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Bruidegom Gerrit, geboren en geto-
gen Vordenaar, wilde vroeger aanvan-
kelijk timmerman worden. Aangezien
hij nog naar school moest ging hij
eerst tijdelijk, althans dat was de be-
doeling, bij de coöperatie werken. Het
‘tijdelijke'; werd definitief, want de
toen 14-jarige Gerrit bleef tot aan het
moment dat hij op 58-jarige leeftijd
van de VUT gebruik kon maken, daar
werken.
Gerrit: ‘Ik heb altijd met heel veel ple-
zier bij de coöperatie gewerkt. Meel
wegbrengen, veel rijden met de bulk-
wagen. Ook aardappels stomen en bij
de boeren vergif spuiten (ter bestrij-
ding van het onkruid) en het lossen

van kolen, dat hoorde allemaal bij
mijn werk’, zo zegt Gerrit. ‘De periode
dat Gerrit druk in de weer was met ko-
len lossen, kan ik mij nog zeer goed
herinneren, want dan leek hij bij
thuiskomst precies op Zwarte Piet’, zo
vult Antje lachend aan. Intussen gaat
tijdens het gesprek met het bruids-
paar de telefoon, kleindochter Anja
aan de lijn: ‘ Staat opa mooi op de fo-
to’, zo vroeg Anja. ‘Nee zegt opa Gerrit
met een kwinkslag, de foto moet nog
gemaakt worden’! Toen hij even later
daadwerkelijk met zijn Antje op de fo-
to ging, knikte hij tevreden.
Bruid Antje is opgegroeid in het
buurtschap Warken, in de gemeente

Warnsveld. Direct na het huwelijk met
haar Garrit ging het paar aan de Stati-
onsweg in Vorden wonen. Daar heb-
ben zij 25 jaar gewoond en momen-
teel zijn ze ook al weer bijna 25 jaar ge-
lukkig samen aan de Almenseweg.
Antje: ‘En hoe ging dat vroeger, eerst
kinderen dus thuis als moeder en
huisvrouw. Een kinderopvang was er
toen nog niet’, zo zegt ze gekscherend. 
Toen de kinderen groot waren ging
Antje wel buitenshuis werken, 20 jaar
lang als interieurverzorgster bij de
PTT. Toen ze 61 jaar was volgde Antje
een tekencursus. Het resultaat van die
cursus mag er zijn. In de kamer hangt
onder meer een prachtige tekening
van kasteel Vorden. Het gouden paar
heeft drie kinderen: Annet, Gerrit en
Nico Freddy en zeven kleinkinderen
Tjeerd, Didie, Anja, Rudi, Roy, Ellen en
Wouter.

Gerrit en Antje Huetink 50 jaar getrouwd

Afgelopen donderdag vierden Gerrit (75) en Antje Huetink (74) hun 50-jarig
huwelijksfeest. Zoals te doen gebruikelijk in de gemeente Bronckhorst
kwamen er twee raadsleden (Anny Rexwinkel en Henk Onstenk) namens
de raad het gouden paar hun gelukwensen aanbieden.

De reis begon in de vroegte van 12 au-
gustus. Via het vliegveld van Düssel-
dorf vlogen zij naar de Spaanse zon
waar zijn hadden gereserveerd in de
club Cala Barca. De hele week hebben
er diverse voorbereidingen plaatsge-
vonden voor het huwelijksfeest van Ali
en Wim. 

Op de avond voorafgaand aan de dag,
hebben de buren (kinderen en klein-
kinderen), traditie getrouw het appar-
tement "mooi gemaakt" met roosjes
en het welbekende "Hulde aan het 50-
jarig bruidspaar" kaart.

De grote dag begon met een uitge-
breid ontbijtbuffet met een gezellig
stukje live muziek. Hier werden diver-

se kaarten van familie, vrienden en be-
kenden geopend, die waren meege-
smokkeld in het vliegtuig. Na het ont-
bijt ging het hele gezelschap, 18 man
groot, naar de filmzaal waar werd ge-
noten van koffie met gebak. Hier werd
tevens een film vertoond waar velen
een video boodschap hadden inge-
sproken.

Na deze vertoning ging men in een
tweetal busjes en is er een rondreis ge-
maakt over het eiland, wat 's avonds
werd afgesloten met een diner in de
openlucht.

Dinsdag 22 augustus keerde het
bruidspaar en familie weer terug in
Vorden.

50-jarig huwelijk 
Wim en Ali Polman

Op vrijdag 18 augustus jl. waren Ali en Wim Polman 50 jaar getrouwd. Om
eens deze dag anders te vieren dan anders, besloten zij met hun kinderen,
kleinkinderen en broer af te reizen naar het Spaanse Mallorca.

Bel nu voor een afspraak:
Doetinchem: (0314) 34 16 00 - Winterswijk: (0546) 51 38 46

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

OUDE OPEL?
Nieuwe beurt. Nu v.a. 148,50. Met gratis APK!

Geldig tot bouwjaar 1999.

Achtkastelen
fietstocht
Woensdagmiddag 30 augustus
wordt er onder deskundige
leiding een fietstocht langs
de Vordense kastelen georga-
niseerd. 

Een tocht met een lengte van cir-
ca 33 kilometer. 

De start is om 13.30 uur vanaf de
VVV winkel aan de Kerkstraat. 

Daar vindt vanaf 13.00 uur ook
de kaartverkoop plaats.

Irene Enzlin begon toen zij vier jaar
was met cello spelen. Sinds drie jaar
heeft ze les van Yke Viersen. Irene
speelt op een heel bijzondere 3/4 cello,
gebouwd door Annelies Steinhauer en
dit instrument is haar ter beschikking
gesteld door het Nationaal Muziek
Fonds. Zij spelen het volgende pro-
gramma: van Niels W.Gade Tonestyk-

ker I opus 2. De Deense organist
N.W.Gade was een goot bewonderaar
van Mendelssohn. Toen deze directeur
werd van het Conservatorium van
Leipzig werd Gade uitgenodigd om er
docent compositie te worden. Gade
schreef slechts enkele orgelwerken.
Duidelijk is de stijl van Mendelssohn
te horen."Tonstykker I" is de eerste uit

Bijzonder concert Muziek Dorpskerk
Op donderdagmiddag 24 augustus aanstaande is er een bijzonder concert
in de Dorpskerk te Vorden. Gert Oldenbeuving, de stadsbeiaardier uit Zut-
phen en organist te Aalten, bespeelt het Lohmanorgel en neemt de jonge
Zutphense celliste Irene Enzlin (1993) mee. Zij brengen een heel bijzonder
programma waarbij Irene een tweetal werken ten gehore brengt waar-
mee zij vorig jaar de finale won van het prestigieuze Nationaal Concours
waardoor zij "Nationaal jong Talent 2005" werd.

een reeks van drie. Een feestelijke pre-
lude. Hierna volgt van Mendelssohn-
Bartholdi een Thema mit Variationen.
Het gespeelde werk heeft iets weg van
Mendelssohns beroemde "Lieder ohne
Worte". Een zangerig thema met or-
gelachtige variaties. Hierna van Ber-
nard van den Sigtenhorst-Meyer de So-
nate voor violoncel-solo, opus 25. Ver-
volgens van M. Surzyulski Chant tris-
te, opus 36. Van de Poolse componist
Surzyulski is niet veel bekend. Zijn
werk benadert in hoge mate de klank-
kleur van theater-orgelmuziek. Sfeer-
vol en met fraaie harmonische wen-
dingen. Hierna van Ivo van Emmerik
Aoûtien voor cello en stem. Het pro-
gramma wordt afgesloten met Varia-
ties en Fuga over een thema van Pur-
cell van Jaques Bonset. Jacques Bonset
was organist van de Evangelische Lu-
therse Oude Kerk te Amsterdam. Hij
was een tijdgenoot van Jan Zwart. Het
werk heeft soms duidelijke "Jan Zwart-
elementen". Met de beide werken van
Van der Sigtenhorst-Meyer en van Van
Emmerik is Irene vorig jaar "Nationaal
jong Talent 2005"geworden. 

Dit concert zal wat langer dan de ge-
bruikelijke 30 minuten duren wordt
gegeven in Dorpskerk op donderdag
24 augustus a.s. om 15.30 uur, de
entree is gratis wel is er een collecte.



Hervormde kerk Vorden
Zondag 27 augustus 10.00 uur ds. J.Kool, (her) bevestiging
en afscheid ambtsdragers, 19.00 uur Zangdienst ds. H. Wit-
mer.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 27 augustus 10.00 uur ds. A.P. de Graaf, Beekber-
gen, 19.00 uur Zangdienst in de Herv. Kerk ds. H. Witmer.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27 augustus 10.00 uur dhr. R. Baauw.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 27 augustus 10.00 uur Eucharistieviering
Mmv Cantemus Domino.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 26 augustus 17.00 uur Woord- en communievie-
ring, volkszang.
Zondag 27 augustus 10.00 uur woord- en communieviering.

Tandarts
26/27 augustus R.C. Boersma, Vorden tel 0575 55 1908.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur. 

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

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: da-
gelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten:
Bewaking (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30
uur en 19.00-19.30 uur. Kinderafdeling: Ouders mogen 24
uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tie-
nerafdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaeco-
logie & Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op be-
zoek 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, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

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

� Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Recht-

streeks verkoop vanuit maga-

zijn, vanaf € 125,- ook B-keus

16 modellen, kijken na tel.

afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

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

Toldijk, tel. (0575) 46 16 70

of 46 37 43.

� Nordic Walking voor be-

ginners (6 lessen € 59,00)

vanaf kasteel Ruurlo. Dins-

dagochtend vanaf 29 augus-

tus 8.30-10.00 uur. Woens-

dagochtend vanaf 23 augus-

tus 18.30-20.00 uur. Zater-

dagochtend vanaf 26 augus-

tus 9.00-10.30 uur. Inlichtin-

gen en aanmeldingen: Ger-

lande Gude, tel. (0573) 45 33

54, mobiel (06) 133 69 804.

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

dag, uw gewicht blijvend on-

der controle met een lach?

Voor informatie en de test

’Weet wat u eet’, bel Jerna

Bruggink, tel. (0575) 46 32 05.

� Cursus Nordic Walking
volgens het authentieke Al-

pha 247 bewegingsconcept.

De lessen worden gegeven

door internationaal gecerti-

ficeerde instructeurs met

de nieuwste instructiemetho-

dieken. Bel (0575) 46 36 03

of (06) 52 08 62 24 of kijk op

www.vitalnowa.nl

� Fietsvierdaagse Ruurlo
29, 30, 31 augustus en 1

september. Afstanden: 25, 40

en 60 km. Er kan ook één

dag gefietst worden. Starten

v.a. 9.00 uur bij de VVV, Kerk-

plein 18.

� Yoga in Vorden, Brum-
men, Groenlo, Eibergen,
D’chem HEILIG PAD in

Warnsveld. tel. (0573) 44 11

38. www.dhanwantari.nl.

� Tweedaagse verkoop
van grote hoeveelheid spul-

len antiek, curiosa, second-

hand en veel leuke rommel-

tjes. Vr. 25 en za. 26 augus-

tus van 10.30-17.00 uur,

Nieuwstad 20, Vorden.

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,

tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.

(06) 51 60 15 16.

� Gezocht: Hulp i/d huis-

houding vrijdagochtend of

middag. Gezocht: Hulp i/d

tuin 1 ochtend of middag in

de twee weken. Moeten

allebei van dieren houden.

Telefoon 0575-550533.

� Bestelservice Aloë Vera
op de braderie te Warnsveld

op 29 en 30 aug. Jannie Nij-

kamp 0575-521316.

� Gestopt met roken? Let op

de weegschaal! Lukt het
niet u gewicht op peil te
houden bel dan snel. Nieske

Pohlmann (06) 54 32 66 69 /

(0314) 64 13 09.

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

tember; afspeelcursus start

20 september; opfriscursus

start 20 september. Nicolette

Loven & Harry Garsen gedi-

plomeerde bridgedocenten.

Aanmelden: (0575) 52 22 75.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

LAST VAN
WESPEN?
Bel voor snel verwijderen

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

Samen
sterk!!
Afslankgroep zoekt

nieuwe leden.

Bel. (0575) 55 18 81

Dagmenu’s
23 t/m 29 augustus 2006

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

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

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

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

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

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

Woensdag 23 augustus
Broccolicrèmesoep/Hollandse biefstuk met kruidenboter,
aardappelen en groente. 

Donderdag 24 augustus
Andijviestamppot met spekjes en een speklapje, jus en zuurgar-
nituur/verse fruitsalade.

Vrijdag 25 augustus
Minestronesoep/urkervispot in een roomsaus, aardappelpuree en
groente.

Zaterdag 26 augustus (alleen afhalen)
Italiaanse cordon bleu, aardappelen en groente/ijs met slag-
room.

Maandag 28 augustus
Gesloten.

Dinsdag 29 augustus 
Wiener schnitzel met gebakken 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

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

Wij wensen u een
fijn oranjefeest!

Vlaai v/d week

Zwitserseroomvlaai 

6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 bruin tijger broden

€ 4,00

Weekendaanbiedingen

Appelstrudel 4 stuks  € 2,99

Weekendschnittje € 6,00

met slagroom en aardbeien 5 pers.

Zaterdag 26 augustus zijn wij tot 12.00 uur geopend.

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

� TUINONTWERP �
� TUINAANLEG (RENOVATIE) �

� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Website: www.besselink-hovenier.nl

E-mail: info@besselink-hovenier.nl



Wij zijn ontzettend blij en gelukkig met de geboorte

van onze zoon en broertje op 10 augustus 2006 om

16.50 uur.

Wij noemen hem

Luuk
Erik en Diana Maalderink-Roeterdink

Michelle, Marloe en Youri

Meeninklaan 31

7255 LD Hengelo (Gld.)

“Vruchthof”

tel. (0575) 46 28 34

Wij zijn ontzettend blij met de geboorte van onze

zoon en mijn broertje

Thom
Marcus Jan Joost

16-08-06

Marco, Saskia en Isa Sessink

Teubenweg 13

7256 AH Keijenborg

tel. (0575) 46 51 19

Peter: Leon Sessink. Meter: Ria Bulten-Peppelman.

Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte van

onze dochter en zusje

Lieke Cathelijne

Zij is geboren op 19 augustus 2006 om 10.52 uur.

Zij weegt 4520 gram en is 53 cm lang.

Stephan, Liesbeth en Thijs van Voskuilen

Biesterveld 22

7251 VS Vorden

0575 - 55 44 73

Bert-Jan Hammers
&

Coby Weenink
gaan trouwen op 1 september 2006 om 10.00 uur in

‘Kasteel Vorden’, De Horsterkamp 8 te Vorden.

Het kerkelijk huwelijk zal worden ingezegend om

11.45 uur in de Nederlands Hervormde kerk, Dorps-

straat 16 te Wichmond.

Hierbij nodigen wij jullie uit op onze receptie van

15.00 tot 16.30 uur in de feesttent aan de Lankhor-

sterstraat 19 te Wichmond.

Adres:

Lankhorsterstraat 19

7234 ST Wichmond

Hierbij willen wij iedereen bedanken die ons 40-

jarig huwelijksfeest op 5 augustus 2006 tot een

onvergetelijke dag hebben gemaakt.

Gerrit en Annie Boers
Vorden, augustus 2006.

Intens verdrietig zijn wij door het onverwachte over-

lijden van mijn lieve vrouw en onze lieve moeder en

oma

Willemien Rossel-Pardijs

in de leeftijd van 67 jaar.

Tonnie Rossel

Gerrit en Nanda

Frederieke

Ria en André

Remko, Frank, Jasper

Joke en Dirk

Manon, Amke, Jochem

“De Pas”

7233 PB Vierakker, 11 augustus 2006

Koekoekstraat 13

De begrafenis heeft woensdag 16 augustus plaats-

gevonden op de Algemene begraafplaats te Wich-

mond.

Lief, zorgzaam, eenvoudig en 

betrokken was jouw leven.

Ankers die je ons hebt meegegeven.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor

ons heeft betekend, delen wij u mede dat, van ons

is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder,

oma en “ouwe-oma”

Arendina Kettelerij-Gaijkhorst
Diene

sinds 15 juli 1997 weduwe van

Hendricus Christian Kettelerij

* Baak, 15 februari 1914 † Vorden, 14 augustus 2006

Onze dank gaat uit naar dr. Haas en de medewerkers

van De Wehme voor hun liefdevolle verzorging.

Wijhe: Annie Heuvink-Kettelerij

Wim Heuvink

Herbert en Cynthia

Sanne, Nick

Rita en Carlo

Merel

Baarn: Herman Kettelerij

Yvonne Kettelerij-Siebelink

Linda en Jason

Helen

Christa en Gerben

Klaas

Correspondentieadres:

Raalterslag 13

8131 WR Wijhe

De uitvaartdienst en begrafenis hebben inmiddels

plaatsgevonden op zaterdag 19 augustus te Vorden.

Bezige handen nu gevouwen en stil

Een leven vol werken, zo was je wil

Nu heb je rust, met lichaam en geest

Vaak zullen we denken aan wat is geweest

Tot ons grote verdriet is volkomen onverwacht over-

leden mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en

oma

Berendina Maria Lebbink-Gotink
Dina

echtgenote van Bernardus Franciscus Lebbink

in de leeftijd van 79 jaar.

B.F. Lebbink

Bennie en Trudy

Esther, Michel

Gerard †

Maria en Henk

Sanne, Roy

Frans en Brigit

Anouk, Nicol

Cilia en John

Denise en Danique, Nicky

21 augustus 2006 

De Delle 23, 7251 AJ Vorden.

Er zal een avondwake worden gehouden op don-

derdag 24 augustus om 19.00 uur in de H. Antoni-

us van Paduakerk te Kranenburg.

De plechtige gezongen uitvaart, waarvoor u wordt

uitgenodigd, zal plaatsvinden op vrijdag 25 augus-

tus om 10.30 uur in voornoemde kerk.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op het

Parochie Kerkhof.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in

restaurant Kranenburg.

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

Na een periode van afnemende gezondheid is van

ons heengegaan onze lieve schoonzuster en tante

Diene Kettelerij-Gaijkhorst

Vorden: H.J. Kettelerij †

S. Kettelerij-Kempers

Vorden: H. Kettelerij

W.J. Kettelerij-Aalderink

Zutphen: H.J.A. Kettelerij

G.W. Kettelerij-Barink

Vorden: J. Kettelerij

H.H. Kettelerij-Wolsink †

Hengelo: J. Cohen-Zieren

neven en nichten

Vorden, 14 augustus 2006.

†

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575) 55 15 14

Mister Steam is te huur bij:

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zèlf 

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister
Steam

BOSVRUCHTEN
VLAAI
GROOT 

€ 
8.95

KLEIN 

€ 
5.95

SUIKER-
BROOD

Nu voor

€ 1.00

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
Wij zijn 28, 29, 30 & 31 augustus gesloten in verband met het plaatsen van een nieuwe oven. 

1 September geldt dan voor 5 broden vanaf € 7,50

BERLINER
BOLLEN

5 voor

€ 2.50

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept



Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld

Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:

• DMC-borduurgarens

• Borduurpakketten 

en -stoffen

• Beiersbont

• Grote collectie haak- en

handwerkboeken

• Brei- en haakgarens

• Viltpakketten 

“De Witte Engel”

• Fournituren

Handwerken

uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, De

Ploeg, Ado of Gardisette

zijn onze garantie voor

een modieus en kleur-

rijk interieur...

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

• Koffie met gebak
• Elke zondagavond warm     

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

perkt spare ribs eten 
€10,= p.p.

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

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

    www.oldelettink.nl 

Spaar 

vanaf maandag 

28 augustus t/m 

zaterdag 28 oktober 

2006 

voor een

Bij besteding van elke € 10,00 krijgt de consu-
ment een GRATIS PAKKETZEGEL. Daarnaast wor-
den op diverse aktieproducten per week de zo-
genaamde ‘SPAARVERSNELLERS’ (extra zegels)
uitgegeven. De zegels kunnen op een speciale
SPAARKAART geplakt worden. 
Deze spaarkaarten liggen voor u klaar in onze
Super de Boer aan de Dorpsstraat in Vorden.

De spaarkaart is met 40 zegels vol. 
Een volle spaarkaart geeft recht op een GRATIS
SUPER DE BOER BOODSCHAPPENPAKKET t.w.v.
€ 40,00.

De consument kan sparen voor meerdere pak-
ketten en kan de volle kaart direct inleveren
voor een gratis pakket.
BOTER BIJ DE VIS!

SPAAR MEE !

GRATIS BOODSCHAPPENPAKKET
t.w.v. € 40,00

YVONNE EN WILBERT GROTENHUYS
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

Shiatsu Therapie
Vage klachten die je leven uit balans brengen. 

Wie kent dat niet. Klachten die niet zomaar op te lossen

zijn met een pilletje. Niet zelden ligt de oorzaak in een

verstoorde energiebalans van ons lichaam. Met shiatsu

therapie is deze natuurlijke balans te herstellen.

Shiatsu werkt bij allerlei (chronische) klachten zoals:

• hoofdpijn/migraine

• rug/nekklachten

• stress

• spierpijn

• vermoeidheid

• slapeloosheid enz.

Shiatsu heeft een zeer ontspannende werking en is zeer

rustgevend om te ondergaan.

De behandeling wordt vergoed door 

verschillende zorgverzekeraars.

Wilt u meer informatie of een 

behandeling op afspraak:

Shiatsutherapeut
Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95, Vorden

Telefoon (0575) 55 65 00

ALZHEIMER
MAG GEEN
NATIONALE

RAMP
WORDEN

GIRO 2502
WWW.ALZHEIMER-NEDERLAND.NL

Vleeswarenkoopje

Gebraden gehakt
en snijworst 2x 100 gram € 1.96

Special

Buono 100 gram € 1.60
Weekaanbieding

Kalkoenschnitzels 100 g. € 0.98

Keurslagerkoopje

Gep. schnitzles
+ GRATIS krieltjes

4 stuks € 5.50

Maaltijdidee

Ajam-pangang
portie 300 gram € 3.49

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl
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Trek in iets anders? Probeer dan onze nieuwe Special, de
Buono. Schnitzel gevuld met verse spinazie, ricotta en

ontbijtspek. Wat u erbij gaat eten? Kijk voor een
maaltijdsuggestie met de Buono in ons magazine Koken
met de Keurslager. Ligt weer gratis voor u in de winkel.



Heel even was Henk Aalderink
woensdag bang dat hij zijn baantje
als burgemeester van Bronckhorst
kwijt zou raken, toen hij op het
weiland nabij kasteel Vorden, de
vroegere bewoner van het kasteel
Berend van Hackfort tegen het lijf
liep. Berend die rond 1500 echt als
jongen op kasteel Vorden en kas-
teel Hackfort woonde, was deze
dag, ruim 500 jaar later, terugge-
keerd op de plek waar het leven
ooit voor hem begon. Berend ont-
kende om in zijn ‘tweede leven’ am-
bities te hebben voor het ambt van
burgemeester. Toen ook de aanwe-
zige Ridder Richard aan Henk Aal-
derink duidelijk maakte dat hij
geen concurrentie had te vrezen,
klaarde het gezicht van de huidige
eerste burger van Bronckhorst dui-
delijk op!

Overigens was Ridder Richard (Ri-
chard Salemink) die normaliter zijn
boterham verdient met zijn ‘Vorstelijk
Theater’, waarmee hij door het gehele
land trekt, op deze Berenddag inge-
huurd als omroeper. ‘ Prachtig zoals
de kinderen zich deze dag inleven in
de tijd van weleer, toen er nog roofrid-
ders en kasteelheren rondliepen. Dat
ze met zwaarden tegen deze ridders
mochten vechten, voor hen een meer
dan spannend jongensboek’, zo sprak
Ridder Richard.

Sinds drie jaar heeft Vorden een kin-
derfietsroute ‘In de sporen van Be-
rend’. Deze route werd gemaakt naar
aanleiding van de kinderboeken die

Martine Letterie schreef over Berend
van Hackfort. Woensdag werd deze
route op Berenddag extra in het zon-
netje gezet. Honderden kinderen, veel-
al vergezeld door hun ouders namen
aan deze fietsroute deel die vanaf de
VVV stand op de weide van start ging..
Onderweg viel er voor de fietsers heel
wat te beleven. Zo kon de jeugd zich

bij de eerste stop ‘De Vordense Pan’ als
Berend van Hackfort of als diens zus-
ter Mechteld verkleden.

Bij camping de Kleine Steege in Wich-
mond konden de kinderen onder
meer een schild met hun eigen fami-
liewapen beschilderen. 

Bij camping De Goldberg speelde
‘Slagh ende Stoot’, middeleeuwse mu-
ziek, een optreden die later op de dag
op de weide nog eens dunnetjes werd

overgedaan. Onderwijl de deelnemers
aan de fietsroute op de weide terug
keerden was daar inmiddels een begin

gemaakt met een spetterend program-
ma. Tijdens de zwaardgevechten slaag-
den kleine jongens en meisjes er zo-
maar in om roemruchte ridders in het
stof te laten bijten. Uiteraard een hele
gebeurtenis waarover nog lang op
school zal worden nagepraat!

Het ‘ganzen drijven’ met Border Col-
lies, een lief en aardig tafereel, waar-
aan de kinderen zelf mee mochten
doen. Twee rijen kinderen en daar tus-
sendoor twee rijen ganzen die over
een bruggetje liepen alsof het de ge-
woonste zaak van de wereld was. 

De kinderen konden tijdens de fiets-
route en bij de verschillende activitei-
ten in de wei middels een kaart stem-
pels halen. (behendigheidsspelletjes,
‘jonkvrouw redden’, paardrijden,
knutselen, zwaard vechten e.d. 

Een volle kaart hield in dat je tot
schildknaap werd benoemd en kreeg
je bovendien van een ‘echte ridder’
een oorkonde. 

Voor Martine Letterie, schijfster van
bijvoorbeeld ‘Een valk voor Berend’, ‘
Berend en de aanslag’, ‘Berend en de
Toverkruiden’, ‘Berend en het verdwe-
nen stadszegel was het deze woensdag
een drukke dag. 

Samen met de illustrator van haar
boeken Rick de Haas, signeerde ze
tientallen door haar geschreven boe-
ken’. Heerlijk om dit werk te mogen
doen en wat genieten de kinderen
vandaag’, zo sprak de schrijfster en-
thousiast.

Zonnige en vrolijke Berenddag

Martine Letterie signeert



De oranjecommissie is tevreden over
het aantal deelnemers. De start vond
plaats bij Café d'n Olden Kriet in Wich-
mond. De pauze was dit jaar bij café
Markzicht te Hengelo. Hier kon men
wat drinken en discuseren wat de goe-
de weg zou zijn geweest. De finish was
wederom bij café d'n Olden Kriet in
Wichmond. Hier stond een tent waar
de plaatselijke muziekvereniging Ju-
bal een aantal nummers ten gehore
bracht. In de tent werd om 17.00 uur
de opening verricht van de feestweek,

door een korte toespraak van de voor-
zitster Erna Roeterdink en het geza-
menlijk zingen van het Wilhelmus.
Daarna was er een DJ die muziek
draaide en een ieder in de tent verder
kon feesten.

Dit jaar begon men voor het eerst met
de oriënteringsrit. Andere jaren werd
deze voorafgegaan door het vogel-
schieten op de eerste zaterdagavond.
Wegens financiële redenen is deze ver-
plaatst naar aankomende zaterdag-

middag. Aanstaande dinsdag staat de
spektakelavond op het programma,
donderdagavond is er een feestavond
voor senioren, vrijdagmiddag zijn de
volksspelen en 's avonds feest in de
tent. Zaterdagmiddag is het vogel-
schieten en 's avonds feest in de tent.
Zondags is de grote optocht door
Wichmond. De feesttent staat aan de
Lindeselaak, nabij de Baakseweg te
Wichmond.

Geslaagde oriënteringsrit Vierakker Wichmond

Afgelopen zondag is in Wichmond de feestweek begonnen. De oriënte-
ringsrit trok veel deelname, 282 fietsers zijn gestart. De rit ging door
mooie landschappen heen als Hackfort, Landgoed Vorden, Kiefskamp,
Linde en het Kervel. Het weer speelde niet altijd mee. Het was zeer wissel-
vallig. Het ene moment scheen de zon, even later kwam de regen met bak-
ken uit de lucht vallen. Tijdens de rit werden er aanknopingspunten gege-
ven zoals Harde weg oversteken of dwarsweg linksaf. Maar ook instinker-
tjes werden gebruikt. Zo kwam men een tekening tegen met daarop
sneeuwitje en 6 dwergen. Het aanknopingspunt daarbij luidde "na de ze-
vende dwerg rechtsaf". Op de tekening stond 1 van de dwergen zand te ze-
ven, dat was dus de zevende dwerg. Zo zijn een aantal fietsers de verkeer-
de kant op gefietst.

Het was een dubbel succes voor de fa-
milie Dijkman, want Anneleen (13)
won zowel de enkel 5 en de dubbel 5
met Frederique Smit uit Doesburg.
Ouder zus Evelien werd samen met
André van der Vlekkert 2e in het ge-
mengd dubbel 5. In de heren dubbel 5
werd Alexander Molendijk van VTP sa-
men met Erik Gaertner 2e in de heren-
dubbel 5. Erik is de clubtrainer van
VTP. Jeugdspeelster Carlijn Heijink
van VTP heeft een fantastische presta-
tie geleverd door de dames enkel 6 te
winnen. Na een zeer spannende halve
finale, waarin ze in 3 sets won van Es-
ther Nieuwenhuis van VTP, rekende ze
in de finale met 7-5, 7-5 af met Merle
Engelen uit Doetinchem. In het ge-
mengd dubbel 6 was er succes voor

Henk Olthaar en Lobke Meekes. Zij
wonnen uiteindelijk nog vrij makke-
lijk met 6-3, 6-4 van een gerenom-
meerd koppel uit Borculo. In de heren
enkel 7 wist Michel van Pijlen van VTP
heel knap de finale te halen.
De heren dubbel 7 was bijna een Vor-
dens onderonsje tussen Gerrit Hols-
beeke/Peter Harmsen en Adriaan van
Helden met zwager Herman Reinders
(Warnsveld). Het eerste koppel trok na
een zeer lange partij aan het langste
eind en won met 6-3, 5-7.6-3. In het ge-
mengd dubbel 7 werden Daniel Sta-
pelbroek en Nel Nijenhuis, beide uit
Wichmond 2e. In de dames enkel 8
won Femke Huntink van VTP in de fi-
nale na een spannende 3 setter van In-
ge Everts uit Zutphen.

Het was het laatste toernooi onder lei-
ding van Jan Leegstra. Jan heeft het
toernooi opgezet en het wedstrijddeel
perfect georganiseerd. Doordat hij
vroegtijdig heeft aangegeven dat dit
zijn laatste toernooi was hebben Ben
Korenblik en Rogier Oonk vast warm
kunnen draaien, om de wedstrijdlei-
ding van het 4e Dijkman Bouw Open
over te nemen.

Al met al kan terug worden gekeken
op een prachtig toernooi dat ondanks
een aantal fikse buien toch gewoon
doorgang kon vinden. Ook het talrijke
publiek heeft zich niet laten weerhou-
den door het weer. 

De donderdagavond, waarvoor ook de
sponors speciaal waren uitgenodigd,
was een hoogte punt niet alleen door
het fraaie tennis, maar ook door de
muziek van Arjan Klein Geltink en 2
vrienden, Sam de Tapasman en niet in
de laatste plaats het zwoele zomer-
weer.

Martine Dijkman wint in Vorden

De afgelopen week is het 3e Dijkman Bouw open gespeeld op de banen van
VTP Vorden. Martine Dijkman van VTP heeft de dames enkel 3 gewonnen
door in de finale met 6-4, 6-4 te winnen van Miriam Westerink uit Rheden.
Na een zwaar bevochten eerste set kwam Martine in de 2e set met 4-1 ach-
ter. Ze wist de set echter toch nog te winnen en pakte daarmee voor de 2e
keer de titel. Bij de heren 3 was Ruben Oberink uit Eibergen de sterkste.

Winnaars van het 3e Dijkman Bouw open.

BEZOEK STAAT VOOROP
'De Zonnebloem' is een vereniging die
zich richt op langdurig zieken, licha-
melijk gehandicapten en hulpbehoe-
vende ouderen. In de eerste plaats
door hen regelmatig te bezoeken. Vele
Zonnebloemvrijwilligers besteden
veel tijd aan dit bezoekwerk. De men-
sen die bezocht worden door een Zon-
nebloemvrijwilliger ontvangen daar-
bij ook het tijdschrift 'de Zonnebloem'.
Een blad dat speciaal wordt geschre-
ven en uitgegeven voor zieken, gehan-
dicapten en ouderen. 

JUBILEUMCADEAUTJE?
De afdeling Wichmond/Vierakker
mag zichzelf een actieve vereniging
noemen. Er worden ongeveer 35 men-

sen regelmatig bezocht door een Zon-
nebloemvrijwilliger. Op 60 adressen
wordt het Zonnebloem-tijdschrift be-
zorgd. Aan de regionale dagboottocht
en de regionale middag in Vorden
doen jaarlijks ongeveer 30 mensen
mee. Elk jaar nemen enkele mensen
met een handicap deel aan een Zonne-
bloemvakantie. Jaarlijks wordt een ge-
zellige middag georganiseerd in sa-
menwerking met de afdeling Vorden.
Verder wordt er deelgenomen aan de
wandeldriedaagse Roll-over Bronck-
horst en aan de hobbybeurs in Steen-
deren. Op 13 september viert de afde-
ling het vierde lustrum: 20 jaar Zonne-
bloemwerk in Wichmond en Vierak-
ker. 

Alle mensen boven de 60 hebben gra-
tis toegang en zij kunnen vanaf 14.00
uur in het Ludgerusgebouw genieten
van een optreden van de theatergroep
Pandora uit Apeldoorn. Mocht u de af-
deling een cadeautje willen geven:
word lid, uw geld wordt goed besteed!

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD!
Het bestuur van de afdeling hoopt van
harte dat zich veel nieuwe leden zul-
len melden. Maar via de actie hoopt
het bestuur ook in contact te komen
met enkele nieuwe vrijwilligers. 

De afdeling telt nu ongeveer 15 vrijwil-
ligers en wil dit aantal graag uitbrei-
den. Voor meer informatie of voor aan-
melding als ondersteunend lid of als
vrijwilliger kan contact opgenomen
worden met Willy Hermsen, telefoon
52 08 45 of Ria Klein Kranenbarg, tel.
44 12 69.

Zonnebloem gaat leden 
en vrijwilligers werven in
Wichmond en Vierakker
NIET DUUR
Van 24 augustus tot en met 1 sep-
tember organiseert de Zonne-
bloemafdeling Wichmond/Vierak-
ker een grootscheepse ledenwerf-
actie. Op 24 en 25 augustus wordt
een huis-aan-huis-brief verspreid
met informatie over 'de Zonne-
bloem' en over de ledenwerfactie.
De week daarna wordt iedereen te-
lefonisch benaderd met de vraag
om ondersteunend lid te worden.
Men kan al ondersteunend lid van
de Zonnebloem worden voor mini-
maal € 12 per jaar. Met dat geld kan
'de Zonnebloem' veel doen. Aange-
zien de Zonnebloem niet iedereen
telefonisch kan bereiken is bij de
brief een machtigingskaart ge-
voegd. Wie geen telefoontje krijgt,
kan zelf die machtigingskaart in-
zenden.

Nu het eind van het skeelerseizoen in
zicht is, lijkt het erop alsof Arjan Mom-
barg plotseling vleugels heeft gekre-
gen! Won hij vorige week al in Joure op
overtuigende wijze de 13e etappe van
de Univé World on Wheels competitie,
zaterdag deed hij er nog eens een
schepje bovenop. Op werkelijk magi-
strale wijze (zoals de TV beelden zater-
dagavond te zien gaven) schreef Arjan
Mombarg de klassieker van Bartle-
hiem (100 km) met begin en eindpunt
in Hallum op zijn naam. Op het Neder-
lands kampioenschap na, de belang-
rijkste wedstrijd van het seizoen. Tot
voor kort werd deze wedstrijd betiteld
als het open Nederlands kampioen-
schap. Thans is het een etappe die
meetelt voor de Holland Inline Cup.
De wedstrijd op zich is hetzelfde geble-
ven, starten in Hallum (bij Leeuwaren)
en dan via een aantal dorpen weer
terug naar Hallum. Drie omlopen van
elk 30 kilometer en tijdens de laatste
omloop nog eens zes extra rondjes van
elk 1,5 kilometer door de straten van
Hallum. Arjan: ‘Al vrij snel in de wed-
strijd ging Erik Hulzebosch er van-
door. Voor Arjan Smit en mij een goe-
de zaak. We hoefden alleen maar te
controleren of er iemand in de achter-
volging ging. Op gegeven moment gin-
gen er toch een paar rijders op weg
naar Erik. Samen met Smit er achter-
aan. Toen we bij Erik Hulzebosch wa-
ren aangeland ging de Belg Renaat De-

meter er als een haas vandoor. Ik ach-
ter hem aan en kwam bij hem, nie-
mand volgde. Met nog circa 50 kilome-
ter te gaan zagen wij onze voorsprong
oplopen tot ongeveer 3 minuten. Met
nog 20 kilometer voor de boeg, harde
wind tegen, afwisselend klinker- en as-
faltwegen, zwaar parcours. Demeter
kreeg het steeds moeilijker. ‘Mombarg
neem mij mee naar Hallum, laat mij
niet alleen’, zo smeekte hij! Toen hij
het helemaal te zwaar kreeg heb ik
zelfs nog even op hem gewacht. Ik had
er geen belang bij dat Demeter zich
zou laten terugzakken in het peloton.
Dan zouden misschien toch weer an-
deren de achtervolging inzetten en
daar zat ik niet op te wachten. In de
laatste kilometers deed ik twee keer
zoveel kopwerk als hij. Dus voor mij
een duidelijke zaak, in de slotfase van
de koers had ik van Demeter niets
meer te vrezen’, zo zegt Arjan met
schorre stem. Met nog vier rondjes van
elk 1,5 kilometer door de straten van
Hallum te gaan ging Arjan Mombarg
luid toegejuicht richting finish. ‘Win-
nen in Hallum, voor mij de mooiste ze-
ge uit mijn carrière’ zo sprak de Vorde-
naar na afloop. Met nog één wedstrijd
voor de Holland Inline Cup (zaterdag
aanstaande in Alem) bezet Arjan Mom-
barg met 46,1 punten de derde plaats
in het tussenklassement. Roy Boeve
leidt met 66 punten. Ruud Demeter
staat tweede met 63,1 punten.

'Mooiste overwinning uit mijn carriere'

Arjan Mombarg zegeviert in
100 kilometer van Barthlehiem



De finale bij de jongens ging tussen de
scholen De Vordering uit Vorden en de
dorpsschool uit Halle. De Hallenaren
wonnen overtuigend met 5-0 dankzij
vier doelpunten van Twan Wolsink en
een goal van Patrick Velthorst.. De Vor-
dering kon in de finale niet in haar
sterkste opstelling verschijnen, aange-
zien een drietal spelers later op de
morgen tijdens het internationale
Wim Kuijpertoernooi voor ‘Vorden’
moesten uitkomen. Burgemeester
Henk Aalderink was eveneens al vroeg
op het Vorden complex present, om
na afloop van het toernooi de prijzen
uit te reiken. Hij toonde zich zeer on-
der de indruk van het eerste Hallese
doelpunt dat gescoord werd door
Twan Wolsink. ‘Zo zie je ze niet vaak
op TV’ zo sprak de burgervader
lovend. Henk Aalderink wees in zijn
toespraak op het belang van sporten

in de breedte. ‘Sport en bewegen is
voor ons allemaal heel belangrijk’, zo
sprak hij waarbij hij wees naar het the-
ma ‘Meer bewegen’. Dit thema stond
centraal tijdens het internationale
Wim Kuijpertoernooi. 

De gehele dag konden kinderen zich
uitleven op grote springkussens en ga-
ven jongens en meisjes van de judo-
school van Strada Sports demonstra-
ties. De finalisten van het schoolvoet-
baltoernooi bewogen deze zaterdag
ook nog éénmaal, namelijk toen zij
onder luid applaus met de beker in de
hand apetrots een ere ronde langs de
tribune liepen. De organisatie van de
finales om het schoolvoetbalkampi-
oenschap van de gemeente Bronck-
horst was in handen van de voetbal-
vereniging Vorden in samenwerking
met de Gelderse Sportfederatie.

Jan Ligthartschool uit Zelhem (meisjes) en dorpsschool Halle (jongens)

Schoolvoetbalkampioen 
gemeente Bronckhorst

Voetbaltrainers klagen wel eens over het gebrek van scorend vermogen
van hun teams Wat dat betreft hadden ze in de vroege zaterdagmorgen
een kijkje moeten nemen tijdens de finales van het schoolvoetbalkampi-
oenschap van de gemeente Bronckhorst. De meisjes van de Jan Ligthart-
school uit Zelhem lieten zien hoe je doelpunten moet maken. Dankzij een
eclatante 6-0 zege op de meiden van basisschool de Leer uit Hengelo wer-
den zij schoolvoetbalkampioen. Marlon Velthorst was met haar drie goals
‘the girl of the match’. Moon Wegens scoorde twee keer, terwijl Cynthia
Heinen het halve dozijn volmaakte.

Dorpsschool Halle

Tijdens het spel moeten de kinderen
twee aan twee een aantal vragen be-
antwoorden die hun vanaf de begane
grond via de meelzolder naar de steen-
zolder voeren. 

Het spel is bedoeld voor groepen van
maximaal acht kinderen. Als de groep
groter is dan moet deze worden opge-
splitst. De Stichting Vrienden van de

Vordense Molens denkt dat het spel
heel geschikt is als invulling van een
verjaardagspartijtje maar hoopt dat
ook basisscholen de weg naar de mo-
len weten te vinden.

Het molenspel wordt zaterdag 2 sep-
tember om 11.00 uur door wethouder
Ab Boers ten doop gehouden. Belang-
stellenden kunnen dan een kijkje ko-

men nemen. Op 2 september is het
spel gratis, maar daarna wordt er 1 eu-
ro per kind gevraagd als tegemoetko-
ming in de kosten. Belangstellenden
kunnen contact opnemen met de mo-
lenaar Henk Louw of met Leontine
van de Ven telefoon 55 32 26 of met
de secretaris van de Stichting Vrien-
den van de Vordense Molen telefoon
55 10 21.

Molenspel op de Hackfortsche
molen aan het Hoge

Speciaal voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar is
er voor de Hackfortse molen aan het Hoge 64 een ‘mo-
lenspel’ ontwikkeld. De bedoeling is dat kinderen aan
de hand van speelse opdrachten, een puzzel oplossen
die betrekking heeft op een aantal aspecten dat voor
een molen en de molenaar van belang is. Het spel gaat
over graan, wind en knopen, maar het belangrijkste is
dat de kinderen het spel doen in een molen die aan het
werk is, waardoor ze spelenderwijs kennis maken met
het werk op een molen.

De naam 'Nieuwe Achterhoeker', een
term die bedacht is door Eelco Prent
zelf. 'Wat dat voor iemand is'?  ' In mijn
ogen is dat iemand afkomstig uit het
westen van Nederland, die naar het
oosten trekt, hier een huis koopt, veel-
al dus een boerderij en hier gaat wo-
nen. Daarbij maak ik onderscheid in
twee soorten 'Nieuwe Achterhoekers'.
De ene 'nieuwe' die hier na een werk-
zaam leven gaat wonen om van de
rust en de omgeving te genieten. Dan
heb je nog een ander soort 'Nieuwe
Achterhoeker'. Die koopt hier ook een
boerderij, verbouwt deze eveneens tot
woonhuis met daarnaast een kantoor-
plek of werkruimte om vervolgens van
huis- uit zijn werk te doen', zo legt Eel-
co Prent uit.

De belangrijkste eigenschap van de
'Nieuwe Achterhoeker' is volgens Eelco
Prent toch wel dat hij/ zij de oostelijke
sfeer waardeert en in vele gevallen
toch ook mee wil doen aan de Achter-
hoekse gebruiken zoals bijvoorbeeld
buurtfeesten c.q. het noaberschap. De
boerderij 'De Weideman' die momen-
teel intern een metamorfose onder-
gaat, dateert volgens het gevelteken
uit 1884. Het linker gedeelte van het
voorhuis stamt nog uit die tijd. De rest
is na een brand herbouwd. Toenmali-
ge bewoner G. Wuestenenk verbouw-
de de boerderij in 1950, waarbij onder
meer de deel werd verlegd en alle ge-
vels werden gewijzigd. Aan het voor-
huis werden dakkapellen aange-
bracht. Vanwege genoemde brand,

moest Wuestenenk de boerderij in
1955 wederom verbouwen. In 1975
werd de boerderij door de toenmalige
eigenaar B. de Graaf nog een keer in-
tern verbouwd.

Eelco Prent: ' De verbouwing die mo-
menteel wordt uitgevoerd door het
bouwbedrijf Nijenhuis- Menkveld uit
Eefde en Baderie Kraus uit Zutphen,
houdt o.m. in dat het volledige achter-
huis, de deel, tot woonruimte wordt
verbouwd. Op zich geen vreemd ver-
schijnsel in deze tijd, ware het niet dat
er van de bedrijvigheid aan de buiten-
zijde nauwelijks iets te bespeuren is.
Hoewel de uiterlijke contouren van de
gehele boerderij namelijk nagenoeg
intact blijven, is de binnenzijde des te
meer aan verandering onderhevig. 

Op basis van het historisch onderzoek
is een aanvankelijke labyrint van som-
bere donkere ruimtes samengesmeed
tot een nieuw, helder en evenwichtig
ontwerp. Voor de duidelijkheid, histo-
risch onderzoek wil zeggen dat we in
de gemeentearchieven zijn gedoken
en tekeningen en plattegronden goed
hebben bestudeerd. Op deze wijze wil-
len we de plattelands architectuur en
de landelijke sfeer zoveel mogelijk be-
houden, uiteraard wel met het creë-
ren van een maximaal eigentijds
woongenot', zo zegt Eelco Prent.

Het bureau Prent (bureauprent@boer-
derijenverbouwen.nl ) is sinds enkele
jaren gespecialiseerd in het complexe
proces van boerderijverbouw. Eelco
Prent: ' Het door ons ontwikkelde con-
cept resulteerde eerder in een benoe-
ming tot 'Gelderse boerderij van het
jaar', een Ijsselhoeve aan de Laan van
Eschede 2 in Gorssel. 

De hoeve werd bestempeld als een 'in-
spirerend voorbeeld van hergebruik
van een historische boerderij met een
goed evenwicht tussen behoud van
cultuur historische waarde en intro-
ductie van nieuwe en hoogwaardige
architectuur'. Persoonlijk vind ik het
heel belangrijk dat het platteland in
stand wordt gehouden waarbij ik niet
'vies ' ben van een hedendaagse toevoe-
ging', zo zegt Prent.

'De Weideman': Boerderij als vermomde villa!

Het is de laatste jaren bijna een trend geworden, mensen afkomstig uit
het westen van het land, die in prachtige streken zoals Twente, Salland en
(dichterbij huis) in de Achterhoek, contact opnemen met makelaars of ge-
woon gaan 'internetten' om te trachten op het platteland een boerderij te
kopen, deze te verbouwen om vervolgens in een gemoedelijke sfeer van
rust en ruimte te gaan leven. Zo vindt er momenteel in de boerderij 'De
Weideman' aan de Weidemansweg ( even noordelijk van Hackfort ) achter
de schermen een heel spektakel plaats. Een boerderij die gekocht is door
een 'Nieuwe Achterhoeker' die vervolgens het Advies- en Ontwerpbureau
Prent opdracht heeft gegeven de boerderij te verbouwen.

De muzikale begeleiding is in handen
van de heer W. Kuipers uit Apeldoorn

(orgel) en de heer K. van Dusseldorp
(piano). Tussen dit alles door is er een
korte overdenking door de heer H.
Witmer uit Westerhaar. Na afloop is er
koffie drinken in 'De Voorde' en kan er
nog gezellig nagepraat worden en
kunnen er nieuwe verzoekliederen
aangevraagd worden en ook is er een
gratis boekenuitleen.

Zangdienst Dorpskerk
Op zondagavond 27 augustus om
19.00 uur is er in de Dorpskerk
weer een zangdienst. Er staan lie-
deren op het programma uit diver-
se bundels die de afgelopen tijd op
verzoek zijn aangevraagd.

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

levering vaste planten – heesters – bomen
plaatsen afrasteringen
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In het zwembad ‘In de Dennen’ slaag-
den vrijdagavond voor het  A-diploma:
Tijn Arentsen, Janna Neleman, Sem
Kosse, Stefano Klaassen, Sam van Dijk,
Jelmer Sijbers en Bo Groot Roessink.
Voor diploma B slaagden: Mariska

Reinders, Amber van Eijk, Jurgen Pe-
ters, Mees Boekholt, Bart Bouwmees-
ter, Sarah van Dijk, Ploon Mulder, Bibi
Mulder, Kasper ten Bok en Maaike van
Hoffen. Voor diploma C slaagden: Da-
vid te Slaa, Stephan Weenk, Tim Tui-

tert, Elze Bekker, Tijmen van den
Bron, Sanne Wentink, Frank Tolkamp,
Linde Groot Jebbink, Sijtje de Leeuw,
Martijn Smit, Quincy Bobbink, David
Zents, Maxime en Yorick Masselink.
Allemaal gefeliciteerd.

Diplomazwemmen
Zaterdagmiddag 2 september wor-
den in het zwembad ‘In de Dennen’
de Vordense zwemkampioenschap-
pen gehouden. Voor wedstrijd-
zwemmers een mooie gelegenheid
om te wennen aan het wedstrijdrit-
me, voor de ‘niet’ wedstrijdzwem-
mers een mogelijkheid om zich
zelf eens te testen. 

Bij deze sprintwedstrijden wordt naast
onderscheid in leeftijd ook gekeken
naar, of men wel of geen wedstrijd-
zwemmer is. Het is voor het eerst na
vele jaren, dat er weer zwemwedstrij-
den in het Vordense zwembad worden
gehouden. Bij voldoende aanmeldin-

gen zullen deze wedstrijden volgend
jaar weer plaats vinden en dan ook bij
de KNZB worden aangemeld. Er staan
zaterdag 2 september de volgende af-
standen op het programma 25 meter
en 50 meter schoolslag, 25 meter en
50 meter vrije slag, 25 meter en 50 me-
ter vlinderslag en 25 meter en 50 me-
ter rugslag. Er is vrije inschrijving voor
alle leeftijden en voor alle afstanden.
De kosten bedragen 0,50 euro. Men
kan zich tot zaterdag 2 september
16.00 uur inschrijven aan de kassa van
het zwembad. 
Zie: www.zwembad-indedennen.nl 
De Vordense kampioenschappen be-
ginnen om 17.00 uur.

Zwemkampioenschappen

Tonnie Nijenhuis: ‘ Natuurlijk wordt
er over de school gepraat, maar het be-
langrijkste van deze reünie is toch wel
‘het elkaar weerzien’. Sommigen zien
elkaar vandaag voor het eerst na hun
schoolperiode weer terug. En dan ko-
men de verhalen vanzelf’, zo zegt Ton-
nie lachend. 

De aanleiding tot deze bijeenkomst
was eigenlijk de fietstocht die Frans
Goedemondt (thans woonachtig in
Apeldoorn) eind vorig jaar maakte

toen hij samen met zijn broers een
tochtje door Vierakker en Wichmond
maakte, de plek waar hij vroeger zijn
jeugd had doorgebracht. 

Toen ontstond het idee voor deze re-
ünie. Frans Goedemondt nam de orga-
nisatie op zich en heette de voormali-
ge schoolgenoten zaterdagmiddag
ook welkom.

Zijn broer Rinus vertelde vervolgens
over de tijd dat zijn vader hoofd van de

Willibrordusschool was. ‘ Pa kon ei-
genlijk alles, hij was niet alleen ‘mees-
ter’, hij maakte muziek, was actief als
landbouwer, hij hield bijen en studeer-
de ook nog Russisch, eigenlijk was pa
een duizendpoot’. De aanwezigen za-
gen zich zelf weer bij meester Goede-
mondt in de klas zitten! 

De Willibrordusschool werd in 1909 in
Vierakker gebouwd. In 1960 werd de
school afgebroken en werden er op die
plek huizen gebouwd. Er kwam een
nieuwe school die later ook weer werd
afgebroken. Thans staat er in Wich-
mond school ‘De Garve’. 

Jan Marijnissen die jaren lang als
hoofd aan de Willibrordusschool was
verbonden (thans is hij leraar aan
school ‘De Garve’) vertelde deze mid-
dag eveneens over het heden en verle-
den van het onderwijs in Wichmond
en Vierakker.

Reunie Willibrordusschool Vierakker:
'Een hartelijk weerzien'!

Ze waren er zaterdagmiddag bijna allemaal, zoals bijvoorbeeld Ria Schoe-
naker uit Groningen, haar achternicht Agnes Schoenaker uit Roosendaal,
Rikie Nijenhuis uit Vught, of wat dichter bij huis bijvoorbeeld Tonnie Nij-
enhuis uit Wichmond en Bennie Wiecherink uit Vierakker en nog circa 80
‘anderen’. Mannen en vrouwen geboren in de periode 1936- 1946, zij allen
hadden gehoor gegeven aan de oproep om de reünie van de voormalige
Willibrordusschool in Vierakker te bezoeken. En hoe kan het ook anders
de naam van wijlen schoolhoofd, meester L.J. Goedemondt deed vele ma-
len de ronde tijdens deze gezellige reünie en aansluitende barbecue bij
het Ludgerusgebouw in Vierakker.

Tijdens de 9e onderlinge wedstrijd
werd er in de Berkel bij Lochem 11 ki-
lo en 100 gram vis gevangen. De uit-
slag was als volgt: 1 J. Groot Jebbink

1740 gram, 2 J. Besselink 1120, 3 A. Gol-
stein 1100, 4 R. Golstein 1080, 5 J.W.
Golstein 1080 gram.

De Snoekbaars

Dinsdagavond 29 augustus wordt er
vanaf 19.00 uur een rondleiding ge-
houden door de naaldbomentuin Pi-
netum De Belten. De rondleiding

duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur en kost
2,50 euro. Plaats van samenkomst in-
gang landgoed De Belten aan de Wil-
denborchseweg 15.

Pinetum

Uitslag wedvlucht vanaf St. Quentin
over een afstand van circa 330 kilome-
ter: H.A. Eykelkamp 1, 2, 5, 8, 12, 13, 16,

17, 19, 20. M.M. Tiemessen 3, 9, 10;
comb. A en A Winkels 4, 7, 11, 14; C.
Bruinsma 6, 15; E. Bruinsma 18.

P.V. Vorden

Winsten en 'private
equity' bieden beurs
steun.

MOOIE WINSTCIJFERS
De meerderheid van de bedrijven
heeft over het tweede kwartaal een po-
sitieve winstverrassing weten te pre-
senteren. Daardoor blijft de recor-
dreeks van opwaartse winstbijstellin-
gen door analisten intact. Al drie jaar
lang stellen analisten hun winstra-
mingen naar boven bij, dat is een re-
cord sinds hun taxaties vanaf 1988
zijn verzameld. De winstmarges zijn
nu wereldwijd (erg) hoog. Maar dat
sluit niet uit dat de marges hoog blij-
ven, zolang de economische groei niet
sterk afneemt.

PRIVATE EQUITY VIST BEDRIJVEN
VAN DE BEURS
De huidige koers-winstverhouding
van de MSCI Wereldindex is 14 keer de
verwachte winst voor de komende
twaalf maanden. Dat beoordelen wij
als vrij normaal. Daarbij is de grote be-
langstelling vanuit 'private equity'
voor beursgenoteerde bedrijven een
flinke (waarderings)steun in de rug.
Blijkbaar is het bij de huidige waarde-
ring nog steeds aantrekkelijk om met
geleend geld bedrijven van de beurs te
halen. De rijkelijk gevulde oorlogskas
van de durfinvesteerders zorgt ervoor
dat de prooien van 'private equity'-hui-
zen steeds groter worden.

UITVERKOOP BIJ PHILIPS EN
UNILEVER?
Onlangs haalden Kohlberg, Kravis &
Roberts (KKR), Bain Capital en Merrill
Lynch de grootste particuliere Ameri-
kaanse ziekenhuisketen van de beurs.
De totale transactie heeft een omvang
USD 32.7 miljard en is de grootste buy-
out transactie ooit. De honger is nog
niet gestild. KKR is een kandidaat om
de chipdivisie van Philips over te ne-

men. Er gaan ook geruchten dat 'priva-
te equity' belangstelling heeft voor on-
derdelen van Unilever.

ONRUST MIDDEN-OOSTEN
RAAKT BEURS NAUWELIJKS
Het geweld in het Midden-Oosten
heeft tot een verdere stijging van de
olieprijs geleid, maar het effect op de
beurs was klein. Geen van de grote
partijen (Israël, Syrië en Iran) heeft in
onze ogen belang bij een uitbreiding
van het militair conflict tot een regio-
nale oorlog. Desalniettemin is de olie-
sector wat ons betreft aantrekkelijk. 

NEUTRAAL AANDELENADVIES
De winstontwikkeling is verrassend
goed en de waardering van aandelen
is geen punt van zorg. Desondanks ge-
ven wij een neutraal advies op aande-
len. Het koersbeeld is namelijk niet
overtuigend, maar dat heeft wellicht
te maken met het seizoenspatroon. De
beurs jojoot in de 'zomerperiode' van
mei tot en met oktober wel vaker ner-
gens naar toe.

Bron: IRIS (Institute for Research and
Investment Services), een gezamenlijke on-
derneming van de Rabobank en de Robeco
Groep.

Voor nadere informatie: 
Rabobank Achterhoek-Noord, af-
deling beleggingen, (0575) 558 470
v.l.n.r.: Ronald Kolkman, Henk
Kreeftenberg, Simon v. Leeuwen,
Rob Jonker en Martijn Mossink.



M O D E V A K S C H O O L

‘Gerdien
,

Vanaf 1 september begin ik weer met

dag- en avondopleiding
Knip- en naailes

voor beginners en gevorderden.

Patroontekenen
tevens opleiding tot costumière, coupeuse.

Lingeriecursus
Inlichtingen en opgave bij

GERDIEN EULINK-KEMPER
7255 NK Hengelo (Gld.) • Schapendijk 6, Veldhoek

Telefoon (0573) 46 12 42
AANGESLOTEN BIJ MODEVAKSCHOOL ‘HAARLEM’

THEATER ONDER DE MOLEN

WOENSDAGAVOND OM 8 UUR - 23 AUGUSTUS:

GEVARIEERD ZOMERPROGRAMMA 2006

VERHALEN EN MUZIEK

THEATERORKEST "THE MILLS FATHERS"

Kees de Bruïne (piano en cabaret), John Grandhouse (basgitaar),

Jos Driever (saxofoon, klarinet) en Boris Tomas (zang).

en

PETER HOEFNAGELS

met verhalen uit zijn romans en novelle.

WOENSDAGAVOND 30 AUGUSTUS OM 8 UUR:

CONCERT van FULL COLOUR JAZZBAND

m.m.v. Harald Haverkorn (piano), Henny Rhebergen (trompet),

Jos Driever (sax) en Monique Wolbert (zang).

Gast: Boris Tomas (zang).

Entree € 10,- Reserveren aanbevolen: 0575 556987

Lindeseweg 29 te Vorden www.theateronderdemolen.nl

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend 
dat zij op 19 juli 2006 een melding als bedoeld in 
artikel 8.19, tweede lid, van de Wet milieubeheer
hebben ontvangen van HCI Betonindustrie B.V. 
te Hengelo Gld.

De melding heeft betrekking op voorgenomen
veranderingen van de inrichting, gelegen aan de
Kruisbergseweg 13  te Hengelo (Gld). De veranderingen
betreffen het verbreden van de productie hal met 
10 meter over de gehele lengte van de bedrijfshal, de
timmerwerkplaats en een productiemachine worden
verplaatst naar deze uitbreiding, tevens zal 80% van de
productie in de hal overgaan op zelfdichtend beton er
blijft dus 20% van de productie met triltafels
plaatsvinden.

Gedeputeerde Staten verklaren dat de voorgenomen
veranderingen voldoen aan artikel 8.19, tweede lid,
aanhef en onderdeel a, van de Wet milieubeheer, dat 
wil zeggen dat deze niet leiden tot andere of grotere
nadelige milieugevolgen dan vergund en dat geoordeeld
wordt dat er geen aanleiding is voor toepassing van de
artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.
Dit is bij brief verzonden op 22 augustus 2006
bekendgemaakt aan de vergunninghouder. 

Voor meer informatie over de melding kunt u contact
opnemen met de heer Jansen (tel. (026) 359 87 83) van
onze dienst Milieu en Water. De melding kan op
verzoek worden ingezien.
Tegen betaling van de kosten kan een kopie van de
melding worden verstrekt.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tot en met 3 oktober 2006
tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift
dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten,
secretariaat Commissie bezwaar- en beroepschriften,
ter attentie van mevrouw C.J.M. Kummeling, 
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief
duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten
minste te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het

bezwaar gericht is;
d. de gronden van het bezwaar.

Als een bezwaarschrift is ingediend, kan aan de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage)
worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen
indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde
spoed dat vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van
het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk
dient een afschrift te worden bijgevoegd van het besluit
waartegen het bezwaarschrift is gericht. 

Indien gedurende de termijn voor het indienen van een
bezwaarschrift is verzocht om een voorlopige
voorziening, treedt het besluit niet in werking voordat
op dat verzoek is beslist. 

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige
voorziening dient griffierecht te worden betaald. 
Nadere informatie kan worden verkregen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
telefoon (070) 426 44 26.

Arnhem, 14 augustus 2006
nr. MPM7823

Melding Wet milieubeheer 
HCI Betonindustrie B.V. Hengelo 

KENNISGEVING

p ro v i n c i e
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
drs. M.F.A. van Diessen - wnd. Commissaris van de Koningin
dr.ir. C. Volp - wnd. secretaris
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Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde

Doetinchem Twente-route

Eibergen

Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek 

van vele merken wand- en vloertegels

De beste kwaliteit tegels,

tegen de laagste prijs.

Alles op voorraad: 40.000 m2.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen
Den Sliem 85 - GROENLO 

Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl 

www.bettingressing.nl

Goedkoper 

kunt u 

nergens kopen,

zelfs 

niet over de

grens.

Openingstijden:
ma. t/m do.: 8.00 - 18.00 uur.

vr.: 8.00 - 21.00 uur.

zat.: 9.00 - 16.00 uur.
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Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde

Doetinchem Twente-route

Eibergen

Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg

L.M.B. VORDEN B.V.
Al jaren uw leverancier van Tuin- en Park machines

Industrieweg 13 - 7251 JT  Vorden

(0575) 55 31 63 - www.lmbvorden.nl - info@lmbvorden.nl

Dealer van: 

■ Jonsered

■ Castelgarden

■ Solo

■ Partner

■ enz.

Ook uw adres voor reparatie en onderhoud

Wij staan ook op de

CASTLE FAIR

van 23 t/m 27 augustus

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

NUMMER 6 - 2006

Zaterdag 29 juli t/m vrijdag 11 augustus 2006

Vakantiekrant
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Vorden

Trouwen in een echt Kasteel?

Info@kasteelvorden.nlwww.kasteelvorden.nl

Huntenpop trekt alle sluizen van festival-
wezen open

Een heel apart en tikkeltje exclu-
sief plaatsje bij iedere festivallief-
hebber heeft Huntenpop. Mis-
schien wel omdat dit festival be-
scheidenheid kent, maar toch
biedt wat iedere festivalganger
zich graag wenst: goede muziek,
veel variatie en sfeer.

Heel aantrekkelijk is ook de locatie.
Dicht tegen de grens met Duitsland
geplakt in Varsselder of all places. Een
heel erg rustiek brokje Achterhoek
met uitzicht op Duitsland. En daar tre-
den op 12 augustus vanaf 12.00 uur
maar liefst dertig bands op.“Dit wordt het festival van de verschei-

denheid”, zegt Walter Hendrixen, één
van de organisatoren van Huntenpop.
“Door de veelheid aan muziekstijlen
komt iedere bezoeker aan zijn trek-
ken. Onze verwachtingen zijn dan ook
heel hoog gespannen.”Aan het imponerende programma

zijn als laatste bands nog Stereo MC’s
uit Engeland en de Belgische Interna-
tionals toegevoegd. Stereo MC’s zijn
geen onbekenden op de festivals. Deze
Britse funky hiphoppers zijn deze zo-
mer op grote evenementen als Markt-
rock Leuven en de Lokerse Feesten te
horen en te zien.De Internationals met als handelsken-

merk de Caraïbische reggae, gevat in
een ‘organische, eigentijdse sound’,
zijn ook de trekkers van onder meer
Dour Festival, Marktrock en Pukkel-

pop.

Enkele andere grootheden die tijdens
Huntenpop optreden zijn: Di-rect, Fla-
co Jimenez, Blue Velvet, Het Oostfront,
Kaizers Orchestra, Osdorp Posse, The
Bloody Honkies, Postman, Racoon,
Shiver, Stevie Ann, Within Temptati-
on, The Presidents of the USA en Zve-
nix.

In ieder geval een line-up, die klinkt
als een klok. Maar Huntenpop heeft
nog een andere bijzonderheid. Hun-
tenpop besteedt namelijk ook heel
veel aandacht aan een nevenprogram-
ma. Net als voorgaande jaren is er
weer het Gelders Poppodium. Hier
kunnen de tien beste Gelderse ama-
teurbands hun eerste festivalervaring
opdoen. Verder is hier Dennis Huige
van Racoon, de beste gitarist van Ne-
derland.
Tot dit nevenprogramma horen ook
een platen- en cd-beurs, een theater,
een filmhuis en een Tibetaans koffie-
en theehuis. Jongleur Marthy LeGray
zorgt voor humor en de liefdesgedich-
ten van Hartenvrouw brengt de ouder-
wetse romantiek op het festival. Nieu-
we en oude liefdes raken weer in vuur
en vlam.
Aan de vooravond van Huntenpop (op
vrijdagavond 11 augustus) is er weer
de Tribute Night. Er spelen dan vier
bands met tributes aan de Beatles, Ji-
mi Hendrix, Bon Jovi en Kiss. En dit al-
les onder het motto van Huntenpop
2006: gezelligheid kent geen tijd.

DIVERSITEIT GROTER DAN VOORHEEN
TTThhheee PPPrrreeesssiiidddeeennntttsss ooofff ttthhheee UUUSSSAAA

RRRaaacccoooooonnn

SSSttteeevvviiieee AAAnnnnnn

WWWiiittthhhiiinnn TTTeeemmmppptttaaatttiiiooonnn
Kleinschalige boekenmarkt aan boorden
van de IJssel

De schilderachtige IJsselkade
van Zutphen vormt op 30 juli
voor de achtste keer het decor
van de boekenmarkt. Het is een
kleinschalige boekenmarkt met
een flink professioneel stempel. 

Het aanbod van tweedehands en an-
tiquarische boeken is ook op deze
achtste markt zeer breed en van
goede kwaliteit. Op kwaliteit wordt
namelijk goed gelet bij de selectie
voor de bezetting van de 54 kramen.
De organisatie probeert ieder jaar
de lat voor de kwaliteit hoger te leg-
gen en de variatie van de literaire
werken groter te maken. Eén van de
deelnemers - om maar een voor-
beeld te noemen - is een verwoed
verzamelaar, die Baedekers en ande-

re reisgidsen te koop aanbiedt. Ver-
der is er een Italiaans koppel van de
winkel Chartae Laudes uit Brede-
voort met mooi papier voor boek-
bindersdoeleinden. Op deze markt
ook speciale aandacht voor kinder-
boeken, kookboeken en mooie en
interessante geschriften over kunst,

architectuur en religie.Deze Zutphense boekenmarkt on-
derscheidt zich door het steeds wis-
selende en gevarieerde aanbod.
Hierdoor is de markt interessant
voor een heel groot publiek, dat ie-
der jaar deze markt ook weet te vin-
den.

Ontspannend Uutblaoz’nEven rusten na een ontspannende
inspanning; ff (effen) uutblaoz’n
zeggen ze dan in de Achterhoek.
Even uitblazen in de Achterhoek,
dat is hier heel gewoon, want deze
regio biedt heel veel gevarieerde
mogelijkheden om eens even uit te
blazen.

Voor inspanning én ontspanning
draagt het Achterhoeks Bureau voor
Toerisme vele tientallen ideeën aan in
de 110 pagina’s dikke gids met de titel
‘Uutblaoz’n’. Hierin staan bijvoor-
beeld honderden wandel-, fiets, skee-
ler- en ruiterroutes, die beginnen bij
één van de dertig toeristische over-
stappunten (TOP’s) die de Achterhoek
rijk is. De routes zijn door middel van
duidelijke routebordjes gemakkelijk
te volgen.
Er staan in ‘Uutblaoz’n’ ook adressen
van theetuinen, boerenherbergen,
kampeerterreinen, streekwinkels en
ga zo maar verder.In ‘Uutblaoz’n’ ontdekt u, dat het ge-

nieten is in de Achterhoek. Nog meer
dan u al dacht. De brochure annex
gids ‘Uutblaoz’n’ is bij de VVV’s in de

Achterhoek en bij het toeristisch be-
drijfsleven in deze regio gratis ver-
krijgbaar.

Het Korenburgerveen bij Win-
terswijk is een gebied voor fijn-
proevers. Een prachtig, maar
eveneens heel kwetsbaar na-
tuurgebied, dat slechts beperkt
toegankelijk is. Een wandeling
door één van de laatste nog ‘le-
vende’ hoogveengebieden van
Nederland is daarom een unie-
ke belevenis.

Op zondag 30 juli is er één van de
weinige excursies door het Koren-
burgerveen. Een excursieleider
van Natuurmonumenten wijst de
weg tijdens een ruim twee uur du-
rende excursie, die om 9.00 uur
start bij dienstwoning Den Oppas
aan de Korenburgerveenweg 2 in
Winterswijk.
Het is een leuke en leerzame wan-

deling door hoog-, maar ook laag-
veen, blauwgrasland en moeras-
bos. Al deze verschillende stukjes
natuur hebben hun eigen bewo-
ners. Hier komen dan ook bijzon-
dere dieren als de blauwborst en
de weerschijnvlinder voor. Zeldza-
me planten als lavendelheide,
veenpluis en verschillende soorten
orchideeën vinden hun stekje in
dit prachtige gebied.De grootste bedreiging van het Ko-

renburgerveen is verdroging. Omdie verdroging en de onherstelbare
schade daarvan tegen te gaan
heeft Natuurmonumenten tal van
maatregelen genomen. Tijdens de
wandeling komen deze maatrege-
len eveneens aan de orde.Routebeschrijving en meer info:

www.natuurmonumenten.nl.

Georganiseerd wandelendoor Korenburgerveen

Informeer ook naar de

gunstige voorwaarden

voor doorplaatsing van

advertenties in onze

weekbladen:

Contact Bronckhorst,

Contact Ruurlo, 

Weekblad Elna, 

Groenlose Gids en 

Contact Warnsveld!

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden

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

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN

IN DE

ACHTERHOEK?

De Achterhoek Vakantiekrant

wordt gratis verspreid via 400

afhaalpunten in de Achterhoek

zoals alle VVV’s, hotels,

bungalowparken, campings,

restaurants en attractieparken

en verschijnt 9x in de periode

van 1 april t/m 31 oktober.

Informatie?

achterhoekvakantiekrant

@weevers.nl
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``Zeg Gert is dat niks veur oew,
een olden traktor wear opknap-
pen en dan d´r met rond knap-
pen. D´r bunt olde boern die
hebt d’r ne hele verzameling
van. Een hele schure vol met
olde traktors.` Gerrie kik vrao-
gend in Gert zien richting, ze
hef an zo iets wellis edacht. Gert
hef maor weinig hobby´s en
misschien was dat wat veur um.
D´r bunt ja grote op tochten van
olde trekkers. Laatst nog in
Reurle er kump ne zesde Keppel-
toertocht van olde traktors. Een
heel plein vol van die olde knap
deuzen.. Deur zonne hobby kom
iej met andere leu an de praot
die met de zelfde dinge an de
gange bunt. Hendrik den wont
in Zelhem in ´t darp en hef d´r
gin ruumte veur en trouwens
den hef ok nooit met ne trekker
ewarkt. Maor Gert schud zienen
kalen kop en zeg ,groten onzin!
Wat mot ik met zon old kreng.
Het hele jaor hij zon stuk old
roest in de weage staon. Dat
ding brengt nooit enen cent op,
het kost ons allenig geld. Met
vulle meuite hei dan zonne
knapdeuze wear an de gange
kreegne en alle olde onderdelen
biej mekare zocht. En dan moi,
in ne lange riege, de boern wea-
ge langs. In de blije verwachting
dat de leu vul bewondering
langs de weg naor oewen trak-
tor staot te gapen. No kump Riek
Gert in tegen` Maor Gert, iej sta-
ot ok met alle verstand te kieken

naor die 80 koetsen met pearde.
Die kastelen rit. En later in Hen-
gel net zo. Dat is toch net zo iets.
Die pearde moi ok het hele jaor
verzorgen, afmesten poetsen en
verzorgen, die hebt ze neet
mear veur ´t wark. Oew rietuug
of koetse mot d´r blinkend oet
zeen want iej wilt good veur ´n
dag kommen. Graag biej de be-
sten de mooisten heurn.` Nog-
maols schud Gert van neee:
`Wat een ander dut, dat motte
zelf weten, maor ik heb een
hekel an nutteloos gereedschap.
Ik koop gin peard as ik d´r alle-
nig maor wark mee hebbe en
d´r gin wark van hebbe en ´t
mien niks op breg. Ok gin antie-
ken auto umme dat een ander
zal zeggen … kiek toch is an..
daor geet Gert…! Ik bun ook neet
naor die Lochemse Mecha Trac-
tor pulling ewes. Puur gekken-
wark. 82 deelnemmers en het
spektakel hef gin enkel nut.
Gruwelijk geknal en lawaai.
Dom leu gepraot, daor koop ik
niks veur. Ik gao ook neet veur
de flauwekul hen fietsen zon-
der dat ik een doel hebbe. Ik
hebbe van mien kindsheid af
van meegekregen, iej dood neet
maor zo wat, iej mot oew ver-
stand gebruuken of anders oewe
bene. Wai ok dood, het mot biej
mien enig nut hebben. Dat pear-
de gebeurn daor hek nog iets
met, umdat wie zelf vrogger
nog met een peard veurn. Daor-
met bun ik natuurlijk heel ol-

derwets. Gerrie zol wel met de
boern dansers op stap willen. As
ik maor wat mear maotgeveul
hadde dan zok dat nog wal pro-
bearn. At Hendrik dat zol willen
… met Gerrie samen een dans-
koppel ? `Dat liekt Gerrie niks.
Neet dat ze neet met Hendrik
zol willen dansen maor er zit
mear an vaste. Samen reizen
maken. Soms een wekke op pad
in het buutenland. En dan oew
eigen kearl thuus laoten? En
onderhoeds is zij het ok wel
met Gert eens, wat koop iej veur
al dat oprakeln en oppoetsen
van het verleden? Olde kleder-
dracht, lopen op klompen of zit-
ten in ne olde koetse of rond-
knappen op olde traktors het is
allemaols verleden tied. Dat wilt
ze dan wear oprakeln en oppoet-
sen. Een olde dorsmulle achter
zonnen olde Hannomag traktor
en rogge oogsten met ne zig. Het
is veurbiej.! En dat is maor ge-
lukkig ok. Ze mot er neet an
denken dat ze wear as mooder
zol motten warken op ´t rogge-
land en de grote wasse doon en
zorgen veur alle winterkost. 

Een hok vol kinder, zukke stop-
pen en breien en op ne olde fiet-
se boodschappen doon. Gin
mense in ons Bronckhorst wil
alle veurdelen van de leste tien
jaor, inlevern veur een terug ke-
ar naor de ´goeie olde tied´. 

De Baron van Bronckhorst

Burgemeester Aalderink deelt de rolletjes energie uit aan de deelnemers van de Achterhoekse wandelvierdaagse

Op het kaartje dat aan het rolletje be-
vestigd zat werden de deelnemers suc-
ces gewenst met de tocht en uitgeno-
digd om vooral de mooie gemeente
Bronckhorst vaker te bezoeken. 

Dat burgemeester Aalderink hoogst
persoonlijk zelf de wandelaars ont-
ving werd door de deelnemers erg ge-
waardeerd, gelet op alle positieve reac-
ties. 

Op de kruising Boeninksteeg/Wassink-
brinkweg was een spandoek van de ge-
meente opgehangen met Welkom.
Voor de deelnemers van de 20 km was
dit het moment dat ze de gemeente
Bronckhorst binnenliepen. 
Ook op de Kruisbergseweg stond een
afvaardiging van de gemeente om de
deelnemers van de grotere afstanden
eenzelfde rolletje "energie" te overhan-
digen.

Welkom in de gemeente Bronckhorst
De Achterhoekse wandelvierdaagse, die gehouden werd van 15 t/m 18 au-
gustus, liep op donderdag de "Dag van Hengelo". Voor de gemeente
Bronckhorst een mooie gelegenheid om reclame te maken voor de ge-
meente. Met de woorden "Welkom in de gemeente Bronckhorst" overhan-
digde burgemeester Aalderink de deelnemers aan de Achterhoekse wan-
delvierdaagse een rolletje "energie".

Zaterdagmiddag was de eerste wed-
strijd. Bij de start kwam Smees slecht
weg maar bij de eerste doorkomst lag
hij al derde. Zijn teamgenoot Bram Ap-
pelo had kopstart voor Randy Gevers.
Naarmate de wedstrijd volgde wist
Smees zijn tegenstanders voorbij te
gaan en de kop positie te pakken.Hal-
verwege de race begon het iets te rege-
nen daardoor werd Smees  ingehaald
door Gevers. Smees liet dat niet op
zich zitten en reed een paar supersnel-
le ronden en trok de winst met een
voorsprong van een paar seconden
naar zich toe. Tweede werd Randy Ge-
vers. De Zweed Nichlas Cajback werd
derde voor Appelo.
De tweede wedstrijd werd zondag ge-
reden onder natte omstandigheden.
Hans Smees had het ditmaal niet zo
naar zijn zin. Deze race werd over-
heerst door zijn teamgenoot Appelo
die de race won. Het was zijn eerste
overwinning in de 250-cc klasse en
was daar na afloop ook zeer tevreden
mee. Tweede werd Gevers en de derde
plek was er voor uiteindelijk nog voor
Smees. Met nog twee races te gaan
heeft Smees (zie foto) een voorsprong
van veertien punten in het kampioen-
schap. Tonnie Wassink behaalde zo-

wel op zaterdag als zondag plaatsen
buiten de top tien.
Het Hartelman Yamaha Racing Sup-
port behaalde met de Belg Didier van
Keymeulen twee derde plaatsen in de
supersport 600 klasse. Torleif Hartel-
man was een tevreden man na afloop
van de races op Spa. Hij liet weten dat
er genoeg snelheid zit in de door hun
geprepareerde Yamaha's. Mile Pajic
eindigde zaterdag buiten de punten.
Op zondag reed hij weer als vanouds
en behaalde een zeer mooie vijfde
plaats. Teamgenoot Henk van de Lage-
maat werd tweemaal zesde. In de su-
perbike klasse wist Yamaha Racing
Support rijder Bob Withag op zater-
dag een vierde plaats te halen. Op zon-
dag haalde hij de finish echter niet.
Teamgenoot Jeroen Turkstra viel er op
zaterdag tijdens de wedstrijd hard af
en kwam daardoor niet in de uitsla-
gen voor. Mile Pajic die ook in deze
klasse uitkomt kwam tweemaal bui-
ten de top tien positie binnen. De vol-
gende race ONK is op donderdag 31
augustus op het TT circuit van Assen.
Van 1 t/m 3 september wordt er dan
het Wereldkampioenschap Superbike
verreden met enkele teams uit de re-
gio Bronckhorst.

Succes voor Hans Smees 
in Spa Francorchamps

Afgelopen weekend werden er op het circuit van Spa-Francorchamps twee
wedstrijden voor het Vacansoleil ONK gereden. Zowel op zaterdag als zon-
dag was er een race die meetelde voor het kampioenschap. De trainingen
werden verreden op vrijdag en zaterdagmorgen. Jaap Kingma rijder Hans
Smees was in de 250 cc klasse veruit de snelste man tijdens de trainingen
en mocht daardoor van de eerste plaats vertrekken voor de races.

Foto: Henk Teerink



De weergoden hebben ook dit jaar de
organisatie niet in de steek gelaten.
Hoewel er aan het eind van de week
enige door de regen enige verstraging
in het speelschema onstond waren op
zondag 13 augustus rond de klok van
half vijf alle finales gespeeld. Wat ge-
durende de week opviel was het hoge
spelniveau en de sportiviteit tussen de
deelnemers tijdens de partijen.

De dames enkel 3 werd in een poule
van vijf gespeeld. De als eerste ge-
plaatste Barbara Demming werd door
alle wedstrijden te winnen eerste in de
poule. Een eervolle tweede plaats was
er voor Nadia Elsman uit Wichmond.

In de heren enkel 3 ging de finale tus-
sen Danny Tekampe uit Groenlo en
Coen van Gils uit Oosterhout. Beide
heren waren met goed spel vrij een-
voudig in de finale terecht gekomen.
Het talrijk aanwezige publiek ging er
daarom maar eens goed voor zitten.
De partij begon voor Tekampe voortva-
rend en in een mum van tijd stond hij
op een 5-1 voorsprong in de eerste set.
Het werd als snel duidelijk dat Coen

van Gils deze dag niet het juiste gevoel
had. Hij was dan ook zeer ontevreden
over zijn eigen spel. Tekampe won de
eerste set met 6-2. Waar iedereen op
hoopte, dat Van Gils zijn niveau kon
opkrikken. gebeurde niet zodat de
tweede set een formaliteit was. Danny
Tekampe besliste met een 6-0 de partij.  
In de overige finales waren ook diver-
se Ruurlose spelers te vinden. Zij wa-
ren voornamelijk in de dubbelspelen
vertegenwoordigd.

Rond de klok van vijf werden door de
voorzitter Jan de Boer de prijzen uitge-
reikt en hij nodigde de spelers uit zich
volgend jaar weer in te schrijven voor
het toernooi.

UITSLAGEN RUESINK OPEN 2006:
GD 7: Truus Meerdink - Jan Meerdink /
Carla Brands - René Oldenkotte 6-1 6-3
HD 7: Barth Mostert - Harry Brands /
Geert Wevers - Michel Frenken 5-7  4-6
DD 7: Poule 1e Christine Nales - Inge
Busch; 2e Carla Brands - Lidy Steenbre-
ker.
DE 7: Poule 1e Olga Heijtmeijer; 2e
Wendy Floor.

HE 7: Raymond Moulen - Simon Meijer
6-1 6-7 6-4.
DD 6: Poule 1e Loes Kappers - Ricky Lig-
tenbarg.
HD 6: Wouter Jansen - Jacques Jansen /
Jos Das - Rik Das 1-6  3-6.
HE 6: Wouter Jansen - Maurice Koren-
blik 6-3  6-1.
GD 5: Anouk Scholten - Jos Hiddink /
Anneleen Dijkman - Martie Dijkman
Walk Over.
DD 5: Poule 1e: Marja Wessels / Wilma
Lageschaar.
Poule 2e: Marinda Hartman / Charlot-
te Kelder
HD 5: Poule 1e: Michiel Schouten - Je-
roen Brands
Poule 2e: Tim Tenten - Thijs Pillen
DE 5: Mathilde Reekers - Mireille Kooi
2-6 6-1 6-4
HE 5:Riemer Sijbring - Yoran van den
Berg 3-6 0-6
DE 4: Vivian ten Dolle - Marije Buijs 6-
2 6-1.
HE 4: Martijn Lelieveld - Jaap van Baal
3-6 4-6.
HD 3: Danny Tekampe - Ruud van der
Plank / Joost van der Marel - Marc
Geers 6-4 7-6
DE 3: Poule 1e: Barbara Demming; 2e:
Nadia Elsman.
HE 3: Coen van Gils - Danny Tekampe
2-6 0-6.

Ruesink Open 2006 tennistoernooi
Het jaarlijkse Ruesink Open tennistoernooi in Ruurlo is weer ten einde.
Gedurende de week van 7 t/m 13 augustus werden er op de Ruurlose tennis-
banen 192 wedstrijden in allerlei onderdelen gespeeld.

Warme zomerdagen, een strak
blauwe lucht en zonnige avond-
uren - tijd voor een uitstapje in het
groen. Voor allen die het buitenge-
wone zoeken zonder ver te willen
reizen bieden de landhuizen van
Culture & Castles in de EUREGIO
Gronau ideale voorwaarden voor
een ontspannend paar dagen er
tussenuit. De herenhuizen, kaste-
len en burchten worden in het ka-
der van een  INTERREG IIIA-project
in de EUREGIO Gronau touristisch
opengesteld voor gasten die willen
overnachten. De kastelenvereni-
ging Culture & Castles coördineert
het project. Met het bijzondere
doel: door de inkomsten uit het
toekomstig verhuur dient het be-
houd van de cultuurhistorisch
waardevolle landhuizen op lange
termijn te worden gegarandeerd
(www.culture-castles.de). 

Wandelen in uitgestrekte parken, ont-
spannen in de schaduw van eeuwen-
oude bomen en geheel terloops bloei-
ende inspiratie opdoen. Van de 14
landhuizen die deelnemen aan het
EUREGIO-project onderscheiden zich
enkele historische bouwwerken door
hun prachtige parken. Een schatkist
voor hobbytuinierders en plantenlief-
hebbers.

De historische tuinen van het land-
goed Buitenplaats De Wiersse in het
Nederlandse Vorden bijvoorbeeld wer-
den reeds sinds 1678 door familiele-
den liefdevol verzorgd. Ze omvatten
een oppervlakte van 16 hectare, om-
sloten door een landschapspark met
een oppervlakte van 32 hectare. De
planten en bomen die hier groeien  la-
ten de meest uiteenlopende tuin-
bouwstijlen zien: de uit Frankrijk ko-
mende, symmetrische vormen van de
18e eeuw vindt men terug in geome-
trisch aangelegde wegen en recht ge-
snoeide buxus- und taxusplanten; de
speelse romantische tuinarchitectuur
van de 19e eeuw herkent men in de
kleine kronkelige beekjes met brugge-
tjes, beukenhagen en rozen, weides
met wilde bloemen en vijvers. Tegen
het decor van de schilderachtige land-
goederen uit de 13e eeuw wanen zich
bezoekers van de tuinen in lang ver-
vlogen eeuwen terug.

Op een dergelijke manier vergaat het
gasten van het barokke waterslot kas-
teel Middachten in De Steeg. Ook hier
herkent men de 300 jaar oude tuinar-
chitectuur. Reeds in 1698 werd begon-
nen met de aanleg van de tuinen. Ge-
schoren heggen en geometrische
boomvormen: de formele Franse tuin
met haar strikte vorm vindt men ook
terug op Middachten, net zoals de na-
tuurlijke Engelse tuinarchitectuur.
Graaf en grafin Bentinck-van Heecke-
ren van Wassenaer gaven rond 1900 de
landschapsarchitect Hugo Poortman
opdracht deze Engelse tuin in te rich-
ten. De huidige tuinen laten boven-
dien een meest uiteenlopende groen-
verdeling zien: rozen- en theatertui-
nen, orangerie, croquet- en kruiden-
tuinen... 

Ook klooster Malgarten in Bramsche
is met de internationale werkgroep
voor muziek en de in de vertrekken
aanwezige galerie niet slechts een cen-
trum van de muzikale en schone kun-
sten, maar lokt bezoekers na afspraak
ook graag naar haar zogenaamde kijk-
tuin. Deze werd aangelegd naar ont-
werp van de tuinarchitecte Silke
Emmrich. Emmrich leeft en werkt
sinds 1997 in het klooster. Omdat zij
zelf in een rolstoel zit, heeft zij de tuin
dusdanig gepland dat deze voor men-
sen in een rolstoel zonder meer toe-
gankelijk  is. Bovendien hechtte zij er
bij de planning zeer aan bij de verzor-
ging van de tuin zoveel mogelijk onaf-
hankelijk te zijn van de hulp van
vreemden - een tuin dus die niet
slechts waardevolle tips biedt voor het
groeiende en bloeiende. In de geome-
trisch aangelegde bedden vindt men
veel heester gecombineerd met struik-
gewassen, klimplanten en voedingsge-

wassen, alsmede kruiden, groenten en
bessen. 

De vereniging Culture & Castles heeft
voor aanvang van het INTERREG III A-
project in de EUREGIO Gronau reeds
een dergelijk project in de Euregio
Rijn-Waal succesvol afgesloten. "Van
kastelen en burchten, via herenhui-
zen, kloosters en herenboerderijen -
het palet van de deelnemende land-
goederen is weer zeer divers", ver-
klaart Nicole Brögmann. "Eén ding
echter hebben alle landgoederen ge-
meenschappelijk: hun authentieke
historische flair. " Daarmee bieden zij
ook voor festiviteiten, conferenties en
congressen een unieke ambiance.

De objecten die de begeleidende
bouwcommissie voor het project heeft
uitgekozen liggen in Nederland in de
provincie Gelderland: het gaat naast
landgoed Buitenplaats De Wiersse en
kasteel Middachten om kasteel Vor-
den (Vorden), landgoed het Vriezen-
huis (Winterswijk), kasteel Huis Bergh
('s Heerenberg), landgoed het Haveke
(Eefde) en landgoed Rhederoord (De
Steeg). 

In Duitsland vormen zich drie centra:
de omgeving rond Borken, de omge-
ving rond Warendorf en het Osna-
brücker land. Hier nemen naast kloos-
ter Malgarten het landgoed Sögeln
(Bramsche), waterkasteel Schelenburg
(Bissendorf), kasteel Crassenstein (Wa-
dersloh-Diestedde), huize Brueckhau-
sen (Everswinkel-Alverskirchen), Kep-
pelborg (Heek-Nienborg) en burcht Ho-
hes Haus (Heek-Nienborg) deel. 

Elk landgoed heeft eigen renovatie-
plannen ontwikkeld. De vertrekken
dienen daarbij op het aangepaste vier-
sterrenniveau naar de persoonlijke
smaak van de bezitter te worden inge-
richt. Naast de tuinen van kasteel Mid-
dachten, Buitenplaats De Wiersse en
klooster Malgarten lokken ook andere
deelnemers aan het project reeds be-
zoekers: kasteel Rhederoord bijvoor-
beeld verwent haar gasten met gese-
lecteerde biologische heerlijkheden,
en ook op het terras van het waterslot
Schelenburg kan men genieten van
uitgelezen culinarische creaties. Op
het stadhuis van de Keppelborg kun-
nen paren die willen trouwen elkaar
het ja-woord geven en de prachtige
vertrekken op kasteel Crassenstein en
huize Bergh bieden een stijlvolle am-
biance voor feesten. Naast klooster
Malgarten kan men voor overnachtin-
gen ook reeds op kasteel Vorden te-
recht. Het innovatieve project wordt
gesubsidieerd door de Europese Unie
in het kader van het Communautaire
Initiatief INTERREG IIIA met midde-
len van het Europees Structuurfonds
voor Regionale Ontwikkeling alsmede
van de Ministeries van Economische
Zaken van Nederland en van de deel-
staten Nordrhein-Westfalen und Nie-
dersachsen.

Informatie: 
Culture & Castles e.V., Grabenstraße
78, 47546 Kalkar, Duitsland. Tel. +49 -
2824 - 95 20 00, Fax: +49 -2824 - 95 20 10,
www.culture-castles.de

Landgoederen van Culture & Castles bloeien op 

Historische siertuinen tegen
een vorstelijk decor

''Wij zaten samen veel in het buiten-
land voor werk. Beiden werkten wij in
het bloemenvak. Jan is nog steeds met
regelmaat in Rusland, Polen of andere
landen om zijn beroep als bloemsier-
kunstenaar uit te oefenen.  Vandaar
de naam Organic Move ofwel organi-
sche beweging'' aldus Marlies Aartsen.
Ondertussen startte Marlies, tijdens
haar nieuwe HBO-studie, ook onder
dezelfde bedrijfsnaam haar massage-
praktijk voor kinderen en volwasse-
nen.  ''Het vloeide voor mij in elkaar
over en ik had toen niet de behoefte
om opnieuw een andere bedrijfsnaam

te kiezen. Het is even drastisch, maar
nu is het moment gekomen om het za-
kelijk op te splitsen, aangezien mijn
praktijk steeds doorgroeit. Ik werk ook
met kinderen en dan is de naam Orga-
nic Move niet handig.  
Door de groei van haar eigen massage-
praktijk en de lichaamsgerichte kin-
der- en jeugdtherapie is het nu het
juiste moment voor verandering. Van-
af heden werkt Marlies Aartsen met
haar massagepraktijk onder eigen
naam en nieuw logo. Ze heeft nu een
prachtige site, www.marliesaartsen.nl
waar alles op te vinden is, zoals ver-
goedingen zorgverzekeraars, 12 mas-
sagevormen, cursussen, workshops,
nieuws. Met de voorbereidingen van
de nieuwe site kwam o.a. de hele om-

schakeling/naamsverandering die no-
dig was.  "Ja", vult Marlies aan:"Ik merk
echt dat het nieuwe beeldmerk en het
gebruik van mijn eigen naam een suc-
ces is, cliënten reageren positief, het is
beter herkenbaar. Tevens werkt het
snel via internet en iedereen kan rus-
tig alle mogelijkheden van mijn prak-
tijk bekijken. Nieuw is dat mijn
nieuwsbrief alleen nog per mail ver-
zonden wordt en niet meer per post". 
Het feit dat 32 zorgverzekeraars haar
behandelingen vergoeden is natuur-
lijk een echte erkenning. Marlies Aart-
sen voldoet met haar praktijk aan de
gestelde kwaliteitseisen. Men betaald
per jaar veel geld aan de zorgverzeke-
raar. Massage, dat onder alternatieve
geneeswijze valt, wordt vergoed. Een
doorverwijzing van een arts is niet
noodzakelijk. Tot welk bedrag de ver-
goeding gaat,  is afhankelijk van de po-
lis die men heeft. Indien men geen ge-
bruik maakt van dat budget, vervalt
het aan het einde van het jaar. Dus
ook preventief kan men werken aan
zichzelf en natuurlijk genieten, d.m.v.
massage, ter ontspanning en afvoeren
van afvalstoffen en verbetering van
doorbloeding. Steeds meer mensen
ontdekken de waarde van massage. 
Het is ondanks de vakantie druk voor
Marlies Aartsen. Op dit moment
wordt er nog hard gewerkt aan een
nieuwe folder.  Er is weer een nieuw
overzicht gemaakt voor de workshops
en cursussen van o.a. voetreflexzone-
massage en babymassage. 
Voor informatie en afspraken is Mar-
lies Aartsen bereikbaar op tel. (0575)
55 62 17 of via www.marliesaartsen.nl
of  info@marliesaartsen.nl 
Behandelingen zijn op afspraak aan
de Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Naamsverandering voor massagepraktijk Organic Move
Nieuwe site www.marliesaartsen.nl in de lucht !!

Al 10 jaar werken Jan en Marlies
Aartsen onder de bedrijfsnaam Or-
ganic Move.

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden

Tel. (0575) 55 26 37
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vraagt enkele

bezorgers (m/v)
voor het gebied

Vorden.

Ideaal voor vutters, huisvrouwen,
W.A.O.-ers, enz.
Per bezorgdag enkele uurtjes werk.

Belangstelling?

Bel dan met MetroPost
(0575) 51 37 19.
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Pastoor E. Wassink uit Zutphen, Ds. M.
Benard-Boertjes uit Wichmond en ds.
B. Seelemeijer uit Steenderen gingen
voor in deze oecumenische viering,
die werd bezocht door rond de 100 be-
langstellenden. Voor hen was een mu-
zikaal welkom van Muziekvereniging
Nieuw Leven uit Steenderen, die te-
vens de gezangen tijdens de dienst be-
geleidde, onder leiding van dirigent

Henk Vruggink. Namens het bestuur
van LTO - Bronckhorst werden de aan-
wezigen welkom geheten. Met een
kleine terugblik op het seizoen, waar-
in dit jaar eerst de zon teveel scheen,
waarna er teveel of te laat regen
kwam. Een dankwoord was voor de or-
ganisatie en de bloemengroep, die
koos voor grote zonnebloemen, ge-
groeid uit een kleine pit. Er werd inge-

gaan op het thema ‘Om groeikracht in
ons’ en vele prachtige nieuwe liedjes
werden gezongen uit een boekje van
organisatoren van andere oogstdank-
vieringen. Daarnaast had ds. Seelemei-
jer bidprentjes gemaakt bij het thema.
Tijdens de inzameling van de gaven
ten behoeve van de organisatie van de
oogstdankviering volgend jaar, speel-
de Muziekvereniging Nieuw Leven ‘Le-
ningrad’ van Billy Joel en de bidprent-
jes werden uitgedeeld. Na afloop ble-
ven velen nog even samen om een kop-
je koffie of thee te drinken met een
dankdagbol en werd de gerestaureer-
de kerk bewonderd.

Oogstdankviering St. Martinuskerk

Het wisselvallige weer op deze zaterdagavond 19 augustus 2006, zorgde er-
voor dat de viering niet in bij de Veldkapel kon plaatsvinden. Dat vond
een ieder jammer, want een oogstdankviering in de open lucht heeft
sfeer, het voelt anders. Toch werd in de gerestaureerde St. Martinuskerk in
Baak een fijne viering gehouden met als thema: ‘Om groeikracht in ons’.

In de oogstdankviering in de St. Martinuskerk werd voorgegaan door ds. Seelemeijer, pastoor Wassink en Ds. Benard-Boertjes

In deze column vertel ik u over
voorvallen uit mijn praktijk voor
klassieke homeopathie. Hiermee
wil ik u duidelijk maken wat klas-
sieke homeopathie nou eigenlijk
inhoudt en laten zien dat een heel
breed spectrum aan klachten
homeopathisch behandeld kan
worden. Dit gebeurt door het zelf-
genezend vermogen dat iedereen
heeft, te stimuleren. 

BRONCHITIS 
Ons lichaam heeft een constante toe-
voer van zuurstof nodig om in leven te
blijven. De longen nemen de zuurstof
op uit de lucht die we inademen. De
voornaamste luchtweg, of bronchus,
die naar iedere long gaat, vertakt zich
in hoe langer hoe kleinere luchtwe-
gen.Via het bloed wordt de zuurstof
vanuit de kleinste luchtwegen ge-
transporteerd naar alle delen van het
lichaam. Het slijmvlies dat de voor-
naamste luchtwegen bedekt, kan gaan
ontsteken. Dit noemen we bronchitis.
In acute gevallen is dit bijna altijd het
gevolg van een verkoudheid of een
griep. Hierdoor krijgt de bacterie die
de bronchitis veroorzaakt, de kans om
zich te vestigen in de luchtwegen.
Door de ontsteking wordt veel slijm
geproduceerd, met hoesten en soms
benauwdheid als reactie. Een acute
bronchitis gaat meestal vanzelf over
en hoeft dus vrijwel nooit (homeopa-
thisch) behandeld te worden. Bij een
chronische bronchitis echter is de ont-

steking van de bronchiën blijvend en
steeds verslechterend. Door herhaalde
infecties kan het slijmvlies van de
luchtwegen verdikken en vervormen,
terwijl er ook vernauwing van de
luchtwegen optreedt door een grote
productie van slijm. Het eerste ver-
schijnsel van chronische bronchitis is
een ochtendhoest waarbij slijm wordt
opgehoest. Rokers beschouwen dit
vaak ten onrechte als een 'normale' ro-
kershoest. In de loop der jaren wordt
de hoeveelheid slijm die opgehoest
wordt steeds groter en het hoesten is
ook overdag. In het beginstadium ko-
men de aanvallen alleen bij zware ver-
koudheid of bij griep. Op den duur
brengen ook lichte verkoudheden een
hevige aanval teweeg. Ook kortade-
migheid komt  steeds vaker voor, ze-
ker als men in aanraking komt met
bijv. rook, koude lucht of mist door
een extra prikkeling van de luchtwe-
gen. 

VERDER KIJKEN DAN DE KLACHT 
Dit is uiteraard een heel 'technisch' en
theoretisch verhaal. Voor mij als klas-
siek homeopaat is vooral het persoon-
lijke verhaal áchter de klacht van be-
lang. Achter ieder mens met wie ik
spreek zit een verhaal. Op één enkel
gegeven als bij voorbeeld 'bronchitis'
kan ik geen homeopathisch middel
voorschrijven. Er zijn meer dan 200
middelen die bij bronchitis in aan-
merking komen. Aan de hand van het
precieze verloop van de klachten met

bepaalde specifieke kenmerken kom
ik al een heel stuk verder. Telkens stel
ik me dus de vraag: Welk middel kan
iemand zijn eigen vermogen tot zelf-
genezing zo prikkelen dat er uiteinde-
lijk een positieve beweging in de
klachten komt?! Echter, klachten die
zich op lichamelijk niveau uiten, zoals
bij voorbeeld bronchitis, maken deel
uit van een persoon in zijn totaliteit.
Als homeopaat maak ik contact met
de hele persoon. Wie is die mens die
die klachten bij zich draagt? Waaruit
komen de klachten voort? Samen met
de patiënt kan ik dan verbanden gaan
leggen tussen de klacht en bijv. karak-
terkenmerken (emotionaliteit, gevoel
vast te zitten in, het gevoel niet volle-
dig te leven, etc.). Alleen dan kan ik de
klacht bezien in het licht van de tota-
le persoon. Op deze manier is het mo-
gelijk om een wezenlijke bijdrage te le-
veren aan het oplossen van iemands
klachten. Dan kan de mens die niet in
staat was om een -in dit geval lichame-
lijk-  probleem zelf op te lossen, gesti-
muleerd worden tot zelfherstel. Het
probleem kan dan gelntegreerd wor-
den: er is heelheid ontstaan. Met deze
aanpak kan bronchitis wezenlijk effec-
tief behandeld worden. Tot de volgen-
de keer. Frans Quirijnen Klassiek
Homeopaat NVKH geregistreerd - ver-
goeding door zorgverzekeraars. 
Gezondheidscentrum 'De Gaikhorst'
De Gaikhorst 2  7231 NB  Warnsveld, 
e-mail: quirijnen.jr@wolmail.nl 
Tel. (0575) 52 64 76

  

Ons bridge werd voor het eerst ge-
speeld op 1 november 1925, aan boord
van het stoomschip "Finland" waar
door Harold Vanderbildt een door
hem bedachte scoretabel werd getest.
Al in 1928 werd het eerste kampioen-
schap gespeeld en deze score tabel
wordt, met wat kleine aanpassingen,
nog steeds gebruikt. Bridge is een

denksport, net als schaken en dam-
men, maar er is één duidelijk verschil
met de bordspelen: het onbekende. Bij
schaken en dammen zie je wat er ge-
beurt, bij bridge niet. Je ziet niet welke
kaarten de tegenstanders in handen
hebben, dat wordt pas tijdens het spel
opgehelderd. Een misser weegt ook
minder zwaar; vijf minuten later be-
gin je aan een nieuw spel en heb je al-
le kans om de gemaakte fout te com-
penseren. En al is de geluksfactor bij
bridge vrijwel uitgeschakeld, toch kan
het voorkomen dat een modale
bridger wint van een grootmeester; bij
schaken en dammen is zoiets ondenk-
baar. Dat alles maakt bridge anders,
en voor veel mensen aantrekkelijk.
Kortom, bridge is een interessante
hobby voor het leven. 

Nieuwsgierig geworden? Op 19 sep-
tember begint de beginnerscursus. Bel
Nicolette Loven & Harry Garsen (0575)
52 22 75 en zij zullen u meer over
deze mooie hobby vertellen.

Leer (beter) Bridgen
Naar schatting spelen 120 miljoen
mensen bridge; Bij de Wereld
Bridge Federatie zijn zo'n 130 lan-
den aangesloten en of je nu speelt
in Londen, Kaapstad, Saigon of in
Zutphen, in alle landen wordt het-
zelfde spel gespeeld.  De naam zou
zijn afgeleid van het Turkse bi-
ritch. Anderen zeggen dat het spel
genoemd is naar  de beroemde
brug over de Gouden Hoorn, de be-
roemde brug van Istanbul. Aan de
andere kant van de brug lag een
koffiehuis; Britse soldaten zouden
daar tijdens de Krimoorlog (1853-
56) "bridge" hebben gespeeld.

Waarom dit voorkeursalternatief? 
- Het biedt een oplossing voor de leef-
baarheid in Zutphen-Noord en Eefde
en voor de bereikbaarheid van bedrij-
venterrein "De Mars." - Het levert een
duurzame oplossing op, ook als de re-
gionale verkeersproblematiek in de re-
gio Stedendriehoek wordt aangepakt. -
Het heeft de minst negatieve invloed
op het milieu. - Het is zeer geschikt om
vraagstukken in de waterhuishouding
in harmonie met het landschap op te
lossen. - Het biedt de beste waarborgen
voor de bereikbaarheid van percelen;
en het vereist minder ruimte. o Het is
de meest voordelige oplossing die bin-

nen het beschikbare budget past. Om
de negatieve effecten van de aanleg
van het nieuwe tracé te minimalise-
ren worden de volgende acties voorge-
steld. - Ten zuiden van het Twenteka-
naal o Gemeente Zutphen onderzoekt
waar en welke aanvullende maatrege-
len nodig zijn om sluipverkeer te voor-
komen. - Een fietsbrug verbindt de wij-
ken Voorsterallee en Polbeek. - Er komt
een geluidswal bij de wijken Voorste-
rallee en Polbeek in combinatie met
de fietsbrug. Ten noorden van het
Twentekanaal  - Gemeente Lochem on-
derzoekt waar en welke aanvullende
maatregelen nodig zijn om sluipver-
keer te voorkomen. - Om verstoring
van natuurgebieden te voorkomen
wordt straatverlichting alleen ge-
plaatst bij bijvoorbeeld aansluitingen
en rotondes. - Zoveel mogelijk vindt er
aansluiting plaats met landschap en
ecologie. - De weg wordt niet ingegra-
ven. De bodem blijft intact om zoveel
mogelijk archeologische waarden te
behouden. In de tracékeuzenotitie
(zie downloads www.gelderland.nl/
ontwikkelen/wegenbouw/ N348 Zut-
phen-Eefde/inspraak) staan de uitge-
breide beschrijvingen. 
Meer informatie  www.gelderland.nl,
ga naar ontwikkelen, wegenbouw, en
klik dan op N348 Zutphen-Eefde.

Oplossing voor knelpunten N348
Een milieueffectrapportage (mer)
moet duidelijkheid verschaffen:
welke alternatieven zijn er om de
verkeersproblemen op de provinci-
ale weg N348 in Zutphen-Noord en
Eefde op te lossen? Gedeputeerde
Staten van Gelderland hebben op
11 april het voorkeursalternatief
vastgesteld. De concept-mer is
reeds door de gemeenteraad in
Zutphen goedgekeurd. Wethouder
Schriks zet zich in voor een spoedi-
ge voortgang van de noordelijke
ontsluiting van bedrijventerrein
de Mars en de omlegging van de
N348 Eefde- Zutphen.

Brugklassers. Een deel van al die kin-
deren die straks weer letterlijk uw pad
kruisen is nieuw op die route. Dat zijn
de kinderen die voor de vakantie nog
op de basisschool zaten maar nu naar
het voortgezet onderwijs gaan. Dat be-
tekent vrijwel automatisch: nieuwe,
langere routes met meer gevaren. En
dat voor die jonge onervaren, af en toe
nog wat slingerende weggebruiker-
tjes.. Voor hen is die nieuwe route een

nieuw, spannend en dus af en toe ook
wat angstig avontuur. Van hen kunt u
dus nog extra vreemde capriolen ver-
wachten. 

Let u dus de komende periode extra
op scholieren die op de fiets weer naar
school gaan. Ze moeten nog zo'n hoop
leren. Ook in het verkeer. Houdt u
daar als 'volleerde' mede-verkeersdeel-
nemer rekening mee!

Let op: Kinderen gaan weer naar school

Binnenkort gaan kinderen weer naar school. Dat is voor u als wegge-
bruiker, en zeker als automobilist, weer even wennen. Wekenlang kwam
u geen fietsende scholieren tegen. Die zijn er straks weer. Soms in
drommen. En soms duidelijk bezig om alle in de schoolbanken opgepotte
energie de vrije teugel te laten.

De scholen zijn weer begonnen



BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen

Bussen tot 85 personen, 

dubbeldekker

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 – VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

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

Vordenseweg 84 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 16 22 – Fax (0575) 46 47 82
www.groot-roessink.nl

BLOEMSCHIKKEN
start medio september.
Diverse mogelijkheden.
Infofolder in de winkel.

�

Mooie bolchrysanten
met of zonder sierpot.

� �

Nog volop tuinplanten

63
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6 
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Wandtegels, vloertegels en natuursteen, die zor-
gen voor sfeer en optimaal woongenot? U vindt ze
bij BouwCenter HCI. In onze showroom bieden
wij u een uitgebreide collectie voor toepassingen
in de hal, woonkamer, badkamer, keuken en ter-
rassen. Met onze vakkennis bent u verzekerd van
een uitstekend advies.

Neem een kijkje in onze showroom of bezoek
alvast

www.bouwcenterhci.nl

HCl. Helemaal mijn idee.

Tegelwonderen...Tegelwonderen...

bestaan nog!bestaan nog!
� Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13 tel. 0575 46 81 81
� Zevenaar Ampèrestraat 3 tel. 0575 46 81 81
� Ulft Ettenseweg 39 tel. 0575 46 81 81Keukens - Badkamers - Tegels - Sierbestrating - Bouwmarkt - Bouwmaterialen - Hout

Welkoop is een 
winkelketen afgestemd 

op alles wat met het 
buitenleven te maken 

heeft. Tuin, dier, 
functionele werk- en 

buitenkleding, 
kampeerartikelen, 

doe-het-zelf artikelen 
voor de buitenklus 

en seizoensartikelen. 
Naast het product-

aanbod staat 
Welkoop bekend 

om zijn professionaliteit 
en deskundigheid.

““BBeelleeeeff hheett bbuuiitteennlleevveenn!!””

VOOR WINKEL RUURLO ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN

VERKOOPMEDEWERKER m/v
FULLTIME

DE FUNCTIE-OMSCHRIJVING
Als verkoopmedewerker is uw grootste verantwoordelijkheid het adviseren en begeleiden van 
klanten en de verkoop van producten. Daarnaast werkt u mee aan de winkelverzorging.

DE FUNCTIE-EISEN
U beschikt over een MBO werk- en denkniveau richting detailhandel of economie. U bent commercieel,
klantgericht, praktisch ingesteld, leergierig, verzorgd, ambitieus en werkt graag in een team.

HET AANBOD
Binnen ons dynamische winkelbedrijf bieden wij u een uitdagende toekomst met groeiende 
verantwoordelijkheid en een passend salaris.

INFORMATIE
Wilt u meer weten over deze functie dan kunt u contact opnemen met de eigenaar Hans Tragter,
telefoonnummer: 0573 - 45 25 00.

DE SOLLICITATIE
Uw sollicitatiebrief met CV kunt u binnen 14 dagen na het verschijnen van deze krant opsturen naar:
Welkoop Ruurlo, t.a.v. de heer H. Tragter, Krashof 10, 7261 AL  Ruurlo.

Kwekerij Oudolf

Broekstraat 17

6999 DE  Hummelo

tel.: 0314 381120

fax: 0314 381199

GRASSEN EN
NAZOMERDAGEN 

bij Kwekerij Oudolf 

2 EN 3 SEPTEMBER 

Aanwezig: Mark Bulk uit Boskoop met een fij-

ne collectie heesters en Ria van der Zalm

met bollen en bijgoed. 

Kleine Catering aanwezig. Privétuin geopend.
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We gaan voor kwaliteit !!!
Aanbiedingen deze week

Eigen oogst

Aardappelen Lekkerlanders
10 kilo 3.99

Hollandse nieuwe oogst

Delcorf appelen kilo 0.79
Clapp’s peren kilo 0.79

Aardappelen-, groente- en  fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61

WWW.AGFGARRITSEN.NL
Let op! Woensdagmiddag gesloten

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

De Witte Smid Aanhangwagens is een bedrijf dat

zich bezighoudt met de verkoop en reparatie van

aanhangwagens en paardentrailers. Met vesti-

gingen in Warnsveld, Borne en Arnhem, Raalte

en Aalten is De Witte Smid een toonaangevend

bedrijf dat een belangrijke positie in de markt in-

neemt op het gebied van aanhangwagens. 

Wegens uitbreiding van de werkzaamheden is per direct in de vestiging

Warnsveld plaats voor een 

VAKBEKWAAM MONTEUR

Wij vragen iemand die:

• Kennis heeft van hydraulica en 12 Volt installaties

• Ervaring heeft op het gebied van mechanische remtechniek

• In het bezit is van rijbewijs BE of dit wil behalen

• Zowel zelfstandig als in teamverband kan werken

• Ca. 25 jaar oud is

• Laswerkzaamheden uitvoert

• Commercieel inzicht heeft en organisatorisch vermogen m.b.t. het in-

plannen van werkzaamheden

De Witte Smid biedt:

• Een passend salaris al naar gelang ervaring en opleiding

• Spaarloonregeling

• Een prettige werksfeer

• Een moderne werkplaats

• Een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid

Tevens zijn wij op zoek naar een 

LEERLING MONTEUR

Hierbij denken wij aan iemand van ca. 18 jaar die wil worden opgeleid tot

monteur. De mogelijkheid bestaat om in- en externe cursussen te volgen. 

Herken jij je in één van bovenstaande functies dan nodigen wij je uit

schriftelijk binnen 14 dagen na uitgave van dit blad te reageren. Je wordt

verzocht om bij de brief je CV te voegen. 

Sollicitatie met CV sturen naar: De Witte Smid B.V.

t.a.v. dhr. J.D. Koop

Lochemseweg 26

7231 PG  Warnsveld

Voor informatie over deze functies kunt u contact opnemen met dhr.

Koop, telefoon (0575) 43 12 04.

I N S TA L L AT I E B E D R I J F

KRABBENBORG
HARREVELD bv
Kerkstraat 54 - 7135 JM  Harreveld - Telefoon 0544 - 371836 - Fax 0544 - 377488

Internet: www.krabbenborgbv.nl - E-mail: info@krabbenborgbv.nl

Installatiebedrijf Krabbenborg Harreveld b.v.

is een klein, jong dynamisch all-round 

installatiebedrijf en is op zoek naar een

LOODGIETER / CV MONTEUR

die na een inwerkperiode zelfstandig kan
functioneren.

INTERESSE????

Stuur uw sollicitatiebrief met CV naar

Installatiebedrijf Krabbenborg Harreveld b.v.
Kerkstraat 54

7135 JM Harreveld

tel. 0544-371836
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In de skatecursus worden de basistech-
nieken aangeleerd evenals verschillen-
de remtechnieken. Na afloop kunt u
vertrouwd, veilig en zelfstandig een
skatetocht maken. Nordic Walking is
een ideale manier van lopen voor veel
mensen mits ze de juiste techniek ge-
bruiken. Uit een klein onderzoek dat
bij free-wheel heeft plaatsgevonden
onder een aantal Nordic Walking cur-
sisten blijkt dat het merendeel zich fit-
ter voelt en een betere conditie heeft
gekregen. Ook geeft 90% van de cursis-
ten aan deze sport te willen blijven be-
oefenen. Begin september starten
weer de eerste lessen. Voor meer info
zie advertentie of kijk op www.free-
wheel.com  Zowel voor de kennisma-
kingsles als de cursus moet men zich
vooraf aanmelden, tel. (0575) 55 42 28.

Nordic Walking
en Skatecursussen
starten weer bij
Free-wheel
De extreme warmte van deze zo-
mer lijkt voorbij en men krijgt
weer energie om de regelmaat van
sporten op te pakken. Free-wheel
aan de Netwerkweg in Vorden start
daarom binnenkort weer met ska-
te- Nordic Walking cursussen.

En ook bij lage snelheid: boven de
10km/u kun je je al niet meer schrap-
zetten, gesteld al dat je de botsing
hebt zien aankomen. Kinderen Het
grootste probleem zien we op de ach-
terbank: daar dragen nog lang niet al-
le passagiers de levensreddende gor-
del. Vaak zijn die achterpassagiers kin-
deren, op weg naar of van school.
Doordat ze hun gordel niet dragen ra-
ken regelmatig kinderen ernstig ge-
wond, wat eenvoudig voorkomen had
kunnen worden. Let u er dus op dat

uw kinderen de gordel dragen. Niet al-
leen op weg naar en van school, maar
ook als u ze naar het sportveld, scou-
ting, partijtjes of andere bestemmin-
gen brengt. 
Het beste is natuurlijk als u zèlf van
het nut van die gordels overtuigd bent
en zelf ook het goede voorbeeld geeft
(!) maar denkt u er ook om dat de poli-
tie er in bepaalde periodes extra op let
dat ook kinderen de autogordel ge-
bruiken. Meer informatie vindt u op
www.gordelsom.nl

Brengt u uw kind straks met de auto naar school?

Autogordels, ook achterin,
zeker op weg naar school!

Binnenkort beginnen de scholen weer. Als u uw kind met de auto naar
school brengt is dit een goed moment om even stil te staan bij het belang
van autogordels, juist voor uw kinderen. Autogordels hebben altijd zin
Als alle inzittenden van personenauto's de gordel hadden gedragen had-
den we ongeveer 65 doden en 350 ziekenhuisgewonden minder per jaar
dan nu. Autogordels hebben altijd zin. Ook binnen de kom, want daar ge-
beuren immers de meeste ongelukken.

Eventueel kan de heenweg een andere
zijn dan de terugweg, als je daarmee
bijvoorbeeld een gevaarlijke linksaf-
manoeuvre kunt vermijden. Let op
drukke kruisingen, de aanwezigheid
van fietspaden, fietsroutes, verkeers-
lichten, de drukte en de snelheid van
het verkeer, rotondes en dergelijke.
Misschien kan de school u adviseren.
Let behalve op verkeersveiligheid ook
op sociale veiligheid. Een rustig fiets-
paadje is wellicht veilig wat het ver-

keer betreft maar in het donker mis-
schien minder sociaal veilig. Verken
de route met uw kind Ga vervolgens
met uw kind op stap. Fiets samen een
paar keer de route langs, en stop bij
moeilijke of gevaarlijke punten. Be-
spreek hoe je daar het best kunt over-
steken. Een trucje om te oefenen is
dan: laat uw kind beslissen wanneer
het denkt dat u veilig kunt oversteken.
Kijk dan eerst of het echt kan. Check
het nog even bij uw kind. Dat geldt na-

tuurlijk helemaal als zijn inschatting
niet juist was. Rij samen de hele route
een paar keer, ook op het tijdstip dat
het straks naar school fietst. Rij eerst
naast uw kind, later erachter, dan
kunt u zien of-ie het goed doet. En ver-
der… Let erop dat uw kind zijn tas en
dergelijke veilig vervoert, dus onder
snelbinders of in een rugzak. Zorg
voor opvallende felgekleurde kleding
met reflecterende stroken. Controleer
samen met uw kind of zijn fiets oké is,
vooral wat betreft remmen en verlich-
ting. 

Informatie over verkeerseducatie ge-
richt op de schoolroute vindt u op
www.opwegnaarschool.nl

Nieuwe schoolroute langer en gevaarlijker

Verken samen de schoolroute 
van uw brugklasser

Gaat uw kind straks voor het eerst naar het voortgezet onderwijs? Dan is
dit stukje voor u! Uw 'brugpieper' van straks moet langs een nieuwe, lan-
gere route naar school fietsen. Verder van huis, langs gevaarlijker situa-
ties. Stippel de route uit Langs welke route kan uw kind straks het veiligst
naar school fietsen? De kortste route is beslist niet altijd de veiligste.

Zaterdag 4 november 2006 20.15
uur Juliana Schouwburg De Storm
te Winterswijk Genre: toneel, Vrij-
dag 15 december 2006 20.00 uur De
Notenkraker Theater Hanzehof te
Zutphen Genre:dans, Dinsdag 16
januari 2007 20.15 uur  Die Czárdás-
fürstin Theater Hanzehof te Zut-
phen Genre: operette. 

Over het te bezoeken stuk wordt in de
bus een inleiding verzorgd. De Kunst-
bus wordt mede mogelijk gemaakt
door een bijdrage van de gemeente
Bronckhorst via SWO/Steenderen. U
kunt zich opgeven voor één of meer
activiteiten door het aanmeldingsfor-
mulier uit de folder in te vullen, af te
knippen en in te leveren bij, of opstu-
ren naar: de Werkgroep Kunstbus
Hengelo/Steenderen. U krijgt een be-
vestiging van uw inschrijving na in-
ning van uw betaling door middel van
de automatische incasso. De inschrij-
vingen worden behandeld op volgorde
van datum van aanmelding. Inschrij-

vingen sluiten op 11 september 2006.
Bij voldoende belangstelling (mini-
maal 40, maximaal 50 personen) rijdt
er voor iedere activiteit één Kunstbus.
U krijgt ruim voor de activiteit bericht
over vertrek - en aankomsttijden van
de bus, de opstapplaats(en). 

Bij voldoende belangstelling zouden
wij met de Kunstbus in maart naar
een museum kunnen gaan. Waar stopt
de Kunstbus Hengelo/Steenderen? 

Er zijn 3 opstapplaatsen: Steenderen
"De Bongerd", Keijenborg bushalte 51
Past. Thuisstraat, Hengelo "Welkoop".  

De folder met het aanmeldingsformu-
lier kunt u aanvragen bij: Steenderen,
mevrouw Horstink, tel. (0575) 45 12 90
Kastanjelaan 19; Hengelo, Mevrouw
Kuijpers, tel. (0575) 46 74 81 De Heur-
ne 45; Keijenborg, Mevrouw Beunk,
tel. (0575) 46 14 89 Koldeweiweg 21.
Het aanmeldingsformulier inleveren
voor 20 september a.s.

De Kunstbus Gelderland
Hengelo/Steenderen Programma 2006-2007



Stichting Landschapsbeheer Gel-
derland organiseert in De Boldiek in
Halle in samenwerking met de
gemeente Bronckhorst een cursus
voor iedereen die boerenerven in
relatie tot het landschap van de
gemeente Bronckhorst een warm
hart toedraagt. De cursus is op 14,
21 en 28 september a.s. van 19.45
tot 22.00 uur. De cursus is onder
andere gericht op de functieveran-
deringen in het buitengebied in
verhouding tot het behoud van de
landschappelijke kwaliteit en de
cultuurhistorische waarden van het
boerenerf. De gemeente Bronck-
horst wil samen met Landschaps-
beheer Gelderland de plattelands-
ontwikkeling stimuleren maar dan
wel op een verantwoorde manier.
Reden genoeg om binnen de cursus
boerenerven aandacht te schenken
aan nieuwe ontwikkelingen in het
buitengebied zoals functieverande-
ring. Andere onderwerpen die de
revue passeren zijn de opbouw van
het erf, de gebouwen zoals de
boerderij, het bakhuis en de hooi-
berg en de hoogstamboomgaard.

Deze laatste is een ken-
merkend landschaps-
element voor het
boerenerf. U komt tij-
dens de cursus meer te
weten over de fruitras-
sen, indeling van de
boomgaard en het on-
derhoud. Op 10 maart
2007 is er als afsluiting
van de cursus een
busexcursie. Met de op-
gedane kennis in het
achterhoofd bekijkt u sa-

men met medewerkers van
Landschapsbeheer Gelderland en
de gemeente Bronckhorst verschil-
lende boerenerven in het land-
schap. 

Kosten en aanmelding
Dankzij een bijdrage van de Natio-
nale Postcodeloterij bedraagt de
prijs voor de cursus € 65,- inclusief
cursusboek, koffie, thee en excur-
sie. Inwoners van de gemeente
Bronckhorst krijgen een extra kor-
ting van 50% en betalen dus € 32,50
voor de cursus. Bent u geïnteres-
seerd in deelname aan de cursus 
of wilt u meer informatie over de
inhoud van de cursus, neemt u dan
contact op met Landschapsbeheer
Gelderland, tel. (026) 35 37 444 of 
via e-mail info@landschapsbeheer-
gelderland.nl en meldt u aan. 

Bij voldoende deelname wordt er in
januari 2007 een tweede cursus
boerenerven in ontwikkeling in de
gemeente Bronckhorst georgani-
seerd.
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk, inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Gemeente neemt deel aan regionaal ‘Project
integrale handhaving horeca’

Onlangs is de gemeente Bronck-
horst gestart met het regionale
‘Project integrale handhaving
horeca’. Horeca-, sport- en
recreatieondernemers hebben te
maken met vele vormen van regel-
geving. Onder meer milieuregels,
bouwregels, drank- en horecare-
gels, kansspelvergunning en brand-
veiligheid. Regelmatig krijgen zij
controleurs van verschillende disci-
plines over de vloer, van de gemeen-
te, politie, brandweer of de Voedsel
en Warenautoriteit, die erop toezien
dat de regels in de onderneming
worden nageleefd. In 2005 is in
regionaal verband afgesproken om
de samenwerking op het gebied van
handhaving verdergaand te profes-
sionaliseren en ervaringen op te
doen met integrale controles waarbij
de diverse handhavingsinstanties
gezamenlijk optreden. Het is de
bedoeling dat straks niet meer voor
ieder onderdeel een andere contro-
leur aanklopt bij een bedrijf, maar
dat 1 of 2 personen tijdens één

bezoek op alle regels controleren.
Deze nieuwe wijze van handhaven
start de gemeente in de horeca-,
sport- en recreatiebranche met het
‘Project integrale handhaving
horeca’. 

Checklist
De gemeente stuurt deze week naar
iedere horeca-, sport- en recreatie-
ondernemer een brief met een
checklist met de vraag deze in te
vullen en voor half september te
retourneren. Het gaat er bij het
project dus niet direct om dat de
gemeente alle horeca-, sport- en
recreatiebedrijven daadwerkelijk
gaat controleren. Door het invullen
van de checklist krijgt de gemeente,
maar ook de ondernemer een goed
overzicht van welke vergunningen
hij/zij heeft en aan welke voorschrif-
ten voldaan moet worden op grond
van deze vergunningen. Het is de
bedoeling om vanaf eind september
een aantal horeca-, sport- en recre-
atiebedrijven ook werkelijk te gaan

controleren. Ook bedrijven die de
checklist niet invullen, kunnen
bezocht worden. De controles
gebeuren steekproefsgewijs.  

Informatiebijeenkomst
Op 5 september a.s. om 14.00 uur
organiseert de gemeente in het
gemeentekantoor de speciale
informatiebijeenkomst ‘Integrale
handhaving horeca’. Alle horeca-,
sport- en recreatiebedrijven in
Bronckhorst zijn hierbij van harte
welkom. Tijdens de middag vertellen
medewerkers van de gemeente alles
over de manier waarop toezicht en
handhaving op diverse terreinen en
in het bijzonder in de horeca-, sport-
en recreatiebranche gebeurt in
Bronckhorst. De gemeente start in
september met een nieuwe hand-
havingorganisatie met een andere
manier van werken dan voorheen.
Ook hierop wordt nader ingegaan
tijdens de bijeenkomst. Burgemees-
ter Henk Aalderink is voorzitter van
de bijeenkomst. Het hoofd van de

afdeling Bouwen en milieu, Arne van
Hout, houdt een korte presentatie
over integrale handhaving en een
toelichting op het horecaproject.
Vervolgens geven de medewerkers
die verantwoordelijk zijn voor bouw-,
gebruiks- en milieuvergunningverle-
ning en voor toezicht en handhaving
voorlichting aan verschillende tafels.
Aanmelden voor de bijeenkomst kan
via tel. (0575) 75 02 94 of e-mail:
j.grobben@bronckhorst.nl

Op 5 september is een speciale informatiebijeenkomst over 
integrale controles voor horeca-, sport- en recreatiebranche 

Cursus boerenerven in ontwikkeling

Informatieavond over voortgang nieuwbouw
brede school Hummelo op 30 augustus 
Op 30 augustus a.s. organiseert de
gemeente een informatiebijeen-
komst over de voortgang rond de
nieuwbouw van de brede school
Hummelo aan de Hessenweg/
Keppelseweg in het dorp. In twee
blokken worden betrokkenen
geïnformeerd over het voorlopige
ontwerp, de uitkomsten van het
verkeers- en parkeeronderzoek en
het vervolgtraject. Direct betrokke-
nen (zoals schoolbestuur, teamle-
den en directie scholen, peuter-
speelzaal, verenigingen, omwonen-
den en gemeenteraad) zijn hiervoor

inmiddels per brief uitgenodigd.
Andere belangstellenden zijn
echter ook van harte welkom op de
informatieavond. Wilt u meer weten
over de ontwikkelingen rond de
brede school in Hummelo, komt u
dan op 30 augustus om 20.45 uur
naar de Gouden Karper in Humme-
lo. Tijdens de bijeenkomst is
beperkt gelegenheid tot het stellen
van vragen. Daarnaast zijn er op de
avond formulieren beschikbaar
waarop u uw vragen kwijt kunt. 
U krijgt dan op een later tijdstip
antwoord van de gemeente. 

Mededelingen Programmaraad
Gelderland Oost 
Voor de periode 2006-2007 heeft de
Programmaraad Gelderland Oost 
in de plenaire vergadering van 1
december 2005 het definitieve
radioadvies vastgesteld en in de
vergadering van 23 mei 2006 het
advies voor televisie. De implemen-
tatiedata zoals die voor radio en
televisie door de Programmaraad
Gelderland Oost waren vastgesteld,
waren respectievelijk 1 april 2006
en 1 oktober 2006. Kabelexploitant
UPC heeft evenwel besloten om
deze adviezen op de voorgenoemde
data niet te implementeren. De

Programmaraad Gelderland Oost is
tegen die beslissing in bezwaar ge-
gaan aangezien de Programmaraad
van mening was en is, dat niet een
kabelexploitant de implementatie-
datum en looptijd van een bindend
advies hoort te bepalen maar een
Programmaraad. Uiteindelijk heeft
de Raad van State de Programma-
raad Gelderland Oost in het ongelijk
gesteld. Als gevolg hiervan blijven
zowel het radio- als het televisie-
pakket tot 1 juli 2007 in principe
ongewijzigd.



Commissies Beleids-
ontwikkeling en Evaluatie
en Controle 24 augustus 
Op 24 augustus a.s. vergaderen de
commissies Beleidsontwikkeling en
Evaluatie en controle in een geza-
menlijke vergadering in de raadzaal
van het gemeentehuis. De openbare
vergadering begint om 19.00 uur
(let op gewijzigd tijdstip)! U bent van
harte welkom de vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:

• Ontwikkeling centrum Hengelo
Voorstel tot het opstarten van een
gezamenlijk proces van de ge-
meente met ondernemers en
marktpartijen om door middel van
herinrichting en kwaliteitsverbete-
ring te komen tot een compact cen-
trum van Hengelo.
• Bestemmingsplan ‘Buitengebied

Hengelo 2004 Remmelinkdijk
5a/Jebbinkweg 4’

Verzoek om de agrarische bestem-
ming om te zetten in de bestem-
ming verblijfsrecreatie. 
• Bestemmingsplan ‘Buitengebied

2005 Toldijkseweg 11’
Verzoek om een burgerwoning te
splitsen in twee wooneenheden. 
• Bestemmingsplan ‘Buitengebied

2006 Varsselseweg 41’
Het plan voorziet in het bouwen van
een burgerwoning ter compensatie
van de sloop van voormalige be-
drijfsbebouwing en het omzetten
van een bedrijfswoning naar een
burgerwoning. 

• Bestemmingsplan ‘Buitengebied
2006 Eekstraat 3’

Verzoek om twee recreatieapparte-
menten te realiseren in een vrijko-
mende stal.  
• Krediet toerisme en recreatie
Een nadere invulling van het budget
voor toerisme en recreatie voor
2006 en 2007 wordt besproken. B
en w stellen voor een bedrag van
34.000 euro in te zetten voor het on-
dersteunen van lokale of regionale
toeristische/recreatieve projecten
en het samenstellen van arrange-
menten met het TROB (Toeristisch
Recreatief Overleg Bronckhorst,
waarin vertegenwoordigers van o.a.
VVV, campings, hotels, restaurants
en evenementen zitten met als doel
toerisme en recreatie naar Bronck-
horst te promoten) door bijv. sa-
menwerkingsverbanden op het ge-
bied van kunst en cultuur, evene-
menten of paardentoerisme op te
zetten.
• Maatregelenverordening Wet

werk en bijstand
Voorgesteld wordt de Maatregelen-
verordening Wet werk en bijstand
2004 in te trekken en die van 2006
vast te stellen. Hierin is onder meer
opgenomen welke maatregelen de
gemeente neemt ten opzichte van
uitkeringsgerechtigden die zich niet
aan de uitkeringsregels houden.
• Uitvoering WWB, IOAW, IOAZ en

BBZ in 2005 
In dit overzicht is aangegeven hoe
de gemeente vorig jaar de uitke-
ringswetten WWB, IOAZ, IOAW en
BBZ heeft uitgevoerd.
• Conceptnota ouderenbeleid

Bronckhorst 2006-2010
In overleg met organisaties die ac-
tief zijn op het terrein van ouderen
en de doelgroep ouderen zelf is een
nota ouderenbeleid samengesteld
met een visie en uitgangspunten.
De raad wordt gevraagd voorlopig
in te stemmen met het plan. Daarna
wordt de nota nogmaals besproken
met betrokkenen. In het beleid is
opgenomen dat de doelgroep waar
de gemeente zich met name op
richt ouderen vanaf 75 jaar en ou-
der zijn en kwetsbare groepen. Ver-
der zet de gemeente zich in voor
een goede toegankelijkheid van
voorzieningen, verpleeghuisplaat-
sen in alle voormalige gemeenten,

deelname aan bewegings- en
sportactiviteiten etc.   
• Monumentenverordening

Bronckhorst 2006
B en w vragen de raad de Monu-
mentenverordening 2006 vast te
stellen. In deze verordening staan
regels voor plaatsing van monu-
menten op de gemeentelijke monu-
mentenlijst en regels voor het wijzi-
gingen van gemeentelijke monu-
menten. De concept-Monumenten-
verordening heeft vier weken ter in-
spraak gelegen. Er is één reactie
ontvangen. Deze heeft niet geleid
tot aanpassing van de verordening.

Spreekrecht
Tijdens deze vergadering kunt u ge-
bruik maken van het recht om in te
spreken. In tegenstelling tot de
raadsvergaderingen kunt u hier in-
spreken over onderwerpen die juist
wel op de agenda staan. De maxi-
male spreektijd is vijf minuten. U
kunt zich hiervoor aanmelden bij de
griffie, onder opgave van het onder-
werp waarover u wilt spreken. Aan-
melden kan via tel. (0575) 75 05 43
of e-mail:  griffie@bronckhorst.nl.

Raadsvergadering 
24 augustus
Op 24 augustus a.s. vergadert te-
vens de gehele raad in de raadzaal
van het gemeentehuis. De openbare
vergadering begint om 21.00 uur.
U bent van harte welkom deze ver-
gadering bij te wonen. Over de bo-

venstaande onderwerpen die in de
commissievergadering zijn bespro-
ken, wordt dan door de raad een be-
sluit genomen. 

Voor meer informatie over de in-
houd van de raadsstukken kunt u
contact opnemen met de griffie van
de gemeente (zie onder) of de web-
site www.bronckhorst.nl raadple-
gen onder gemeente/raad en com-
missies. De eerstvolgende ge-
meenteraadsvergadering is op 13
september 2006.

Spreekrecht
Tijdens raadsvergaderingen is het
uitsluitend mogelijk het woord te
voeren over onderwerpen die niet
op de agenda staan, waarbij de vol-
gende zaken zijn uitgezonderd:
a.een onderwerp dat niet behoort

tot de bevoegdheid van het ge-
meentebestuur

b.een bezwaar in de zin van hoofd-
stuk 7 van de Algemene wet be-
stuursrecht tegen een besluit van
het gemeentebestuur of het ad-
vies van een adviescommissie be-
zwaarschriften ex artikel 7:13 van
de Algemene wet bestuursrecht

c. benoemingen, keuzen, voor-
drachten of aanbevelingen van
personen

d.een klacht zoals bedoeld in
hoofdstuk 9 van de Algemene wet
bestuursrecht

Indien u tijdens de vergadering het
woord wil voeren, dient u dit van te-
voren te melden bij de griffier, tel.
(0575) 75 05 43 of e-mail
griffie@bronckhorst.nl, onder
vermelding van agendapunt, naam,
adres en telefoonnummer. 

Over spreekrecht en burgerinitiatief
is ook een folder beschikbaar die
gratis in het gemeentehuis en -kan-
toor is af te halen. 

Commissie Beleids-
ontwikkeling 31 augustus
Op 31 augustus a.s. vergadert de
commissie Beleidsontwikkeling in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om
20.00 uur. U bent van harte welkom
de vergadering bij te wonen. De be-
langrijkste onderwerpen op de
agenda zijn de eerste twee WMO-

notities (‘Huishoudelijke hulp en
Wvg’ en ‘WMO-loket’) die klaar zijn.
In de nota ‘Huishoudelijke hulp en
Wvg’ is beschreven hoe de gemeen-
te om wil gaan met individuele
voorzieningen die nu nog onderdeel
zijn van de Wvg (zoals rolstoel, wo-
ningaanpassing en vervoersvoor-
ziening) en huishoudelijke hulp, een
nieuwe voorziening die de gemeen-
te moet gaan verstrekken. In de
nota ‘WMO-loket’ staat hoe de ge-
meente het WMO-loket in Bronck-
horst vorm wil gaan geven. Het lo-
ket is dé plek waar u straks terecht
kunt voor WMO-voorzieningen. De
WMO is de Wet maatschappelijke
ondersteuning die vanaf 1 januari
2007 van kracht wordt. Hierin zijn
de Welzijnswet, Wet voorzieningen
gehandicapten en onderdelen van
de Algemene wet bijzondere ziekte-
kosten samengebracht. Gemeenten
zijn verantwoordelijk voor de uit-
voering van de nieuwe wet. De twee
notities zijn in overleg met inwo-
ners, belangenbehartigers en orga-
nisaties op het gebied van zorg en
welzijn opgesteld. De voorzieningen
van de WMO zijn bedoeld voor men-
sen die niet vanzelfsprekend mee
kunnen doen in de maatschappij,
zoals mensen met een beperking. 

Spreekrecht
Tijdens deze vergadering kunt u ge-
bruik maken van het recht om in te
spreken. In tegenstelling tot de
raadsvergaderingen kunt u hier in-
spreken over onderwerpen die juist
wel op de agenda staan. De maxi-
male spreektijd is vijf minuten. U
kunt zich hiervoor aanmelden bij de
griffie, onder opgave van het onder-
werp waarover u wilt spreken. Aan-
melden kan via tel. (0575) 75 05 43
of e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

Uit de raad

Op 21 augustus jl. heeft burgemees-
ter Aalderink Floor Jansen aange-
steld als de nieuwe leerplichtambte-
naar. Haar vervangers zijn Marieke
Stevering en Jacqueline Arends. 
De leerplichtambtenaar is verant-
woordelijk voor de uitvoering van de

Leerplichtwet. Met het aanwijzen
van een uitvoerende ambtenaar
kiest de gemeente ervoor om de ge-
meentelijke verantwoordelijkheid
voor een zo goed mogelijke school-
loopbaan voor kinderen en jongeren
op een goede manier vorm te geven.

Nieuwe leerplichtambtenaar
aangesteld

Floor Jansen wordt beëdigd tot leerplichtambtenaar.

Enige tijd geleden heeft koningin
Beatrix bij Koninklijk Besluit een wa-
pen verleend aan de gemeente
Bronckhorst. De beschrijving van het
gemeentewapen hierin luidt als
volgt: ‘In keel een leeuw van zilver,
getongd, genageld en gekroond van
goud, het schild gedekt met een gou-
den kroon van drie bladeren en twee
parels.’

Grondslag voor ieder wapen is het
schild. Het schild is het symbool voor
recht en gezag, en diende ook als het
beschermingsmiddel van de middel-
eeuwse ridders. In het gemeentewa-
pen van Bronckhorst heeft het schild
een moderne of Franse vorm en de
kleur keel (rood). Op het schild is een
klimmende leeuw aangebracht. Een
leeuw staat voor kracht en moed. De
leeuw is van zilver (wit) en heeft een
tong, nagels en kroon van goud
(geel). Tevens heeft de leeuw ge-
slachtskenmerken en wijst de enke-
le staart omhoog. Het nieuwe ge-
meentewapen van Bronckhorst is
ontleend aan het familiewapen van
het geslacht Van Bronckhorst. 

Logo als herkenningsteken 
Sinds de herindeling treedt de ge-
meente naar buiten met haar logo.
Het logo bestaat naast de gemeente-
naam uit twee symbolen uit de heral-
diek die op een moderne, krachtige
manier zijn neergezet. De levendige
afbeelding van de haas is het
leven/de natuur, de dynamiek en de
vooruitgang waar de nieuwe organi-
satie voor staat en aan werkt. De to-
ren staat voor de cultuur, historie,
dat wat blijft en sterk is. Het kleurge-
bruik (donkerpaars en fuchsia) is
warm, positief en verrassend/ver-
frissend. Dit logo wordt op alle uitin-
gen van de gemeente gebruikt. Zoals
de website, gemeentepagina’s in
huis aan huisblad Contact, portalen
langs de gemeentegrenzen, brieven,
enveloppen, visitekaartjes en fol-
ders. 

B en w zijn van mening dat het logo
beter past bij de moderne, eigentijd-
se organisatie die de nieuwe ge-
meente wil zijn en heeft daarom be-
sloten het wapen alleen te gebruiken
voor de ambtsketen van de burge-

meester en de erepenning. Deze
laatste kan de gemeente uitreiken
aan burgers waar zij een grote waar-
dering, dankbaarheid of genegen-
heid voor koestert door wat diegenen
voor Bronckhorst en/of haar inwo-
ners betekenen. 

Exclusief recht op gebruik wapen
De gemeente heeft het wapen gere-
gistreerd bij het Benelux Merkenbu-
reau om daarmee het exclusieve ge-
bruiksrecht te garanderen. Net zoals
bij het logo, dat ook gedeponeerd is,
mag het wapen niet door derden ge-
bruikt worden, tenzij door b en w toe-
stemming is verleend. Dit gebeurt
alleen in zeer bijzondere gevallen,
bijvoorbeeld als de gemeente er di-
rect belang bij heeft. 

Gemeentewapen versus logo



Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen 
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, feesttent Wichmondseweg, ontheffing art. 35 Drank en Horecawet, 30 september, 1 en 2

oktober 2006
• Baak, kermisterrein Wichmondseweg, kermis met livemuziek en dansgelegenheid – spelmiddag

- vogelschieten - lunapark, 30 september, 1 en 2 oktober 2006, Kermis en Oranje Stichting Baak
• Baak, plaatsen feesttent Wichmondseweg tegenover Huize Baak, 30 september t/m 3 oktober

2006
• Baak, plaatsen reclameborden, 16 september t/m 3 oktober 2006, Kermis en Oranje Stichting

Baak
• Baak, Vordenseweg/Beukenlaan/’singelwal’, afsluiten voor alle verkeer en/of parkeerverbod,

kermisoptocht, 1 oktober 2006 van 12.00 tot 16.00 uur, Kermis en Oranje Stichting Baak
• Baak, Wichmondseweg vanaf de Vordenseweg tot en met de inrit ‘Huize Baak’, afsluiten voor alle

verkeer, 28 september t/m 3 oktober 2006, Kermis en Oranje Stichting Baak
• Halle, circuit ‘De Kappenbulten’, ontheffing art. 35 Drank en Horecawet, 29 september t/m 

1 oktober 2006
• Halle, Landstraat nabij Vosweg, autocrosswedstrijden, 8 oktober 2006 van 11.00 tot 19.00 uur
• Halle, Landstraat nabij Vosweg, autocrosswedstrijden, ontheffing art. 35 Drank en Horecawet, 8

oktober 2006 van 11.00 tot 19.00 uur
• Hengelo Gld., afsluiten van de Veemarktstraat op 13 en 14 juli 2007, partycentrum Langeler
• Hengelo Gld., Hazenhutweg 24, opstijgen luchtballon, 15 september 2006 vanaf 18.00 uur, A3

Ballon te Harfsen
• Hengelo Gld., Spalstraat, afsluiting van de straat tussen de Kastanjelaan en de St. Michielstraat

op 14 oktober 2006 van 07.00 tot 14.00 uur, Marktvereniging Hengelo Gld.
• Hengelo Gld., Spalstraat, paarden-, pony- en kleine biologische markt, 14 oktober 2006 van ca.

07.00 tot 14.00 uur, Marktvereniging Hengelo Gld.
• Hengelo Gld., Veemarktstraat, live muziek op 13 en 14 juli 2007 van 21.00 tot 01.00 uur, partycen-

trum Langeler
• Hengelo Gld., Veemarktstraat, ontheffing art. 35 Drank- en horecawet op 13 en 14 juli 2007
• Hummelo, aanvraag vergunning voor plaatsing informatieborden wandelgebied Hummelo en

Keppel door Stichting wandelpaden Hummelo en Keppel en Bronckhorst.
• Hummelo, Van Heeckerenweg, verloting tijdens rommelmarkt, 24 september 2006 van 10.00 tot

16.00 uur, Welfare Werk van het Rode Kruis
• Steenderen, terras café Heezen, ontheffing art. 35 Drank- en horecawet, 15 en 16 september

2006
• Zelhem, parkje achter de bibliotheek, opening Ludgerkerkje, 7 oktober 2006 van 14.00 tot 20.00

uur, Stichting Ludgerkerkje

Bouwvergunningen 
• Hengelo Gld., Ellenkampdijk 1, plaatsen dakkapel
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 45, verbouw woning
• Zelhem, Heidenhoekweg 11, verbouw boerderij
• Zelhem, Wolfersveenweg 9, vergroten woning

Monumentenvergunningen
Ontwerpbesluit (art. 14a Monumentenwet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf 24
augustus t/m 4 oktober 2006 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Hengelo Gld., Meeninklaan 5, aanvraag monumentenvergunning voor de verbouw en restauratie

van het koetshuis tot woning 

Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling door
een ieder kenbaar worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging.  Indien u dat
wenst worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke ziens-wijze, niet bekend ge-
maakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijze, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u
mondeling een zienswijze 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.

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hengelo Gld., Oude Varsselseweg 5, bouwen woning met garage. Het betreft een vrijstelling met

toepassing van artikel 8 en artikel 4, lid 4, sub a, van de planvoorschriften van het geldende be-
stemmingsplan ‘Buitengebied 2003’

• Steenderen, Paardestraat 10a, voor het bouwen van een garage/berging. Het betreft een vrijstel-
ling met toepassing van artikel 4, lid 2 van de planvoorschriften van het geldende bestemmings-
plan ‘Buitengebied 1993 Steenderen’

De bouwplannen liggen vanaf 24 augustus t/m 6 september 2006 tijdens de openingstijden ter inza-
ge in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstij-
den niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88

Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u

Het college van burgemeester en
wethouders gaat de raad in de
vergadering van 28 september a.s.
voorstellen om op een aantal
plangebieden in de gemeente
Bronckhorst de Wet voorkeurs-
recht gemeenten toe te passen. De
voorbescherming geldt sinds 17
augustus 2006. Per deze datum is
de Wet voorkeursrecht gemeenten
op een aantal percelen van toepas-
sing verklaard. Reden van aanwij-
zing is om actief grondbeleid te
voeren. 
De gemeente wil in de toekomst
gronden aan kunnen kopen om 
het goed wonen en werken in de
gemeente te waarborgen. 

Betekenis van de aanwijzing
De aanwijzing van onroerend goed
volgens deze wet krijgt voor de ei-
genaren betekenis op het moment
dat zij van plan zijn hun rechten
daarop te verkopen. In juridische
termen wordt hieronder in dit ver-
band verstaan: de overdracht in ei-
gendom of de toebedeling van een
onroerende zaak, alsmede de over-
dracht of de toebedeling dan wel de
vestiging van een recht van opstal,
erfpacht, beklemming of vruchtge-
bruik. Als een eigenaar wil verko-
pen, is hij voortaan verplicht de on-
roerende zaak eerst aan de ge-
meente te koop aan te bieden, tenzij
er een uitzonderingsgrond bestaat.
Alleen als de gemeente niet op het
aanbod ingaat, mag de eigenaar zijn
onroerend goed aan anderen ver-
kopen. Doen zij dit niet, dan weigert
de notaris de overdracht (het trans-
port) aan een ander dan de ge-
meente. Onder elke transportakte
moet namelijk een verklaring van
de notaris worden opgenomen, dat
op de betreffende onroerende zaak

geen voorkeursrecht rust en als dit
wel het geval is, dat dan de verkoop
niet in strijd met de Wet voorkeurs-
recht gemeenten plaatsvindt. 

Aangewezen percelen
Het college heeft de volgende perce-
len aangewezen. Achter het plange-
bied staat de bestemming die de ge-
meente mogelijk in de toekomst aan
dit gebied wil geven.
• Achter-Drempt, het plangebied

Molenweg-Zomerweg, globaal
omsloten door de Molenweg en
de Zomerweg (woongebied)

• Achter-Drempt, het plangebied
Zomerweg, gelegen ten westen
van de Zomerweg en ten noorden
van de Pastoor Blaisseweg
(woongebied en sportdoeleinden)

• Baak, het plangebied Dambroek-
Zuid, gelegen ten westen van de
Zutphen-Emmerikseweg en ten
zuiden van het Dambroek (be-
drijfsdoeleinden)

• Halle, het plangebied Halle Zuid-
West, gelegen ten zuiden van de
Haverstraat en ten noorden van
de Pluimersdijk (woongebied)

• Hengelo Gld., het plangebied
Hengelo West, gelegen ten wes-
ten van de Rondweg en ten noor-
den van de Elderinkweg (maat-
schappelijke doeleinden)

• Hengelo Gld., het plangebied
Hengelo Zuid, globaal omsloten
door de Zelhemseweg en de Win-
kelsweg (bedrijfsdoeleinden)

• Hummelo, het plangebied Hum-
melo-West, globaal omsloten
door de Groeneweg, de Keppelse-
weg en de Hessenweg (woonge-
bied)

• Keijenborg, het plangebied Kerk-
straat-St. Janstraat, gelegen ten
zuiden van de Kerkstraat en ten
westen van de St. Janstraat

(woongebied en sportdoeleinden)
• Steenderen, het plangebied

Steenderen Zuid-West, gelegen
ten zuiden van de J.F. Oltmans-
straat (woongebied)

• Voor-Drempt, het plangebied
Laakweg, globaal omsloten door
de Laakweg, de Kerkstraat en de
Gildeweg (woongebied)

• Vorden, het plangebied Groene-
weg-Enkweg, globaal omsloten
door de Ruurloseweg en de
Enkweg (woongebied)

• Vorden, het plangebied Vorden-
Noord, globaal omsloten door de
Oude Zutphenseweg, de Zelstweg
en de spoorlijn Zutphen-Vorden
(woongebied)

• Zelhem, gebied Zuidzijde
Pluimersdijk, gelegen ten zuiden
van de Pluimersdijk (bedrijfs-
doeleinden)

• Zelhem, het plangebied De Pol,
gelegen ten noorden van de
Halseweg en ten westen van de
Meeneweg (woongebied)

• Zelhem, het plangebied
Halseweg-Pluimersdijk, globaal
omsloten door de Pluimersdijk en
de Halseweg (sportdoeleinden)

Informatieavond
Tijdens een openbare informatie-
avond op 23 augustus a.s. om 19.30
uur in Langeler partycentrum,
Spalstraat 5 in Hengelo Gld., geeft
de gemeente nadere uitleg over de
Wet voorkeursrecht gemeenten.
Belanghebbenden zijn hiervoor
persoonlijk uitgenodigd. In de
rubriek Openbare bekendmakingen
op deze gemeentepagina’s treft u
de officiële publicatie over dit
onderwerp aan. Hierin staat ook
hoe u zienswijzen kunt inbrengen 
of bezwaar kunt maken tegen dit
besluit. 

Gemeente Bronckhorst past Wet voorkeursrecht gemeenten
toe voor verschillende percelen in de gemeente

Op 9 september is weer de jaarlijk-
se Landelijke Open Monumenten-
dag. Het thema van dit jaar is feest.
Feest, ontspanning en vermaak zijn
van alle tijden en vonden vaak
plaats in speciaal ontworpen ge-
bouwen. De oudste, nog bestaande
uitgaansgebouwen zijn luxueus in-
gerichte concertzalen en theaters
waar de welgestelden niet alleen
van muziek of toneel genoten, maar
ook hun sociale contacten onder-
hielden. Voor de gewone burger
was amusement eeuwenlang te
vinden in kroegen, in tijdelijke ge-
bouwen, of gewoon op straat tijdens
markten en braderieën.

Trotse eigenaren van een gemeen-
telijk- of rijksmonument willen u
deze dag gastvrij ontvangen in ‘hun’
monument! In Bronckhorst zijn op 9
september de volgende activiteiten
georganiseerd:

Hengelo Gld.:
• de toren van de Remigiuskerk

wordt opengesteld. Voor kinderen
is er een kleur- en schilderwed-
strijd

Hummelo:
• bij café ‘t Wapen van Heeckeren

is een rondleiding en er is een
huifkartocht mogelijk langs mo-
numenten. In de monumentale
schuur van het café wordt histo-
risch filmmateriaal vertoond. Ook
beslaat een hoefsmid ter plaatse
paarden en is er muziek

Buurtschap Linde (bij Vorden):
• bij boerderij de Helderboom

wordt een oogstfeest gehouden
• in de Lindese molen worden

(mini)concerten gegeven

Vorden:
• de watermolen van kasteel Hack-

fort is open en er zijn rondleidin-
gen op het kasteel 

• bij smederij Oldenhave vinden de-
monstraties van oude ambachten
plaats

Zelhem:
• in de Lambertikerk worden oude

en feestelijke films van de kerk-
dorpen getoond en treden enkele
muziekverenigingen op

Het bekijken van een monument op
zich is al een feest! Zonder alle hulp
en steun van de eigenaren van mo-
numenten, talloze vrijwilligers en
organisaties was het onmogelijk
geweest om een dag als deze te or-
ganiseren. Onze hartelijke dank
gaat dan ook naar hen uit.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de Monu-
mentendag 2006 in Bronckhorst of
over monumenten in het algemeen,
dan kunt u bellen met de heer 
W. Hagens van de afdeling
Ruimtelijke en economische
ontwikkeling, tel. (0575) 75 03 53.

Open Monumentendag 2006: een feest!
Zaterdag 9 september 2006, van 10.00 tot 17.00 uur
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richten aan het college van b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact
opnemen met de afdeling Bouwen en milieu.  

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 15 augustus 2006:
• Hengelo Gld., Berkenlaan (voormalig korfbalterrein), voor het plaatsen van units t.b.v. bibliotheek

en VVV, geldend bestemmingsplan ‘Hengelo Dorp 1995’
Verzonden op 18 augustus 2006:
• Steenderen, Hoge Wesselink, voor het tijdelijk aanleggen van een parkeerterrein t.b.v. Aviko,

geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied 1993 Steenderen’
• Zelhem, Brinkweg 11, voor het tijdelijk plaatsen van een tent voor opslag tijdens de verbouw/

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

plan ‘Buitengebied, herziening 2-1988 Zelhem’

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

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

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 10 augustus 2006:
• Hengelo Gld, Hamove veteranenrally op 26 en 27 augustus 2006
Verzonden op 11 augustus 2006:
• Hengelo Gld, Hengelose Ondernemers Vereniging, braderie op 27 augustus 2006
• Vorden, Boshuisweg Vierakker, boerengolfkampioenschap op 2 en 3 september 2006
• Vorden, Hervormde kerk, tijdelijke verkeersmaatregelen Kerkstraat op 3 september 2006
Verzonden op 15 augustus 2006:
• Drempt, stichting St. Willibrordus, collectevergunning voor de optocht op 17 september 2006
• Hengelo Gld, Handwijzersdijk camping ‘Kom es an’, fanclubdagen Normaal op 1, 2 en 3 septem-

ber 2006
• Hengelo Gld, Handwijzersdijk, ontheffing art. 35 Drank- en horecawet, fanclubdagen Normaal op

1, 2 en 3 september 2006
• Vorden, Lankhorsterstraat Wichmond, besloten feest op 1 september 2006
Verzonden op 16 augustus 2006:
• Hummelo, kwekerij Oudolf, tijdelijke verkeersmaatregel Broekstraat voor de jaarlijkse grassen-

dagen op 2, 3, 30 september en 1 oktober 2006
Verzonden op 17 augustus 2006:
• Hengelo Gld., Varsselseweg 29, buurtfeest op 1 en 2 september 2006
• Kranenburg, Eikenlaan, treffen oude legervoertuigen op 8  en 10 september 2006
• Vorden, Wiersserbroekweg 5, open dag Achterhoek FM op 27 augustus 2006 van 10.00 tot 19.00

uur

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 22 augustus 2006:
• Baak, Molenweg 24, voor de interne en externe verbouw van de boerderij
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 7, voor het plaatsen van drie dakramen

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen een van deze besluiten kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekend-
making van dit besluit aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij b
en w. 

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

Rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 16 augustus 2006:
• Baak, Wichmondseweg 17, R.K. Kerk H. Martinus, voor het aanbrengen van voorzetbeglazing in

de sacristie
• Laag-Keppel, Dorpsstraat 37-39, kasteel Keppel, voor de aanleg van een zwembad en de uitbrei-

ding van het tuinhuisje. De vergunning is van rechtswege verleend

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

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

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 16 augustus 2006:
• Vorden, Gazoorweg 6, vergroten woning, verleend met toepassing van artikel 50 lid 4 van de Wo-

ningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers en verleend
met vrijstelling van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 14 augustus 2006:
• Drempt, Roomstraat 31, bouwen garage/carport, verleend met toepassing van artikel 50 lid 4 van

de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers 
• Hengelo Gld., Aaltenseweg ong., veranderen gevels schuur, verleend met toepassing van artikel

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

• Hengelo Gld., Spalstraat 3, vervangen kozijnen
Verzonden op 15 augustus 2006:
• Hummelo, Rozegaarderweg 13, realiseren particulier zwembad 
Verzonden op 16 augustus 2006:
• Vorden, Ruurloseweg 65b, bouwen woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19 lid 2

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 17 augustus 2006:
• Hengelo Gld., Wichmondseweg 33, bouwen vervangende woning , verleend met vrijstelling op

grond van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 21 augustus 2006:
• Hengelo Gld., Waarleskamp 17, vergroten woning
• Wichmond, Baron van der Heijdenlaan 3, vernieuwen voormalig bankgebouw tot woning

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 14 augustus 2006:
• Vorden, Industrieweg 10, plaatsen stikstofsilo
Verzonden op 16 augustus 2006:
• Hengelo Gld., Varsselseweg 27, veranderen berging

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art .10.63 Wm en art. 5.5.1 en resp.
5.4.1 APV) 
Verzonden op 22 augustus 2006:
• Drempt, Rijksweg 44, voor verbranding nabij Rijksweg 44

Kapvergunningen
Verzonden op 14 augustus 2006:
• Wichmond, Dorpsstraat nabij de Lankhorsterstraat, vellen van 1 els, noodkap, geen herplant-

plicht

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, door een school- en volksfeest op de locatie Halle-Nijmanweg 13 is de Halle-Nijmanweg,

tussen de Lankerseweg en de Nijmansedijk, op 7 september van 19.00 tot 24.00 uur, 8 september
van 13.00 tot 02.00 uur de daaropvolgende dag en op 9 september 2006 van 11.00 tot 02.00 uur de
daaropvolgende dag afgesloten voor het verkeer

• Hengelo Gld., in verband met de braderie zijn op 27 augustus 2006 de Spalstraat, Kerkstraat en
Raadhuisstraat, tussen de Spalstraat en de Schoolstraat, afgesloten voor het verkeer 

• Hummelo, in verband met grassendagen op de Broekstraat 17 geldt voor 500 meter voor en na de
inrit van de Broekstraat 17 aan beide zijden van de weg een parkeerverbod op 2 september van
09.00 tot 17.00 uur, 3 september van 09.00 tot 17.00 uur, 30 september van 09.00 tot 17.00 uur en
1 oktober 2006 van 09.00 tot 17.00 uur

• Toldijk, door een buurtfeest is de weth. Spekkinkstraat, tussen de nummers 2 t/m 10, op 2 sep-
tember vanaf 12.00 uur tot 3 september 2006 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer

• Zelhem, de stichting Septemberfeesten Zelhem, houdt van 14 t/m 17 september 2006 haar jaar-
lijkse septemberfeest. De volgende wegen worden afgesloten voor alle verkeer: parkeerplaats
van sportcomplex De Pol aan de Vincent van Goghstraat van 12 september 08.00 uur tot 18 sep-
tember 2006 18.00 uur; de Vincent van Goghstraat, tussen de Jacob van Ruysdaelstraat en de
Frans Halsstraat, van 13 september 08.00 uur tot 17 september 2006 18.00 uur; het Stationsplein
en de dr. Grashuisstraat op 16 september 2006 van 12.00 tot 16.00 uur. Er geldt een parkeerver-
bod aan beide zijden van de weg op de Vincent van Goghstraat, tussen de Halseweg en de Jacob
van Ruysdaelstraat, en de Vincent van Goghstraat, tussen de Frans Halsstraat en de Jan Steen-
straat, van 13 september 08.00 uur tot 17 september 2006 18.00 uur

De wegafsluitingen gelden met uitzondering van het bestemmingsverkeer

Verkeersbesluiten
• Zelhem, b en w willen de afsluiting van de bebouwde kom, met uitzondering van het industrie-

terrein, voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/uur (landbouw-
verkeer), met uitzondering van het bestemmingsverkeer, verlengen tot 31 maart 2007 of totdat
het evaluatieonderzoek is afgerond en besloten wordt de verkeersituatie te wijzigen in een per-
manente dan wel op te heffen.

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

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

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

Wet voorkeursrecht gemeenten
Aanwijzing 
Het college van de gemeente Bronckhorst maakt ingevolge artikel 4 lid 1 van de Wet voorkeurs-
recht gemeenten bekend, dat zij bij besluit van 15 augustus 2006, haar raad heeft voorgesteld de
percelen die gelegen zijn in de plangebieden Zomerweg, Molenweg-Zomerweg, Dambroek-Zuid,
Halle Zuid-West, Kerkstraat-St. Janstraat, Groeneweg-Enkweg, Vorden-Noord, Hengelo West,
Hengelo Zuid, Hummelo-West, Steenderen Zuid-West, Laakweg, De Pol, Halseweg-Pluimersdijk
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en Zuidzijde Pluimersdijk aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 van de
Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. De aangewezen percelen in de plangebieden
zijn globaal als volgt gelegen:
• het plangebied Zomerweg te Achter-Drempt is gelegen ten westen van de Zomerweg en ten

noorden van de Pastoor Blaisseweg;
• het plangebied Molenweg-Zomerweg te Achter-Drempt wordt globaal omsloten door de Molen-

weg en de Zomerweg;
• het plangebied Dambroek-Zuid te Baak is gelegen ten westen van de Zutphen-Emmerikseweg

en ten zuiden van het Dambroek;
• het plangebied Halle Zuid-West te Halle is gelegen ten zuiden van de Haverstraat en ten noor-

den van de Pluimersdijk;
• het plangebied Kerkstraat-St. Janstraat te Keijenborg is gelegen ten zuiden van de Kerkstraat

en ten westen van de St. Janstraat;
• het plangebied Groeneweg-Enkweg te Vorden wordt globaal omsloten door de Ruurloseweg en

de Enkweg;
• het plangebied Vorden-Noord te Vorden wordt globaal omsloten door de Oude Zutphenseweg,

de Zelstweg en de Spoorlijn Zutphen-Vorden;
• het plangebied Hengelo West te Hengelo is gelegen ten westen van de Rondweg en ten noorden

van de Elderinkweg;
• het plangebied Hengelo Zuid te Hengelo wordt globaal omsloten door de Zelhemseweg en de

Winkelsweg;
• het plangebied Hummelo-West te Hummelo wordt globaal omsloten door de Groeneweg, de

Keppelseweg en de Hessenweg;
• het plangebied Steenderen Zuid-West is gelegen ten zuiden van de J.F. Oltmansstraat;
• het plangebied Laakweg te Voor-Drempt wordt globaal omsloten door de Laakweg, de Kerk-

straat en de Gildeweg;
• het plangebied De Pol te Zelhem is gelegen ten noorden van de Halseweg en ten westen van de

Meeneweg;
• het plangebied Halseweg-Pluimersdijk te Zelhem wordt globaal omsloten door de Pluimersdijk

en de Halseweg;
• het plangebied Zuidzijde Pluimersdijk te Zelhem is gelegen ten zuiden van de Pluimersdijk.
De aanwijzing heeft als planologische basis de toelichting op de toegedachte bestemming zoals
deze is opgenomen in het raadsbesluit. De percelen zijn nader aangegeven op de bij ons voorstel
behorende kaart en lijst van aangewezen percelen. Ons voorstel van 15 augustus 2006 treedt in
werking een dag na publicatie in de Staatscourant van 16 augustus 2006, te weten op 17 augustus
2006, en geldt voor een termijn van acht weken.

Aanbiedingsplicht
Door ons voorstel tot aanwijzing van de percelen gelegen in de plangebieden Zomerweg, Molen-
weg-Zomerweg, Dambroek-Zuid, Halle Zuid-West, Kerkstraat-St. Janstraat, Groeneweg-Enkweg,
Vorden-Noord, Hengelo West, Hengelo Zuid, Hummelo-West, Steenderen Zuid-West, Laakweg,
De Pol, Halseweg-Pluimersdijk en Zuidzijde Pluimersdijk als gronden waarop een voorkeursrecht
is gevestigd en de publicatie in de Staatscourant wordt onder andere de aanbiedingsplicht als be-
doeld in artikel 10 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing verklaard. Die aan-
biedingsplicht houdt in dat de eigenaren en/of zakelijk gerechtigden van de in het voorstel aange-
wezen gronden, wanneer zij hun eigendom of hun recht willen verkopen en leveren, dit eerst aan
de gemeente Bronckhorst te koop moeten aanbieden alvorens verkoop aan anderen mogelijk is.

Zienswijzen
Ter voorbereiding van het besluit van de raad, worden belanghebbenden in de gelegenheid ge-
steld om schriftelijk en/of mondeling zienswijzen naar voren te brengen tegen ons voorstel.
Schriftelijk kunt u zienswijzen indienen vanaf 17 augustus t/m 4 september 2006 bij de raad van de
gemeente Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld. Wilt u van de mogelijkheid gebruik
maken om zienswijzen mondeling naar voren te brengen dan dient u zich uiterlijk op 4 september
2006 bij de heer D. Davies, tel. (0575) 75 03 65 aan te melden.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Op ons voorstel tot het aanwijzen van de percelen gelegen in de plangebieden Zomerweg, Molen-
weg-Zomerweg, Dambroek-Zuid, Halle Zuid-West, Kerkstraat-St. Janstraat, Groeneweg-Enkweg,
Vorden-Noord, Hengelo West, Hengelo Zuid, Hummelo-West, Steenderen Zuid-West, Laakweg,
De Pol, Halseweg-Pluimersdijk en Zuidzijde Pluimersdijk als gronden waarop een voorkeursrecht
is gevestigd, is de rechtsbescherming die de Algemene wet bestuursrecht biedt van toepassing.
Dit houdt in dat belanghebbenden gedurende zes weken na dagtekening van deze publicatie in de
Staatscourant tegen dit besluit een bezwaarschrift kunnen indienen. In het ondertekende be-
zwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum,
een omschrijving van het voorstel waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het be-
zwaar (de motivering). Het bezwaarschrift dient aan het college van de gemeente Bronckhorst ge-
richt te worden. Adres: Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen ons voorstel, bestaat tevens de mogelijkheid om de
voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen te verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij
een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Ter inzage 
Het voorstel op basis waarvan het voorkeursrecht is gevestigd en de daarbij behorende stukken

(de lijst van aangewezen percelen en de kadastrale tekening van aangewezen percelen) liggen
vanaf 17 augustus 2006 tijdens kantooruren ter inzage op de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling (balie 6), Banninkstraat 24a in Hengelo Gld. De openingstijden van het gemeentekan-
toor zijn maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 15.00 uur en vrijdag van 
8.30 uur tot en met 12.30 uur. Buiten de aangegeven openingstijden is inzage mogelijk na
telefonische afspraak met de heer D. Davies, tel. (0575) 75 03 65. 

Wet milieubeheer 
Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 24 augustus t/m 4 oktober
2006 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer
ter inzage:
• Hengelo Gld., Vierblokkenweg 1, voor het veranderen en tijdelijk uitbreiden van het clubhuis van

het golfcomplex ’t Zelle, waarvoor het Besluit horeca-, sport-, en recreatie-inrichtingen milieu-
beheer van toepassing is

• Zelhem, Markt 4, voor uitbreiding van de keuken van Pizzeria Ali Baba, waarvoor het Besluit ho-
reca-, sport-, en recreatie-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
bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Rectificatie meldingen (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen tijdens de openingstijden gedu-
rende zes weken na verzending ter inzage de verklaringen tot acceptatie van een melding op
grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van: 
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 80a, voor de uitbreiding van de opslagruimte en de uitbreiding van

de expeditieruimte
• Toldijk, Lamstraat 12, voor het wijzigen van de locatie van enkele ligplaatsen en het niet

realiseren van een mestkelder binnen de inrichting
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 4, voor het bouwen van een veldschuur voor stalling en opslag
Deze verklaringen zijn op 2 augustus 2006 verzonden.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichtingen verleende vergunningen
of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of
grotere nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichtingen ingevolge de vergunningen en de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mogen veroorzaken. De veranderingen leiden
niet tot andere inrichtingen dan waarvoor vergunningen zijn verleend en geven geen aanleiding tot
toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

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

Bestemmingsplannen
Goedkeuring wijzigingsplan Boeninksteeg 4 in Zelhem  
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 27 juli 2006 met het wijzigingsplan ‘Boeninksteeg
4 Zelhem’ goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op de vergroting van het agrarisch bouwper-
ceel van het varkens- en melkveebedrijf aan de Boeninksteeg 4 in Zelhem tot een oppervlak van
7.662 m2.

Het goedkeuringsbesluit, het wijzigingsplan en het desbetreffende bestemmingsplan liggen 
van 24 augustus t/m 4 oktober 2006 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met
een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar 
voren heeft gebracht, kan 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.



Grote Braderie met meer dan 100 kramen,
Winkels open 11.00 tot 17.00 uur,
Dweilorkest, gezellige terrasjes,

Tentoonstelling veteranenmotoren 
Kinderattracties en kindervrijmarkt

“HENGELO PRESENTEERT” is een uitgave van de Hengelose Ondernemers Vereniging in samenwerking met plaatselijke verenigingen en de VVV.
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HENGELOSE BRADERIE
zondag 27 augustus

Mega opruiming
Korting tot 75%

Wees er snel bij want...... op is op

Van 12 tot en met 30 september 10% korting op de nieuwe collectie

Data om te noteren in uw agenda

Zondag 27 augustus (braderie)
Zondag 10 september (modespektakel) 

Zondag 17 sepember (algemene koopzondag) 
Zondag 19 november (sint nicolaas) 

Zondag 10 december (kerst)

Kaarten voor het modespektakel €5,00 zijn verkrijgbaar bij:

Ruitersport Sueters
en overige deelnemers

Ruitersport Sueters
Spalstraat 23, Hengelo G.
Telefoon (0575) 46 37 56

SCHOENMODE HERMANS
.

Onze nieuwe herfst/winter 
collectie is binnen 

kom gezellig een kijkje nemen

Zondag 27 augustus open 

van 11 uur tot 17 uur

Wij doen ook mee met het modespektakel op 10 september 

verkooppunt kaarten

Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 47

‘s maandags gesloten

midden in het   hart   van Bronckhorst

Meulenbrugge Barink v.o.f.
Nijverheidsweg 3
7255 RA  Hengelo Gld.
T (0575) 46 03 46

• Nieuwbouw
• Verbouw
• Renovatie / restauratie
• Machinaal timmerwerk
• Tegel- / metselwerk

Totaalbouw 
met veel 
know-how

Spalstraat 13
7255 AA Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 461996

€ 40,--€ 30,--

BRADERIE ZONDAG 27 AUGUSTUS

2006 DE WINKEL IS OPEN

STOEPVERKOOP
RESTANTEN SPORTSCHOENEN
VOOR DE LAAGSTE PRIJZEN

ADIDAS     PUMA     ASICS QUICK
NIKE     LOTTO     TWINLIFE

De koffie staat klaar!

€ 10,--

€ 15,-- € 20,--

€ 25,--

®

De zomervoorraad moet weg, 

want wij maken plaats voor de 

NAJAARSCOLLECTIE!

Daarom tijdens de braderie

alle afgeprijsde artikelen voor

DE HELFT VAN DE HELFT

Raadhuisstraat 4, Hengelo Gld. (0575) 46 17 39

- Geneesmiddelen en homeopathische zelfzorg

- Huid- en lichaamsverzorging

- Vitamines en voedingssupplementen

- Parfums en luxe artikelen

- Reisartikelen en blessurepreventie

- Persoonlijk advies door

schoonheidsspecialiste

UW NATUURLIJKE BALANS IN GEZONDHEID EN SCHOONHEID

APOTHEEK
HENGELO GLD

UW NATUURLIJKE

Spalstraat 28
7255 AC Hengelo Gld

Telefoon (0575) 46 10 10
Telefax (0575) 46 10 70

info@apotheekhengelo.nl
www.apotheekhengelo.nl

E.J.S. Duin,
Mw. N. Duin- van Ditmars

Het Hengelse HoekjeSpalstraat 1
HENGELO (Gld.)

tel. (0575) 46 26 16

Café-Restaurant

Tegen inlevering van deze advertentie
10% korting op de hele rekening!!  

reservering gaarne gewenst.

Voorgerechten
Garnalencocktail Een cocktailglas gevuld met een blaadje sla en overheerlijke garnalen, 
deze wordt gedrapeerd met een passende cocktailsaus.
Vismix van makreel Toast met een mix van makreel begeleid met een heerlijke vissaus.
Carpaccio Dungesneden rundvlees op een bedje van sla begeleid met specerijen 

uit de Italiaanse Keuken.
Gevulde champignons Champignons gevuld met een mix van gehakt geserveerd met 

geraspte kaas en kruidenboter.

Soepen
Tomatensoep Heerlijk gevulde tomatensoep met een vleugje room en croutons.
Groentensoep Een heldere groentenbouillon met verse groenten en bieslook.

Salades
Frisse tonijnsalade Fijn gesneden salade van diverse sla met heerlijke tonijn, 

uienringen en een dressing.
Salade uit eigen keuken Een verrassende salade door de kok samengesteld.

Hoofdgerechten
Vleesgerechten
Gemarineerde kophaas in saté Satévlees met satésaus gedrapeerd met oosterse lekkernijen.
Varkenshaas Varkenshaas geserveerd in een bedje van champignonroomsaus.
Varkenshaas op z’n frans Varkenshaas bereid met brie
Kogelbiefstuk Naturel geserveerd met een toefje kruidenboter.
Kogelbiefstuk op boeren wijze Geserveerd op een bedje van champignons, uien en paprika.
Mix-grill 3 soorten vlees begeleid met een pikante saus.
Rib-eye Rundvlees geserveerd met kruidenboter maakt het geheel compleet.
T-Bone steak van de chef Een fantastische steak van maar liefst 500 gram 

op de wijze van de chef geserveerd.
Spareribs Gemarineerd in een pitige marinade en heerlijk gegrild.

Visgerechten
Vispannetje 3 soorten vis met een begeleidende saus in een pannetje geserveerd.
Zalm in een schuitje Een zalmfilet op verrassende wijze geserveerd.

Wolshop Regelink
Raadhuisstraat 5, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 22 66

Enorme sortering kralen

Bar Discotheek De Zwaan - Spalstraat 3 - Hengelo Gld. Tel. 0575-46 24 88

TIJDENS DE HENGELOSE BRADERIE PRESENTEERT:

tapperij

DE ZWAAN
op het podium in de Spalstraat

de dialectband

DE ZEUTE DRÖPKES
en

de band HAZE
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BRADERIE
OPRUIMING!

TIJDENS DE 
HENGELOSE BRADERIE

27 AUGUSTUS 
VAN 12:00 TOT 17:00 UUR

GROTE OPRUIMING
KLEINE PRIJZEN
HENGELO (GLD)

Spalstraat 37, Tel.: 0575 - 461713

HENGELOSE BRADERIE
zondag 27 augustus

Verkoop nieuwe en gebruikte

heftrucks

Onderhoud en verkoop onderdelen

Vibit-keuring

24 uurs service

Verhuur heftrucks en palletwagens

Nijverheidsweg 7, 7255 RA Hengelo (Gld.)

T (0575) 46 30 98 F (0575) 46 42 10 M 06 51 12 84 87

E-mail info@kleingunnewiekservice.nl

Internet www.kleingunnewiekservice.nl

Klein Gunnewiek

service b.v.

ZONDAG 27 AUGUSTUS SPELLENSPEKTAKEL OP DE HENGELOSE BRADERIE

Gratis demonstraties en uitleg in de grote ZOMERTOER tent van 999 GAMES
DE DRIEVETOL spellen voor jong en oud

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

• Op het gehele Curver 
assortiment 25% korting

• Op hele Boerenbont en
Blau Saks serviezen 25% korting

• Nog vele restanten 
nu voor spotprijsjes     vanaf € 1,=

Kom en overtuig u.

Deze actie geldt tijdens de braderie 
op zondag 27 augustus a.s. van 11.00 tot 17.00 uur.

cafetaria

Spalstraat 5 • 7255 AA  Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 12 12

Voor het lekkerste

SOFTIJS
in Vanille of Hazelnoot smaak

Vraag naar onze vele mogelijkheden

Iets te drukken? Of te
printen? Folders of clubblad?

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



HENGELOSE BRADERIE
zondag 27 augustus

Op zondag 27 augustus is er in
Hengelo weer de jaarlijkse brade-
rie. Dit jaar wederom met veel
vermaak voor jong en oud. De
Bands De zeute dropkes en Haze
zullen de muzikale omlijsting
voor hun rekening nemen. 

Vanaf 16.00 zullen deze 2 bands het
podium tegen over uitgaanscentrum
De Zwaan betreden. De zeute drop-
kes, opgericht door liedjesschrijver
Edy Brus uit Meddo zullen het spits
afbijten. Na een poosje rust zijn de 4
heren weer helemaal terug aan het
muziek front met hun nog steeds ac-
tuele teksten en muziek. Daarna is
het de beurt aan de jonge band Ha-
ze.Deze band met leden uit oa Zel-
hem en Toldijk is na het winnen in

2005 van de publieksprijs van, the
clash of the coverbands, in poptem-
pel Paradiso geen onbekende meer.
Op een dynamisch wijze brengen de
dame en heren pop met een rock
randje of vise versa. zoals ze zelf zeg-
gen laat je verassen! De medewerkers
van de zwaan zorgen tijdens dit gra-
tis toegangkelijke openlucht optre-
den voor een drankje en een hapje.
Al met al ingrediënten genoeg om de
Hengelose braderie op spetterende
wijze af te sluiten. 
Meer info: www.dezeutedropkes.nl
en www.haze-music.com

KORTE BIOGRAFIE HAZE
2005 is het jaar waarin HAZE de pu-
blieksprijs wint van ‘the clash of the
coverbands’ in de poptempel Paradi-

so. Een onvergetelijke avond! Kort
daarna wordt de focus meer gericht
op eigen werk waar voorheen een
aantal prijzen mee werden gewon-
nen: o.a. de Saxion Sound Award
(popacademie Enschede) en de vakju-
ryprijs in de schouwburg te Doetin-
chem. De jury heeft veel waardering
voor de composities en de ziel die te
horen was in de muziek.
Een frisse wind waait door de band
en dat is te merken! Eind vorig jaar
heeft HAZE indruk gemaakt op Hun-
tenpop (met o.a. Intwine en Novastar)
en Appelpop (met o.a. Within Temp-
tation, Krezip en Di-rect). Het grotere
publiek heeft kennis gemaakt met
deze talentvolle band. Kort daarna
vertrokken de bandleden naar Zwe-
den waar ze een aantal optredens
hebben gedaan en meewerkten aan
een multimediaal project. 
Na deze avonturen heeft HAZE zijn
ogen gericht op de opname van een
volledig album waar het dynamische
geluid van deze band duidelijk naar
voren zal komen. Zangeres Marieke
Ruessink weet met de band iedere
keer weer een onvergetelijke indruk
achter te laten. Rock met een po-
prandje of vice versa dat is onderdeel
van de zoektocht van het publiek.
Laat je verrassen!

HAZE is: Marieke Ruessink (zang),
Tom Salemink (gitaar), Frans Zeelen
(basgitaar), Marcel Buunk (toetsen)
en Thijs Wisselink (drums).

Via M. Buunk, tel. (06) 43 01 68 51 of
internetsite: www.haze-music.nl wil
deze jonge band u graag voorzien
van alle benodigde informatie.

Dubbelconcert bij De Zwaan 

De winkel gaan specialiseren in
spellen, met name gezelschaps-
spellen, waarom begin je daar
aan? Het antwoord is eigenlijk
heel eenvoudig: de trend is dat er
weer meer “traditionele” gezel-
schapspellen gespeeld worden.
Daardoor stijgt de vraag naar dit
soort bordspellen.

De Drievetol is gestart als een kin-
derwinkel met speelgoed en in de ja-
ren 90 groeide de afzet doordat er

veel opgroeiende kinderen zaten in
de nieuwbouwwijken van Hengelo.
Na 2000 stabiliseerde dat en de Drie-
vetol nam er toen babykleding bij.
De laatste 3 jaar nam het zelfs af.
Daarom hebben ze in 2005 ze het
“Spellenspektakel”in Eindhoven be-
zocht en zich daar verdiept in de
mogelijkheden in dit marktseg-
ment. Onder de indruk van de om-
vang hebben ze toen besloten om de
afdeling spellen uit te breiden. Het
doel is om daarmee een regionale

functie te krijgen door een breed as-
sortiment te voeren, Dat houd in dat
iedereen die de deur van de Drieve-
tol binnenloopt een grote kans van
slagen heeft en is het er niet dan
wordt het voor u besteld. Uiteraard
wordt daarbij de rest van de collectie
niet uit het oog verloren en willen
ze zoveel mogelijk aan de vraag vol-
doen. De grootste en actiefste leve-
rancier van spellen op dit moment
is zonder twijfel 999 GAMES. Zij trek-
ken door het hele land met hun
“Roadshow” en zijn door de Drieve-
tol uitgenodigd om in Hengelo op
de Braderie te staan. Voor de winkel
wordt een tent opgezet waarin ze de
diverse spellen laten zien. Ze beper-
ken het niet alleen tot kijken, maar
ook wordt de mogelijkheid geboden
om er mee te spelen. De getoonde
gezelschapsspellen zijn voor alle
leeftijden. Er wordt o.a. een levend
Jakkibak Kippenkak gespeeld. (Kin-
deren kunnen dan een snavel opzet-
ten en poten aan hun voeten doen
om het spel in een hele grote versie
te spelen!) Voor de jeugd die denkt
dat alleen computerspellen interes-
sant zijn ligt er ook een uitdaging
klaar. De moderne techniek heeft
zijn intrede gedaan in deze spelle-
tjeswereld en er zijn al gezelschaps-
spellen die samen met een dvd spe-
ler gespeeld kunnen worden.
Zoals u ziet verandert alles conti-
nue, de spellen, de techniek, de
klanten en de Drievetol gaat daar in
mee met spellen voor jong en oud.
U vindt DE DRIEVETOL, op Spal-
straat 29 in Hengelo Gld. Telefoon:
(0575) 46 38 28.

DE DRIEVETOL: Spellen voor Jong en Oud….
En alles wat er tussenin zit

Gerda met de spelletjes hit, de Kolonisten van Catan

HENGELO
heeft het,

HENGELO
bruist!!

HENGELO
het centrum van
Bronckhorst

Hengelo Gld. biedt u:
• Volop GRATIS parkeren

• Een winkelbestand voor al uw 
aankopen

• Een bezoek aan Hengelo Gld.
altijd de moeite waard!

Ons gras is groener

Overstappen naar Regio Bank: 
makkelijker dan u denkt
Met de Overstapservice is het een kleine stap naar Regio Bank. Regio Bank is een moderne bank, met een compleet op

maat gesneden productaanbod. Ons uitgangspunt is eenvoudig: als je mensen beter kent, kun je ze beter advies geven.

Wilt u eenvoudig overstappen? Bel dan uw plaatselijke Regio Bank adviseur voor een afspraak. Of loop even binnen. 

Marti Bulten Hans Rijntjes
Bronkhorsterweg 3 Stationsstraat 32
7221 AA Steenderen 7021 CK Zelhem
tel. (0575) 45 19 78 tel. (0314) 62 58 30



HENGELOSE BRADERIE
zondag 27 augustus

Woensdag 23 augustus Demonstratie ponyclub Hengelo, locatie Banninkstraat te Hengelo Gld.
Aanvang: 19.00 uur.

Donderdag 24 en 31 aug Openstelling Remigiuskerk, elke donderdagmiddag in juli en augustus van
14.00 tot 16.00 uur (rondleidingen onder voorbehoud).

Zaterdag 26 augustus Paardenkeuring Lipizzaner Ver. Ned. en Dartmoor pony (onder voorbehoud)
de Hietmaat, aanvang: 09.00 uur. Toegang gratis.

Za 26 en zo 27 augustus 41ste Hengelo-rally. Rally voor veteranenmotoren. Start beide dagen om
10.00 uur bij de Hamove-molen, Varsselseweg, Hengelo Gld.

Zondag 27 augustus Braderie: Centrum Hengelo Gld. Aanvang: 11.00 uur.
Zaterdag 2 september Jeugdtoernooi, vanaf 14.00 uur. Zwembad 't Elderink
Zaterdag 2 september Paardenkeuring Friesche Paard, de Hietmaat, Aanvang: 9.00 uur. Toegang

gratis.
Zondag 3 september Enktoernooi, vanaf 9.00 uur. Zwembad 't Elderink.
Zondag 3 september Open dag in Stap en Draf met o.a. koetsentocht.
Woensdag 6 september Fietsen onder begeleiding. Organisatie: Achilles, start Rabobank Hengelo G.

Aanvang: 13.30 uur. Eigen bijdrage: € 0,50.
Donderdag 7 september Fietsen onder begeleiding, Organisatie: KBO Keijenborg: Booltinkplein.

Aanvang: 13.30 uur. Eigen bijdrage: € 0,50.
Zondag 10 september Modespektakel Hengelo Gld, Modeshow in sporthal de Kamp

Aanvang show: 13.30 en 15.30 uur
Zondag 17 september Herfstrit, toerrit voor motoren, inschrijven van 9.30 tot 12.00 uur in de

Hamove-molen, Varsselseweg , Varssel, Hengelo Gld.
Zondag 17 september, Oogstfeest bij familie Langwerden, Memelinkdijk 4 te Hengelo Gld. Aan-

vang: 14.00 uur. Toegang gratis.
Zondag 17 september Algemene Koopzondag Centrum Hengelo Gld. Aanvang: 11.00 uur.
Donderdag 21 september Fietsen onder begeleiding, Organisaitie: KBO Keijenborg: Booltinkplein.

Aanvang: 13.30 uur. eigen bijdrage: € 0,50.
Zondag 24 september Concours Hippique Ponyclub Hengelo, de Hietmaat. Aanvang: 9.00 uur.
29, 30 sept. en zo 1 oktober Varssels volksfeest op het terrein nabij de Varsselse molen. 
Vrijdag 29 september 13.00: Spelencircuit voor basisschooljeugd.

19.15: Toneelavond, na afloop dansen.
Zaterdag 30 september 13.30: Volksspelen

20.00: Feestavond met muziek van Real Time. 
Zondag 1 oktober 14.00: Piratenfeest.
Zondag 1 oktober Boerenmarkt, Org. Noabers. Locatie nog niet bekend. Inl. J. Groot-Roessink,

tel. 461470.
Zondag 1 oktober Concert Remigius Kerk.
Woensdag 3 oktober Fietsen onder begeleiding, Organisatie: Achilles: start Rabobank Hengelo G.

Aanvang: 13.30 uur. eigen bijdrage: € 0,50.
Donderdag 5 oktober Fietsen onder begeleiding, Booltinkplein. Aanvang: 13.30 uur. Eigen bijdra-

ge: € 0,50.
Zaterdag 14 oktober Najaarsmarkt: paarden- en ponymarkt in het Centrum Hengelo Gld.

Aanvang: 08.00 uur
Za 14 en zo 15 okt. Samengesteld Menwedstrijd in stap en draf met op zondag marathon-

wedstrijden. Hietmaat
Zondag15 oktober Individuele open zondag Meubel, Hengelo Gld. Aanvang 11,00 uur.
Zondag 15 oktober Vogelbeurs, de Horst te Keijenborg van 9.30 tot 12.00 uur. Toegang gratis.
Za 21 en zo 22 okt. Herfstkleurenwandeltocht. Start, Sportcomplex de Veldhoek. Afstanden:

20 en 30 km starten van 9 tot 10 uur en 5, 10 en 15 km van 10 tot 14.30 uur. 
Zaterdag 28 oktober Lizzarddag, de Horst te Keijenborg van 10.00 tot 15.00 uur. Toegang gratis.
Zondag 19 november Intocht Sinterklaas, Centrum Hengelo Gld. Aanvang: 13.00 uur.
Zondag 26 november Offroad wedstrijd met bijbehorende party. Hamovemolen, Varsselseweg,

Varssel, Hengelo Gld. Start: 9.00 uur.
Zondag 26 november Algemene Koopzondag Sint Centrum Hengelo Gld. Aanvang: 11.00 uur.
Vr 8, Za 9 en Zo 10 dec. Vogeltentoonstelling, de Horst te Keijenborg. 8 dec. van 20.00 tot 22.00 uur,

9 december van 10.00 tot 20.00 uur en 10 dec. van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Toegang gratis.

Zondag 10 december Individuele open zondag Kerst, Hengelo Gld. Aanvang: 11.00 uur.
Zondag 10 december Winterwandeling Sportcomplex de Veldhoek. Starttijd: 6, 12 en 18 km van

10.00 - 13.30 uur.
Zondag 17 december Mountainbiketocht van de Keioasers. Start bij de Hamovemolen. Aanvang:

10.00 uur.
2e kerstdag 26 december Individuele open zondag Meubel, Centrum Hengelo Gld. Aanvang: 11 uur. 

DOORLOPENDE EVENEMENTEN:

WEEKMARKT Elke vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Lokatie: Parkeerplaats gemeentehuis - Raadhuisstraat.

ACHTERHOEKS Marktstraat 6  Hengelo Gld. Het hele jaar geopend op woensdag, zaterdag en
MUSEUM 40-45 zondag van 13 tot 17 uur. Vanaf 1 april t/m 31 oktober ook donderdag- / vrijdag-

middag en in juli / augustus tevens op dinsdagmiddag open.
Ook op feestdagen behalve 25 december en 1 januari.
Groepen vanaf 10 pers. op afspr. ook mogelijk op andere tijden (0575) 463942.

KLOMPENMUSEUM Uilenesterstraat 10a, Keijenborg, tevens winkel met producten van de boerderij.
Dagelijks geopend van 9-19 uur, op zaterdag van 9-17 uur (0575) 463030.

DE LINDENHOF Boerderij- en Natuurmuseum Kremersdijk 5 te Hengelo Gld.
Groepen op afspraak (0575) 463221.

Hengelo 

evenementen 41e INT. HENGELO RALLY
VRIJDAG 25 T/M ZONDAG 27 AUGUSTUS A.S.

Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 augustus
zal de 41e Int. Hengelo Rally voor Historische
Motorfietsen met bouwjaren tussen 1900 en
1940 verreden worden in het Gelderse Hengelo. 
De Int. Hengelo Rally is dit jaar toe aan haar 41e
editie, begonnen in 1965 met een 20 tal deel-
nemers en uitgegroeid tot een evenement met
jaarlijks tussen de 150 en 200 deelnemers.
Ruim 140 deelnemers hebben reeds vooringe-
schreven en dit aantal zal nog aanzienlijk
groeien gedurende het evenement. Deelnemers
die aan de start zullen verschijnen komen o.a.
uit: Engeland, Duitsland, Zwitserland, België,
Luxemburg en uiteraard Nederland.
Dit jaar hebben we zelfs deelnemers uit
Nieuw Zeeland aan de start wat toch wel
uniek genoemd mag worden. Andere speciale
gasten dit jaar zijn de Club Franse Motoren die
met een collectie Franse motoren acte de pré-
sence zullen geven. 
Motorfietsen van de volgende beroemde en
minder beroemde merken kunt u aan u voorbij
zien trekken: Auto-Fauteuil 1905, Triumph
‘free engine’ 1913 ,Husqvarna, DKW’s, BMW’s,
Brough Superior’s, Harley-Davidson’s, Indians,
Zündapps, Terrot’s, Peugeot’s, kortom te veel
om op te noemen. U kunt het beste naar Hen-
gelo (Gld) komen om dit Unieke Rijdende
Museum met eigen ogen te aanschouwen.

Het evenement begint op vrijdagavond met
de ontvangst van de diverse deelnemers in de
HAMOVE-Molen, Varsselseweg 34 te Varssel. 
Deze ontvangst begint om 20.00 uur en zal
worden opgeluisterd met een optreden van
Harmonikaclub “de Trekkebuuls” uit Hengelo. 

Op zaterdag 27 augustus zal om 10.01 uur de
eerste deelnemer starten bij de HAMOVE-
Molen, waarna de deelnemers voor een rit van
bijna 100 kilometer door de achterhoek zullen
trekken. Halverwege de rit is er vanaf 11.30 uur
een pauze van 60 minuten bij 
Camping “de Bosrand” aan de Heisestraat te
Megchelen. De finish op zaterdag zal zijn vanaf
14.30 uur bij de HAMOVE Molen, waar de moto-
ren dan door het publiek bewonderd kunnen
worden.
Op zondagmorgen vertrekken de eerste deel-
nemers vanaf 10.01 uur bij de HAMOVE-Molen
voor opnieuw een rit van rond de 100 km.
Halverwege de rit zal er dan vanaf 11.30 uur 60
minuten gepauzeerd worden bij Zalencentrum
“Buitenlust” in het centrum van Harfsen.
De finish van de zondagrit is vanaf 13.15 uur
op de jaarlijkse Braderie in het centrum van
Hengelo Gld, waar dan tevens een Concours
d’Elegance gehouden wordt, waarbij een jury
de meest interessante, mooist gerestaureerde
of origineelste motorfiets uit het deelnemers-
veld zal selecteren. Het publiek is dan uiteraard
ook van harte uitgenodigd om dit Rijdend
Museum nog eens rustig te bekijken. 
Bij het Achterhoeks Museum zal er verder een
uniek spektakel plaatsvinden in de vorm van
een optreden van Canadese en Amerikaanse
militairen met een aantal zeer speciale voertui-
gen uit de Tweede Wereldoorlog. Om ± 16.30
uur zal dan de pruisuitreiking en afsluiting
van de 41e Int. Hengelo Rally plaatsvinden in
de HAMOVE-Molen. 
Liefhebbers van oude techniek kunnen dit
weekend hun hart weer ophalen door dit eve-
nement te gaan bezoeken.
Wij hopen u te mogen begroeten op 26 en 27
augustus, hetzij bij de HAMOVE Molen of in
Hengelo (Gld).

Voor verdere informatie kan men contact op-
nemen met: Hamove Rallysecretariaat 
Robert Kreunen, tel. 0575-463434 / 06-28813387
@mail: robert@vmcmotor.com

PROGRAMMA
41e INT. HENGELO RALLY
VRIJDAG 25 T/M ZONDAG 27 AUGUSTUS A.S.
11E VMC-FAMILIEDAGEN 

Vanaf donderdag 24 augustus: 
Camping geopend.
’s Maandags Camping tot 12.00 uur geopend.

Vrijdag 25 augustus
Vanaf 20.00 uur Rallysecretariaat geopend in

HAMOVE-Molen. Aansluitend
gezellige instuif in de Molen
m.m.v. De Trekkebuuls uit
Hengelo (Gld).

Zaterdag 26 augustus
vanaf 8.00 uur Ontbijtservice in de HAMOVE-

Molen.
Rallysecretariaat geopend in
de Molen.           

10.00 uur Start eerste deelnemer zater-
dagrit.

11.00 uur start VMC-Familiedagen (spe-
len voor de kinderen).

11.30 uur 90 min. Pauze bij camping “de
Bosrand” te Megchelen.

vanaf 14.30 uur Finish 1e deelnemers zaterdag-
rit.

18.00 uur Einde activiteiten Familiedag.

18.30 uur Barbecue en aansluitend
feestavond met live muziek.

21.00 uur Prijsuitreiking zaterdagrit Int.
Hengelo Rally.

24.00 uur Einde feestavond.

Zondag 27 augustus 
8.00 - 9.30 uur Ontbijtservice in de Hamove

Molen.
8.30 uur Afhalen startpapieren in de

Molen. 
10.00 uur Start 1e deelnemer zondagrit.
11.30 uur 60 min. pauze bij zalencen-

trum “Buitenlust” te Harfsen. 
13.30 uur Finish eerste deelnemer zon-

dagrit in centrum Hengelo.
Kerkstraat bij Achterhoeks
museum 1940-1945. Met aan-
sluitend Concours d`Elegance
en diverse activiteiten.

16.30 uur Prijsuitreiking en sluiting 41e
Int. Hengelo Rally 2006

Wijzigingen voorbehouden!!!



8 oktober
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STIJLDANSEN voor TIENERS & PAREN

Vanaf 20 september starten wij weer met onze nieuwe danscursussen,
in de volgende plaatsen:
STEENDEREN,   HENGELO Gld,  & ALMEN, met cursussen voor
TIENERS en PAREN, voor zowel beginners als gevorderden. 

  STIJLDANSEN:
Zondag Woensdag  Vrijdag
Steenderen: zaal    Almen: zaal Hengelo Gld: zaal
“De Seven Steenen”   “De Nieuwe Aanleg”      “ Wolbrink” 

Inschrijving en informatie avonden op: 
Zondag 27 aug. & 3 sept.   Woensdag 30 aug. & 13 sept. Vrijdag 1 &
van 19.00 tot 20.00 uur   van 19.00 tot 20.00 uur     Woensdag 6 september

van 19.00 tot 20.00 uur 

Telefonische inschrijving en informatie mogelijk, dagelijks vanaf  
18.00 uur op tel. nr.  0575 – 572462  Inschrijfgeld  5,00 p.p.

Tevens geven wij cursussen in LINE DANCE  op: 
Maandagavond  Dinsdagavond
zaal “De Seven Steenen”     zaal “ De Nieuwe Aanleg”
te Steenderen te Almen
Start: 25 september Start: 12 september
Aanvang 20.00 uur Aanvang 20.00 uur 

Hondenschool Konsequent
Start weer met cursussen.
Interesse? Kom 2 sept. om 

15.00 uur naar Toldijk
(hoek Hoogstraat - Beekstraat)

Telnr: 0575-462698

Of kijk op:
www.konsequent.nl

 Ruime collectie relaxfauteuils om te proberen 
Verstelbare rug/zitting, zit- of fauteuillift of

     hoog/laag instelling of lendensteun
 In zowel in klassieke als moderne stijl
 Keuze uit diverse kleuren stof of leer 
 Diverse massageprogramma’s mogelijk
 Naar keuze elektrische of handbediening

www.helminkmeubelen.nl

ZEROSTRESS FAUTEUILS

Nu 799.-
v.a.989.-

Kom eens proefzitten in onze toonzalen of bel 
ons voor informatie of demonstratie aan huis.

Vorden Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514 
Eibergen J.W. Hagemanstraat 3  Tel. 0545-474190

OOK 
PROEFZITTEN 

AAN HUIS!

Dé speDé speccialist in ialist in 
relaxfauteuils relaxfauteuils 
voor jong & voor jong & 
oud.oud.

FAUTEUIL ELBA
MET DRUKVEER

STA-OP FAUTEUIL
MET MOTOREN

v.a.945.-

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

DRUKWERK

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)
Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP, Tele-

foon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-

ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Halseweg 3c
7021 CX  Zelhem

Tel. (0314) 62 50 53

Weevers druk

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden

Postbus 22, 
7250 AA Vorden

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

E-mail: info@contact.nl

agentschappen

Weeversdrukkerij

ALZHEIMER MAG
GEEN NATIONALE
RAMP WORDEN

GIRO 2502
WWW.ALZHEIMER-NEDERLAND.NL



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

Dieren zijn de hoofdrolspelers op de
Castle Fair. Het schapendrijven met
bordercollies, een valkenier met ver-
schillende soorten roofvogels, de de-
monstraties met jachthonden (waar u
met uw eigen hond aan mee kunt
doen) en paarden, het is er allemaal
op de Castle Fair. Als u van dieren
houdt moet u op de Castle Fair ge-
weest zijn. Bent u op zoek naar mooie
meubelen of bijzondere woonaccessoi-
res, grote kans dat u ze vindt op de
Castle Fair. Voor de liefhebbers van an-
tiek en bric&brac is het heerlijk snuf-
felen tussen al het 'oude' moois dat
standhouders hebben meegenomen
uit binnen- en buitenland. Hetzelfde
geldt voor stoere country kleding. Op
de Fair treft u stijlvolle jassen, truien,

laarzen, hoeden, tassen en nog veel
meer fraais waarin u zich heerlijk zult
voelen in de buitenlucht. Hekken en
accessoires van smeedijzer zijn erg in
trek. Op de Fair treft u een mooie col-
lectie. Wilt u eens ervaren hoe het is
om het ijzer te smeden als het heet is?
Op een aambeeld leert de énige vrou-
welijke smid die ons land heeft u wat
fijne kneepjes van het vak. Uiteraard is
er op de Castle Fair weer volop lekkers
te genieten. Een sapje of een wijntje in
de zomerzon met één van de bijzonde-
re, hartige broodjes en taartjes die op
de Fair worden bereid. Naast de cate-
ring door LaPlace (bekend van onder
andere de V&D-restaurants) zijn er tal
van standhouders waar u voor een
hapje en een drankje terecht kunt. De

sfeer in de groene tent op het Fair-ter-
rein is puur natuur. Hier ontdekt u
wat er gedaan wordt om het 'buitenle-
ven' te beschermen, te verbeteren en
verder te ontwikkelen. Zo zijn er ex-
perts aanwezig van de weidevogelver-
eniging en de muskusratbestrijding.
Op de Fair kunt u natuurlijk ook (let-
terlijk) proeven van het echte leven op
het platteland. In de Tent van het Plat-
teland kunt u kennismaken met het
werk van agrariërs vandaag de dag. Ze
nemen voor u onder meer ambachte-
lijk bereide kaas en verse beenham
mee. Bent u op zoek naar een country
house in de contreien van Vorden,
breng dan beslist een bezoekje aan de
country makelaar. Hier begint wel-
licht voor u een nieuw (buiten)leven!
Op www.estateevents.nl kunt u alvast
kaarten bestellen voor de Castle Fair.
Indien u uw kaarten vooruit besteld
hoeft u niet in de rij bij de kassa te
wachten en krijgt u bovendien 20%
korting op de toegangsprijs.

23 t/m 27 augustus de Castle Fair op het terrein bij het Kasteel te Vorden

Hét hoogtepunt van de zomer

De Castle Fair wordt hét hoogtepunt van de zomer. Ook dit jaar wordt het
weer heerlijk dwalen over weides rondom het statige kasteel te Vorden. In
en rondom de tientallen stands die als kasteeltorentjes in de velden zul-
len verrijzen, kunnen bezoekers genieten van alles wat het buitenleven te
bieden heeft. De Castle Fair is country living op z'n best!

Een overzichtsfoto van de fair van 2005

Tijdens de Brocantemarkt presenteren
circa 30 geselecteerde standhouders
hun Brocante: porselein, antiek, meu-
belen, delicatessen en handgemaakte
ambachtelijke producten. In een pavil-
joentent zal het "Bronckhorster
Blond"worden gepresenteerd met een
tap en een terras. Van 13.00 uur tot
15.30 uur geeft het Haaksbergs senio-
renorkest "The Evergreens" een optre-
den op het kerkplein. 

Gedurende de gehele dag is er een
ganzenhoeder aanwezig die twee keer
een demonstratie geeft waar ook kin-
deren op spelenderwijs bij betrokken
worden. De ganzen worden over een
bruggetje en door een poort van kin-
deren gedreven door de twee Border-
collies Tigo en Co. Op de zandvlakte
aan de Kerkstraat waar voorheen de
school heeft gestaan wordt een Beach-
volleybaltoernooi gehouden. Verder

vindt er een demonstratie Bonbons
maken plaats en hebben we een heuse
rietdekker en stoelenmatter in ons
midden. 

Meerdere Vordense Ondernemers vul-
len het geheel aan middels terrassen
en zelfs een cocktailbar bevindt zich
bij de Herberg. Op deze dag zal de
Dorpsstraat afgezet worden voor het
doorgaand verkeer, zodat u in alle rust
van de Brocantemarkt kunt genieten. 

Als u de Brocantemarkt komt bezoe-
ken is er voldoende parkeerruimte
aanwezig en wel aan de Ruurloseweg.
Dit staat aangegeven middels borden. 

Voor dit evenement gelieve niet te par-
keren op de Bleek (achter de Aldi en bij
Super de Boer). De organisatie wenst
alle bezoekers een sfeervolle markt
toe.

Brocantemarkt in het
centrum van Vorden
Voor het eerst wordt er zaterdag 26 augustus (van 10.00-16.00 uur) in het
centrum van Vorden "de Brocantemarkt"gehouden. De organisatie hoopt
op een groot succes wat, mede gezien het tijdstip samen met de Castle
Fair, zeer wel mogelijk is."We houden de vingers nog gekruist voor wat be-
treft het weer, verder is alles geregeld en hopen we op een mooie dag waar-
van we achteraf kunnen zeggen dat doen we volgend jaar weer", aldus Ju-
dith Buter (Sfeer van Josephine) die de touwtjes voor deze dag in handen
heeft.

De Ganzenhoeder aan het werk tijdens de Berenddag

Na een goede tip van vrienden Arjen
en Annette Post uit Vorden, besloot
Henk van de Scheur om dit idee eens
grondig uit te werken. Ook de wetge-
ving speelde mee in de besluitvor-
ming, aangezien het steeds vaker ver-
boden wordt om de auto's bij huis te

wassen. Na meer dan een jaar lang
tientallen autowasmachines te heb-
ben bekeken werd de uiteindelijke
keus bepaald. Het resultaat kan ieder-
een over een aantal weken zelf komen
bekijken. De locatie is natuurlijk pri-
ma, mede door buurman Firezone ko-
men er toch veel auto's voorbij aan het
wascentrum. Henk van de Scheur ver-
wacht dan ook dat het zeker aan goe-
de aanvulling is voor Vorden en omge-
ving. 
Voor bedrijven komt er een aparte ser-
vice voor hun wagenparken. Naast het
autowascentrum gaan ze nog een gat
in de markt vullen, namelijk het ver-
huren van aanhangwagens.

Binnenkort hoef je in Vorden
niet meer met de hand te wassen!
Als alles blijft gaan zoals gepland
dan wordt binnen enkele weken
Autowascentrum David geopend.
Dit wascentrum, wat gevestigd is
op het industrieterrein Werkveld,
biedt de gelegenheid om de auto te
laten wassen met behulp van een
autowasmachine of om deze in een
box zelf te wassen.

Zo kon het gebeuren dat op donder-
dagavond om 18.45 het beginsignaal
gegeven werd voor de eerste wedstrijd.
Er werd gespeeld in 2 poules op don-
derdag en vrijdag. De kruisfinales wer-
den zondagmiddag gespeeld tusen
Pax 2 en Keijenburgse Boys, 1-0 en
Steenderen en Baakse Boys, 0-0. Na
strafschoppen werd de finale gespeeld
tussen pax 2 en Baakse Boys, uitslag 2-
1 voor pax 2. De fairplaycup, aangebo-
den door de gemeente Bronckhorst

werd gewonnen door Wolfersveen. Bij
de dames was Rattia de sterkste. Zij
wonnen alle wedstrijden. De fairplay-
cup, bij de dames werd gewoonen
door Keijenburgse Boys. 

TOTALE UITSLAG
Heren1Pax, 2 Baakse Boys, 3 Steende-
ren, 4 Keijenburgse Boys, 5 Halle, 6 Zel-
hem, 7 HC'03, 8 Ratti, 9 Wolfersveen.
Dames 1 Ratti, 2 Steenderen, 3 Keijen-
burgse Boys,4 Zelhem,5 Wolfersveen.

Winnaar Bronckhorst toernooi Pax 2

Het Bronckhorsttoernooi is dit jaar voor de 5e keer gehouden. Keijen-
burgse Boys had dit jaar de organisatie op zich genomen. Doch door de
slechte gesteldheid van de velden waren wij genoodzaakt uit te zien naar
een andere locatie om het toernooi toch door te laten gaan. Bij vv Zelhem
waren de velden een stuk beter dan in Keijenborg en Zelhem baood dank
ook spontaan haar hulp aan.

De winnaar van 2006





D E M A K E L A A R S V A N B R O N C K H O R S T

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Telefoon 0314 624215 Hengelo (Gld) - Wichmondseweg 16 Hengelo (Gld) Telefoon 0575 462359 info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl 

Gezocht
en gevonden

Voor de kopers van deze woningen zochten en vonden de makelaars 
van Luimes en Lebbink Makelaars de ideale woning.

Luimes en Lebbink Makelaars,
ook de juiste makelaar voor de aankoop van uw woning.

AANGEKOCHT

AANGEKOCHT

AANGEKOCHT

AANGEKOCHT

AANGEKOCHT

AANGEKOCHT

AANGEKOCHT

AANGEKOCHT

AANGEKOCHT

AANGEKOCHT

AANGEKOCHT

AANGEKOCHT



VakantieXperts
straat
plaats

tel
e-mail
www.vakantiexperts.nl

Brrrrr...

HAAL DE
WINTER/ZON

IN HUIS!

VANAF

NU
BINNEN!
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Paarden- en pony-
concours 

in Hummelo

In het weekend van 26 en 27
augustus wordt in Hummelo
het jaarlijks terugkerend
paarden- en ponyconcours
gehouden. Op beide dagen
zullen er dressuurproeven
worden gereden en er wordt
op beide dagen ook gespron-
gen.
Het concours wordt georga-
niseerd door de Landelijke
Rijvereniging Doetinchem
(LRD), die op zaterdag het
concours voor de paarden
voor haar rekening neemt,
door ponyclub ‘De Hessen-
ruiters’ uit Hummelo en

Werkzaamheden
verbindingsweg

Zelhem-Hummelo

De provincie Gelderland start op
maandag 28 augustus met werk-
zaamheden aan de Zelhemseweg
en Hummeloseweg (N330) tussen
de rotonde Dorpsstraat in Hum-
melo en de rotonde op de rondweg
Zelhem (N315). De werkzaamhe-
den worden in 3 fasen uitgevoerd:
In de eerste fase (28 augustus tot
en met 1 september) wordt de
Hummeloseweg tussen de Kruis-
bergseweg en de rondweg Zelhem
onder handen genomen. De omlei-

dingsroute loopt dan via de
Hummeloseweg (N330), rondweg
Zelhem (N315), Hengeloseweg,
Zelhemseweg en Molenenk naar
Hengelo en vice versa.
In de tweede fase (4 september tot
en met 3 november) komt de
Zelhemseweg tussen de Dorps-
straat in Hummelo en de kruising
Keijenborgseweg/Hummeloseweg
in de Wittebrink aan bod. De
omleidingsroute loopt dan via de
Hummeloseweg (N330), rondweg
Zelhem (N315), Doetinchemseweg
(N315) naar Doetinchem en via de
Keppelseweg (N317) naar Laag
Keppel en vice versa.
In de derde fase (6 november tot en
met 1 december) wordt de Hum-

meloseweg tussen de Keijenborgse-
weg en de Kruisbergseweg aange-
pakt. De omleidingsroute loopt
dan via de Hummeloseweg (N330),
rondweg Zelhem (N315), Doetin-
chemseweg (N315) naar Doetin-
chem en via de Keppelseweg (N317)
naar Laag Keppel en vice versa.
De werkzaamheden bestaan hoofd-
zakelijk uit groot onderhoud aan
de hoofdrijbaan en de inrichting
van de Zelhemseweg en Humme-
loseweg als 60 km/uur-weg tussen
km. 1.6 en de Wittebrinkweg. 
Nadere informatie kunt u vinden
op de website www.gelderland.nl/
werkenaandeweg.

Grassen- en nazomerdagen
bij kwekerij Oudolf

Siergrassen worden steeds meer
gewaardeerd, met name in combina-
tie met andere (bloeiende) planten.
Ze wuiven en ruisen in de wind,
geven het geheel kleur en maken het
als het ware ‘af’. Grassen leven ook
in het najaar, en in de winter geven
ze mooie silhouetten. Tijdens de
grassen- en nazomerdagen kunt u in
de geopende privé-tuin van Piet en
Anja vele combinaties van vaste

planten en siergrassen bekijken en
volop inspiratie opdoen.
Mark Bulk uit Boskoop zal tijdens
deze dagen aanwezig zijn met een
collectie heesters en Rita van der
Zalm met bollen en bijgoed. 
Op 2 september worden er tussen
12.00 en 14.00 uur lezingen gehou-
den. Jacqueline van der Kloet, groen-
ontwerpster, zal over het bollenplan
van Battery Park in New York spre-

ken. Burkhard Damm, beheer-
der/tuinman van stichting
‘Insel Hombroich’ in Duitsland,
zal een lezing houden over tuin-
filosofie. Museum Insel Hom-
broich realiseert in een park-
achtige uiterwaard en terras-
senlandschap een ongebruike-
lijk expositie-concept (zie ook
www.inselhombroich.de). 
Tijdens de grassen- en nazomer-
dagen is er een catering aanwe-
zig. De kwekerij is geopend van
10.00 tot 16.00 uur. 
Voor meer informatie kunt u
bellen (tel. 0314-381120) of kij-
ken op de website
www.oudolf.com

Omdat siergrassen in september beginnen te bloeien en dan op hun
mooist zijn, organiseren Piet en Anja Oudolf van de gelijknamige kweke-
rij in Hummelo speciale grassen- en nazomerdagen. Op 2, 3 en 30 sep-
tember en 1 oktober zal de kwekerij aan de Broekstraat 17 in het teken
staan van siergrassen.

ALARM 1-1-2
Als elke seconde telt...

paardensportvereniging ‘De Doorn-
slagruiters’ uit Drempt die op zondag
het concours voor de pony’s regelen.
Op zaterdag zullen er bij het springen
en de dressuur ongeveer 700 starts
zijn. Aan het concours wordt deelge-
nomen door nationaal bekende rui-
ters en talentvolle ruiters uit de regio. 

Op zondag wordt er in de middagpau-

ze gestreden om de bestgaande rijpo-
ny.
Het concours vindt plaats op het ter-
rein van de fam. Dolman aan de
Sliekstraat in Hummelo en begint
beide dagen om 9.00 uur. 

Het programma eindigt rond 17.00
uur en de toegang is gratis.

VakantieXperts Avanti
Stationsstraat 7 
7021 CJ Zelhem

Tel. 0314 - 626171
e-mail:
zelhem@vakantiexperts.nl
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Enkele facetten van dit brede scala
aan plattelandsvermaak staan dit jaar
centraal op Open Monumentendag in
Bronckhorst. De opzet is heel anders
dan vroegere jaren en er zijn in 2006

ook geen fiets- of autoroutes langs de
verschillende monumenten uitgezet
zoals in 2005. Dit jaar is - vanwege het
thema 'Feest' gekozen voor zogenoem-
de 'sterlocaties'. Er zijn vier sterlocaties

waar evenementen plaatsvinden en
hiernaast enkele andere open monu-
menten mét of zonder speciale attrac-
ties. Sterlocatie 1 zijn park, boerderij-
en en kasteel Hackfort bij Vorden. Ster-
locatie 2 is Linde met de Lindese mo-
len en de nabijgelegen boerderij De
Helderboom. Sterlocatie 3 is de Her-
berg 'Het Wapen van Heeckeren' bij
Hummelo. Sterlocatie 4 is de Lamber-
tikerk op de Markt te Zelhem. . Hier-
naast zijn onder meer gratis te bezoe-
ken de smederij van Oldenhave te Vor-
den en de dorpskerken van Vorden en
Hengelo en de R.K. Willibrorduskerk
in Hengelo. Een aantal molens binnen
de gemeente zal in feesttooi zijn. Ver-
der is er op zondag 10 september een
groots oogstfeest bij Kasteel Hackfort,
waaraan onder meer medewerking
wordt verleend door de biologische
boerderij Urtica/De Vijfsprong. Uitslui-
tend op zondag is geopend de recent
gerestaureerde boerderij aan de Kom-
vonderlaan 6 te Vorden. 

WAT IS ER TE ZIEN EN TE DOEN? 
Op Sterlocatie 1 (Hackfort) worden ver-
schillende rondleidingen gehouden
door mensen van Natuurmonumen-
ten. Er kunnen enige boerderijen wor-
den bezocht en ook het huis Hackfort
en de waterradmolen zullen onder ge-
leide voor publiek toegankelijk zijn.
Op Sterlocatie 2 (Linde) is de molen ge-
opend. In de molen, die als theater is
ingericht, zijn optredens van verschil-
lende artiesten, namelijk het senio-
renorkest 'The Mills Fathers', het huis-
vrouwenorkest 'De Boerinnekes' en de
zangeres Josée van der Staak. Het func-
tioneren en de geschiedenis van de
molen worden ter plaatse toegelicht
door de molenaar en de eigenares. Bij
de nabij gelegen boerderij 'De Helder-
boom' wordt van vrijdag tot en met
zondag een mooi oogstfeest gehouden
waar niet alleen boerenambachten
worden gedemonstreerd, maar waar
ook lokaal vervaardigde producten te
koop zijn. Op Sterlocatie 3 (Wapen van
Heeckeren) worden onder meer histo-
rische films vertoond en is 's middags
een hoefsmid actief. Verspreid over de
dag zijn er onder meer optredens van
de oude stijl jazzband 'The Hot
Snacks', van het harmonicaorkest 'De
Trekkebuuls' en van de 'Boerenkapel
van Olden-Keppel'. Bovendien kunnen
rondritten met een huifkar worden
gemaakt en worden er de hele dag tra-
ditionele wafels gebakken. Op Sterlo-
catie 4 (Lambertikerk Zelhem) worden

oude films en ander beeldmateriaal
vertoond en er zijn onder meer optre-
dens van de muziekkorpsen 'Juliana'
en 'Union'. In de kerk is ook een expo-
sitie van doopjurken, doopboeken,
etc. en er is een 'historische hoek' inge-
richt. Op de nabij gelegen Brink staat
een monumentale muziektent die
een kort bezoek waard is; hier zijn
echter geen activiteiten gepland. Op
zondag 10 september staat in de Lam-
bertikerk het onderwerp 'Feest !' cen-
traal in de kerkdienst van 9.00 u. Bij
Smederij Oldenhave in Vorden wor-
den op 9 september diverse technische
ambachten gedemonstreerd, waaron-
der ijzer smeden, glas in lood zetten,
koper slaan en steen houwen. Het
spektakel zal nog grootser zijn dan vo-
rig jaar. De middeleeuwse dorpskerk
van Vorden toont op 9 september zijn
architectonisch bijzonder waardevolle
interieur en is ingericht met een fees-
telijke opstelling voor trouwerijen.

Verder is de middeleeuwse dorpskerk
van Hengelo op 9 september geopend.
Hier zijn onder meer een foto-exposi-
tie en attributen van de huwelijkscere-
monie te zien. De St. Willibrorduskerk
in Hengelo neemt de bezoekers mee
naar het feest van de Doop, naar de
Eerste Communie, naar het Vormsel
en naar het Huwelijk. Hiernaast wordt
de sfeer van Pasen, Pinksteren en
Kerstmis uitgebeeld. Wie raadt hier
het gewicht van de paaskaars? Ver-
schillende wind- en watermolens bin-
nen de gemeente zullen in zogenoem-
de 'feesttooi' worden gebracht; enkele
zijn te bezoeken maar het is nog niet
zeker welke dat zullen zijn. Nadere be-
richtgeving over het programma en
over aanvangstijden van optredens
volgt nog. Al met al belooft Open Mo-
numentendag 2006 - met een geheel
andere opzet, maar met een even bij-
zondere inhoud als in eerdere jaren -
weer een succes te worden.

9 (en 10) september

Open Monumentendag 2006
Zoals elk jaar is het tweede weekend van september gewijd aan Open Mo-
numentendag. Dit jaar is dat voor de 20e keer en het landelijk organisa-
tiecomité zag hierin aanleiding dit jaar als thema 'Feest!' te kiezen. Een
niet zo gemakkelijk thema, althans niet op het platteland, waar gewoon-
lijk weinig of geen monumentale concertgebouwen, bioscopen en thea-
ters te vinden zijn. Maar gelukkig zijn er wel andere ingangen voor het
thema. Zo zijn er het hele jaar rond feestelijke gebeurtenissen rond ker-
ken en raadhuizen (zoals processies, doopplechtigheden en huwelijken),
activiteiten rond café's, feestzalen en muziektenten en verder zijn er de ty-
pische dorpsfeesten, kermissen en oogstfeesten.

De Lindese Molen te Linde, waarin inmiddels al weer heel wat jaren het 'Theater onder de Mo-
len' is gevestigd. Er zijn onder meer optredens van de 'Mills Fathers' en van Josée van der Staak

De middeleeuwse Lambertikerk in Zelhem, waar onder meer optredens plaatsvinden van
de muziekverenigingen 'Juliana' en 'Union'

De mate waarin kleuren in de tuin
aanwezig zijn, wisselt door het jaar
heen. In de nazomer komt de kleur
blauw vrij sterk naar voren. Dat
wordt door veel mensen erg mooi
gevonden. Sommigen houden
vooral van het ijle, wijkende blauw
van bijv. vergeet-mij-nieten, ande-
ren van het sterke blauw van ko-
renbloemen of het lichtere lila-
blauw van veel klokjesbloemen
(Campanula's) dat zelfs hemels-
blauw kan zijn.

De keuze in blauwe bloeiers voor de
tuin is groot, zowel bij heesters als bij
vaste planten en (in het voorjaar) zelfs
bomen (Paulownia tomentosa). Blauw
is een rustige, ingetogen kleur. Het is
ook een passieve kleur die zelfs wat kil
kan overkomen. 

Maar dat zorgt juist voor verstilling en
ruimtewerking. Een tuin met veel
blauw kan een verademing zijn. Don-
kerblauw, zeker als er iets rood in zit,
geeft rust in kleurencombinaties, wat
goed aanvoelt. 

In de levende natuur hebben passieve
kleuren altijd de overhand. De kleur
van het leven is groen. Denk daar een
strakblauwe lucht boven en de rustge-
vende basis is aanwezig. Dat effect is
ook in de tuin heel goed te realiseren.

PRACHTIGE BLAUWE NAZOMER-
BLOEIERS
Heel opvallend is altijd weer de altha-
eastruik (Hibiscus syriacus) met zijn
tot 3 m hoge takken vol grote, klokvor-
mige bloemen. Van oorsprong zijn ze
paarsviolet, maar 'Oiseau Bleu' bloeit
prachtig blauw met een donker cen-
trum. Ook bij de vlinderstruik
(Buddleja davidii en variëteiten uit
Buddleja Nanhoensis Groep) zijn schit-
terend blauwe bloemen aanwezig. Na-
men als 'Empire Blue', 'Nanho Blue' en
'Glasnevin Blue' zeggen genoeg. Ame-
rikaanse seringen (Ceanothus-hybri-
den) kunnen tot in oktober helemaal
overdekt zijn met massa's bloemplui-
men die ieder jaar weer een geweldige
indruk maken. Een bekende is de licht
violetblauwe 'Gloire de Versailles'. Ca-
ryopteris x clandonensis wordt een tot
ongeveer 1 m hoge, mooie ronde
struik die vanaf augustus overdadig
bloeit. 'Heavenly Blue' heeft violetblau-
we bloemen. Perovskia atriplicifolia
lijkt op een hoog opgaande vaste
plant, maar in feite is het een heester
met wit viltige twijgen. In augustus-
september verschijnen lange aren vio-
letblauwe bloemen. Een lage blauwe
bloeier is het bekende kattenkruid
(Nepeta x faassenii). Hij maakt een wat
heesterachtige indruk, maar is een
vaste plant die tot september blauw
bloeit, zeker als u de plant na de eerste

bloeigolf in mei-juni kort terugsnoeit.
'Six Hills Giant' heeft de grootste bloe-
men, maar bij de minder bekende Ne-
peta sibirica zijn ze nog groter. Van he-
be bloeien vooral de Hebe Andersonii-
hybriden vrij laat (van augustus tot ok-
tober). Een mooie blauwe hebe met als
extra witbont blad, is 'Dineke'. Agasta-
che 'Blue Fortune' is een nazomer- en
herfstbloeier die veel meer aandacht
verdient. De schitterend blauw bloei-
ende herfstasters in allerlei maten
kent iedereen. Onmisbaar in uw bor-
der!

VERZORGING
Nazomer- en herfstbloeiende planten
hebben over het algemeen weinig
zorg nodig. Snoei ze in het vroege
voorjaar en geef ze dan ook een goede
basisbemesting. Zorg bij voortdurende
droogte voor voldoende water.

TUINWERK IN AUGUSTUS
Uitgebloeide zomerbloeiende heesters
kunt u nu snoeien. Het kan zijn dat
fruitbomen zo zwaar dragen dat de
takken gesteund moeten worden. Kale
plekken in het gazon repareren of bij-
zaaien. Bij eenjarige bloeiers uitge-
bloeide bloemen weghalen verlengt
de bloei. Groenblijvende hagen voor
de laatste keer knippen. Onkruid blij-
ven bestrijden. Controleer op schim-
melaantastingen.

Nazomer-blue(s)



Door in een zinderende finale met
1-0 van de D pupillen van Feijen-
oord te winnen, is Bayer’04 uit Le-
verkusen winnaar geworden van
het 16e internationale Wim Kuij-
per jeugdtoernooi. Daarmee heb-
ben de Duitsers het huzarenstukje
van vorig jaar herhaald. Toen wer-
den zij ook winnaar net als in 1999
en 2002. Het werd tussen Feije-
noord en Bayer een spectaculair

duel. De Rotterdammers kwamen
al vrij snel op achterstand door een
schitterende goal van Tobias Berg.
Bayer dreigde vervolgens Feijen-
oord onder de voet te lopen. Don-
der en bliksem brachten uitkomst
voor de Rotterdammers. De
scheidsrechter zag zich door de
slechte weersomstandigheden ge-
dwongen de strijd voorlopig te sta-
ken.

Na circa 25 minuten betraden de ploe-
gen weer het veld. De zes te weinig ge-
speelde minuten voor de onderbre-
king werden bij de tweede helft opge-
teld zodat er nadien 26 minuten wer-
den gespeeld. Feijenoord kwam sterk
terug en zo ontstond er voor het pu-
bliek een uitermate spannende slotfa-
se met kansen voor beide teams, met
uiteindelijk toch een beter spelend
Bayer ’04 Leverkusen. Het ‘geen woor-

den maar daden’ schalde over het
sportcomplex. Zeer opvallend de aan-
moedigingen van de op de tribune
aanwezige PSV selectie. Zij moedigde
haar rivaal uit Rotterdam hartstochte-
lijk aan. Bayer liet zich niet verrassen
en werd uiteindelijk met de 1-0 de te-
rechte winnaar.

In de strijd om de derde en vierde
plaats won FC Liverpool op overtuigen-
de wijze met 6-1 van Lierse SK. De
strijd om de vijfde plaats tussen Ajax
en PSV was één van de aantrekkelijk-
ste wedstrijden van het toernooi.
Prachtige doelpunten, een 2-2 rust-
stand en uiteindelijk een verdiende 3-
2 zege voor de Amsterdammers. Het
team van Japan werd zevende door
van Genclerbirligi te winnen. De com-
binatie FC Twente/ Heracles leverde
dit weekend een wanprestatie. Vijf ne-
derlagen en alleen een 11-0 zege tegen
Vorden voorkwam dat de Tukkers op
de laatste plaats terecht kwamen. Zo-
als te verwachten speelde Vorden tij-
dens het gehele toernooi geen rol van
betekenis. De jongens haalden alles
uit de kast maar om tegen gerenom-
meerde topclubs te verliezen is uiter-
aard geen schande. Tegen het toch wel
sterk spelende Liverpool werd slechts
met 4-0 verloren, waarbij aangetekend
dat Dion Kruip een fantastische wed-
strijd keepte!

Tijdens dit toernooi werd er ook een
record gevestigd. In de openingswed-
strijd Bayer ’04 Leverkusen tegen Ajax,
trapten de Duitsers af. Direct na de af-
trap ging de bal richting Tobias Berg,
een veelbelovend talent en één van de
beste spelers van het toernooi. Tobias
omspeelde een Ajacied en liet binnen
tien seconden met een droge knal de
1-0 aantekenen.. ‘Volgens mij waren er
nog geen vijf seconden gespeeld’, zo
zou Ajax coach Frank de Boer later ver-

klaren. In de tweede helft bracht Tobi-
as Berg ook de eindstand 2-0 op het
scorebord. Tegenover de natte slotdag
die muzikaal door Concordia werd af-
gesloten en waarbij tegen de klok van
half zes de prijzen werden uitgereikt,
met uiteraard de grote bokaal voor
Bayer’04 uit Leverkusen, stond een
fraaie eerste speeldag (zaterdag).

Altijd een leuk gezicht, de officiële
opening en toespraken op deze zon-
overgoten zaterdag. Ploegen die zich
achtereenvolgens presenteerden. Sur-
sum Corda die het Wilhelmus speelde
alsmede het Vordens volkslied ‘Er ligt
een vriendelijk dorpje ergens in Gel-
derland’. En in dat vriendelijke dorpje
fungeerde in de vorm van de toernooi-
commissie ook een vriendelijke gast-
heer. Burgemeester Henk Aalderink
complimenteerde de organisatie door-
dat zij middels dit internationale
jeugdvoetbaltoernooi Bronckhorst op
de kaart zet. ‘ Ik hoop dat de spelers
hier hun eerste stap zullen zetten op
weg naar een goede toekomst in de
voetbalsport’, zo sprak hij. 

Herman Vrielink, voorzitter van de
voetbalclub Vorden was er in geslaagd
om enkele woorden Japans en Turks te
leren. Toen hij namelijk Japan U13 en
Genclerbirgili in hun voertaal welkom
heette werd er lachend gereageerd en
kreeg Herman een hartelijk applaus
van deze twee teams. Frank de Boer
werd speciaal op de voor hem derde
W.K. welkom geheten. Twee echte
W.K’s en dit W.K of anders gezegd het
(W)im (K)uijpertoernooi. Gerard Gre-
ven, toernooivoorzitter wenste alle
ploegen veel succes. Ook bracht hij,
net als voorzitter Vrielink alle vrijwilli-
gers van de voetbalclub dank voor hun
medewerking aan dit 16e internatio-
nale jeugdvoetbaltoernooi voor D-pu-
pillen.

Bayer'04 Leverkusen wint na zinderende finale tegen Feijenoord
het Wim Kuijper jeugdvoetbaltoernooi

Het team van Ajax lijkt aan kracht
te hebben ingeboet. Twee nederla-
gen op zaterdag (2-0) tegen Bayer ‘04
Leverkusen en (2-1)tegen FC Liver-
pool, maakten de Amsterdammers
toen al kansloos voor een podium-
plaats. Daar deden overwinningen
op zondag tegen respectievelijk
Vorden, Genclerbirligi en PSV niets
meer aan af. Toch was Frank de
Boer, de coach van de D’tjes van
Ajax niet ontevreden. Frank: ‘In de-
ze categorie speelt de leeftijd een
grote rol (in dit Kuijpertoernooi
gaat het om spelers geboren na 1
januari 1994, red.). Er kan dus een
leeftijdsverschil in zitten van bijna
twee jaar en fysiek gezien maakt
dat op die leeftijd veel uit. Boven-
dien heeft iedere topclub wel eens
een jaar een wat mindere lichting.
Bij Ajax maken we onderscheid in
D1 en D2 pupillen. Dit Ajax is zeer
jong. Ik ben eigenlijk best wel te-
vreden over hun presteren hier.

Ik heb ze nu een paar weken onder
mijn hoede en zie een duidelijke pro-
gressie. Deze pupillen zijn op deze
leeftijd in hun voetbalontwikkeling
een stuk verder, vergeleken bij de tijd
dat Ronald en ik op 12/13-jarige leef-
tijd als jongens bij Ajax gingen spe-
len’, zo zegt de voormalig internatio-
nal (112 interlands, red.) ‘Wat mij hier
in Vorden opvalt, een perfecte organi-
satie maar wat ik persoonlijk nog be-
langrijker vindt, het niveau van de
topclubs is erg hoog. 

Met name vind ik Bayer ’04 Leverku-
sen en Feijenoord goed spelen’. Zelf is
Frank de Boer ook nog in ‘ontwikke-
ling’. Zegt hij: ‘Ik ben nu 36 jaar en
nog hartstikke fit. Twee jaar geleden
heb ik al het besluit genomen om in
2006 als actief voetballer te stoppen.
Wel heb ik de afgelopen maanden bij
bepaalde wedstrijden die ik zag nog
wel eens gedacht van ‘dat niveau zou
ik nog best aan kunnen’. Ik heb trou-

wens geen moment spijt gehad van
mijn besluit om te stoppen.

Welke richting ik in de voetballerij uit
wil, weet ik eerlijk gezegd nog niet. Ik
loop momenteel stage bij Ajax en heb
zelf gevraagd om de D’tjes te mogen
trainen en te begeleiden. Deze pupil-
len trainen drie keer in de week. Tot
op heden bevallen mij deze werk-
zaamheden erg goed’. Praten met
Frank de Boer, betekent natuurlijk ook
de actualiteit aanstippen en hoe kan
het anders of Klaas Jan Huntelaar
komt ter sprake. 

Frank de Boer: ‘Ik zie Klaas Jan bijna
dagelijks aan het werk. Een buitenge-
woon sympathieke en nuchtere jon-
gen, die ook open staat voor adviezen
van anderen. Klaas Jan is een pracht
vent voor zijn ploeg en zijn trainers.
Na afloop van de training gaat hij
meestal nog een poosje door, schiet-
oefeningen doen e.d.

De kans die hij tegen Ierland kreeg
heeft hij met beide handen aangegre-
pen’, aldus de voormalig captain van
Oranje. ‘ Dus het selectiebeleid van
Marco van Basten is uitstekend’? Frank
de Boer: ‘Natuurlijk heeft Marco ver-
stand van het spelletje, hij moet ech-
ter wel oppassen dat hij niet te arro-
gant wordt. Dat hij Mark van Bommel
buiten de selectie heeft gelaten be-
grijp ik niet. Ik ben het dan ook wel
eens met hetgeen mijn vriend Edwin
van der Sar voor de TV heeft gezegd.
(de Oranje doelman zei in een gesprek
met verslaggever Bert Maalderink dat
hij vond dat van Bommel in de selectie
van Oranje thuis hoorde, red.) 

Ik heb Edwin nog een mail gestuurd,
ha, ha.Nog meer vrienden aan de voet-
ballerij overgehouden? Frank: ‘ Eigen-
lijk niet veel, Philip Cocu en Fred Grim
en natuurlijk Edwin van der Sar. Ik

vind het ook best wel leuk dat Edwin,
de status van record international van
mij heeft overgenomen’, zo zegt Frank
de Boer.

Een man die bijzonder trots kan zijn
op zijn voetbalcarrière. Toch blijven er
na al die succesvolle jaren nog een
paar dingen knagen. Frank: ‘ Dan
denk ik in de eerste plaats aan 1998,
het jaar dat we tijdens de WK in Frank-
rijk vierde werden. De prachtige 2-1
overwinning in de kwartfinale tegen
Argentinië (de kenners zullen zich on-
getwijfeld de lange pass van Frank de
Boer nog herinneren, waarna Dennis
Bergkamp op schitterende wijze het
winnende doelpunt scoorde, red).
Daarna werd het in de halve finale 1-1
tegen Brazilië, waarna we met straf-
schoppen verloren. 

Nederland had toen wereldkampioen
kunnen en moeten worden. Het gekke
was dat, toen we aan de WK begonnen
wij niet het besef hadden dat we als
ploeg voor de wereldtitel konden
gaan. Het uitgangspunt was eigenlijk,
als we de kwartfinale maar halen.

Waar ik echt dagen van wakker heb
gelegen, de halve finale in 2000 tij-
dens het EK in eigen land tegen Italië.
De Italianen kwam al vrij snel met
tien man te spelen en toen zagen wij
het al gebeuren, de Italianen ‘loeren’
op een verlenging en uiteindelijk ‘loe-
ren’ op de strafschoppen. Wij misten
in de wedstrijd twee penalties, ik zelf
ook eentje. Toen het uiteindelijk op
strafschoppen uitdraaide, was het
pleit voor die tijd al beslist, we geloof-
den er niet meer in. Nou je hebt het re-
sultaat waarschijnlijk wel gezien. Ik
miste weer en ook Jaap Stam en Paul
Bosveld, wat een drama. Als ik daar
aan terugdenk, baal ik nog steeds’, zo
sprak Frank de Boer tijdens het Wim
Kuijpertoernooi in Vorden.

Frank de Boer: 'Prima organisatie Kuijpertoernooi 
en kwalitatief goed voetbalniveau'

"Contact" in gesprek met Frank de Boer

Men kan zich deze week nog steeds
opgeven voor het boerengolftoer-
nooi om het kampioenschap van
Bronckhorst. Dit kampioenschap
wordt zaterdag 2 september en
zondag 3 september gehouden bij
camping ’t Boshuis aan de Boshuis-
weg 8 in Vierakker. 

De kosten gaan per team, een team be-
staat uit maximum vijf personen,
waarvan minimaal één dame. Men
kan zich inschrijven bij Paul Rietman
44 13 02 (www.tBoshuis.nl).

Boerengolf-
toernooi

Om onnodig wachten op het nieuwe
rijbewijs te voorkomen adviseert het
Centraal Bureau Rijvaardigheid om
het nog in gebruik zijnde rijbewijs tij-
dig op geldigheidsduur te controle-
ren. Leden van de seniorenorganisa-
ties ANBO, PCOB en Unie KBO, in de
regio's Lochem, Ruurlo, Vorden,
Warnsveld, Zutphen en wijde omge-
ving, kunnen voor aanmelden en ver-
dere informatie, dagelijks tussen 10.00
en 17.00 uur, terecht bij het secretari-
aat van de ANBO-afdeling Vorden, tel.
(0575) 55 20 03. 
Ook niet-leden, die de belangenbehar-
tiging van de seniorenorganisaties
een warm hart toedragen en ze daarin
ook daadwerkelijk willen steunen
door lid te worden, kunnen eveneens
gebruik maken van deze financieel
aantrekkelijke keuringsmogelijkheid.

Rijbewijskeuringen
70-plussers
De eerstvolgende medische keurin-
gen voor 70-plussers, ten behoeve
van de vernieuwing van het rijbe-
wijs, vinden plaats op zaterdag 26
augustus en zaterdag 30 september
2006 in het Woon- en Zorgcentrum
"De Wehme", Nieuwstad 32.



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

Wehme.

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

• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-
centrum. In verband met zomerva-
kantie gesloten tot september.

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

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

AUGUSTUS
22 Rondleiding Pinetum de Belten
23 ANBO klootschieten bij de Kleine

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

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

Steege
31 Klootschietgroep de Vordense Pan

De tentoonstellingen van de Galerie
Bibliotheek Vorden worden samenge-
steld door de galeriecommissie be-
staande uit Will(emijn) Colenbrander
(beeldend kunstenaar/adviseur kunst-
en cultuureducatie) en Tim Hinter-
ding (beeldend kunstenaar).

Mirjan Koldeweij studeerde aan de
Academie voor Beeldende Kunst te En-
schede, richting plastische vormge-
ving. In het werk van Mirjan zien we
een grote voorkeur voor bepaalde ma-
terialen zoals metaal, hout, papier  en
textiel. Haar objecten bezitten een mo-
numentale kracht.

Er is ook sprake van een duidelijke te-
genstelling in haar werk. Bijvoorbeeld
het materiaal metaal wordt geplaatst
tegenover de materialen hout, papier
en textiel. Soms is er ook sprake van
vervreemding en wordt het oorspron-
kelijke materiaal op het eerste oog
niet als zodanig herkend. Dit biedt de
kijker de gelegenheid zijn/haar eigen
werkelijkheid te poneren in het werk.

Graag nodigen wij u van harte uit voor
de opening van deze tentoonstelling
om persoonlijk kennis te maken met
de kunstenaar en haar werken. De ex-
positie blijft tot eind oktober te be-
zichtigen en is de tweede in een reeks
verrassende exposities, waar Colen-
brander en Hinterding zich het ko-
mende seizoen op richten.

De galeriecommissie heeft de intentie
met deze tentoonstellingen een bijdra-
ge te leveren aan een breed kunst en
cultuur aanbod voor Vorden en direc-
te omgeving.
Met deze doelstelling sluit de commis-
sie naadloos aan bij een van de alge-
mene doelstellingen van de biblio-
theek Vorden, te weten het versterken
van de ontmoetingsfunctie van de bi-
bliotheek.

"Frisse" Herfstexpositie
Galerie Bibliotheek Vorden
"Kunst van Koldeweij"
Op vrijdag 8 september a.s. om
17.00 uur wordt in de galerieruimte
van de bibliotheek Vorden de twee-
de expositie van dit seizoen ge-
opend "Kunst van Koldeweij". Deze
tweede expositie toont zowel twee-
als drie-dimensioneel werk van
beeldend kunstenaar Mirjan Kol-
deweij uit Eibergen.

Hoge beeld met dakje

Toen het terrein om negen uur werd
geopend, hadden zich inmiddels al
heel wat mensen voor de ingang verza-
meld die enthousiast het aanbod op
de volle kraampjes uitkamden. Vanaf
het begin werd goed verkocht, vooral
het speelgoed stond volop in de be-

langstelling. Ook de gereedschappen-
kraam leverde veel omzet op. Onder
de talrijke bezoekers, ook vele vakan-
tiegangers. Toen de kas werd opge-
maakt toonde het bestuur zich met
een opbrengst van ruim 2750 euro
zeer tevreden. Dit bedrag wordt zoals

de laatste jaren gebruikelijk, bestemd
voor de restauratie van de monumen-
tale dorpskerk.

Het bestuur blijft actief want naast
het wekelijkse inzamelen, wordt elke
eerste en derde zaterdagmorgen in de
maand op dezelfde locatie uit de aan-
wezige voorraad meubels verkocht. Op
14 oktober wordt er in de dorpskerk
een grote boekenbeurs gehouden, ter-
wijl in maart 2007 een grote veiling
van bijzondere goederen zal worden
gehouden. De veilingcommissie
houdt zich steeds aanbevolen voor ver-
koopbare en vooral veilingwaardige
goederen. Men kan zich daarvoor
aanmelden via de telefoonnummers
551486 of 551787 of 552104.

Boedeldag leverde voor de
Dorpskerk ruim 2750 euro op

De Vordense veilingcommissie trof het zaterdag buitengewoon met de
zonnige weersomstandigheden toen tijdens de bekende boedeldag een
enorme hoeveelheid aan ingezamelde spullen aan de man werd gebracht.
De boedeldag werd gehouden bij de boerderij ‘De Bonekamp’ in het
buurtschap Linde. Zaterdagmorgen werd al vroeg met behulp van ver-
scheidene vooral Lindese vrijwilligers begonnen met het opbouwen van
verschillende kramen (voorzien van vrolijke blauw gekleurde zeilen die
meer dienst deden als parasol dan als paraplu) met daarop velerlei goede-
ren zoals speelgoed, snuisterijen, boeken, platen, gereedschap e.d. Ook
was er veel meubilair te koop. Het geheel werd aangevuld met een gezelli-
ge hoek, waar koffie, thee en limonade verkrijgbaar was.

Onze naam is "Vordense Bridgeclub".
In het nieuwe seizoen 2006-2007 be-
schikken we over het Scanzo-uitreken-
programma. Aan het eind van de
speeltijd kunnen we binnen 10 minu-
ten al de uitslag zien. Per middag of
avond worden zes tafels van vier spel-
len gespeeld. Na drie tafels houden we
een kwartier pauze. We willen elkaar
ook nog iets kunnen vertellen.

Op maandagavond spelen we van
19.30 tot 23.00 uur en op woensdag-
middag van 13.30 tot 17.00 uur in het
Dorpscentrum van Vorden.
De Bridgeclub telt op het ogenblik tus-
sen de 90 en 100 leden: 64 op maan-

dagavond en 49 op woensdagmiddag.
Het optelsommetje klopt dus niet.
Meerdere mensen spelen beide keren.
Een van onze wedstrijdleiders is gedi-
plomeerd bridge-leraar geworden en
hij wil in het nieuwe seizoen 2006-
2007 korte cursussen gaan geven.
Mocht u belangstelling hebben, kom
dan rustig een avond of middag ge-
heel vrijblijvend meespelen. Dit ver-
plicht u tot niets, u kunt in ieder geval
de sfeer proeven. Het nieuwe bridge-
seizoen begint maandagavond 11 sept.
en woensdagmiddag 13 sept. a.s. 
We willen u vragen om vooraf even te
melden dat u komt. Mogelijk kunnen
we u dan een suggestie doen met wie
u zou kunnen spelen.

Aanmelden graag bij mevrouw Kitty
Vruggink, tel. 55 24 98, voor de maan-
dagavond en bij de heer Jan Post, tel.
55 58 84 voor de woensdagmiddag.
Wie weet tot ziens.
Secretariaat: Leni Lamers, Burgemees-
ter Galleestraat 45, 7251 EA Vorden,
tel. 44 13 41.

Bridgen
In Vorden is één bridgeclub, waar
op de maandagavond en woens-
dagmiddag gespeeld wordt. Wij
spelen in het Dorpscentrum aan de
Raadhuisstraat. Er wordt niet ge-
rookt tijdens het bridgen. De ro-
kers gaan in de pauze even naar
een vertrek waar het toegestaan is
om te roken.

Ieder half uur worden er demonstra-
ties met Aloë Vera producten gegeven.
Er zijn zoveel toepassing mogelijkhe-
den, dat mensen uitermate verrast
zullen zijn van de mogelijkheden van
deze producten.

Naast de demonstraties is er een prijs-
vraag met leuke prijzen. Daarnaast is
er de mogelijkheid om specifieke be-
stellingen van de aloe Vera producten
voorafgaande aan de braderie te doen.
Bestellingen kunnen dan op de brade-
rie afgehaald worden.

Deze bestellingen kunnen vanaf nu
doorgegeven worden aan Jannie
Nijkamp tel. 52 13 16. Zie ook het con-
tactje.

Kortom allerlei redenen om de brade-
rie en de Aloe Vera stand te Warnsveld
te bezoeken.

Demonstraties Aloë Vera 
op braderie Warnsveld
De jaarlijkse braderie te Warnsveld
is op dinsdag 29 en woensdag 30
augustus van 13.00 tot 21.00 uur.

Op de braderie is een stand met
producten van de Aloë Vera plant.
Een plant die al duizenden jaren
bekend is om zijn heilzame wer-
king.

Bart Hartman is met zijn paard U2
Gelderskampioen geworden in het L
springen. Door deze prestatie mag hij
op 8 en 9 september deelnemen aan
de Nederlandse kampioenschappen in
Ermelo. In het L springen behaalde

Marieke Rouwenhorst een 11e prijs en
Herman Maalderink een 12e.
Namens onze vereniging hebben twee
viertallen meegedaan. In de klasse M
bestaande uit Maartje Boekholt, Leo-
nie Pol, Sylvana Gemen, Marleen Mok-
kink en Annie Kornegoor. In de klasse
L bestaande uit Bertje van der Kroef,
Chris van Dijk, Anne-Marie Kornegoor,
Joanne Pellenberg en Janneke Heuve-
link. Beiden onder leiding van Jorien
Papen. Beide viertallen zijn in de mid-
denmoot geëindigd. Bij het springen

LR en PC de Graafschap
Op 17 en 18 augustus werden in
Brummen de Gelderse kampioen-
schappen gehouden. Onze vereni-
ging was hier ruim vertegenwoor-
digd. De volgende resultaten zijn
behaald.

hebben de volgende leden meege-
daan. Ruben Mol - B Springen en Ben-
nie van der Linden - L springen, Her-
man Maalderink - M springen. Bij de
dressuur hebben de volgende leden
meegedaan. Marieke Rouwenhorst - L1
dressuur,  Elodie Stokman en Paulien
Kouwenhoven - L2 dressuur, Sanja van
Pijlen - M1 dressuur, Lisanne Schipper
en Marina Gotink M2 dressuur. Alle-
maal hebben ze zich vrijdag gekwalifi-
ceerd voor de finale op zaterdag, maar
helaas zijn geen van hen in de prijzen
gevallen. Wel mogen Elodie Stokman
en Sanja van Pijlen deelnemen aan de
Nederlandse kampioenschappen.

Komend weekend gaan toer-, cross-
en enduro leden van de VAMC ‘De
Graafschaprijders’ een clubweek-
end beleggen in Neeroeteren in
België. De rijders vertrekken vrij-
dag 25 augustus vanaf het clubhuis
aan de Eikenlaan. 

Vrijdagavond is er een gezellige avond
in Neeroeteren. Voor zaterdag 26 au-
gustus staat er voor de toerrijders en
oriëntatierijders een toerrit op het
programma. 

Voor de crossers is de beruchte cross-
baan in Neeroeteren voor gebruik
open. Zondagmorgen 27 augustus gaat
het gezelschap weer terug naar Vorden.

Toertocht en 
clubweekend 
De Graafschaprijders



Actie Kerkrestauratie

Donateursactie voor 
Kerkrestauratie Hummelo

Inhaalrace voor Wilbert Bull

De in 1838 gebouwde kerk is een
rijksmonument. Dat betekent dat de
overheid via rijksmonumentenzorg
ongeveer de helft van de restauratie-
kosten voor haar rekening zal
nemen.
Op basis van de bouwbegroting is
een bedrag van bijna € 100.000,-- als
subsidie toegezegd. Voor de res-tau-
ratie moet dus nog ruim € 100.000,--
worden bijeengebracht. De kenmer-
kende klokkentoren is eigendom
van de gemeente Bronckhorst, zodat
de gemeente verantwoordelijk is
voor het onderhoud van de toren. De
toren is inmiddels gerestaureerd.
Er is een commissie Actie Kerk-
restauratie ingesteld, die onder het
motto ‘Hummelo maakt zich sterk
voor de dorpskerk’ diverse activitei-
ten onderneemt om dit bedrag bij-
een te brengen, waaronder het wer-
ven van donateurs. Naast deze actie
zullen er op de kerstmarkt en op de
rommelmarkt van Het Hummelo’s
Gemengd Koor eind september
diverse artikelen verkocht worden.
Ook in de kerk worden verschillende
evenementen georganiseerd, zoals

het concert dat op 18 juni werd gege-
ven. Stichtingen en
fondsen worden aange-
schreven met het ver-
zoek om een bijdrage en
eind augustus start de
sponsorwerving onder
in Hummelo gevestigde
of met Hummelo ver-
bonden bedrijven.

Omdat het de bedoeling
is de restauratie in de
komende vier jaar af te
ronden, is er voor geko-
zen alle inwoners van
Hummelo te benaderen
met de vraag of zij de
komende vier jaar dona-
teur willen worden van
de Stichting Vrienden
van de Hummelose
Kerk. De bijdrage aan de
restauratie kan dan over
deze periode worden uit-
gesmeerd, waardoor het
niet te veel tegelijk
wordt. 

De Protestantse Gemeente in Hum-
melo is eigenaar van de kerk en in
eerste instantie verantwoordelijk
voor de instandhouding van het
kerkgebouw. Toch wordt aan alle
inwoners van Hummelo gevraagd
mee te doen: de dorpskerk is immers
in hoge mate beeldbepalend voor
het centrum van het dorp. Iedereen
heeft er belang bij dat dit voor
Hummelo zo kenmerkend kerk-
gebouw in stand blijft.
Het Comité van Aanbeveling schrijft
het in zijn aanbevelingsbrief zo:
“Van welke kant men ook naar
Hummelo wandelt, fietst of rijdt,
het torentje wijst de weg. In die zin
is de kerk een beetje van iedereen in
Hummelo.”. Het Comité van
Aanbeveling bestaat uit de heren
P.A.W. Bannink, oud burgemeester
van Hummelo, A.R.E.L. Graaf van
Rechteren Limpurg, mr. W.J.R. Baron
van Lynden van Keppel en ing. J.L.
Markvoort.
Voor de restauratie wordt een stevi-
ge bijdrage gevraagd, want
€ 100.000,-- is een hoop geld voor een
dorp met 1650 inwoners. De com-
missie Actie Kerkrestauratie heeft er
echter alle vertrouwen in dat de
Hummeloërs dit samen tot een goed
einde zullen brengen.
Speciaal voor de Actie Kerkrestaura-
tie ontwierp kunstenaar Floris
Wolvetang een logo. Dit logo zal
komende jaren gebruikt worden
voor de acties en publicaties over de
Actie Kerkrestauratie. In het cen-
trum van het logo staat de kerk,
zoals de kerk ook in het centrum
van Hummelo staat; ook staat de
kerk voor velen centraal in het le-
ven. De cirkels om de kerk kunnen
staan voor allerlei groepen om de
kerk: de omwonenden, maar ook
alle inwoners van Hummelo; in het
verband van de kerkelijke gemeente
kan men daarvoor ook allerlei ver-
schillende groepen zien: jongeren,
ouderen, ambtsdragers etc. De cir-
kels zijn aan de bovenzijde niet
gesloten: er is een verbinding met
het hogere. Ook vormen de cirkels
de vleugels van een duif: het sym-
bool van de PKN. De zwarte drie-
hoekjes links- en rechtsonder staan
voor de verbinding met de aarde en
zorgen ook voor stabiliteit van het
geheel.
Meer informatie met betrekking tot
Actie Kerkrestauratie is verkrijgbaar
bij dhr. Jan Hagenbeek, tel. 0314-
384914.

Normaal vindt bij marathons een
massastart plaats, maar de organisa-
tie van Grafschaft had gekozen voor
een start per 100 deelnemers en zo
begon Wilbert in de 7e groep. En dat
past helemaal niet bij zijn karakter,

want hij wil tussen zijn directe
tegenstanders rijden en zo begon hij
een gigantische inhaalrace. Daarbij
moest hij honderden mountainbi-
kers passeren. Na de eerst ronde, die
onder goede weersomstandigheden

werd verreden, kwam hij al een
beetje in de voorhoede terecht, maar
in de tweede ronde kwam de regen
met bakken uit de hemel vallen.
Vele mountainbikers kozen daarop
voor de korte afstand van 65 km.
Slechts 68 mountainbikers wisten
de volledige marathon van 115 km te
volbrengen. In de uitslag van de
senioren 2 werd Wilbert Bull 13e en
4e Nederlander.

De N.H. kerk in Hummelo ziet er op het oog redelijk uit. Recent onder-
zoek heeft echter uitgewezen dat een grote onderhoudsbeurt dringend
noodzakelijk is. Als hiermee nog 10 of 15 jaar wordt gewacht zal herstel
een veelvoud bedragen van de ruim € 200.000,-- die er nu mee gemoeid is.
Eind augustus start een actie voor de werving van donateurs voor de res-
tauratie van de kerk. Alle inwoners van Hummelo krijgen de vraag voor-
gelegd of zij donateur willen worden van de Stichting Vrienden van de
Hummelose kerk.

Zaterdag 19 augustus reed Wilbert Bull (Goossens /ML Sport) een marathon
in Grafschaft (Duitsland). Omdat hij zich voor deze wedstrijd pas op het
laatste moment had ingeschreven, kreeg hij een hoog startnummer en
met nummer 712 kon hij pas ruim drie minuten na de eersten van start
gaan. 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland verzorgt, in samenwerking met
de gemeente Bronckhorst, een cursus voor iedereen die de boerenerven
in relatie tot het landschap van de van de gemeenten Bronckhorst een
warm hart toedraagt bij ‘De Boldiek’ in Halle. 

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

‘Kiek Uut’ 
moet vrienden laten vallen…

Cursus 
boerenerven in ontwikkeling

Precies een maand voor de tweede
editie van het ‘Vrienden van Kiek
Uut – Live’ festival krijgt dialectfor-
matie Kiek Uut te horen dat die
naam niet meer verbonden mag
worden aan het festival. De organi-
satie van ‘de Vrienden van Amstel –
LIive’ wees de band op de te grote
naamsvergelijkbaarheid en daar
die naam is vastgelegd en
beschermd mag Kiek Uut na zon-
dag 27 augustus de naam en het
logo niet meer voor het festival
gebruiken. “We moesten zelfs per
direct de website aanpassen”, aldus
Tom Wielheesen, zanger en gitarist
van Kiek Uut. “Ik was al nooit zo
dol op advocaat, maar toen de
heren van Amstel begonnen te drei-
gen met een rechtzaak kreeg ik
helemaal een rare smaak in de
mond”, vult Patrice van Schie,
drummer van Kiek Uut, aan.

Ondanks dat het pas de 2e editie van
het festival is, heeft ‘Vrienden van
Kiek Uut – Live’ blijkbaar al een
aardige naamsbekendheid opge-
bouwd. De mannen van Kiek Uut
hebben de naam natuurlijk wel
bewust zo gekozen, maar het
publiek op zich had waarschijnlijk
niet eens de link met Amstel gelegd.
“Maar we zullen de naam en het
logo netjes veranderen in 2007 en
we houden ons aan het principe dat
we nooit meer Amstel drinken”,
aldus Erik Oldenhave, de blazer van
Kiek Uut.

Wilt u de organisatie een hart onder
de riem steken en/of de voorberei-
dingen van ‘de Vrienden van Kiek
Uut – LIVE 2006’ in de gaten hou-
den? Kiek dan gewoon
op www.kiekuut.nl

De cursus vindt plaats op de don-
derdagen 14, 21 en 28 september a.s.
van 19.45 tot 22.00 uur. De cursus is
onder andere gericht op de functie-
ver-anderingen in het buitengebied
in verhouding tot het behoud van
de landschappelijke kwaliteit en de
cultuurhistorische waarden van het
boerenerf.
De gemeente Bronckhorst wil sa-
men met Landschapbeheer Gelder-
land de plattelandsontwikkeling sti-
muleren, maar dan wel op een ver-
antwoorde manier. Reden genoeg
om binnen de cursus boerenerven
aandacht te schenken aan nieuwe
ontwikkelingen in het buitengebied
zoals functieverandering. 
Andere onderwerpen die de revue
passeren zijn de opbouw van het
erf, de gebouwen zoals de boerderij,
het bakhuis en de hooiberg en de
hoogstamboomgaard. Deze laatste
is een kenmerkend landschapsele-
ment voor het boerenerf. U komt tij-
dens de cursus meer te weten over
de fruitrassen, indeling van de
boomgaard en het onderhoud.
Op zaterdag 10 maart 2007 vindt er,

als afsluiting van de cursus, een bus-
excursie plaats. Met de opgedane
kennis in het achterhoofd bekijkt u
samen met medewerkers van
Landschapsbeheer Gelderland en de
gemeente Bronckhorst ver-schillen-
de boerenerven in het landschap. 
Dankzij een bijdrage van de
Nationale Postcode-loterij bedraagt
de prijs voor de cursus € 65,--, inclu-
sief cursusboek, koffie, thee en
excursie. De inwoners van de
gemeente Bronckhorst krijgen een
extra korting van 50% korting en
betalen dus € 32,50 voor deze cur-
sus.  
Bent u geïnteresseerd in deelname
aan de cursus of wilt u meer infor-
matie over de inhoud van de cursus,
neemt u dan contact op met
Landschaps-beheer Gelderland (tel.
026-3537444) of via e-mail
info@landschapsbeheergelder-
land.nl en meld u aan. 
Bij voldoende deelname wordt er in
januari 2007 een tweede cursus
boerenerven in ontwikkeling in de
gemeente Bronckhorst georgani-
seerd.



De Vrienden van ‘Kiek Uut – Live’ 2006

De band ‘Juustum’ uit Kranenburg
zal flink stoom gaan afblazen in het
achterhoeks dialect. Deze band, ont-
staan in 2001, speelt diverse eigen
nummers. Daarbij timmeren ze op
olievaten en trekken aan de jank-
plank. In combinatie met hun
beruchte jaren-70 pyjamapakken
zullen ze je ze-ker niet in slaap laten
vallen.

‘Useless’ uit Varsseveld is een jonkie
onder de bands. Met een handvol
optredens en ervaring op zak maken
deze mannen er een plezierig feestje
van. Met amper een jaar ervaring
zullen ze je versteld laten staan van
hun lekker klinkende covers van
onder andere ZZ-top, Paradise
Lost,Abba en Pink Floyd.
Maar vanachter de jonkies kijken de
oudjes altijd graag over de schouder
mee natuurlijk. Met net een nieuwe
zomerhit op de radio en minstens 25
jaar ervaring in de dansmuziek zal
ook ‘Medler 4’ uit Medler weer van
zich laten horen. Met muzikanten,
die ooit hebben gespeeld in bands
als Medler Trio, Flamingo’s, Blue
Danio’s en Spunky wordt je deze
middag getrakteerd op lekkere dans-
muziek.
Naast dansmuziek is er vervolgens

plaats voor stevige Rock & Loll, zoals
‘Kiek now us’ uit Mariënvelde hun
eigen muziekstijl noemt. Van eigen
nummers zoals “Op Jacht” en hun
kaskraker “Viva La Roggebrood” tot
covers van Status Quo en The Rolling
Stones gaat iedereen op het grote
feestplein gegarandeerd uit z’n dak.
Dat wordt brekken en angoan!
Bekend van hun jaarlijkse 60’s / 70’s
Night in Hengelo (G). staan nu ook
de mannen van ‘Magic Butterfly’
paraat in Zelhem. Deze 50-plussers,
die zijn grootgebracht met Zun-
dapps, Kreidlers en Puchjes, hebben
na enkele jaren muzikale rust hun
oude hobby weer opgepakt. Voor de
gein werden in 2003 de koppen bij
elkaar gestoken, om vervolgens vol
gas de optredens weer op te pakken.
De muziek uit de jaren 60 en 70 zal
voorlopig dus nog niet verdwijnen
dankzij deze muziekact.
De Keijenborgse band ‘Black Out’
ontstond in 2000. Met stevige rock-
nummers uit grootmoeders tijd, in
combinatie met de hedendaagse
rock, hebben deze mannen een suc-
cesformule voor diverse gelegenhe-
den. Ooit al eens gehoord van ‘zoep-
muziek’? De ‘Haverkampband’ weet
niet beter, zeggen ze zelf. Rock &
Roll met prima Achterhoekse tek-
sten waar je lekker bij kunt feesten
en bier drinken. De beruchte
Hendrik Haverkamp heeft inmiddels
zijn microfoon aan de wilgen gehan-
gen, maar de nieuwe zanger
‘Reerbek’ pakt deze taak perfect
over.
Ondanks dat ze nog wel eens voor
een appel en een ei optreden, staan
de muzikanten van ‘Bacon & Beans’
niet vaak meer voor spek en bonen
op het podium. En dat mag ook wel
als je hun nieuwste CD ‘Strong’
beluistert. Na hun spetterende
optreden op de eerste editie van de
Vrienden van Kiek Uut Live, staan ze
ook dit jaar weer in Zelhem. 
Ook neemt het ‘Vrienden van Kiek
Uut – Live’ spektakel je mee terug in
de tijd. Het is ongelofelijk maar
waar; de allereerste bezetting van de
‘Flamingo’s’ is weer bij elkaar! Nadat
afgelopen jaar de stekker uit het
moderne Flamingo’s werd getrok-
ken, na jarenlang trouwe dienst op
kermissen, bruiloften en partijen,
besloten de grondleggers uit de
jaren 70 de naam Flamingo’s nog
één keer een nieuwe impuls te
geven. Laat die goeie ouwe tijd her-
leven en moedig de muzikanten aan
om de Flamingo’s in ere te houden.
Ook al moeten we er voor op één
been gaan staan!
Tot slot zal natuurlijk dialectforma-
tie ‘Kiek Uut’ uit Zelhem ook van
zich laten horen. Ondanks de gehele
organisatie omtrent het festival zal
Kiek Uut tussen de bedrijven door

diverse keren optreden op het extra
podium wat dit jaar het feestterrein
siert. Eindelijk zal Kiek Uut hun
nieuwe single ‘loat toch de boer
bestoan’ live ten gehore brengen.
Daarnaast komen diverse andere
nieu-we nummers aan bod, zoals
‘ons parkiet’, ‘tante Gerrie’ en ‘doe
mien moar een cola’. Kortom nog
meer Kiek Uut dan vorig jaar!
Wanneer de bands op het podium
gaan wisselen, zal bij de buikschuif-
baan direct het startschot klinken

voor een dik kwartier buikschuifple-
zier. In diverse klassen zal er gestre-
den worden om de snelste tijd en de
originaliteitsprijs. Dit jaar is er een
heren-, een dames- en een jeugd-
poule opgesteld. 
Dus wil je kans maken op de hoofd-
prijs, een luchtballonvaart boven
Zelhem en omstreken, schrijf je dan
gauw in voor het Open Zelhems
Kampioenschap Buikschuiven via
www.kiekuut.nl

Zondag 27 augustus vindt de tweede editie van de ‘Vrienden van Kiek
Uut Live’ plaats. Dit muziekfestijn op het feestplein van zaal/café de
Mallemolen te Zelhem zal dit jaar nog strakker uit de verf komen dan de
eerste editie. Met nog meer bands, artiesten en natuurlijk nog meer
buikschuivers, die er ook dit jaar weer een heus spektakel van zullen
maken. Vanaf 12.00 uur zal de eerste band zich muzikaal op het plein
melden en gedurende de middag en avond zullen maar liefst 10 bands de
revue passeren.

Op zondag 27 augustus is het Hummelose motocrosscircuit "de
Heksenplas" het strijdtoneel van de top van de Nederlandse motocross-
jeugd. De jeugdrijders komen uit geheel Nederland naar Hummelo op
de draad na de vakantie weer op te pakken. In het hele jaar staan zo’n
18 wedstrijden voor de jeugd op de nationale kalender. Inmiddels zijn
daar in de meeste klassen 14 wedstrijden van verreden. In de tussen-
standen is dus al duidelijk zichtbaar welke coureurs voor de absolute
topposities rijden.
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Volksfeesten Hoog- en Laag-Keppel en Eldrik

Zondag 27 augustus

Top Nederlandse motocross jeugd
aan de start in Hummelo
De beste jeugdrijders strijden om kampioenschapspunten

Op 26, 27 en 30 augustus en 1 en 2
september worden in Hoog-Keppel,
Laag-Keppel en Eldrik voor de 111e
maal de jaarlijkse volksfeesten
gehouden. De feesten worden tradi-
tiegetrouw ingeluid door de Kleine
Schutterij en wel op zaterdag 26
augustus. Om 13.30 uur start de
stoet van kinderen met vaandel-
zwaaier, bielemannen en muzikan-
ten van Olden Keppel op het
Nachtegaalplein in Laag-Keppel
voor de rondgang aldaar en door
Eldrik, met als eindpunt sportcafé
Spirit bij de Hessenhal in Hoog-
Keppel.

Een tweede rondgang van deze
Kleine Schutterij vindt plaats in
Hoog-Keppel op woensdag 30 augus-
tus. De rondgang eindigt weer bij
sportcafé Spirit, waarna de jongens
kunnen koningschieten en de meis-
jes kunnen kegelen. 
Tijdens beide tochten verzamelen
bloemenmeisjes snoep, dat door
bewoners onder paaltjes wordt ge-
legd of het wordt aan huis opge-
haald. Elk deelnemend kind wordt
hiervan aan het einde van de tocht
getrakteerd. 

Tussen deze twee evenementen door
is er op zondag 27 augustus een ori-
ënteringsrit per fiets voor het hele
gezin vanaf sportcafé Spirit. Er kan
gestart worden vanaf 13.30 uur.
Op vrijdag 1 september gaat het feest
weer verder met spelen. Vanaf 13.30
uur zijn er wedstrijden voor jongens
en meisjes van de basisschool en
degenen die dit jaar de basisschool
hebben verlaten. Om 14.00 uur
begint de wedstrijd voor dames van
16 jaar en ouder en vrije baan kege-
len. Om 14.30 uur is er een skelter-
race. Om 15.00 uur begint het
Kruisboogschieten voor de jeugd van
9 t/m 12 jaar.
Het feest wordt 's avonds voortgezet
bij kasteel Keppel in Laag-Keppel. Om
19.00 uur begint de spectaculaire
zeskamp voor alle leeftijden in
teams van vier personen.
Voorinschrijving bij dhr. J. Vos, tel.
0314-382615 of dhr. J. Nijland, tel.
0314-382406). Om 21.00 uur is de zes-
kamp afgelopen, waarna de prijsuit-
reiking plaatsvindt. Hierna kan men
op het kasteelplein een hapje en een
drankje nuttigen. Op het kasteel-
plein is een consumptietent en ter-
ras aanwezig. Traditioneel wordt de

avond afgesloten met een fan-
tastisch vuurwerk.
Zaterdag 2 september. Om 9.30 uur
begint de optocht van schutters,
schoolkinderen en een ieder die mee
gaat lopen of rijden, zoals gekostu-
meerde groepen of enkelingen, ver-
sierde wagens of fietsen op de Van
Panhuysbrink. De stoet wordt vooraf-
gegaan door vaandelzwaaier, biele-
mannen en de muziekvereniging
met drumband van Olden Keppel. De
keuring van de versierde wagens e.d.
is van 9.00 tot 9.30 uur bij het kerk-
huis. Om 11.30 uur begint het vogel-
schieten voor dames en heren boven
16 jaar. Na het koningsschot volgt de
huldiging van koning en koningin in
de feesttent. Tevens begint het lepel-
tjesschieten. Om 12.00 uur begint
het Ringsteken vanaf 16 jaar en vrije
baan kegelen, om 13.30 uur het
Spijkerbroekhangen en het Kruis-
boogschieten. Om 14.30 uur begint
een grote Playbackshow met live
optredens in de feesttent. 
Opgeven kan op school of tot half
twee in de feesttent. Om 20.00 uur
vindt de prijsuitreiking plaats en
begint het slotfeest in de feesttent.

Bloemschikken

Groei en Bloei afdeling Doetinchem
en omstreken organiseert al gerui-
me tijd met veel succes bloemschik
cursussen. Ook dit jaar hebben zich
al weer veel mensen opgegeven,
maar in de plaatsen Zelhem en
Hummelo zijn echter nog plaatsen
beschikbaar. Er worden cursussen
gegeven voor beginners, opfris cur-
sussen en cursussen voor ervaren
bloemschik(kers)sters. De cursussen
bestaan uit 10 lessen van 2 uur en

worden om de 3 á 4 weken gegeven .
In Zelhem worden de cursussen
gegeven op dinsdagavond en op don-
derdagavond van 20.00 tot 22.00
uur. In Hummelo worden de cursus-
sen alleen op de dinsdagavond gege-
ven van 20.00 tot 22.00 uur 
Voor leden van K.M.T.P. Groei en
Bloei  bedragen de kosten voor deze
cursus € 47,--,  niet-leden betalen
€ 60,--.
Voor verdere informatie kunt u con-
tact opnemen met mevr. Gerrie
Aalderink, tel. 0314-330825.

In Hummelo komen de volgende
klassen aan de start:
- 50cc
- 65cc kleine wielen
- 65cc grote wielen
- 85cc kleine wielen
- MX2 Jeugd
De trainingen beginnen om 09.30
uur, er wordt gereden met zoge-
naamde transponders waarmee de
rondetijden gemeten worden. Een
deel van de training geld als tijd-
training, waarin de rijders via de
rondetijden de beste startposities op
kunnen eisen. Dus wie de snelste
rondetijd op de klokken weet te zet-
ten mag als eerste een positie achter
het starthek kiezen. De training is
hiermee zeker zo interessant als de
wedstrijden zelf.
De wedstrijden beginnen om ca.
12.00 uur. Iedere klasse komt twee-
maal aan de start en dat betekent
dat het publiek de hele middag kan
genieten van spannende wedstrij-
den.
Onder de vele rijders ook veel regio-
nale coureurs, met onder meer:

50cc: Thijs van Kessel (Harfsen)
65cc kleine wielen: Bryan de Jong
(Harfsen); Donny van Wessel
(Doetinchem)
65cc grote wielen: Luuk Rensing
(Bredevoort); Ionno Kuster (Does-
burg)
85cc kleine wielen: Christiaan de
Jong (Harfsen); Mike te Beest
(Duiven); Hendrie Veldink (Harfsen);
Robin Pasman (Eerbeek); Jeffrey
Buitenhuis (Zutphen); Björn Sloot
(Harfsen); Frank Karstemans
(Warnsveld)
MX2 jeugd: Chiel Roelofs (Zelhem);
Marco Bolwerk (Dinxperlo); Joris
Raben (Didam)
Alle wedstrijden tellen mee voor de
landelijke competitie, de rijder die
aan het eind van de competitie de
meeste punten in de wacht gesleept
heeft mag zich Nederlands kampi-
oen noemen en dus is zeker voor de
rijders in de top tien iedere wed-
strijd van belang.
Een interessant programma en dus
een hele dag volop spannende wed-
strijden op de Heksenplas in
Hummelo.
U kunt het beleven door op zondag
11 september naar “de Heksenplas”
te komen. Voor de entréeprijs hoeft
u het niet te laten, die is namelijk
slechts € 5,00 (t/m 15 jaar en vanaf
65 jaar gratis!).
Het circuit "de Heksenplas" is te
bereiken via de Sliekstraat (N314),
afslag Rozengaarderweg.



Smeedijzeren ledikant 
kleur antiekbrons

160/180 - 200  van  779,-  nu 599,-
excl. bodems en matrassen

Nachttafels 169,- per stuk.

ZOMER
opruiming

Polyethermatras*
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik 
met aan beide zijden een anti-allergi-
sche afdeklaag. 5 jaar garantie.
80/190 van 127,- voor 99,-
80/200 van 135,- voor 109,-
90/200 van 144,- voor 119,-
90/210/220 van 164,- voor 139,-
140/200 van 217,- voor 179,-
160/200 van 253,- voor 199,-
180/200 van 290,- voor 229,-

Comfolasticmatras*
Anti-allergie matras met schouder-
comfortzone voorzien van dubbeldoeks
stretch hoes.
80/200 van 199,- voor 159,-
90/200 van 219,- voor 179,-
90/210/220 van 259,- voor 199,-
140/200 van 329,- voor 269,-
160/200 van 379,- voor 319,-

SENIOREN LEDIKANT
Ledikant 90/200 cm. 
Inclusief nachtkast

in eikenkleur

samen met lattenbodem 
en matras

nu 599,-

Auronde 1000
in vele kleuren

Bedomranding  160/180-200 
inclusief 2 dwarsgespannen spiralen

en 2 matrassen.

Met GRATIS 
Auping dekbedsets

4 sets 1 pers. of 2 sets litj.

nu 1195,-

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

Koraal pocketvering matras*
Matras met 5 comfortzones, dubbel-
doeks jersey stretch tijk op basis van
katoen. Verkrijgbaar in 3 hardheden.
80/200 van 405,- voor 299,-
90/200 van 437,- voor 349,-
90/210 van 508,- voor 395,-
140/200 van 685,- voor 495,-
160/200 van 792,- voor 579,-

Monet Perfolatex matras*
Matras met comfortzones, met COOL
TOUCH jersey stretch tijk doorgestikt
met wildzijde.
80/200 van 740,- voor 549,-
90/200 van 775,- voor 599,-
90/210 van 852,- voor 679,-
140/200 van1097,- voor 899,-
160/200 van1294,- voor 1049,-

Pocketveringmatras 
Super de luxe*
Zeer luxe matras met 7 zones. 
Afdeklagen: Talalay Latex, paardenhaar
+ 500 gr wol p/m2.
In 3 hardheden verkrijgbaar.
80/200 van 760,- voor 599,-
90/200 van 795,- voor 649,-
90/210 van 880,- voor 699,-
140/200 van 1125,- voor 999,-
160/200 van 1384,- voor 1149,-

S U P E R  V O O R D E L I G E  M AT R A S S E N

Themakamers met veel accessoires
Ledikanten vanaf 290,-

Themakamers met veel accessoires
Halfhoogslapers vanaf 510,-

Boxspringcombinatie
incl. pocketveringmatrassen

AUPING AKTIE nu 1995,-

Luxe Beukenhouten vouwbed
80/200 van 399,- nu 299,-

Montreal
Uitrijdbare comfortkamer
in eiken, beuken of kersen

Inclusief nachtkasten
160/180 - 200

nu 1295,-

Tempur Matras vanaf 769,- 
nu met 

GRATIS TEMPUR KUSSEN

Showroom Boxsprings
halve prijs

Draagschuim 
(zeker zo goed als Tempur)
Revolutionair materiaal op basis van
latex, zeer goed ventilerend en
geschikt vor alle bedbodems.
80/200 voor 675,-
90/200 voor 750,-
90/210 voor 865,-
140/200 voor 1160,-
160/200 voor 1350,-

* Matrassen zijn in vele maten lever-
baar en kunnen ook in een anti-aller-
gie uitvoering geleverd worden. 

Ons gehele assortiment bestaat uit 
40 verschillende matrassen. 
Leverbaar in alle maten. 5 jaar garantie.

onder voorbehoud van zet- en drukfouten.



www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

34/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 24 t/m zaterdag 26 augustus 2006

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

0.89

Pom Naturel
Aardappelschijfjes of krieltjes
Zak 600 gram

0.99

Mars, Snickers, Twix,
Bounty of Milky way
Mini’s
Zak 430 gram
ELDERS 2.32

1.99

Coolbest
Premium 
orange
Pak 1 liter
ELDERS 1.02

0.89

* Alcohol verkopen wij alleen 
aan personen vanaf 16 jaar.

Heineken
Pils
Set 6 blikjes à 33 cl.
ELDERS 3.89

2.99
6 blikjes

Danio
Fruitkwark
Diverse smaken
2 bekers à 450 gram naar keuze 
ELDERS 3.38

2.50
2 bekers

Kilo
ELDERS 7.98

4.98

Magere 
hamlappen

SPAAR DE EREDIVISIE CLUBPLACEMATS

NU GRATIS BIJ PLUS HUISMERK.

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

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

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

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

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

Welkoop is een 
winkelketen afgestemd 

op alles wat met het 
buitenleven te maken 

heeft. Tuin, dier, 
functionele werk- en 

buitenkleding, 
kampeerartikelen, 

doe-het-zelf artikelen 
voor de buitenklus 

en seizoensartikelen. 
Naast het product-

aanbod staat 
Welkoop bekend 

om zijn professionaliteit 
en deskundigheid.

““BBeelleeeeff hheett bbuuiitteennlleevveenn!!””

IN ONS TEAM IN VORDEN 

IS PER DIRECT PLAATS VOOR EEN

WEEKEND-/
VAKANTIEHULP
• Leeftijd v.a. 16 jaar.

• Minimaal MBO-niveau.

• Werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit

kassawerkzaamheden. Daarnaast zal de nieuwe

medewerk(st)er meewerken aan de verwerking van

binnengekomen goederen en alle voorkomende

werkzaamheden.

Reacties voor 30 augustus, schriftelijk of per e-mail

richten aan:

Welkoop

t.a.v. de heer H.W. Weenk

Stationsweg 16

7251 EM Vorden

E-mail: vorden@welkoop.com

Streek Lochem
heeft een buitengewoon mooi, 
gevarieerd, uitgebreid en betaalbaar
assortiment in sierbestrating. Geef uw
eigen kleur aan de tuin, het terras, 
de oprit, de carport, etc. Profiteer van
de vakkundige en praktische adviezen. 
Wij leveren ook alle hulpmaterialen
zoals, straatkolken, riolering, vulzand,
grind en betonbanden. 

TREND:
Natuursteen als sierbestrating.
Bekijk bij ons de mogelijkheden.

• tuinhout uit voorraad
• staalmatten als tuinscherm
• metselstenen

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

www. streekbouwmaterialen.nl 

HET STRAATWERK ROND UW HUIS
MOET MOOI EN PRAKTISCH ZIJN 

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

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


