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OUD-PROFS UIT
DE WIND

JEUGD SLAAT EEN
BALLETJE

De wielerronde van Zutphen
kent 6 augustus een heuse
dernykoers.

Kinderen van de Zutphense
Lea Dasbergschool volgden in
Lochem een golfclinic.
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KLIK & WIN ACTIE

Twee nachten in
sprookjesachtig
vakwerkhuis

»8

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

Fluisterboten liggen op 16 augustus stil

‘Binnenwaarden’,
KLIK
& WIN ACTIE
‘IJsselslag’
of toch
‘Het Zuyderbad’?

Vrije slag
zonder stoot

ZUTPHEN - Na de oproep om

een naam te bedenken voor
het nieuwe zwembad in
Zutphen, zijn er volgens een
Ga
snel naar:
gemeentelijk
woordvoerdeweekkrant.nl/actie
ster veel suggesties binnengekomen. De jury heeft
daaruit drie kanshebbers
geselecteerd. Dat zijn ‘Het
Zuyderbad’, ‘De IJsselslag’
en ‘De Binnenwaarden’. Iedereen kan hier nog tot en
met vrijdag 18 juli zijn of
haar stem uitbrengen. Dat is
mogelijk via www.zutphen.
nl. Zowel de uiteindelijke
naam als de bedenker wordt
in september of oktober bekend gemaakt tijdens de
eerstesteenlegging voor het
zwembad.

Om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen,
varen er zaterdag 16 augustus tijdens de zesde editie
van het jaarlijkse zwemfestijn ‘De Vrije Slag door
Zutphen’ geen fluisterboten. Dit is in goed overleg
besloten nadat zich vorig jaar een aantal bijnaaanvaringen voordeed.
mers die meededen aan de
1500 en 3000 meter stoorden
zich daaraan. Dat opvarenden met hun handen of een
beker water over de deelnemers gooiden, viel evenmin
in goede aarde. ,,Het is erg
hinderlijk om in een race van
anderhalve of drie kilometer,
waarvoor ritme zo belangrijk is, uit je concentratie te
worden gehaald”, verklaart
voorzitter Paul Post namens
de organisatoren van het
zwemevenement over de
Berkel. ,,Dat je dan ook nog
moet uitkijken voor een boot
die wel erg dichtbij komt en
rakelings langs je heen vaart,
is erg vervelend. Daarnaast

zit niemand te wachten op
het moment dat het écht fout
gaat. Samen met de fluisterbootschippers realiseren wij
ons daarom dat het met inmiddels zo’n 400 zwemmers
onverantwoord wordt om de
schepen dan te laten varen.”
Overigens wordt de combinatie van zwemmers en fluisterboten het publiek niet helemaal onthouden. Er komt
een vaartuig beschikbaar,
waarop de pers wordt rondgevaren. Voorts is inmiddels
bekend dat TV Gelderland
het hele zwemevenement op
16 augustus vastlegt en er
een dag later een uitzending
van dertig minuten aan besteedt.

Jan Baggen op de hoek
ZUTPHEN - Bij ‘Kunst op de

Hoek’ aan de Nieuwstad
20 in Zutphen is van 18
juli tot 16 augustus werk te
zien van grafisch ontwerper
en illustrator Jan Baggen.
Na zijn opleiding aan de
Academie voor Beeldende
Kunsten in Arnhem was
Baggen onder meer actief
voor diverse uitgeverijen en
maakte hij vijftien jaar lang
voor de kranten van Wegener een wekelijkse rubriek
met tekeningen en een verhaaltje over wat er zoal te

zien is in het verspreidingsgebied. Zijn favoriete tekenmateriaal is de rietpen, die
zich bij uitstek leent voor
het vervaardigen van snelle
schetsen in de buitenlucht.
Ook legt Jan Baggen zich toe
op aquarellen, die hij vaak
combineert met het gebruik
van de pen. De opening van
de expositie heeft 18 juli
plaats om 19 uur, waarbij iedereen welkom is. Daarna is
de tentoonstelling elke vrijdag en zaterdag vrij toegankelijk van 12 tot 17 uur.

Oproep actie Gorsselse Hei
LOCHEM/REGIO - ‘Maak een

eind aan de impasse rondom
de Gorsselse Heide en Kartbaan Eefde’. Die oproep doet
de Gelderse Natuur en Milieufederatie, mede namens
de Vrienden van de Gorsselse Heide en de Stichting
Tegengas, aan de gemeenteraad van Lochem. In een
brief vragen ze de gemeente
om een visie op de toekomst
van het gebied te ontwikkelen en daar vervolgens ook
naar te handelen.
,,De Gorsselse Heide is één
van de natuurparels van
de Achterhoek”, licht een
woordvoerder toe. ,,De
groene en landelijke omgeving maakt het gebied
aantrekkelijk om te wonen
en recreëren. Helaas staan
deze kwaliteiten onder druk

door de sterk toegenomen
geluidsoverlast van de kartbaan aan de rand van het
natuurgebied, en door het
conflict dat daarover bestaat
met maar liefst vier organisaties van omwonenden.”
Bemiddeling in het inmiddels drie jaar durende conflict mocht tot dusver niet
baten. De Milieufederatie
denkt dat nu de gemeente
Lochem aan zet is. ,,We vragen de gemeenteraad zich
te verdiepen in dit dossier,
met belanghebbenden te
praten, het gebied zelf eens
te verkennen en te beleven
en vervolgens zélf kaders te
stellen”, aldus de zegsman.
,,Voor een duidelijk toekomstbeeld zou de gehele
Lochemse samenleving betrokken kunnen worden.”

Canadees koor
naar St. Janskerk

Natte kerst in juli

ZUTPHEN - Op toernee door

Op de Martinetsingel zongen leden van het Zutphense projectkoor VoQ vorige week dinsdag
kerstliedjes. Dat deden zij dus hartje zomer, maar naar goed Hollands gebruik in de plasregen, voor
een promo waarmee TV Gelderland binnenkort gezelschappen oproept om deel te nemen aan een
korencompetitie. Die beleeft rond de komende kerstdagen zijn hoogtepunt. Ook presentator Harm
Edens was bij de opnamen van de partij. Het noodweer deerde hem evenmin.
foto: pr

Cabaretartiesten Linda wint titel
buiten ‘t boekje ZUTPHEN - Linda’s Haarsalon
BRUMMEN - In de tuin van

bibliotheek Brummen heeft
vrijdag 25 juli onder de
noemer ‘Buiten ‘t Boekje
een culturele avond plaats.
Twee cabaretacts moeten
vanaf 20 uur voor daverende
lachsalvo’s zorgen. De eerste
heet Lonneke Dort die liedjes over lelijke kindjes zingt
en ook verhalenderwijs en
beeldend weet wat humor
is. Vervolgens soliciteert het
cabaretduo Meeuw Roovers
en Robert van Leeuwen met
absurde sketches, stand-up
en improvisaties bij het publiek naar open doekjes. De
entree kost 2 euro voor biebleden. Andere belangstellenden betalen het dubbele.
Bij slecht weer zijn de voorstellingen binnen.

Dichtbij
kamperen

Zie middenpagina
van deze krant

aan de Laarstraat 17 heeft
de titel ‘Leukste kapsalon
gemeente Zutphen 2014 gewonnen. Het bedrijf is nu
door naar de provinciale
finale en maakt zo kans op
deelname aan de eindstrijd
van de wedstrijd ‘De Leukste Kapsalon van Nederland’. De stemmen die in
de eerste ronde zijn behaald
blijven geldig.
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KRANT NIET
ONTVANGEN?
Bel: 088-0131500
of
www.deweekkrant.nl/
verspreidklachten

barbecue.nl

ZUTPHEN - Vooral de zwem-

Europa treedt het Canadese
‘Stella Maris Concert Choir’
woensdagavond 23 juli op
in de Zutphense Sint Janskerk. Het concert begint om
19 uur en de entree is gratis.
Meer informatie over het
gezelschap is te vinden op
www.stellamaris.ca.

WK TIP

A-Z Barbecue Menu per persoon:
Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen
Vlees
• Kipfilet
• Filetkarbonade
• Varkenssaté spies
• Mexicaanse
barbecueworst
• Grillburger

Salades
• Komkommersalade
• Witte koolsalade
• Gemengde rauwkost
• Huzarensalade
• Kartoffelsalade
• Verse fruitsalade

Sauzen
• Zigeunersaus
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Satésaus
• Stokbrood met
kruidenboter

€ 11,55
Benodigdheden
• Porseleinen borden
• RVS bestek
• Gasbarbecue
met gasfles
• Tangen
• Servetten

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl
BEZORGING DAGELIJKS • GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND • ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE!

www.gld.nl

dit
weekend

bij TV Gelderland!
Nijmeegse Vierdaagse
compilatie intocht
terugblik
4daagse journaal

