dekbedden van 169,-

nu slechts 99,95

1 persoons 4-seizoenen 90% dons
140/200 van SUPERKWALITEIT
POOLSE DONS van 299,- voor 179,-

1 persoons 90% dons enkel
140/200 van A KLASSE dons
van Yves Delorme van 329,- voor 199,-

BADGOED

DEKBEDSETS

ZOMERDEKBEDDEN

DEKBEDDEN
Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.

1 pers. 140/200 van 79,- voor 45,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 69,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 79,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 89,-

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

Donzen dekbedden
65% eendendons 4-seizoenendekbed.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 99,-
1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 115,-
2 pers. 200/200 van 249,- voor 159,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 179,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 199,-

4-seizoenen donsdekbed, 95% zachte
ganzendons, carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 379,- voor 219,-
1 pers. xl 140/220 van 439,- voor 239,-
2 pers. 200/200 van 559,- voor 349,-
litsjum. 240/200 van 679,- voor 399,-
litsjum. xl 240/220 van 799,- voor 439,-

KEUKEN
Keukensets keukendoek + theedoek

ELIAS, DDDDD + Jorzolino va. 4,95

Halflinnen theedoeken NU 3,95

Linnen glazendoek NU 4,95

Ovenwanten Elias 2 voor 7,95

Pannenlappen Elias 2 voor 3,95

Vaat/werkdoeken 4 voor 5,-
Keukenschorten vanaf 9,95 p.st.

STRANDLAKENS
Keuze uit wel 100 dessins

Strandlakens
vanaf 19,95

Kinder strandlakens
vanaf 9,95

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