Dinsdag 28 augustus 2007
69e jaargang no. 25

'Delden' heeft met 'Flowerpower' mooiste praalwagen
Publieksprijs voor Jong Vierakker met 'De Fabeltjeskrant'
was in de ogen van de jury de mooiste.
Het motief 'Flowerpower' was goed
voor 225,5 punt, op afstand gevolgd (
met 193,5 punt) door de wagen van
Pierendiek met als motief 'Het samurai theehuis'; 3 De Kempe 191 punten
met 'Recycling is geen sprookje'; 4 Vogelzang 184, 5 punt met als thema
'Fantasie'; 5 Jong Vierakker 184 punten
met 'De Fabeltjeskrant'; 6 Lankhorsterstraat achter met 183,5 punt met als
motief 'De avonturen van Kuifje'. De
publieksprijs was voor de wagen van
Jong Vierakker. Kinderoptocht: 1 Yuri
Wit met 24 punten; 2 Fleur Hissink en
Stijn Franken 22,5; 3 Denise Helmink
22 punten.

De Oranje feestweek in de kernen Vierakker en Wichmond werd zondagmiddag afgesloten met een kinderoptocht en een optocht voor praalwagens. Hieraan werd medewerking verleend door de muziekverenigingen
Concordia uit Vorden, E.M.M. uit Hengelo en de Schutterij Sint Jan met
vendeliers uit de Keyenborg.
Alvorens al dat moois door de straten
trok, werd het talrijke publiek 'opge-

warmd' door het dweilorkest van de
plaatselijke muziekvereniging Jubal.

De buurtschappen, de straten, families, vrienden hebben zich de afgelopen dagen behoorlijk uit 'de naad'
moeten werken om het publiek van al
dat fraais te kunnen laten genieten.
De praalwagen die de afgelopen dagen
met heel veel 'manuren' door de
buurtbewoners uit Delden is gemaakt,
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Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.
Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.
De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-
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Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl
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Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.
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Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur
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Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
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Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl
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Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

Aanlever en adverten ties/beric hten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 C Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegest aan

Zie in het hart van Contact

Oud Vorden
beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.
Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboeren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be
gint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek
Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.
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KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

Deze akties zijnalléén geldig van 22 t/m 26 november!

S I N OnsT magazijnO wordtP teGklein E L E T
Wij gaan verbouwen
daarom

10% korting

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

op on ze G EHELE co ectie SCHOENE en LAARZEN

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

“Oh, kom er eens kijken”
SCHOENMODE HERMA S
Raadhuisstraat 27 .
Hengelo (Gld.)
Te . 0575 46 25 47
‘s maandags gesloten

midden in het hart van Bronckhorst
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De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.
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Passage

Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.
De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-
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www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
liënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

Verkoop kleedjes bij de Welfare
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.
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beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.
Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek
Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.
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gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

Oud Vorden
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Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Verkoop kleedjes bij de Welfare
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

Zie in het hart van Contact
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Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez
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De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
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Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

B ro n ck h o r s t N o o rd

WEEKBLAD VOOR VORDE - KRANE BURG -

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.
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beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.
Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboeren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek
Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.

Deze week
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Extra
koopavonden
wo // do
22 // 23 nov

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

20%

KORTING
OP GEHELE
**
COLLECTIE
COLLECTIE

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

O P G E L E T

10%

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen

BLAZERS NU
T'SHIRTS NU
BROEKEN NU
PULLOVERS NU

€ 75,-€ 20,-€ 49,-€ 35.--

2 VOOR € 125,-2 VOOR € 35,-2 VOOR € 75,-2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB HENGELO GLD 0575-461235

www.konijnenbult.nl

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

NIEUW!

VANAF
€24995,-

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
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

Verkoop kleedjes bij de Welfare
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

Nu
ook op Internet!

11.00–17.00 uur

november

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

S I N T

wordt te klein
%
10% OnsWijmagazijn
gaan verbouwen 10 10
10%
%
10% daarom
korting
op onze GEHELE collectie SCHO ENEN en LAARZEN 10%
Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
10%
10%
“Oh, kom er eens kijken”
10%
SCHOENMODE HERMANS 10%
Raadhuisstraat 27 .
10%
Hengelo (Gld.)
10%
Tel. (0575) 46 25 47
‘s maandags gesloten
10%
10%
10%
10%
10% midden in het hart van Bronckhorst
10%

Hèt kadoboek
E I N D E L I J K !

CHEVROLET

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet

Deze week
verschijnt

Dus kijk snel op www.contact.nl

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Paul Rietman schutterskoning Vierakker/ Wichmond
gel ); 4 Ellen Valk ( l.vleugel); 5 Eelco
Pierik ( kop).
Vogelgooien dames 1 Hermien Rietman en koningin, 2 Nel Nijenhuis (
staart), 3 Marlot Wolbrink ( r.vleugel),
4 Alie Groot Tjooitink ( l.vleugel), 5
Zwennie Langwerden ( kop).
Vogelgooien jeugd: 1 Jordy van Til koning; 2 Bob Holtslag ( staart) , 3 Robin
Benard ( r.vleugel), 4 Richard Arends (
l.vleugel); 5 Daan Loman ( kop).
Dogcarrijden 1 Renske Langwerden, 2
Annet Heuvelink, 3 Andre Derksen.Kegelen dames ( vrijdag) 1 Rolfine Onstenk, 2 Renske Langwerden, 3 Marina
Steenblik Idem ( zaterdag) 1 Ria Hissink, 2 Trees Wolbrink, 3 Marian
Weenk. Kegelen heren ( vrijdag) 1 Erik
Rukkers, 2 Andre Derksen, 3 Wim
Rietman. Idem (zaterdag) 1 Dennis
Spiegelenberg, 2 Jan Garritsen, 3
Steven Pennekamp. Schieten vrije
baan ( vrijdag) 1 Frans Nijenhuis, 2 Marianne Benard, 3 Dik Tjootink. Idem (
zaterdag) 1 Bart Schoenaker., 2 Frans
Nijenhuis, 3 Maaike Vaartjes.
Hooivorkdarten ( dames) 1 Marga Leerkes, 2 Sylvia Groot Tjooitink. Idem ( heren) 1 Rob Golstein, 2 Jan Garritsen, 3
Rik Vaartjes. Spijkerbroek hangen
jeugd t/m 12 jaar: 1 Teun Engels en
Bob Holtslag. Sponsgooien jeugd t/m
12 jaar 1 Marielle Geel.

Zonder geluk vaart niemand wel. Zeer wel van toepassing tijdens het traditionele vogelschieten dat zaterdag in het kader van de Oranjefeestweek
in Vierakker/ Wichmond werd gehouden.De vogel bleef ondanks het wapengekletter fier op de paal zitten, dus moest er geloot worden. Paul Rietman was de gelukkige, hij werd de nieuwe schutterskoning.
Bij het vogelgooien voor dames werd

Hermien Rietman koningin. Bij de

jeugd werd Jordy van Til koning. Zowel vrijdag- als zaterdagmiddag veel
deelnemers bij de spelen.
De uitslagen waren als volgt:
Vogelschieten: ( alles na loting) 1 Paul
Rietman en schutterskoning, 2 Jan
Krijt ( staart), 3 Andre Hissink ( r.vleu-

Kinderspelen Groep 1: Jurgen Bremer,
Kikian ter Linden en Mandy Rouwenhorst, 2 Alysia Pierik en Niels Roelofs,
3 Lucas Hissink; groep 2 A 1 Daan Engels en Stefan Keppels, 2 Teun Engels,
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3 Jorne Jochems en Britt Groot Tjooitink; groep 2 B 1 Noa Schuppers, 2 Friso Wester, 3 Harmen Wuestman;
Groep 3A 1 Wessel Garritsen, 2 Jari Eggink en Twan Jochems, 3 Tara Pierik;
groep 3 B 1 Luc Rouwenhorst, 2 Verena
Schieven, 3 Sander Rietman.groep 4 1
Anne Sarink, 2 Meta Kamphuis en Carolien Hiddink, 3 Linet Rozendaal en
Jesse Taken; groep 5A 1 Joanne Steenblik, 2 Rosan Schieven, 3 Luna Bouwhuis; groep 5 B 1 Thijs Eggink, 2 Sanne
Wit en Wout Engels, 3 Eline Brummelman; groep 6 1 Wendy Rietman, 2
Claudet Jansen, 3 Esther Rietman;
groep 7 1 Bas Ten Have, 2 Lieke Ten Have en Sander Brummelman, 3 Lars Megens.groep 8 1 Jasper Rietman, 2 Marre Bouwhuis, 3 Annerieke Wuestman
en Agnes Kamphuis; schoolverlaters 1
Maaike Megens, 2 Linda Weenk en Stephany Besselink, 3 Annewil Klein Lenderink.

Hurry-up naar de bakker
voor een lekker hapje

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Zondag 2 september 10.00 uur ds. J. Kool.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 2 september 10.00 uur ds. P. Boomsma. 19.00 uur
geen dienst.

Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij.
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

R.K. Kerk Vorden
Zondag 2 september 10.00uur Viering.

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

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 1 september geen viering
Zondag 2 september10.00 uur woord- en communieviering, herenkoor.

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.

Tandarts
1/2 september D. Stolk, Ruurlo tel 0573 45 24 00.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 2 september 10.00 uur mevr. Ruiterkamp-Lebbink, Bathmen.

Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld.
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.
Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten:
Bewaking (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur
en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tienerafdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie &
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen
van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd).
Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30
uur.

Brandweer, tel. 112
Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres:
Dr. Gasthuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.
Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de 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 storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.
Ambulance
Tel. 112.
De Graafschap Dierenartsen
Tel. (0575) 58 78 80. Voor openingstijden en overige informatie kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl
Pedicure
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij.
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl

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 13.3017.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

VLAAI V/D WEEK
 Afslanken, meer energie: drie keuzes! Doe gratis
voedingsanalyse + test. Bel
Jerna Bruggink 0575-463205.
 Leer (beter) bridgen.
Beginnerscursus start 19
september; opfriscursus start
20 september; afspeelcursus
20 september. Nicolette Loven
en Harry Garsen, gediplomeerde bridgedocenten. Aanmelden (0575) 52 22 75.
 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.
 Te koop: eethoek, Grenen
tafel 80x150 mm, 4 stoelen Ph
riet, 2 staande lampen messing witte melkglas kap, 1
hanglamp idem, in een koop
€ 400,- Tel. (0575) 433404.
 Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Rechtstreeks verkoop vanuit magazijn, vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen, kijken na tel.
afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

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

 Afslanken zonder roofbouw. Herbalife. Nieske Pohlmann, tel. (06) 54 32 66 69.

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

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

Terminale thuiszorg
‘Noaberhulp’ tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05,
openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur.
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij:
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steunpunt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail info@portaalwegwijzer.nl
Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.
Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT
Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van
VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.
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.

 Te koop: gasfornuis Atag
wit € 45,-. Afzuigkap € 15,-.
Twinny Load voor 2 fietsen
€ 45,-. Tel. 0573 - 45 13 85.
 Hallo lieve mensen kom
lekker tekenen of schilderen. Vraag folder aan tel.
0575-542937 of kijk op
www.tekenpraktijkhetkleine
veld.nl
 Cursus Mandala tekenen
begint in de derde week van
september. Rian Drok 0575 542937.
 Op 30 augustus 2007
verhuist Jan Eskes, van
Zutphenseweg 99 te Vorden
naar Pieter van Vollenhovenlaan 5 in Vorden. Tel: 0575 552303.
 Bridge leren? De vervolgcursus voor beginners start
op 11 september. Gegeven
door gediplomeerd docent.
Inlichtingen: J. Post. Tel.
0575-555884.
 Aloe vera producten 29
aug. tuinfeest GGnet. Bel voor
bestellingen 0575 - 52 13 16
Jannie Nijkamp Warnsveld
 Gevraagd: rubberen
matten van ongeveer 1,5 m
x 10 -25 meter. Aangeboden:
ongeveer 800 m2 grond voor
b.v. volkstuin of verbouw van
gewassen van april tot juli.
Tel. 0575-462828.
 Verloren in Hengelo of
Delden/Vorden: mobiel Nokia 6103. Gevonden? Bel dan
svp 06-20851656.
 Leren, elektrisch verstelbare Opstastoel te koop. 2
jaar oud. Van 1200.- euro voor
300.- euro tel. 0575-556815.
 Te koop: Leuke bastaard
puppies. Geb. 27 juli Moeder
middelgroot. Groeien op in
huiselijke sfeer. Tel: 0575522151 of 06-30339396.
 Ouder echtpaar zoekt
klein stukje pachtgrond in
natuurgebied Achterhoek om
blokhut te bouwen. Zimmermann 0575 - 526732.

• Frambozenroomvlaai

€

6-8 pers.

6,25

DINSDAG = BROODDAG

• 3 bruin tijger

€

4,25

WEEKEND-AANBIEDINGEN

• Tompoucen

€

1,25

€

1,00

diverse smaken

• Deense steek

roomboterbroodje met caramel en walnoten

 Volksfeest Linde Zondag
16 september: Fietstocht.
Start tussen 12.30 uur en
13.30 uur bij het “Proathuus”
in Linde. De finish is in de
feestweide aan de Lindeseweg, Vorden. De kosten: Kinderen tot 16 jaar gratis, 16
jaar en ouder € 2.50 p.p.
Prijsuitreiking is na afloop.

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

Rampen vallen
niet te plannen.
Voorbereidingen wel.
Typ uw postcode in op
www.crisis.nl

BEWUST BEWEGEN.
Vanaf 3 september
starten de Pilateslessen
weer bij Studio Mind
Your Body! Kom voor
een gratis proefles!

van: Hoetinkhof 38 in Vorden

Voor informatie:
0575-572573 of
info@studio-mindyour-body.nl.

naar: Verzorgingshuis
De Wehme, Nieuwstad 32,
7251 AJ Vorden - Kamer 26
Telefoonnummer:
0575 - 55 16 09

Met ingang van 25 augustus 2007 zijn verhuisd:
J. Arfman en G. Arfman –
Lindenschot

Dagmenu’s

29 augustus t/m 4 september 2007

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,95
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 7,95
Veranderingen in het menu € 1,25 p. verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,75

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

Woensdag 29 augustus
Groentesoep/ Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en rauwkostsalade.
Donderdag 30 augustus
Hachee met rode kool en aardappelpuree/ bavarois
met slagroom.
Vrijdag 31 augustus
Gebonden preisoep/ Pangafilet met Oosterse saus,
tagliatelle en groente.
Zaterdag 1 september (alleen ophalen)
Hollandse biefstuk met aardappelen en rauwkostsalade/IJs met slagroom.
Maandag 3 september
Gesloten.
Dinsdag 4 september
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / ijs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team
Wendie en Thomas
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Achterhoekse
Paardedagen
evenement

Gerda Ligtenbarg

€

1 2006

kinderweek
Achterhoekse tie
in de meivakan

1 sep ember 2002 - 1 sep ember 2007

W

2 x 100 gram samen voor

Berkelzomp
nt
opent vaarseizo
Vakenantiekra

N MEMOR AM

Marcel Jansen
&
Marieke Besselink

Gekookte worst +
Corned beef

ADVERTEREN

Zaterdag

4000 gram

De n euwe Spec a Meda on au Champ gnon A s dat
geen he nne ngen aan F ank k op oept Deze sapp ge
ent ecote gevu d met d ve se soo ten champ gnons hoe t
maa hee ko t gebakken te wo den 2x2 m nuten
B zonde ekke en n et met de F anse s ag be e d Ga
naa www keu s age n voo b passende ecepten

m 1 ep embe 2007

Eline
D rkje Johanna

“La Douce France”

cu sussen SPAANS
es n k e ne g oepen o p vé
s a egu e e cu sussen
ha sep embe
g a s proe essen 6 0 sep

Aanb ed ngen ge d g van 27 augu u

Ons mees erwerk s geboren

Anke van Zeebu g
Te 06 20 84 45 35 o
0575 55 30 58
avanzeebu g@he ne n
www ankevanzeebu g n

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
n euwe gra monumen en
restaurat e gra monumen en
 onderhoud gra monumen en


avk@weevers.nl
dr ukker Weever s
N euws ad 30
7251 AH Vorden
Te 0575 55 10 10
Fax 0575 55 10 86
E ma n o@con ac n



Hoe nkho 215
7251 WH Vorden
Te e oon (0575) 55 29 28

Paulus Pieter Takken
* Ro erdam
21 november 1924

U TVAARTVERZORG NG

† Vorden
23 augus us 2007

HOLTERMAN

Chr s en Kä h
Jacque ne en Ton
nge en Bar
Hugo en Anneke
L se o e en vo Ma n
C ara Er k en Maa ke
O a Femke Jess ca Kyr
He Jebb nk 38
7251 BM Vorden
De crema e hee d nsdag 28 augus us n D eren
p aa sgevonden

Vordense Apotheek

Lochem

G Kr ek-Jacobse

Dat een u tvaart persoon k moet z n s bekend

Larenseweg 49 Lochem
Verzorg ng van u tvaarten n
Nu nog de pr s opLochem
maat
Te 0573 254019
Vorden Ruur o
k termanu
op wwwtvaart
ho termanu
tvaart nZutphen
o be 0573-254019
wwwKho
n
Warnsve d e o

naa mach nespec a st

Repa a es van naa mach nes kunnen a gegeven wo den b

Roosenstein Quality Wear
o N euws ad 31 Lochem e 0573 252748

Bu gemees e Ga eees aa 12 Vo den e 0575 553879

Wij gaan verbouwen van 10 september
tot en met 21 september aanstaande.
Gedurende deze weken blijft de apotheek
gewoon geopend.
Om u ook t jdens d e per ode goed van d enst
te kunnen z jn, verzoeken w j onze k anten om
de geneesm dde en ru m op t jd te beste en.
Het efst vóór 6 september. Zo bezorgen w j u
zo m n moge jk over ast en kunnen we u tussen de bouwwerkzaamheden door toch de
aandacht geven d e u van ons gewend bent.
W j danken u voor uw medewerk ng en begr p.
Medewerkers Vordense Apotheek

Kampioenen De Graafschaprijders

In aanloop naar de laatste cross van het seizoen, heeft de crosscommissie
van de VAMC De Graafschaprijders de afgelopen week veel werk verzet om
de baan van het Delden circuit zaterdagmiddag in optimale conditie te
krijgen. Dat is perfect gelukt.
In de verschillende klassen spannende
wedstrijden want juist op deze dag vielen de beslissingen. In de klasse 65/ 85

CC werd Bas Broekhof eerste, waardoor hij in de eindrangschikking tevens kampioen werd. Datzelfde geluk-

te Tom Berends in de klasse 125 CC.
Hij werd door familie en vrienden met
een heuse gouden krans en champagne gehuldigd. In de recreantenklasse
ging en de winst en het kampioenschap naar Jan Koop. In de Superklasse troefde Stephan Braakhekke in deze
laatste race Marcel Bulten af, waar-

90 JAAR MITSUBISHI
WIE JARIG IS, TRAKTEERT
DE COLT
V.A. € 10.999,-

DE LANCER WAGON
V.A. € 15.999,-

DE OUTLANDER
SPORT V.A. € 23.999,-

Wij taxeren uw auto op
bijvoorbeeld
-/- € 6.000,EXTRA INRUILBONUS
-/- € 250,-

Wij taxeren uw auto op
bijvoorbeeld
-/- € 7.500,EXTRA INRUILBONUS
-/- € 500,-

Wij taxeren uw auto op
bijvoorbeeld
-/- € 12.500,EXTRA INRUILBONUS
-/€ 750,-

JUBILEUMPRIJS

JUBILEUMPRIJS

€ 4.749,-

JUBILEUMPRIJS

€ 7.999,-

DE OUTLANDER
V.A. € 29.999,-

DE PAJERO
V.A. € 51.990,-

Wij taxeren uw auto op
bijvoorbeeld
-/- € 14.500,EXTRA INRUILBONUS
-/€ 750,-

Wij taxeren uw auto op
bijvoorbeeld
-/- € 18.999,EXTRA INRUILBONUS
-/€ 750,-

Wij taxeren uw auto op
bijvoorbeeld
-/- € 24.999,EXTRA INRUILBONUS
-/€ 750,-

JUBILEUMPRIJS

€ 13.749,-

JUBILEUMPRIJS

€ 10.250,-

€ 26.241,-

Gelderhorst 2 • 7207 BH ZUTPHEN
Telefoon 0575-526590

90 JAAR MITSUBISHI

DRIVE ALIVE

www.herwersmitsubishi.nl
Prijzen incl. BTW/BPM, tenzij anders vermeld, excl. verwijderingsbijdrage, kosten rijklaarmaken, af Schiphol-Rijk. Afgebeelde modellen kunnen afwijken
van de standaardspeciﬁcaties. Brandstofverbruik van 4,8 l/100km tot 13,5 l/100km, CO2-emissie 126 tot 324 g/km. Elke nieuwe Mitsubishi personenauto
wordt geleverd met 3 jaar Multigarantie/Mitsubishi Assistance Package. Imp.: MMSN B.V., Schiphol-Rijk, (020) 405 68 00. Wijzigingen voorbehouden.

Praktijk voor
Chinese Geneeskunde
Kapelweg 14 • 7233 SC Vierakker

Shiatsu werkt bij klachten zoals b.v.: gewrichtspijnen,
R.S.I. klachten, oedeem, hoofdpijn, menstruatieproblemen, spijsvertering, enz.
De behandeling wordt vergoed door verschillende zorgverzekeraars. Voor behandeling op afspraak:

Jet Scholtz
Ruurloseweg 95
7251 LD Vorden
Tel. 0575 - 55 65 00

Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

Noteer alvast in uw agenda:
8 sept. voor de muziekliefhebber
29 sept. voor de fijnproever

LET OP:
Vanaf maandag 3 sept. gaan onze
andere openingstijden weer in.
Openingstijden mei t/m augustus
ma. t/m vr. 10.00 - 12.00 uur 13.00 -19.00 uur
zat. 10.00 - 17.00 uur

Shiatsutherapeut
ZHONG

www.chinesegeneeskundevorden.nl

Nazomerrit 'De
Graafschaprijders'
De VAMC De Graafschaprijders organiseert zondagmiddag 2 september een
‘nazomerrit’ dat wil zeggen een oriënteringsrit over een afstand van circa
50 kilometer. Start en finish zijn bij
het pannenkoekenhuis “Papa Beer’

aan de Ruurloseweg ( N 319). Er kan
tussen 13.30 en 14.15 uur gestart worden. Deelname is mogelijk in de A- en
B klasse, terwijl de C- klasse is bedoeld
voor beginners.

AGENDA VORDEN
IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de
Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorpscentrum. Op ma-, wo- en donderdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen
Vorden.ivm vakantie tot september
niet
• Meer Bewegen voor Ouderen: gymsport en spel -volksdansen-zwemmen. Informatie en opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.ivm vakantie
tot september niet
• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorpscentrum.
• Openstelling Museum voor Heiligenbeelden met speciale tentoonstelling "Cuypers op de Kranenburg"
in de Antoniuskerk. Iedere dinsdag,
donderdag/zondag 11.00-17.00 uur.
AUGUSTUS
29 ANBO klootschieten bij de
Kleine Steege
30 Klootschietgroep de Vordense Pan

HERWERS MITSUBISHI

Letterlijk betekent Shiatsu ‘Vingerdruk’.
Het is een combinatie van acupressuur
en manuele technieken.

Klasse 65/ 85 CC: 1 en kampioen Bas
broekhof, 2 Rico Radstake, 3 Jan Willem Arendsen.
Klasse 125 CC 1 en kampioen Tom Berends, 2 Jarno Bijenhof.
Recreanten: 1 en kampioen Jan Koop,
2 Peter Berenschot, 3 Mirjam Pol, 4 Albert Jan van Lenning, 5 Stefan Groot
Nuelend.
Superklasse: 1 en kampioen Stephan
Braakhekke, 2 Marcel Bulten, 3 Winand Hoenink, 4 Wouter Dijkman, 5
Bas Klein Haneveld. De bloemen werden deze middag beschikbaar gesteld
door bloembinderij Kettelerij. De kampioenen in de diverse klassen zullen
tijdens de feestavond volgend jaar februari worden gehuldigd.

€ 10.749,-

DE GRANDIS
V.A. € 28.999,-

JUBILEUMPRIJS

door Stephan tevens de kampioenstitel opeiste. Marcel Bulten had vooraf
nog een kleine kans op het kampioenschap maar dan had hij voor Stephan
Braakhekke moeten eindige en dat gelukte hem dus niet. Bij de recreanten
was Mirjam Pol opnieuw van de partij.
Omdat ze aanstaande weekend in Lierop aan de Grand Prix voor dames
deelneemt en wilde zij in Vorden aan
haar nieuwe 250 CC viertakt Honda
wennen en reed zij zowel in de recreantenklasse ( derde plaats) en in de Superklasse ( 7e ) haar rondjes.
De uitslagen waren deze middag als
volgt: Klasse 50 CC automaten: 1 Thijs
Bulten, 2 Ismo Wolsink, 3 Tim Tuitert,
4 Ties Hellegers.

Openingstijden september t/m april
ma. t/m do. 13.30 - 19.00 uur
vr. 10.00 -12.00 uur 13.00 -19.00 uur
zat. 10.00 - 17.00 uur

SEPTEMBER
5 Handwerkmiddag Welfare Rode Krius in de Wehme
5 L.V.G. Linde Medewerkers ST. Reddingshonden uit Westervoort
5 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
6 Klootschietgroep de Vordense Pan
6 Bejaardenkring Vorden
8 HSV de Snoekbaars Seniorwedstrijd
11 ANBO Fietsend in beweging info tel
55 19 09, 55 15 97
12 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
13 Klootschietgroep de Vordense Pan
16 HSV de Snoekbaars Seniorwedstrijd
19 Handwerkmiddag en kraamverkoop Welfare Rode Kruis in de
Wehme
19 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
20 Bejaardenkring Vorden
20 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 HSV de Snoekbaars Afsluiting wedstrijdseizoen
26 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
27 ANBO Bergkoninkrijk Nepal i
Dorpscentrum Deldenzaal
27 Klootschietgroep de Vordense Pan
29 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70plussers in de Wehme tel 55 20 03

Oecumenische vrouwengroep wichmond
Het seizoen 2007-2008 opent
woensdag 19 september 19.30 uur
in gebouw Withmundi met iets
heel bijzonders: ISMAKOGIE, een
bewegingsleer die uitgaat van de
natuurlijke bewegingen van het lichaam. Kleine spieroefeningen, uit
te voeren tijdens dagelijkse bezigheden, geven een kettingreactie
met een heilzame invloed op lichaam en geest.

Om wat voorbeelden te noemen: vermindering van rugpijn, schouder- en
RSI klachten; soepeler gewrichten; steviger spieren; verbeterde darmwerking; toename van levensvreugde.

Leden en overige belangstellenden
worden van harte uitgenodigd om op
deze avond te komen en te genieten
van elkaars gezelschap en te profiteren van de ismakogie.

Seniorensoos Vierakker/Wichmond
De seniorensoos heeft op donderdag 23 augustus een fantastischa
avond gehad met Jubal die een zeer
gevarieerd programma bracht speciaal voor de senioren.
De

Seniorensoos

Vierakker/Wich-

mond wil de Vordense ondernemers
heel hartelijk bedanken voor de geweldige prijzen die ze ook dit jaar weer
mochten ontvangen voor de verloting
die een enorm succes werd. Men
hoopt ook volgend jaar weer een beroep op hun te mogen doen.

Postduiven

P.V. VORDEN.
Wedvlucht vanaf Haasrode over een afstand van circa 180 kilometer: T.J. Berentsen 1, 10, 19; M.M. Tiemessen 2, 8, 9; E. Bruinsma 3; H.A. Eykelkamp 4, 6, 7, 11, 15,
20; D.J. Gotink 5; W.J.S Verbeek 12, 16; C. Bruinsma 13; Wieneke Winkels 14, 17,
18.

In onze SUPER DE BOER supermarkt hebben wij plaats voor een jonge
en enthousiaste

Verkoopmedewerker(ster)
Kruidenierswaren / kassa
Flexibel inzetbaar, detailhandels gerichte opleiding,
Goede contactuele eigenschappen, 25 / 32 uur per week.
Een uitdaging voor iemand, die met het overige team onze supermarkt tot
een succes wil maken.
Schriftelijke sollicitaties met C.V. naar

Aalderink supermarkt
Dorpsstraat 14 - 7221 BP Steenderen

WEBPAPER
De digitale krant!
Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

www.contact.nl

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

voor onze weekbladen:
Weekblad Contact
Weekblad Elna
De Groenlose Gids

Meubelstoffeerderij Jansen

2007
26 juni
Dinsdag ng no. 16
69e jaarga

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96
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De enige echte

U WEET - VOOR DE GROOTSTE COLLECTIE WERKSCHOENEN 48 SOORTEN (ook in damesmodellen)
WERKKLEDING broeken - overalls - jacks - stofjassen enz. enz.
LAARZEN EN KLOMPEN ook met stalen neus/zool
REGENKLEDING
pakken
losse broeken/jacks
poncho’s
NE
T
O
R
T
DS
S
O
P
A
A
K
P
T
E
EX VEA
B
C
S
A
I
S
T
R
V
D
I
A
R
E
A
E
E
A
L
R
*G
*B
*G
*H
*H
*F
*H
*B

Schoonhoven-Schoonmaakgroep B.V.
zoekt per direkt

gemotiveerde part-time
interieurverzorgers m/v

Exelse Molen

hotel - café - restaurant Tel. 0573-251026

Zondag 2 september
STOKVIS ETEN
in de “Exelse Molen”
om 13.00 uur en om 18.00 uur

Voor een object te Ruurlo

ZWANENHALZEN
volgens origineel recept
De Echte Bakker Dat proef je!

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 27 augustus t/m 1 september.

Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28

Werktijden:
dagelijks van 17.30-19.30 uur
Bel voor inl. telnr. 026-4953803

U kunt reserveren tot 31 augustus
Tel. 0573 - 251026
Reserveer op tijd, want vol=vol
www.exelsemolen.nl

Squash Centrum Vorden verder laten doorgroeien

Nieuwe exploitant Hessel Reekers heeft grote plannen
hier in Vorden goed heeft gedaan,
mijn streven is wel om het ledental
nog verder uit te breiden. Zelf ben ik
in hart en nieren bij deze sport betrokken. Ik heb de afgelopen jaren op een
behoorlijk niveau gespeeld, zo onder
meer in de eerste divisie in het eerste
team van Esrein uit Hengelo (O) ( Euregio competitie ), daarnaast ook tweede
divisie landelijk in Zwolle.Ik ga hier in
Vorden ook in competitieverband spelen.
Behalve met het runnen van het
squash centrum wil ik mij ook bezig
gaan houden met het geven van
squashlessen. Dat heb ik de afgelopen
tijd altijd al 30 uur per week gedaan’,
zo zegt Hessel Reekers. Dat hij later
nog eens zijn boterham in de sport
zou gaan verdienen kon de thans 28
jarige Hessel zich vroeger niet indenken. Zegt hij: ‘ Na de middelbare
school in Almelo ben ik op 18 jarige
leeftijd op het makelaarskantoor van
mijn vader gaan werken. In het begin
beviel dat nog wel, toch begon het op
gegeven moment te vervelen. Ik heb
toen ook nog een poos in een kledingzaak en in de meubelhandel gewerkt.
Toch bleef een baan in de sportwereld
door mijn hoofd spoken.

Edo van Someren en Hessel Reekers

Met ingang van 1 september wordt Hessel Reekers de nieuwe exploitant
van het Squash Centrum Vorden. Hij wordt daarbij geassisteerd door zijn
vriendin Marloes Lammertink. De kersverse exploitant blijkt een gedreven sportman en heeft één doel voor ogen: het Squash Centrum Vorden
naar een hoger plan tillen. Momenteel telt het centrum circa 150 leden die
op recreatieve wijze via het squashen hun conditie op peil willen houden.
Jong en oud in de leeftijd van pakweg 10 tien jaar tot en met 65 plussers.
Daarnaast zijn er circa 70 squashers die in wedstrijdverband hun sport beoefenen te weten zes herenteams en vijf gemengde teams.

Het eerste herenteam speelt in de Euregio competitie tegen ploegen uit onder meer Zevenaar, Enschede, Apeldoorn, Doetinchem e.d. Ook ploegen
uit Bocholt en Borken nemen aan deze competitie deel. Van daaruit ook de
naam ‘Euregio’! Het afgelopen seizoen
zijn de Vordenaren kampioen geworden. De geboren Twentenaar Han Reekers: ‘ Ik vind dat mijn voorganger het

Feest bij Herwers Mitsubishi: Voordeel tot wel € 6.710,Herwers Mitsubishi in Zutphen
viert van dinsdag 28 augustus tot
en met maandag 3 september
het 90 jarig bestaan van Mitsubishi. U bent van harte welkom
op deze dagen om het glas te komen heffen en zo de verjaardag
van ons prachtige merk mee te
vieren.
WIE JARIG IS TRAKTEERT!
Wij doen dit niet alleen met gebak
maar ook met veel feestelijke aanbiedingen. Onze showroom is feestelijk aangekleed en al onze spectaculaire jubileummodellen zijn zeer

scherp geprijsd. Naast de spectaculaire jubileummodellen, uw voordeel kan oplopen tot wel € 6.710,-,
heeft Mitsubishi ook zeer aantrekkelijke instapprijzen. Wist u bijvoorbeeld, dat u al een Mitsubishi Colt
kunt rijden vanaf € 10.999,- of een
stoere S.U.V.zoals de Mitsubishi Outlander vanaf € 29.999,- .
EXTRA TRAKTATIE TOT MAAR
LIEFST € 750,Bovenop al deze feestelijke aanbiedingen geeft Herwers Mitsubishi u
tijdens dit jubileum ook nog eens
een extra inruilbonus die kan oplopen tot maar liefst € 750,-. Dat is

nog eens een traktatie!
U KOMT TOCH ZEKER OOK!
Kom ook tijdens het jubileum naar
de showroom aan de Gelderhorst 2
in Zutphen en laat u tijdens een
proefrit verleiden door de 90 jaar ervaring van Mitsubishi. U zult onder
de indruk zijn van het comfort en
de rijeigenschappen van de Mitsubishi's.
Als u meer wilt weten over de Mitsubishi jubileummodellen, een betaalplan op maat, proefrit of taxaties het verkoopteam van Herwers
Mitsubishi staat voor u klaar. Of kijk
op www.herwersmitsubishi.nl.

Nederlands Kampioen Bram Rouwen lost
startschot Univé-Hanzeloop
De start van de Univé-Hanzeloop
op zaterdag 1 september krijgt een
feestelijk tintje.
De deelnemers aan de tien kilometerloop en de halve marathon worden namelijk om 14.30 uur weggeschoten
door niemand minder dan Nederlands kampioen op de 1500 meter
Bram Rouwen, lid van de organiserende vereniging Hanzesport. Veel atleten
hebben inmiddels kenbaar gemaakt
hun keuze op de Hanzeloop te hebben
laten vallen. Het aantal voorinschrijvingen is, boven verwachting, nu al

opgelopen tot 165. Een aantal dat aanzienlijk hoger ligt dan vorige jaren.
Naast de halve marathon, die grotendeels door het buitengebied van
Warnsveld en Vorden loopt, kan ook
worden meegedaan aan de tien kilometerloop, die deels over hetzelfde
parcours gaat. Nieuw dit jaar is de ETNA-jeugdloop van 2,5 kilometer, waaraan door scholieren tot en met 14 jaar
kan worden deelgenomen. De halve
marathon en de tien kilometerloop
zijn officiële KNAU-wedstrijden, waarbij voor de verschillende leeftijdscategoriën (bij voldoende deelname) geld-

prijzen te winnen zijn. Voor wedstrijdlopers en recreanten is er na afloop
nog een leuke herinnering. Nieuw dit
jaar is ook dat met de championchip
wordt gelopen, waarvoor huur moet
worden betaald. Gestart wordt bij het
Winkelcentrum Dreiumme in Warnsveld (halve marathon en tien kilometer om 14.30 en ETNA-jeugdloop om
14.35 uur). Na-inschrijven kan op 1
september vanaf 12.30 in Sporthal De
Kei in Warnsveld. Deelname aan de
ETNA-Jeugdloop is gratis. Nadere informatie www.univehanzeloop.nl.

De Snoekbaars

Tijdens de onderlinge viswedstrijd
van de hengelaarsvereniging De
Snoekbaars die zondag in de Oude
Yssel werd gehouden, werd bijna 20
kg vis gevangen.

WEEKBLAD

De uitslag was als volgt: 1 J. Groot Jebbink 9600 gram; 2 J.W. Golstein 5300;
3 W. Vreeman 2660; 4 D.J. Weustenenk
1000; 5 J. Besselink 740 gram. Op 8 september wordt er in de Yssel bij Zutphen gevist.

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37
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WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.
Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.
De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-

Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon
(0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet:
www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl
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Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl
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De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-

Vorden
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Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.
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met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
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Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.
Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

LDE

Passage

Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Zie in het hart van Contact

Oud Vorden
beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.
Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboeren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be
gint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.
Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbijDe website www.contact.nl is volledig
eenkomst om 14.340 uur in het Stamverzorgd door ons webbureau:
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
Weevers Net.
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.

Deze week
in Contact
26 KOOPZO
HE

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

Extra
koopavonden
wo / do
22 / 23
23 nov
nov
• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van
GAZELLE •

ATA US •

OGA-MI ATA •

IANT • SPA TA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

DAG

.00–17.00 uur

Zie in het hart van Con

20%

KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-lesvoor het hele gezin!

Deze akties zijn alléén geldi g van 22 t/m 26 november!
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Wij gaan verbouwen
daarom

10% korting

op onze G E HELE co ectie S CHOENE

SPALSTRAAT 32 H ENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

en LAARZEN

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

“Oh, kom er eens kijken”
SCHOENMODEHERMA S
Raadhuisstraat 27 .
Hengelo (Gld.)
Te . 0575 46 25 47
‘s maandags gesloten

midden in het hart van Bronckhorst

Profiteer SOLD ER E Prijzen
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€ 75,--
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OOR € 125,--
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U
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€ 20,-€ 49,-€ 35.--

2
2
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De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend omVerkoop kleedjes bij de Welfare
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
te handwerken te slijten op de kerstde deelneemsters te bekostigen.
markt die op 10 december in het LudDe organisatie hoopt de niet verkochgerusgebouw in Vierakker zal worden

GELO GLD.

no
ember
novemb
er

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.

M

M

W

M

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
aliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.
Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Deze week
in Contact

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.

26 KOOPZOND
HENGELO GLD.

11.00–17.

november
november
Extra
koopavonden
wo // do
22 // 23
23 nov
nov

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van
GAZELLE • BATAVUS •

OGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KORT

OP
GEHE
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26
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daarom

10% korting
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oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

“Oh, kom er eens kijken”
SCHOENMODE HERMA S
Raadhuisstraat 27 .
Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 47
‘s maandags gesloten

midden in het hart van Bronckhorst
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SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU
T'SHIRTS NU
BROEKEN NU

€ 75,-€ 20,-€ 49,--

PULLO ERS NU

2 OOR € 1
2 VOOR € 3
2 VOOR €

€ 35.--

2 VOOR € 5

LA GELER MODE KER STRAAT 11
7255 CB HE GELO GLD 0575-461235

www.konijnenbult.nl
I

N

D

E

L

I

J

K

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR
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KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

NIEU

Waliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

Oud Vorden

VANAF
€24995

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Verkoop kleedjes bij de Welfare
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

Zie in het hart van Contact

20%

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez

S I N Ons
T magazijn
O wordt
P Gte klein
E L E T

10
10
10

Hèt kadoboek
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CHEVROLET

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon
(0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet:
www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Bronckhorst Noord

WEEKBLAD VOOR VORDE

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.
Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.
De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboeren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Deze week
in Contact

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken

26 KOOPZONDAG
HENGELO GLD.

11.00–17.00 uur

november
november
Extra
koopavonden
wo / do
22 / 23 nov

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

20%

KORTING
OP
GEHELE
OP GEHELE
**
COLLECTIE
COLLECTIE

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les

zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

S I N T

O P G E L E T

wordt te klein
10%
10% OnsWijmagazijn
gaan verbouwen
10%
10%
10% daarom
korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN 10%
Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
10%
10%
“Oh, kom er eens kijken”
10%
SCHOENMODE HERMANS
10%
Raadhuisstraat 27 .
10%
Hengelo (Gld.)
10%
Tel. (0575) 46 25 47
‘s maandags gesloten
10%
10%
10%
10%
10% midden in het hart van Bronckhorst
10%

10%

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU
T'SHIRTS NU
BROEKEN NU

€ 75,-€ 20,-€ 49,--

PULLOVERS NU

2 VOOR € 125,-2 VOOR € 35,-2 VOOR € 75,--

€ 35.--

2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB HENGELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

E

I

N

D

E

L

I

J

K

!

NIEUW!

CHEVROLET

EPICA

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

Nu
ook op
internet!
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Waliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

Verkoop kleedjes bij de Welfare
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Dus kijk snel op www.contact.nl

Zo heb ik een particuliere opleiding
tennisleraar gevolgd, datzelfde geldt
ook voor het squashen, hetgeen dus
uiteindelijk heeft geleid tot het geven
van lessen in deze twee takken van
sport’, zo zegt Hessel Reekers. Een
maand op vier geleden kwam hij via
het squashen in contact met Edo van
Someren, de man die de afgelopen vijf
jaar ( tot 1 september aanstaande) het
squash centrum Vorden heeft geëxploiteerd. Edo: ‘In september 2002 heb
ik hier de exploitatie van Rolf Willemsen overgenomen. Ik heb de zaak toen

opnieuw opgestart en er voor gezorgd
dat het ledental in de afgelopen jaren
is verdubbeld.

Ik heb deze baan altijd met veel plezier uitgeoefend. Echter geleidelijk
aan begon het te kriebelen en ben ik
nu na vijf jaar aan een nieuwe uitdaging toe. Wat ik precies ga doen weet
ik nog niet. Ik heb een horeca- achtergrond, wellicht dat ik iets in die richting ga zoeken. Ze zullen mij hier nog
regelmatig tegen komen. Ik heb jaren
in het vierde team met jongens als
Maurice Jansen, André Balvert, Geerten Harink, Maarten Lubbers en Jurgen Rensman competitie gespeeld en
dat wil ik de komende jaren ook blijven doen. Lekker sporten en na afloop
een pilsje aan de bar, dat wil ik voor
geen goud missen’, zo zegt hij.

Over zijn opvolger in het Squash Centrum zegt hij: ‘ Hessel Reekers is met
het squash virus besmet en menigeen
zal hem wel uit het ‘wereldje’ kennen.
Ik verwacht dat hij samen met zijn
vriendin Marloes nog meer leven in
het Squash Centrum zal brengen’, aldus Edo van Someren. Zaterdagavond
1 september neemt hij afscheid als exploitant en zullen Hessel en Marloes
deze avond voor het eerst als gastheer
en gastvrouw optreden. Hessel Reekers wil wat betreft het weekend van
27 en 28 oktober aanstaande qua publiciteit flink aan de weg timmeren.
Dan zal namelijk de in squash kringen
bekende ‘Wilson Tour’ naar Vorden
komen. Hessel: ‘ Dat houdt in dat veel
bekende landelijk toppers zoals de Nederlands kampioen Tony Schwab hier
spelen. Belangstellenden mogen dat
weekend ook een balletje tegen hem
slaan’, zo zegt hij.

Toonkunst Pluskoor houdt
open repetitie
Op donderdag 6 september zal het Toonkunst Pluskoor (50+) weer starten
met zijn repetities.
Het afgelopen seizoen is succesvol afgesloten met een Voorjaarsconcert in
de Martinuskerk te Warnsveld. Het komende jaar staan weer enkele kleine
werken van grote meesters op het programma.
Het koor staat onder leiding van de dirigent Hans Lamers en wordt wekelijks begeleid door Henk Woudstra
aan de piano. Er is nog plaats voor enkele nieuwe leden, met name teno-

ren, bassen en alten.
Voor belangstellenden is er binnenkort een open repetitie. Deze zal worden gehouden op donderdagmiddag
27 september van 14.00-16.00 uur in
het Nutsgebouw, Breegraven 1 te
Warnsveld.

Nadere informatie kunt u ontvangen
bij mw. Ellen Stehmann, tel. 0575551495, of bij dhr. Gerard de Wit, tel.
0575-519660.

Feestelijke muzikale Oranje
happenings
De feestavond in de grote tent op
het feestterrein in Wichmond met
medewerking van het dans- en
showorkest 'Kiek doar us' is vrijdagavond een happening van jewelste geworden. Ruim 700 bezoekers deed de tent op haar grondvesten schudden. Met name toen de
artiesten die onlangs tijdens het
songfestival in Vorden van de partij waren, deze avond opnieuw het
podium betraden.
En het bijzondere aan dit optreden
was, dat de zangers en zangeressen of
uit Wichmond of uit Vierakker kwamen. Dus een echte thuiswedstrijd
voor Ciske Sipman, winnares inVorden, toen zij 'Think' van Aretha Franklin zong. Een daverend applaus was
haar deel. Cordrik van der Meulen,

derde in Vorden, bracht weer met veel
enthousiasme het nummer van De
Dijk getiteld 'Ik kan het niet alleen'. En
dan als klap op de vuurpijl het bestuur
van de Oranjevereniging zelf. De gehele week met de organisatie bezig en
dan ook nog even tijd uittrekken om
het 'lief, klein konijntje' ten gehore te
brengen. De avond in Wichmond kon
niet meer stuk. Een dag eerder, volop
feest voor de 'senioren' in het Ludgerusgebouw in Vierakker. Daar bracht
de muziekvereniging Jubal een avond
met nummers van bijvoorbeeld Bach
tot 'Pirates of the carabean' en van
Miss Saigon tot Spaanse muziek.

Zaterdagavond gingen met medewerking van het dans- en showorkest 'Mellow' de beentjes in de feesttent opnieuw van de vloer!

Voor het allerlaatste plaatselijke nieuws:
www.contact.nl

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

De Heesterhof Tuinplanten

Heegt Installatie Tinbergenstraat 42
7102 JL WinterswijkTel: 0543-518474

Varsselseweg 20, Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 28 92 / 06-53362300

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

Totaalinstallateur-Sanitair-Tegels

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
zaterdag

Actie badkamer compleet
Bestaande uit :
* Badcombinatie
* Wastafelcombinatie
* Wandklosetcombinatie
* Douchecombinatie
* Handdoekradiator
PZDQGWHJHOVPYORHUWHJHOV

van 13.00 tot 17.00 uur
de gehele dag

Vanaf 1 september begint het planten weer!

Aanbieding:

Bloeiende grote hortensia’s

€ 8,00

WRWDDOSULMV¼ ( incl btw)

www.heegt.nl
$FWLHJHOGLJYDQMXQLWPDXJ

per stuk

Zolang de voorraad strekt.

Verder heel veel mooie planten met herfsttinten.

VREEMDGAAN MET
VERSCHILLENDE MODELLEN?
WE BRENGEN UW WONING
WEER HELEMAAL IN TOPCONDITIE

• Het adres voor al uw auto-onderdelen,
banden, accu’s, enz.
• In- en verkoop van auto’s en aanhangers.
• Keuze uit diverse goedkope auto’s met APK.
• Tevens ook APK-keuringen, reparaties en
onderhoud.
Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo
Tel. (0573) 45 20 88, Fax (0573) 45 20 80
Soms heeft een woning alleen een goede schilderbeurt nodig
om in topconditie te blijven. Een andere keer moet er ook
bouwkundig het een en ander gebeuren. Geen probleem:
we hebben alle vakmensen in huis om uw woning precies
het onderhoud te geven dat nodig is. Alles onder één dak.
Met glasheldere afspraken. Daar worden u én uw woning beter van.

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

Fabriekstraat 17b - 7005 AP Doetinchem
Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem
Telefoon +31 (0) 314 36 92 80 - Fax +31 (0) 314 39 27 72
E-mail info@burgersvanderwal.nl - www.burgersvanderwal.nl
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• Restauratie / Renovatie
• Binnen- en buitenwerk
• Wandafwerking
• Beglazing, enkel en isolerend
Roomstraat 11a • 6996 DX Drempt
Tel. (0314) 38 20 09
Mobiel 06-22149011
E-mail: hteunissen@versatel.nl

NIEUWE EN GEBRUIKTE KACHELS

• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100
www.hetkacheltje.nl
Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

Een Citroën biedt zó veel comfort, zó veel technologie... dat moet u
ervaren. En ónze ervaring is dat u dat niet in een proefrit van een uurtje
kunt doen. Daarom mag u de Citroën van uw keuze gerust een hele dag
mee. U haalt hem in de morgen, u test uitgebreid de rijeigenschappen
en alle comfort, en u brengt hem vóór sluitingstijd terug. Deze actie geldt
van 1 augustus tot 31 augustus.

Het mag. Een Citroën voor ’n dag.
* Vraag naar de voorwaarden en beschikbare uitvoeringen.

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

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

www.ruesink.nl
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Free-wheel ook voor beter Milieu

Free-wheel, het buitensportbedrijf
in Vorden, heeft doorgaans weinig
milieubelastende activiteiten op
haar programma staan. Maar met
de komst van de solexen vorig jaar
kreeg zij voor het eerst te maken
met de gevolgen van het gebruik
de brandstof hiervoor. De solexverhuur is in populariteit dit jaar
enorm gestegen en daarmee dus
ook de hoeveelheid brandstof hiervoor. Normaalgesproken wordt
een milieubelastende mengsmering hiervoor gebruikt, maar het
kan ook anders...

Free-wheel werd gewezen op het bestaan van Aspen 2t, een milieuvriendelijke brandstof voor tweetakt motoren met eenzelfde vermogen. De verschillen met 'gewone' brandstof zijn
groot en zoals met zoveel dingen
moet de zorg voor het milieu ergens
beginnen. Alle beetjes helpen tenslotte. Bij gebruik van Aspen 2t is de uitstoot van met name de zeer schadelijke deeltjes 30 keer minder dan normaal. Daarnaast verlengt het ook de
levensduur van de motoren omdat
een schonere brandstof geen vuile
deeltjes achterlaat in de motor. Dat
moet na verloop van tijd natuurlijk
blijken maar zou een mooie bijkomstigheid zijn voor de toch gevoelige
motortjes van de solexen. De brandstof is wel veel duurder dan de mengsmering. Free-wheel laat dan ook aan
de klant over om, tegen betaling van
1,- extra, te kiezen voor een schoner
milieu.

Free-wheel heeft onlangs Burgemeester Aalderink, die ondernemers met
oog voor het milieu een warm hart
toedraagt, gevraagd officieel de eerste
solex met Aspen 2t af te tanken om
vervolgens een rondje op zijn favoriete
vervoermiddel rondrijden.
En dat Free-wheel goede voornemens
heeft blijkt ook wel uit de aanschaf
van een electro-scooter. Dit is een van

Kroegentocht in Hengelo

Burgemeester Aalderink tankt eerste solex af met Aspen 2t.
de eerste electro-scooters in Nederland. Net zoals de solex kan hierop
zonder helm worden gereden. Daarnaast is deze scooter geluidsarm in tegenstelling tot het (nostalgische) geluid van de solex. Na 45 km moet de
accu opnieuw opgeladen worden, dat
zou in principe overal kunnen. Gewoon de oplader met stekker aansluiten op het lichtnet. De kosten voor het
opladen zijn vele malen lager dan de

benzinekosten voor de scooter en het
milieu wordt daarmee nauwelijks belast. Free-wheel is deze scooter aan het
testen. Waarschijnlijk zal deze in het
voorjaar 2008 definitief in het programma worden opgenomen.
Wilt u meer weten over Aspen 2t kijk
dan op www.aspen-benelux.nl. Hier
kunt u ook zien wie bij u in de buurt
Aspen verkoopt.

Landskampioenen naar Zutphense hockeyclub
Op zondag, 2 september zullen de heren I teams van hockeyclub Bloemendaal en van SCHC (Stichtsche Cricket en Hockey Club) om 14.30 uur tegen
elkaar ten strijde trekken op de velden van de Zutphense hockeyclub (terrein Zuidveen). Een ieder is welkom en de toegang is gratis.

Beide teams,met veel internationals
in hun midden, spelen in de hoofdklasse en strijden al jaren tegen elkaar
om de landstitel. Dit jaar kwam het
team van Bloemendaal als winnaar
uit de strijd en het mag zich een jaar
lang trots tooien met de titel van
landskampioen. Het team zal in deze
spannende wedstrijd zeker willen laten zien dat het deze titel met recht
draagt en het zal niemand verbazen
dat het team van SCHC op revanche

zint en popelt van verlangen om in
Zutphen te tonen dat het zich met
Bloemendaal méér dan kan meten.
Dat het de Mixed Hockey Club Zutphen (MHCZ) gelukt is om deze twee
kanjers naar Zutphen te lokken is een
fraai staaltje van wat deze bijna 100-jarige hockeyclub de laatste jaren vermag. Sinds de club drie jaar geleden
van Eefde verhuisde naar de het sportcomplex Zuidveen, laat de club op allerlei manieren van zich spreken. Het

ledenaantal groeide van een bescheiden 250 naar ruim 650 leden; het spelniveau ging, mede dankzij een hernieuwde en moderne trainingsaanpak, met sprongen omhoog en met
een heel actieve activiteitencommissie
wordt er voor gezorgd dat naast de reguliere hockeytrainingen en -wedstrijden er ook heel veel andere leuke dingen te doen zijn.
Na de wedstrijd wordt op spectaculaire wijze het lustrumlogo onthuld
waarmee MHCZ op 17 november a.s
haar 100-jarig bestaan wil ingaan: erg
leuk om dat nog mee te nemen als slot
van een mooie middag.

Voorlaatste toeristenconcert in de
Dorpskerk van Vorden
Nu de scholen weer zijn begonnen verwacht men in toeristisch Vorden de
zogenaamde "grijze golf". In verband hiermee organiseert de Muziekcommissie Dorpskerk Vorden nog een tweetal extra concertjes in de Dorpskerk op de donderdagmiddag.

Aanstaande dondermiddag neemt IJsbrand ter Haar uit Arnhem plaats op
de orgelbank van het Lohmanorgel en
brengt een programma van ongeveer
30 minuten waarin hij werken speelt
van Telemann, Bach en Hurlebusch
(1695-1765). Deze laatste componist is

wellicht onbekend maar hij was vanaf
1743 verbonden aan de Oude Kerk te
Amsterdam. Daarvoor reisde hij veel
door Europa en bezocht Bach in 1735.
Hij heeft opera's en cantates alsmede
een groot aantal werken voor orgel en
clavecimbel geschreven.

IJsbrand ter Haar (*1982) studeerde orgel aan het Conservatorium te Arnhem bij Theo Jellema en later aan de
Messiaen Academie te Arnhem / Zwolle bij Theo Jellema, Leo van Doeselaar
en Cor van Wageningen. Hij behaalde
zijn diploma Cum Laude en studeerde
af op het Baderorgel in de Sint Walburgiskerk te Zutphen. Dorpskerk Vorden, dondermiddag 30 augustus 2007
aanvang 15.30 uur. Toegang gratis /
collecte

Voor de vijfde keer organiseert bridgeclub Bronkhorst weer de oer gezellige Kroegentocht door Hengelo. In elk café worden 4 spellen gespeeld en
dan op naar het volgende café, er zijn in totaal 6 ronden.
Startpunt bij café Langeler te Hengelo.
Aanmelden tussen 10.30 en 11.00 uur.
Bij aankomst staat er koffie klaar en
we starten om 11.30 uur. Tijdens de
middagpauze ontvangt u een snack in
de horecagelegenheid. De prijsuitrei-

king is om circa 17.30 uur en daarna is
er een koud en warm buffet. Hebt u interesse om mee te doen telefoneer dan
of er nog een plekje over is, maar haast
U!! Telnr. Hans Jansen: 0575-551892

Ruilmiddag Plus-clubmagneten!!
Na het succes met de voetbalplaatjes, is nu de actie met Eredivisieclubmagneten ook een groot succes bij Plus. Om iedereen de mogelijkheid te geven om de Eredivisie
kampioensschaal vol te verzamelen wordt er een ruilmiddag georganiseerd.
Op zaterdag 8 september van 16.00 tot
18.00 uur kan er geruild worden, als
extra verrassing worden de overgebleven clubmagneten ook verstopt in de
winkel, om precies 1 minuut over
16.00 uur wordt het startsein gegeven
en kan iedereen op zoek naar de laatste clubmagneten bij Plus Eland in
Hengelo. Aansluitend kan er dan geruild worden, zodat de kampioenschaal toch helemaal vol kan worden
verzameld.
BEZORG-SERVICE
Service biedt Plus ook op alle terreinen, b.v. stomerij-service, foto-service,
ook de eigen slagerij biedt u alle service, zo kunt u ter plekke al uw vlees-

wensen aan de slager vragen, ook de
barbeque-service hoort daar natuurlijk bij, gratis barbeque bij besteding
van ¤50.00 of meer en dan kunt u ook
dagelijks gebak bestellen uit ons ruime assortiment. Nieuw voor Hengelo
wordt de bezorgservice, uw boodschappen worden door Plus met plezier thuisgebracht. Alweer een Pluspunt van Plus Eland in Hengelo.

BROODDAG
Maandag is brooddag bij Plus. Elke
maandag kunt u 3 broden uitzoeken
voor een scherpe prijs. Het hele assortiment ligt voor u klaar. Graag willen
wij iedereen genoeg brood bieden,
daarom het verzoek om u bestelling
van te voren op te geven.

Dat is nog eens een goed begin van de
week, eerst brood halen en desnoods
gelijk de rest van de aanbiedingen halen, want ook die gaan direct op
maandag in. Zo start u de week weer
fris met alle versprodukten die Plus
voor u heeft. Plus Eland is er voor U.

Schutterij EMM organiseert Muziekfestival en Schuttersdag

Voor schutterij EMM zijn het drukke dagen want ze hebben een gigaklus
in het weekend van 14 en 16 september a.s.. Door de federatie St. Hubertus
is de schutterij EMM Hengelo Gld de organisatie van een schuttersdag
voor alle bij de federatie aangesloten schutterijen en gilden toegewezen.

De inschrijving hiervoor is inmiddels
gesloten en er hebben zich maar liefst
25 gilden/schutterijen aangemeld hetgeen inhoudt dat er meer dan 1500
schutters aan de wedstrijden gaan
deelnemen. Er wordt gestreden in diverse disciplines zoals o.a. vendel-

zwaaien, bielemanswedstijden, Marketentsterwedstrijd, marcheren en natuurlijk vogelschieten voor alle koningen en jeugdkoningen van deze verenigingen.
Op het terrein wordt een tent geplaatst van 50 bij 20 meter en enkele

kleinere tenten alsmede een eretribune.
Voor de marswedstrijden worden de
straten van Hengelo Gld gebruikt middels een route van plusminus 3 km
waar alle verenigingen aan deelnemen met alle vertoon welke de gilden/schutterijen uniek maakt. Een
speciale delegatie uit de partnergemeente Neuenkirchen zal ook acte de
precence geven. Dus het is de moeite
waard om deze dag in uw agenda te

plaatsen. De Hengelose winkeliers die
aangesloten zijn bij de Hengelose Ondernemers Vereniging vonden dit initiatief zo voortreffelijk dat zij spontaan hun koopzondag op deze dag
hebben geplaatst om nog meer mensen naar dorp te krijgen.
Op vrijdag 14 september organiseren
wij een heus muziekfestival als de welbekende oktoberfeesten in de grote
Tent op De Hietmaat mmv. div. arties-

ten waaronder Werner Redlich, Die
Schmalzler, en nog enkele andere artiesten. Kaarten voor deze avond zijn
vanaf heden te koop bij Cafe Marktzicht (Wolbrink) te Hengelo en Cafe de
Mallemolen te Zelhem. Voor meer informatie kunt u terecht op de website
www.emmhengelo.nl
In week 37 verschijnt de Festivalkrant
met meerdere gegevens
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Zeer gevarieerd cursus-aanbod
kunstkring Ruurlo
De KunstKring Ruurlo is er wederom in geslaagd een zeer gevarieerd
cursus-aanbod samen te stellen
voor de komende herfst- en winterperiode.

Zo kunt u bij Anneke Bouwmeester terecht voor een cursus Pentekenen.
Werken met aquarel-potloden behoort ook tot de mogelijkheden. (Figuur-)Tekenen en schilderen wordt
met veel enthousiasme gedoceerd
door Henk Ottenhof. Diverse onderwerpen als compositie, licht en donker, vorm en ruimtelijkheid via potlood, houtskool en aquarel of acryl komen aan bod.
Sinds vorig jaar geeft Arend Mol de
suksesvolle cursus Schilderen met
Olieverf. De basistechniek van het tekenen alsmede compositie, donker en
licht etc. komen aan de orde. Ook onderwerpen als verf maken, penseelvoering, paneel/doek voorbereiden worden behandeld.

Janny van der Torre, docente Borduren, heeft dit seizoen de Pronkrol, of
"Souvenir de ma Jeunesse" op het programma staan. Aan het begin van de
20e eeuw werd op (kost-)scholen een
pronkrol gemaakt. Dit is een lange
doek met daarop voorbeelden van diverse technieken.
Een andere naaldkunst is Patchwork
en Quilten. Na de suksesvolle beginnerscursus gaat Marianne van den Ent
verder met het maken van een "Sampler", een grote quilt, opgebouwd uit
blokken in verschillende technieken,
maar met een beperkt aantal stoffen.

Bij Het Hof in Borculo kan gebruik gemaakt worden van de computerruimte, zodat het mogelijk is de cursus Photoshop Elements voor beginners aan
te bieden. Enkele onderwerpen die
worden behandeld tijdens de zes lessen Photoshop Elements: bestandsbeheer en rubriceren, computerinstellingen, het bewerken van digitale bestanden, afdrukken delen van foto's, etc.
en natuurlijk veel tips en trucs. Bovendien wordt aangenomen dat u de beginselen van de fotografie beheerst en
bekend bent met het gebruik van uw
eigen toestel. Mocht dit laatste niet
het geval zijn, dan wordt de mogelijkheid geboden in drie voorafgaande lessen Digitaal Fotograferen in de praktijk onder de knie te krijgen. Het gaat
hier met name om het fotograferen
met uw eigen toestel en de mogelijkheden en instellingen die uw toestel
biedt.
In de prachtige keuken van Het Hof
wordt het koken en bakken tot een ware kunst verheven. Kok Gertie Korten
is bereid gevonden wederom een drietal lessen Koken voor Gasten te verzorgen. Bij hem leert u een niet alledaags
3-gangen menu op tafel te zetten,
waar uw gasten nog lang over zullen
praten, en dat u die avond ook zelf
nuttigt! Bakken met Riekie belooft
ook een culinair feest te worden: taarten, amuses, lunchgerechten, tapasbuffet, high tea zijn zomaar wat ideetjes van Riekie Keppels.
Boetseren: Lineke Bosch geeft les in
het werken met klei: beelden, schalen,
naamtegels, enz. Alles is mogelijk, zo-

Koopjesmarkt in
Lichtenvoorde

wel figuratief als abstract. De KunstKring Ruurlo beschikt over een eigen
keramiek-oven, zodat u met een gebakken kunstwerk naar huis gaat.
Speksteen bewerken: Speksteen (of
zeepsteen) is een zeer zachte steensoort, die makkelijk te bewerken is en
prettig aanvoelt. De prachtige kleurschakeringen komen het meest tot
hun recht bij simpele vormen. Omdat
er individueel gewerkt wordt, is de
cursus geschikt voor zowel beginners
als gevorderden. De cursus wordt gegeven door Marianne Matthes. Zij werkt
al bijna 10 jaar met speksteen.
U krijgt nogmaals de kans bij die ene
jurk of trui een passende ketting te
maken tijdens de workshop Sieraden
maken van Carla Lindenschot. Hetzelfde geldt voor de workshop Mozalek: u bepaalt zelf welke kleuren u verwerkt in de prachtige schaal die u in
één avond maakt.
Het Open Atelier KunstKring heeft de
bedoeling in een ontspannen sfeer
zonder docent creatief bezig te zijn.
De boetseergroep, waarvan de deelnemers elkaar stimuleren en met raad,
eventueel met daad, bijstaan, is al vele
jaren op deze manier bezig. Sinds een
jaar is er tevens een schildersclub van
start gegaan. Tenslotte is er de "Museumgroep" die met enige regelmaat gezamenlijk interessante exposities bezoekt.
Meer informatie op www.kunstkringruurlo.nl of aanvragen op 0573453090 of 451599.

Beltrumse kermis met optreden
Nick & Simon en Erik Hulzebosch

Veel moois voor bodemprijzen
Zaterdagmorgen 1 september van 9.00
- 13.00 uur houden een aantal Lichtenvoordse ondernemers weer een
Koopjesmarkt op de Markt in het centrum van Lichtenvoorde. Restantvoorraden gaan tegen bodemprijzen weg!
Op de koopjesmarkt worden restanten
verkocht tegen regelrechte bodemprijzen. De markt wordt opgezet op het
marktplein in het centrum en het is
de bedoeling dat aan het einde van de
markt alle koopjes weg zijn. Zo aan
het einde van de zomer willen de winkeliers u nog laten profiteren van aantrekkelijke koopjes. Wie weet vindt u
nu precies datgene wat u al zolang

zoekt. En dan nog tegen zulke lage
prijzen. Of misschien ziet u wel leuke
spulletjes die u cadeau wilt geven. Het
is de moeite waard om een kijkje te
gaan nemen.

GEZELLIGHEID
Als u deze morgen op koopjesjacht
gaat kunt u gerust uw kinderen meenemen, ook aan hen is namelijk gedacht. Er staat namelijk een Mega
springkussen voor hen klaar, er is popcorn en een Ballonnenclown is aanwezig. En natuurlijk kunt u terecht op
een van de gezellige terrasjes op de
Markt. Het belooft een gezellige morgen te worden. Dus: sla uw slag en profiteer van de vele aanbiedingen!

Beltrum heeft dit jaar een primeur. Voor het eerst in de geschiedenis
staan bekende Nederlandse topartiesten op het podium in de feesttent
aan de Avesterweg. Verder gaan de Beltrumse corsobouwers ieder jaar opnieuw voor de overtreffende trap. Spektakel, vernieuwing én uitdaging leven meer dan ooit. Op zondagmiddag 2 september is het zover. De twaalf
reusachtige wagens, die beplakt zijn met honderdduizenden kleurrijke
dahlia's trekken dan door de Beltrumse straten.

Slanker en een
betere conditie
in 6 weken!

Tientallen kleine wagentjes vergezellen de grote wagens en maken het tot
een kleurrijk schouwspel. Groep De
Slinge slaat dit jaar een totaal andere
weg in. Met een gewaagde constructie,
waarbij de zijkanten van de wagen
langs en achter de wagen bewegen,
beelden ze de Beltrumse beek De Slinge uit, compleet met de aanwezige flora en fauna. Groep Losse Flodders
bouwt een echte hersenkraker: met
als onderwerp 'Hersenspinsels' staat
het menselijk brein centraal. Groep
Lintvelde heeft zich laten inspireren
door Pop-Art en de bouwers van groep
Klunt geven een kijkje in de keuken
van kunsten op straat.

Start to Run begint op zaterdag 8 september a.s. weer aan de clinicserie, die
al meer dan 50.000 Nederlanders een
betere gezonde levensstijl bezorgde.
Zij werden slanker, werden sterker,
scherper, vrolijker en kregen meer
zelfvertrouwen.
Kortom zij zitten lekkerder in hun vel
En dat kunt u ook. 6 zaterdagen achtereenvolgend, te beginnen op 8 september a.s., traint u onder begeleiding
van ervaren gediplomeerde en enthousiaste trainers. Samen met andere deelnemers die net als u er al vaker
over dachten, maar tot nu toe steeds
niet toekwamen. Elke training bestaat
uit een stukje theorie en ruim een uur
praktijk, waarin u de kunst van het
verantwoord regelmatig hardlopen
wordt aangeleerd. Na 6 weken kunt u
minimaal 20 minuten (ca. 3 km) achter elkaar hardlopen.

De onderlinge concurrentie tussen de
wagenbouwers tilt het niveau van het
Beltrumse corso ieder jaar naar een
hoger niveau. Na maandenlang intensief aan een wagen te hebben gewerkt,
staat de jurywaardering hoog in het
vaandel. Het aantal manuren dat gemiddeld nodig is om een corsowagen
te bouwen is zesduizend. Bijna iedere
dorpsinwoner is op een bepaalde manier betrokken bij het bloemencorso.
´s Avonds zijn alle corsowagens nogmaals te bekijken in het verlichte
avondcorso op het sportveld van sportpark De Sonders aan de Avesterweg.
Bezoekers aan dit avondcorso kunnen
hun stem uitbrengen en de winnende
wagenbouwgroep wordt beloond met
de publieksprijs. Op het Mariaplein, in
het dorpscentrum, naast de kerk
wordt voor, tijdens én na het bloemencorso worden op een grote markt ambachtelijke producten gepresenteerd
en tal van producten verkocht. Er is
daarnaast straattheater, een Cosmeticart-artiest en er zijn gezellige terrasjes ingericht.

Wie wil dit nu niet? En het is nog
leuk ook!

ERIK HULZEBOSCH
Erik Hulzebosch, marathonschaatser
en winnaar van de talentenshow ' So
You Wannebe a Popstar' betreedt
maandagavond 3 september het podium. De inwoner van Gramsbergen die
bekend staat om zijn opvallende
Drentse tongval, ziet het naar eigen
zeggen helemaal zitten om naar Beltrum te komen.
DUO UIT VOLENDAM
Ook het bekende duo Nick & Simon
uit Volendam is in Beltrum van de partij. Ondanks de drukke reeks van concerten die ze momenteel door het hele land geven, maken ze graag tijd vrij
om ook in Beltrum van zich te laten
horen. Kaarten zijn - mits nog niet uitverkocht - te koop bij supermarkt Coöp, café Dute, café Spilman en aan de
kassa van de tent.

EN HET IS NOG LEUK OOK!
Hoe werkt het? U krijgt 6 leuke en
functionele trainingen, 1 T-shirt na
vier keer meedoen, het Atletiek Magazine, een gratis abonnement voor 3
maanden op het tijdschrift Runners
World, de Nationale Sportpas en de garantie dat uw conditie na 6 weken
sterk is verbeterd. Meer weten o.a. over
de locatie bij u in de buurt? Bezoek
www.starttorun.nl of de loopspeciaalzaak die vertellen u graag er alles over.

BANDS IN DE TENT
Zondagmiddag, na afloop van het
bloemencorso, verzorgt dj Kinz de muziek in de kermistent. Zondagavond
staat de band Crystal Dream op het podium. Maandagmiddag laat de band
Kaliber van zich horen evenals 's
avonds, tijdens het optreden van de
topartiesten. Dinsdagmiddag zorgt Fashion Showband voor de muzikale invulling en de afsluitende avond wordt
verzorgd door de band Breakstuff.
OPVALLENDE ANDERE KERMISNIEUWTJES:
Maandag: ringsteken, een demonstratie met een tiental jachthonden én
een show met paarden en pony's.
Maandagmiddag seniorenkermis in
De Spilsoos bij sportpark De Sonders
m.m.v. Beltrums Harmonicagezel-

Bloemencorso: uitdaging, fascinatie en spektakel gaan hand in hand.
schap. Dinsdag morgen vogelschieten
en een kinderspektakel voor de basisschooljeugd. Dinsdagavond afsluiting
kermis met schitterend vuurwerk op
het feestterrein! Op www.bloemen-

corsobeltrum.nl is meer informatie te
lezen over de wagenbouwgroepen, de
corsowagens en de kermis. Ook zijn foto's te bekijken van corso's van vorige
jaren.

BIJ RUN2DAYRUNNERS VORDEN
Voor de 3e keer in Vorden bij Run2dayrunners Vorden. 6 zaterdagen beginnende op 8 september. Aanvang 9.00
uur bij de sporthal aan het Jebbink te
Vorden. Inlichtingen zie ook
www.runner-vorden.nl of Ton ten Have tenhave@beweegt.nl of 0575552827.
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Vermoeide blik, hoofdpijn ?

Een ooglidcorrectie kan
vaak helpen !

Krijgt u ook vaak commentaar van
uw omgeving, dat u er zo moe uitziet, terwijl u dat helemaal niet
bent ?
Veel mensen ervaren dat, want we
krijgen op den duur allemaal last
van hangende bovenoogleden. Dat
komt doordat de zwaartekracht
aan ons lichaam trekt, en zodoende zorgt voor het gaan hangen van
de bekende ''onderdelen''. Ook de
bovenoogleden (en later ook de
wenkbrauwen) ontkomen hier niet
aan.

Als gevolg daarvan is men geneigd om
het voorhoofd verkrampt op te trekken, om de ogen hiermee als het ware
open te sperren. Hierdoor ontstaan
echter vaak weer voorhoofdsrimpels
en vaak zelfs ook hoofdpijn! Het overtollig weefsel kan een zwaar gevoel geven, meestal aan het eind van de dag.
Ook kan het zijn dat men last heeft
van wallen onder de ogen, of gele verkleuringen rond de ogen door vetophopingen, of ''pukkels en bultjes'' in
het ooggebied. Daarvoor zijn in moderne privé-klinieken, zoals de Hooghe Birck Kliniek in Doetinchem, goede
en niet ingrijpende mogelijkheden
om dat op te lossen. Soms gebeurt dat
met laser, en soms door een kleine ingreep, comfortabel onder lokale verdoving en in dagopname, door de plastisch chirurg.
Bij ooglidcorrecties wordt onderscheid gemaakt tussen problemen
met de bovenoogleden (meestal huid
welke op de wimpers drukt) en klachten over de onderoogleden (in de regel
wallen of zakken onder de ogen). De
oplossing voor hangende bovenoogleden, is dus het weghalen van het overtollige weefsel boven de ogen. Dat heet
een bovenooglidcorrectie. Als er iets
moet worden gedaan aan de wallen
onder de ogen, gaat dat via een onderooglidcorrectie.

Bovenooglid-correctie of wenkbrauwlift ?
Bij bovenooglid problemen betreft het
in de regel een huidoverschot welke
op de wimpers rust, waardoor (in de
loop van de dag) een vermoeide indruk en een zwaar gevoel ontstaat.
Vaak blijkt dat ook het vet in de oogkas enigszins uitpuilt, waardoor de
eerder genoemde huidproblemen
sneller tot klachten zullen leiden. Bij
de operatie wordt vrijwel altijd een
hoeveelheid huid verwijderd en
meestal (meer of minder) vet. Met de
grootste zorg worden kleine bloedvaatjes dichtge-sealed, om al te erge
blauwverkleuring na de operatie tegen te gaan. De dunne hechtingen
kunnen na plm. 7 dagen verwijderd
worden. Het "definitieve" resultaat is
na 8 tot 12 weken meestal bereikt. In
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het begin is er vaak nog enige zwelling, soms blauwe verkleuring die
doorgaans binnen een week is verdwenen. Uw vermoeide blik zal zijn verdwenen en u heeft een frissere ''Look''!
In sommige gevallen echter lijken de
oogleden 'gezakt', maar zijn het feitelijk de wenkbrauwen die dit 'overschot' veroorzaken. Soms zitten de
wenkbrauwen van nature naar de
smaak van de patiënt te laag. Worden
de wenkbrauwen (soms het gehele
voorhoofd) door de plastisch chirurg
weer naar boven gelift, dan is vaak het
''ooglidprobleem'' opgelost. Vaak
wordt deze ingreep gecombineerd
met een bovenooglidcorrectie. Het resultaat is dan een opener, vriendelijker, minder vermoeide uitdrukking.
De wenkbrauwlift wordt eveneens onder plaatselijke verdoving en in dagbehandeling uitgevoerd.
Bij onderooglidcorrecties wordt onderscheid gemaakt tussen een puur
huidoverschot (vaak bij wat oudere patiënten) en wallen veroorzaakt door
overtollig vet (meestal bij jongere
mensen; vaak ziet men dat dit probleem in de familie voorkomt), hetgeen eveneens vaak een vermoeide indruk wekt. Afhankelijk van de onderliggende problematiek wordt al voor
de operatie bepaald of vooral vet of
vooral huid verwijderd zal worden.
"Zakken onder de ogen" ter hoogte van
de onderste rand van de oogkas, veroorzaakt door (wisselende) vochtophopingen kunnen niet operatief worden
behandeld evenals blauwe kringen onder de ogen. Hiervoor is behandeling
door een huidtherapeut(e) en/of visagist(e) de beste oplossing. En ook hier,
heeft u na uw genezing, een frissere
uitstraling!
De nabehandeling voor de boven- en
onderooglidcorrectie, en van de wenkbrauwlifting, is in grote lijnen gelijk.
Na de operatie is het verstandig enige
uren rustig in de kliniek te blijven uitrusten. De ogen zullen daar worden
bedekt met ijswatercompressen (gaasjes gedrenkt in ijswater). Na ongeveer
twee uur kunt u dan onder begeleiding naar huis.
De hechtingen gaan er na een week
uit en u ziet dan direct een groot verschil! Na plm. 8-12 weken is het definitieve resultaat echter pas goed te beoordelen. U zult versteld staan van het
verschil..!
Op 1 september houdt de Hooghe
Birck Kliniek weer een Info Dag en
bent u tussen 11 en 16.00 van harte
welkom. Voor vragen kunt u ook tijdens kantooruren contact opnemen
met de consulentes van de Hooghe
Birck Kliniek via de balie : 0314
343525. De kliniek is gevestigd te Doetinchem, aan de Kruisbergseweg 5.
UITSLAGEN:1.
R. Koers
2. A. Kamperman
3. L. te Stroet
4. G. Kempers
5. A. Luesink

Vier dage achter mekaar en duuzenden bezoekers . Achter het Vordense kasteel, een appart tentenkamp en vulle volk . Maor weinig
oet ons Bronckhorst zelf. Al maor
kieken en praoten. Um de veute
dreuge te hollen een pad van holtsnippers.. De organisatie zorgd er
prima veur dat de zaakjes marcheern.. De eerste dage in de morgen nat , later op ‘n dag warme
zonne. De Castlelefair 2007 op z’n
best. In Vorden met een echt kasteel Vorden op de achtergrond.
Wie dat wil kan een rondleiding
kriegen in het kasteel zelf. Er zelfs
blieven slaopen of er een feest hollen. Dat zal dan een paar centen
kosten. Dat liekt neet zonnen groten hobbel veur vulle leu van dit
publiek. Het grootste deel van dit
volk ‘dat hef de bokse neet kapot ‘
zegge wiej in ons Bronckhorst. Verwacht neet dat Jan met de Pet hier
de goedkoopste spullen veur ’t griepen hef liggen. Een rommelmarkt
die zeuk iej op andere plaatsen.
Toch elk jaor mear verscheidenheid en een steeds groter aanbod
van vrumde zaken.. Het thema zol
kunnen heten ‘Creatief leren warken met tuin en dier .’ .
Alles wat er op dat terrein in ons
Bronckhorst veurhanden is , dat is

hier wel te vinden. Dat hef minder
te maken met ‘in het zweet uws
aanschijns uw dagelijks brood verdienen’ dan met op de , nog jongen olden dag , wat knooien met
hobby’s. En an die hobby’s van die
duuzenden bezoekers , daor verdeent dan anderen wear ne goed
belegde boterham an.. Het is allange zo , dat met het maken van luxe
spullekes mear geld te maken vult
dan met aerpels melk en eier . De
belangrieke dieren hier dat bunt
huusdiern. Dat mag geld kosten en
er an verdenen is neet netjes.
Wiej leu van Bronckhorst en van
ver daor buuten wie bunt met een
20 000 bezoekers hier op af gekommen, umme elk jaor wear, te kieken naor allerhande leuke bezigheid en wark wat in wezen gin
wark kan heten. Veur afleiding tegelieke demonstratie’s op het middenveld , fjorden peerdjes keuring,
traktoren optocht , schaopendrieven en ganzen drieven, een valkenier , modeschouw ,kinderknutselen, kook kennis opdoen , advies
fruitbomen snoeien en zo nog een
handvol zaken. .Hendrik en Riek
kwammen s’morgens uut Zelhem
en zit een paar uur later meu op
een paar steule . Ze waarn net veurbiej n’n helen koppel grote en kleine ezels. ‘Nooit geweten dat er zo-

vulle verschillende ezels bunt in
Bronckhorst’. zeg Hendrik . Riek ,
een flinken hap nemmend van een
breudjen met wors ;”Wat is d’r toch
een hoop spul hier, in dizzen winkel vandage de dag , wat ik neet
neudig hebbe. En wat kunne wiej
toch meu worden met rond lummelen zonder dat wie warkt.” Hendrik:”Dit hier is neet een plek veur
volk van mien soort. Wie zit in Zelhem an de straote met een paar
meter grond veur en achter ‘t hoes
. Ons hoes en tuin zit al vol. Veur de
mensen die hier komt is dat denk
ik wat anders. Die hebt as man en
vrouwe een eigen knutselkamer
een schilder of hobby ruumte of
een eigen warkplaatse, een bongerd met een schaopenstal , een
hok vol sierkippen, een peardestal
met dravers , een honde kennel en
een kruidentuin.” Hendrik knikt
bedachtzaam:”Toch is het wel is
mooi umme te zene wat er zo al
n’n hoop spul te koop is. Spul waor wiej totaal neet an denkt dat het
er is. Op de heugteblieven , vandage
de dag , wat is er in ons Bronckhorst te koop . Dat is veur mien van
belang.”
De Baron van Bronckhorst.

Plekkenpol in de top vijf bij EK
Enduro in Finland
De Booking.com Honda-rijder Erwin Plekkenpol is het afgelopen weekend bij de derde wedstrijd om het Europees Kampioenschap Enduro in
het Finse Heinola op een vijfde en een vierde plaats geëindigd.
Op de eerste dag verloor Erwin veel
tijd toen hij zijn machine tot twee
keer toe stil remde. Op de tweede dag
besloot Erwin om de afstelling van de
carburateur te veranderen toen hij
zijn machine in de eerste Extreme Test
wederom stil had geremd. Dit pakte
goed uit en vervolgens zette Erwin
goede tijden neer in het resterende
deel van de dag.
Dag 1: Op de eerste dag ging het rijden
erg lekker maar doordat Erwin de machine een aantal keren stil remde verloor hij toch kostbare tijd op de concurrentie. In de lange Extreme Test
kwam Erwin de leider in de tussenstand ,Vita Kuklik, achterop maar dit
liep verkeerd af omdat Erwin zijn machine stil remde en het vervolgens
lang duurde voordat hij zijn weg weer
kon vervolgen. Ook in de derde ronde
remde Erwin zijn machine nog een
keer stil en dit kostte wederom tijd.
Ondanks deze kleine tegenslagen verliep de rest van de dag goed en zette
de rijder uit Vorden goede tijden neer
in de verschillende proeven. Uiteindelijk eindigde de rijder uit Vorden met
een achterstand van twaalf seconden
op de vierde man op een vijfde plaats
in het dagklassement.
Dag 2: Op de tweede dag ging het rijden wederom lekker en wist hij goede
proeftijden neer te zetten. De dag begon echter wederom met een kleine
tegenslag want in de eerste Extreme
Test remde hij zijn machine twee keer
stil en hier gingen gelijk kostbare seconden verloren. Bij de controlepost
werd de carburateurafstelling verandert en hierdoor liep de motor de rest
van de dag een stuk fijner. Ondanks
dat Erwin in de tweede Extreme Test
nog een keer ten val kwam, wist hij in
de daaropvolgende crosstesten goede
tijden neer te zetten en dit leverde
hem een vierde plaats op in het dag-

klassement. In de tussenstand om het
Europees Kampioenschap Enduro
staat Erwin na drie wedstrijden op een
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vierde plaats. De laatste wedstrijd om
het kampioenschap wordt in het
weekend van 22 en 23 september verreden in Hongarije. Deze week zal Erwin samen met Mika Ahola gaan trainen in het hoge Noorden.

AEROBIC
DANCE CENTRE
RUURLO

Lesrooster en tarieven seizoen 2007-2008
1e les vanaf zaterdag 1 september; geen les op 13 september 2007
i.v.m. septemberfeest
Zaterdag
(vertrek vanaf gemeentehuis Ruurlo)
7.45 uur-8.45 uur sportief wandelen
Maandag
17.30-18.15 uur
18.15-19.00 uur
19.00-20.00 uur
20.00-21.00 uur

(Boogschiethal; Furstenauestraat 1, Ruurlo
tel.: 451805)
Streetdance groep 2 en 3
Streetdance groep 4 en 5
Thai Bo
Nieuw! Latin Dance

Dinsdag
20.00-21.00 uur
21.00-22.00 uur

(Kulturhuus)
Body Shape (spierversterkende oefeningen)
Pilates

Donderdag
8.45-9.45 uur

(Boogschiethal)
Total Conditioning (spierversterkende oefeningen en opbouw van conditie- en uithoudingsvermogen)
Streetdance groep 1 en 2
(bij voldoende belangstelling)
Streetdance vanaf groep 6, 7 en 8
Streetdance vanaf voortgezet onderwijs
Total Conditioning

17.00-17.45 uur
17.45-18.30 uur
18.30-19.15 uur
19.15-20.15 uur
Lesgelden
per incasso

€ 12,00 per maand leeftijd tot 14 jaar
€ 17,00 per maand leeftijd vanaf 14 jaar
€ 25,00 per maand 2 keer per week trainen

Incassotarief is geldig van september t/m juni; geen lessen in de
schoolvakanties. Een les extra volgen kost € 4,50.
* Hardloopcursus voor beginners v.a. september 2007
* Nordic Walkingcursussen vanaf september 2007
* Nordic Walking voor oudere beginners en/of mensen met lichamelijke klachten op afspraak.
* Nordic Walking vervolgcursus v.a. september 2007 v.a. kasteel
Ruurlo.
Inlichtingen: tel.: 0573-453354 / 06-13369804 Gerlande Gude
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WE ZIJN MET
KRACHT OP ZOEK
Pasman Motoren & Aggregaten (ruim 30 medewerkers) is specialist in service en onderhoud van
verbrandingsmotoren. Dat doen onze medewerkers op locatie in binnen- en buitenland. Maar ook
in onze hoofdvestiging in Baak en op ons servicepunt voor de beroepsscheepvaart in Nijmegen.
Daarnaast verkopen we nieuwe, gebruikte en ruilmotoren en bouwen we generator- en pompsets. Onze
opdrachtgevers: scheepvaart, land- en tuinbouw, industrie en overheid.

SERVICEMONTEURS VOOR…
Gasmotoren

Elektronische motorbesturingen en
generatorsets

Jouw werk

Service, onderhoud en revisie van aardgas-,
biogas- en rioolgasmotoren.

Dieselmotoren
Jouw werk

Service, onderhoud en revisie van
scheepsmotoren, industriële motoren en
dieselaggregaten.

Jouw werk

Motor- en generatorbesturingen en bekabeling
installeren, schakelkasten bouwen en ontwerpen,
storing zoeken/verhelpen en op locatie
E-installaties inbouwen. Kennis van motoren
en het met een computer kunnen werken zijn
een pré.

Functie-eisen
Heb je een technische opleiding en/of de nodige werkervaring maar ben je altijd bereid bij te leren?
Ben je enthousiast over alles wat met motoren te maken heeft? En houd je van afwisselend werk?
Dan hebben we een aantrekkelijke baan voor je.

ALLROUND REVISIEMONTEUR
Jouw werk

Functie-eisen

Alle voorkomende revisiewerkzaamheden aan
de wat kleinere benzine- en dieselmotoren,
bijvoorbeeld uit (klassieke) auto’s, boten en
graafmachines. Werken op parttimebasis (28 à 38
uur) behoort tot de mogelijkheden.

Heb je een technische opleiding? Heb je
aantoonbare ervaring opgedaan met het
revisiewerk en ben je van alle revisiemarkten
thuis? Dan zien we jouw sollicitatiebrief graag
tegemoet.

ALLROUND
CONSTRUCTIEMEDEWERKER/MONTEUR

KENNERS
VAN
KRACHT

Jouw werk

Functie-eisen

Aggregaten en pompsets bouwen en het
op locatie inbouwen van dieselmotoren en
aggregaten. Lassen (MIG, TIG, elektrisch).

Ben je al enige tijd als constructiemedewerker/
monteur aan de slag maar wil je een meer
afwisselende baan? En kun je goed zelfstandig
werken, maar ook in een team? Dan is dit de baan
waar je naar op zoek bent!

Ongelooflijk veel
MATERIALEN tegen

scherpe prijzen
en ook nog eens
per stuk verkrijgbaar
Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55 • Fax (0575) 45 26 79
www.bouwmarkttolbrug.com

Kinderboerderij

FELTSIGT

Aug. en september
activiteiten
• Gratis appels plukken m.n. goudrenetten
en notaris
• 8 september zijn we dicht i.v.m.
Bekveldsfeest
• Vanaf 13 september verschijnt er een
kinderboekje “Piet Pauw” wat
zich afspeelt op Feltsigt
Bekveldseweg 5, 7255 KG Bekveld
Tel./ fax. 0575-462828
e-mail: info@feltsigt.nl
website: www.feltsigt.nl

AC T I E DAG E N B I J

BANKWERKER/DRAAIER/FREZER
Jouw werk

Functie-eisen

Draaien van de meest uiteenlopende onderdelen,
cilinders boren, blokken vlakken, frezen, lassen
en alle andere voorkomende revisiebewerkingen.

Heb je een technische opleiding? Is het bewerken
van metaal je lust en je leven? Kortom, heb je van
nature “twee rechterhanden”? En ben je ook nog
eens op zoek naar leuke collega’s? Dan kunnen
we jou goed gebruiken!

Solliciteren

Zutphen Emmerikseweg 77a
7223 DA Baak
Telefoon (0575) 44 11 50
Handelsweg 17
6541 CT Nijmegen
Telefoon (024) 388 60 63

www.pasman.com

Belangstelling voor één van de vacatures? Bel dan voor meer informatie (0575) 44 11 50.
Of kijk op www.pasman.com. Stuur je brief met cv naar: Pasman Motoren & Aggregaten,
t.a.v. André Grievink, Zutphen Emmerikseweg 77a, 7223 DA Baak. E-mail: andre@pasman.com.

Vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september
Gehele zomercollectie

2 HALE N
1 B E TA L E N
2 € 39,95

Spijkerbroek Bram’s Paris

PASMAN
MOTOREN & AGGREGATEN

voor

(geldt voor alle modellen, alle maten)
Dus kom op VRIJDAG of ZATERDAG naar
Goossens Atomica in Hengelo (Gld.)

O P=OP

Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 21 39, Fax (0575) 46 22 05
info@goossensatomica.nl, www.goossensatomica.nl
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Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.

U wilt een nieuwe woning, maar u heeft
geen bouwgrond? Informeer dan eens bij ons.
Wij ontwikkelen doorlopend nieuwe projecten
voor woningen of utiliteitsbouw. Meer informatie
vindt u op onze site: www.bruggink-bv.nl.
Nu bij uw dealer:

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld
T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl
Ruurloseweg 65c - Vorden • Tel.: (0575) 55 20 80 • Mobiel: (06) 51 631 878

www.bulten-techniek.nl
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Castle Fair trok duizenden bezoekers
Verder op de beurs een groot programma met nevenactiviteiten, daarvan
luidde het thema 'Horse Power'.
Spaanse paarden, fjorden, Belgische
trekpaarden, ze waren er allemaal. Zo
werden op de openingsdag de fjorden
gekeurd waarna er de gehele week demonstraties met deze paarden plaats
vonden. Ook continu demonstraties
met roofvogels, schapen drijven, jachthonden en Spaanse rijpaarden. Ook
een apart gezicht de optocht met tractoren. Zo keken onder meer Jaap Korenblek en Johan Pardijs, als bestuurder van deze oldtimers zich de ogen
uit bij het zien van al die duizenden
mensen!
Wat ook opviel, de modeshows, mannequins die komend uit het kasteel,
over de loopbrug met veel elan richting de Fair liepen, gadegeslagen door

een publiek dat voor al dit moois gul
applaudiseerde. De hoedjes die de dames droegen waren allemaal in de
stand van Frida uitgestald, die er zelf
ook met een 'bij het buitenleven horend hoedje', allercharmantst uitzag.
Ergens op het terrein liepen ezeltjes,
aangeduid met een bordje 'deze ezeltjes zijn te koop. Vanwege de MKZ blijven de rendieren thuis'! Voor de kinderen was er ook van alles te doen: knutselen, poppenkast met Jan Klaassen. In
een glazenbak krioelden een aantal
kuikentjes door elkaar. Er was een
prijsvraag aan verbonden.'hoeveel
kuikentjes lopen hier in het rond?' Direct na de ingang van de fair waren
twee grote stellages opgebouwd, daar
werden jeeps gedemonstreerd. Eens te
meer duidelijk dat er op deze Castle
Fair voor elck wat wils was.

Hoge show met Jeep.
De mannen en vrouwen die de afgelopen dagen als 'verkeersregelaars' betrokken waren bij de Castle Fair verdienen een groot compliment. De oprijlaan naar het kasteel in, op die en die plek netjes parkeren en na het bezoek, aan de Ruurloseweg er weer uit en dat alles zorgvuldig en rustig gepland. Zo werden in vijf dagen tijd een paar duizend auto's 'weggesluisd'!
De grote aantallen bezoekers van de
Castle Fair zorgden ook voor fileachtige toestanden in de Dorpsstraat, één
stroom langzaam rijdend verkeer. De
Castle Fair is weer voorbij. De organisa-

tie kan op een geslaagd evenement terug kijken. Het was voor de elfde keer
dat de Fair ( voorheen werd het de
Country Living Fair genoemd) op de
weide voor kasteel Vorden plaats vond.

Just Dutch Steenderen Buitenkeukenactie

In totaal waren er circa 130 stands met
veel ambachtelijke producten en natuurlijk genoeg aanbod om de inwendige mens te versterken!
Voor de standhouders gold één opdracht ': alles wat je deze week aanbiedt moet of met de regio of met het
buitenleven te maken hebben'. Dat
was ook het hoofdmoot van de Castle
Fair het 'goede buitenleven uitstralen'.

Deonstratie met paarden.

En de winnaars zijn: de E-tjes!
schappenservice. Hierdoor kregen ze
meer direct contact met de klanten en
dat werd als ontzettend leuk ervaren.
Er veranderde veel de afgelopen twee
jaar en de website werd daarom totaal
aangepast aan de wensen van de klanten in de regio.
Zo leveren ze vlees van een top keurslager en wijn van een vooraanstaand
wijnhuis. Regelmatig komen er nog

suggesties en/of vragen binnen en
daar proberen zij dan zo goed mogelijk op in te spelen. Deze flexibiliteit
maakt het nog steeds groeiende bedrijf levendig en heel erg leuk. Er worden nog steeds pakketten naar het buitenland verstuurd, maar de voornaamste klantenkring bevindt zich inmiddels in de regio. Kijk op www.justdutch.com.

Tentoonstelling "Gewoon Bijzonder"

GalerieBibliotheekVorden

Op vrijdag 7 september a.s. om 17.00 uur wordt in GalerieBibliotheekVorden de expositie "Gewoon Bijzonder" van beeldend kunstenaar Frans G.M.
Venhorst geopend. U bent van harte welkom op deze opening om persoonlijk kennis te maken met de kunstenaar en zijn werken.

De uitreiking van de buitenkeuken van Just Dutch, met (v.l.n.r.) Bob en Diny Verheul, hun zoontjes, Karin van Wilsum en loco-burgemeester Andre Baars.
In de maand juli werd door internetwarenhuis Just Dutch een actie gehouden. Door een bestelling te plaatsen op een aantal actieartikelen
maakten mensen kans op een Boretti buitenkeuken. Op 1 augustus 2007
werd de trekking verricht door loco burgemeester André Baars. Hij schudde de enveloppen nog eens goed door elkaar en nam er een uit. Al lezend
lachte hij, de winnaars waren de E-tjes van S.V. Steenderen!
Bob Verheul had bedacht dat hij na de
trekking de winnaar zou opbellen en
vragen om naar de Kastanjelaan te komen om de prijs in ontvangst te komen nemen. Helaas was het al vakantie voor het voetbalteam en daarom
nam Karin van Wilsum de honneurs
waar van leider Harold Achterkamp
en nam de keuken met veel plezier
aan. Het voetbalteam bestelde onlangs
een barbecuepakket bij Just Dutch
voor een gezellig samenzijn.
De prijsuitreiking werd ook een gezel-

lig samenzijn. De champagne werd
opengemaakt en alle aanwezigen
dronken een glaasje mee. De buitenkeuken werd daardoor al direct een
beetje gebruikt. Wie van het jonge
voetbalteam de keuken in zijn tuin
krijgt, was nog niet bekend, maar vermoedelijk dat deze bij de S.V. Steenderen zelf een prima plaatsje zal krijgen.
In november 2005 begonnen Bob en
Diny Verheul met een internetwarenhuis, gericht op Nederlanders in het

buitenland. Zij woonden zelf een aantal jaar in het buitenland en mistten
toen bepaalde typisch Nederlandse
producten. Regelmatig lieten zij bepaalde Nederlandse producten opsturen. Weer terug in Nederland kregen
ze van de buitenlandse vrienden en
kennissen de vraag om hen producten
te sturen. Zo ontstond het idee om een
internetwinkel op te zetten.
Er werd een internationale naam bedacht, die de lading zou dekken van
de activiteiten van het nieuwe bedrijf.
Het werd ‘Just Dutch’. Klanten uit diverse landen bestelden artikelen, zoals
hagelslag, koffiepads en sandwichspread.
Gaandeweg kwamen er steeds meer
klanten uit de regio en werd het bedrijf meer toegespitst op een bood-

Beeldend kunstenaar Frans G.M. Venhorst verrast de kijker. Hij is inventief
en in zijn (bouw)werken speelt humor
een grote rol. Eenvoudige materialen
krijgen in zijn kunstwerken een bijzondere betekenis. Zijn bijna kinderlijke speelsheid is zeer aantrekkelijk en

prikkelt de fantasie van de beschouwer. Zijn werk getuigt van het plezier
hebben in het construeren van
vreemdsoortige apparaten en van
nieuwe uitdagingen aangaan. Techniek en beeldende expressie gaan bij
Venhorst vaak samen
Frans G.M. Venhorst studeerde in 1992
af aan de Hogeschool voor de Kunsten
ArtEZ te Enschede. De expositie blijft
tot half november te bezichtigen tijdens de openingstijden van de bibliotheek. De Stichting Vrienden van de
Bibliotheek Vorden heeft de intentie
met deze tentoonstellingen en lezingen een bijdrage te leveren aan een
breed kunst en cultuur aanbod voor
Vorden en directe omgeving. Met deze
doelstelling sluit de stichting naadloos aan bij een van de algemene doelstellingen van bibliotheek West Achterhoek, te weten het versterken van
de ontmoetingsfunctie van de bibliotheek.
De tentoonstellingen en lezingen van
GalerieBibliotheekVorden worden samengesteld door Will(emijn) Colenbrander (beeldend kunstenaar en adviseur/organisator kunst-en cultuur).
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D’I MAGO
ROLGORDIJNEN
NU EXTRA
VOORDELIG

4EGEL VAN DE MAAND

Rolgordijnen van D’imago
bieden voor elk raam een op-
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lossing. U kunt het rolgordijn
nog verfraaien met stoere
zeilringen, een kleurrijke
schulprand of een decoratieve
rand met kralen of bolletjes-

,LNQEIEJCRHKANPACAHO
LANIJANCAJO
CKA@GKLAN

franje. Mooi is nu ook nog
heel voordelig want u krijgt
tijdelijk 20% korting op alle
D’imago rolgordijnen!
Korting geldt niet voor meten
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en monteren.
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HARMSEN
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Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo.Tel. 0575-464000
www.harmsenvakschilders.nl

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

Berendsen Drempt
verkoop en plaatsing

van doorsteek omheining
vierkante en ronde palen

Elektrische afrastering
Verkoop • Reparatie • Omheiningen • Paardestallen
Dealer van HOTRA EN IFOR WILLIAMS

• Paardentrailers • Aanhangwagens • Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw • Onderdelen •
Reparatie alle merken trailers
Hoefkensestraat 16a, Drempt
Telefoon (0313) 47 63 11, Mobiel 06 53842907

Vanaf half september starten wij weer met een nieuwe danscursus

STIJLDANSEN
voor TIENERS & PAREN.
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VEILINGHUIS "DE ATLAS B.V."
TE DEVENTER

Steenderen, Almen en Hengelo

KAPITALE KUNST ANTIEK EN INBOEDEL VEILING.
Afkomstig uit div. nalatenschappen en verdere inbreng. Geveild worden 17e, 18e en 19e eeuwse meubelen w.o. Seize cilinderbureau,
Empire kabinet, 18e eeuwse porseleinkast, div. bureau's, 18e eeuwse apothekerskast, 18e en 19e eeuwse kussenkasten, Biedermeier
banken, eethoeken en chaisse longue, eetkamertafels, commodes,
Een aantal nieuwe lederen meubelen, enz.

SCHILDERIJEN EN AQUARELLEN O.A.:
E. Ydema, W.G.F. Jansen, N. Bastert, J.J. v/d Sande-Bakhuijzen,
H. Heuff, J. v. Vuuren, A. La Riviere, A. Verhoesen, S. Maris,
A.J. v. Prooyen, W.C. Ripp, A.J. Zwart, T. Offermans, Jan Knikker II,
G. v/h Net, Th. Goedvriend, X. Munninghof, W. Berkers enz.
Een aantal klokken o.a. Friese staart en stoelklokken, tafelpendule,
klokstellen enz.
Div. pianos en een vleugel, Enkele globe's, Een likeurkelder, Een collectie antieke wapens, 18e en 19e eeuws Chinees, Japans en europees porselein.
Een coll. plateel, een coll. kristal en glas.
Gouden en zilveren sieraden en gebruiksvoorwerpen, w.o. een fraaie
collectie 18e en 19e eeuws zilver o.a. Amsterdams en Rotterdamse
theebussen, tabaksdozen, tasbeugels, serviezen, suikerstrooiers,
odeurflacons en snuifdoosjes, dienbladen, kandelaars, broodmanden en soezenschalen, een zeer fraaie coll. exclusieve sieraden.
Een verzameling speelgoed o.a. div. poppen, Schuco auto's, Dinky
Toys, fornuis, wandel- en poppenwagens, serviesjes, poppenhuis,
pakhuizen, wiegje, kermispaard en modelboten.
Een aantal antiek bronzen sculptures.
Een collectie oosterse tapijten, w.o. een aantal oude tapijten.
Een aantal kristallen kronen, koperen bolkronen, gietijzeren tuinvazen en zeer veel kleingoed.

KIJKDAGEN
vrijdag
zaterdag
zondag

31 augustus
1 september
2 september

10.00-21.00 uur
10.00-17.00 uur
10.00-17.00 uur

VEILINGDAGEN 3 T/M 7 september aanvang 19.00 uur.
DINSDAG
4 september schilderijen.
WOENSDAG 5 september goud, zilver en juwelen

Mr. H.F. de Boerlaan 21107
7411 AJ Deventer
Tel. 0570-627666
www.veilinghuisdeatlas.nl

LAST VAN
WESPEN?
Bel voor snel verwijderen

Inschrijving- en informatieavonden:
Almen
Hengelo Gld.
Steenderen
Zondag 2 en
maandag 10 september
van 19.00 tot 20.00 uur
in zaal

Woensdag 5 en 12
september
van 19.00 tot 20.00 uur
in zaal

“De Seven Steenen” “De Nieuwe Aanleg”

Vrijdag 7 en 14
september
van 19.00 tot 20.00 uur
in zaal

“Wolbrink”

Telefonische inschrijving op werkdagen van 17.30 en 19.30 uur op tel. nr. 0575 - 572462
Inschrijfgeld € 5,00 p.p.

BLOEMSCHIKLESSEN

houdt ten overstaan van deurwaarder A.M.C. van den Bos, H.J.
Jansen en Kersten te Deventer een:

VEILINGHUIS "DE ATLAS B.V."

in de plaatsen:

EJJAJ%QEO AJPAN% &EOKJ@AN@AAHR=JKQS AJPAN% &

Dirk van der Houwen
uw
voor Vorden
en omgeving
Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl

tussen 8.00 en 10.00 uur

O.B.S.
Tel. 0575-553283
of
Mob. 06-51106955

We beginnen
half september weer
met bloemschiklessen.
Opgave nog mogelijk,
VOL = VOL

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

Inname van:

Tevens verkoop van:

• schoon puin

• ophoogzand

• puin/zand

• zwarte grond

• bouw- en sloopafval

• gebroken puin

• asbest

(dubbel verpakt in plastic)
GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20
• ook op zaterdag •
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€ 3.950,-

€ 9.950,-

€ 9.950,-

NU

NU

NU

€ 3.450,-

€ 8.750,-

€ 8.950,-

Specialist
exclusief specialist
Voor
al uwintegelwerk,
integelwerk
exclusieve
werken en natuursteen
en natuursteen

Peugeot 205 1.4 GENERATION

Peugeot 206 1.4 Pop-Art

Peugeot 206 1.4 Pop-Art

63.124 km. 3-drs. grijs met. 05-1998

74.069 km. 3-drs. grijs met. 06-2004

28.983 km. 3-drs. blauw met. 08-2004

€ 8.950,-

€ 4.250,-

€ 16.950,-

NU

NU

NU

€ 7.950,-

€ 3.750,-

€ 15.950,-

Peugeot 206 1.6-16v GENTRY

Peugeot 206 1.9 XTD

Peugeot 206 1.6-16v CC R.Garros

110.160 km. 3-drs. grijs met. 02-2001

217.415 km. 3-drs. blauw met. 12-1999

37.293 km. 2-drs. groen met. 04-2003

GEZOCHT: TEGELZETTER
Wij hebben per direct plaats voor een tegelzetter of een gemotiveerde
alleskunner die bereid is zich om te laten scholen tot tegelzetter.
Onze werkzaamheden bevinden zich, over het algemeen, binnen een straal
van ca. 30 km. rondom Vorden. Wij werken met een jong team van 8
enthousiaste vakmensen.

DEMO

€ 29.750,-

€ 27.450,-

NU

NU

NU

€ 19.250,-

€ 28.750,-

€ 26.450,-

Peugeot 207 CC Feline 1.6-16v Turbo

Peugeot 207 CC premiere 1.6-16v VTi

Peugeot 207 XS Pack 1.4-16v VTi
250 km. 3-drs. zwart met. 07-2007

150pk

1.100 km. 2-drs. grijs met. 06-2007

4.000 km. 2-drs. zwart met. 04-2007

DEMO

€ 11.250,-

€ 11.950,-

NU

NU

NU

€ 22.990,-

€ 9.950,-

€ 10.950,-

Peugeot 207 SW XS Premiere 1.6-16v
400 km. 5-drs. grijs met. 08-2007
VTi

Peugeot 307 XR 1.6-16v

€ 15.450,-

€ 14.950,-

NU

NU

NU

€ 11.950,-

€ 13.950,-

€ 13.450,-

62.518 km. 5-drs. blauw met. 10-2003

50.000 km. 5-drs. grijs met. 02-2003

De Houtwal 4
7251 MK Vorden

Peugeot 307 XS 2.0-16v

€ 16.950,-

€ 16.950,-

NU

NU

NU

€ 14.250,-

€ 14.950,-

€ 15.450,-

Peugeot 307 SW Pack 1.6-16v

Peugeot 307 SW Pack 1.6-16v

Peugeot 307 SW 1.6-16v

103.510 km. 5-drs. grijs met. 01-2004

79.667 km. 5-drs. grijs met. 05-2003

60.000 km. 5-drs. grijs met. 01-2003

€ 16.950,-

€ 16.950,-

€ 18.450,-

NU

NU

NU

€ 15.950,-

€ 14.950,-

€ 17.450,-

Peugeot 307 SW Pack 1.6-16v

Peugeot 307 SW Pack 2.0-16v

Peugeot 307 SW Pack 2.0-16v

89.000 km. 5-drs. grijs met. 09-2003

102.225 km. 5-drs.zwart met. 09-2003

84.173 km. 5-drs. zwart met. 03-2004

€ 4.450,-

€ 5.950,-

€ 24.750,-

NU

NU

NU

€ 3.950,-

€ 5.450,-

€ 22.750,-

Peugeot 406 SL 1.8-16v

Peugeot 406 SR 1.8

Peugeot 407 SW XR 1.8-16v Pack

155.000 km. 4-drs. groen met. 01-1996

114.348 km. 4-drs. grijs met. 08-1999

73.000 km. 5-drs. blauw met. 10-2004

€ 30.950,-

€ 34.950,-

€ 46.950,-

NU

NU

NU

€ 29.950,-

€ 31.950,-

€ 44.950,-

Peugeot 407 SW XS Pack 2.0-16v HDiF
RT3 Nav. 32.098 km. 5-drs. grijs 06-2005

Peugeot 407 SW XS Pack 3.0 V6 24V
Aut. 59.900 km. 5-drs. grijs met. 01-2005

Peugeot 407 Coupé 3.0 V6 24V Feline
Aut. 19.000 km. 2-drs. grijs 03-2006

€ 15.950,-

€ 13.950,-

NU

NU

€

€ 12.950,-

6.950,-

Peugeot 607 Pack 2.2-16v Automaat

Peugeot Partner 170C 1.9 Pack Avantage

128.000 km. 4-drs. blauw met. 03-2001

48.25300 km. 4-drs. blauw 01-2003

Peugeot Partner XT 2.0 HDi 90pk MPV
airco 107.823 km. 4-drs. grijs met. 04-2003

€ 22.500,-

€ 4.450,-

€ 49.950,-

NU

NU

NU

€ 21.950,-

€ 3.950,-

€ 45.950,-

Peugeot Boxer 330 L2 H1 2.2 HDi
4.200 km. 5-drs. wit 05-2007
120pk Plus

E-mail:
bultentegelbedrijf@hetnet.nl

76.401 km. 5-drs. blauw met. 01-2003

€ 16.250,-

€ 13.950,-

Telefoon 0575-551851
Fax 0575-554390

70.634 km. 5-drs. grijs met. 07-2001

€ 12.950,-

Peugeot 307 XS 1.6-16v

Heb je interesse?
Neem dan contact op met Marcel Bulten. Tel. 0575-551851

Peugeot 307 XT 1.6-16v

125.000 km. 3-drs. rood met. 01-2002

Peugeot 307 XS 1.6-16v

Wij bieden: - mogelijkheden tot scholing
- een bedrijfsauto t.b.v. woon-werkverkeer
- salaris, afhankelijk van ervaring en prestatie en vrije dagen
conform de bouw c.a.o.

Daihatsu Gran Move 1.5i 16V EFI

Fiat Ducato 2.8 TDI Flair 7100i

88.800 km. 5-drs. rood met. 11-97

65.000 km. 2-drs. wit 07-1997

GRONDWERKEN B.V.
ROMAS
Grondwerken BV

Wegens uitbreiding van ons materieel zoeken wij:

is een jong en
dynamisch bedrijf
dat werken uitvoert
in de grond-, wegen waterbouwsector
in binnen- en
buitenland.

Mobiele kraanmachinist G.W.W.
en een

Rupskraanmachinist G.W.W.
Wij bieden:
• afwisselende werkzaamheden op projecten in
binnen- en buitenland
• werken met een uiterst modern machinepark
• prettige sfeer en goede arbeidsomstandigheden
• arbeidsvoorwaarden conform CAO bouwbedrijf

Prijs- en drukfouten onder voorbehoud

6 of 12 maanden BOVAG-garantie • Onderhoudsbeurt volgens fabrieksschema • APK gekeurd • Gegarandeerde kilometerstand • Voldoet aan de Peugeot Kwaliteitsnorm • Landelijk servicenetwerk • Gebruik van originele onderdelen

Wij vragen:
•
•
•
•
•

Kijk ook op: www.ridderhof.peugeot.nl

A U TO R I D D E R H O F
Molenenk 2 7255 AX HENGELO Gld.
TEL. 0575 - 46 19 47

enthousiaste machinisten met minimaal 5 jaar ervaring
affiniteit met baggerprojecten
goede contactuele eigenschappen
verantwoordelijkheidsbesef
geen '9 tot 5' mentaliteit

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.

Sollicitaties kunt u richten aan: ROMAS Grondwerken BV • Afd. Personeelszaken

Geopend: ma.-do. 08.00-18.00u. vrij. 08.00-20.00u. za. 09.00-16.00u.

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN
en ZONWERING

SHOWROOM:
openingstijden

dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur
zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
’s avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)
Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax:
(0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl
VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL A1 shop
Hörmann garagedeuren
Zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding
Veranda’s

Saturnusweg 4e • 6971 GX Brummen

Een lekker eitje van uw
eigen gezonde kippen?

Veevoederhandel
H. Vlogman
Zutphenseweg 125
7251 DP Vorden
Tel.(0575) 552959

professionele voeding voor dieren

Kippen hebben goede
voeding nodig, om gezond
te blijven. En een gezonde
kip legt met regelmaat een
lekker ei.
Daarom bij ons verkrijgbaar:
730 Garvo volledig legmeel of
731 Garvo volledige legkorrels

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

0900-0767

5 eurocent p.m.

Jaargang 3
Nr. 35, 28 augustus 2007
Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.
(Griffie/raad en de afdelingen
Maatschappelijke ontwikkeling,
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo Gld.
(B en w, directie, bouwen en milieu,
APV/bijz. wetgeving, brandweerzaken
en de afdelingen Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Financiën en belastingen, Openbare werken, Bestuursen managementondersteuning en
Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)
calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer: 28 51 04 497

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

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Recreatie en toerisme, Communicatie,
voorlichting en promotie, Openbare orde
en veiligheid, Handhaving, Algemeen
Juridische en Bestuurszaken en
Dualisering
Wethouder Ab Boers
Financiën en belastingen, Personeel en
organisatie, Facilitaire ondersteuning,
Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid
Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis
Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,
Informatisering en automatisering,
Wet maatschappelijke ondersteuning,
Volksgezondheid

Open Monumentendag 2007 in Bronckhorst
9 september
Ook dit jaar doet de gemeente
Bronckhorst weer mee aan de
landelijke Open Monumentendag.
Het Comité Open Monumentendag
Bronckhorst heeft een afwisselend
programma samengesteld. Het
thema is: 'Monumenten van de
twintigste eeuw, 1900-1965'.
Hiervoor zijn op zondag 9 september a.s. vanuit vier locaties, tussen
10.00 en 17.00 uur, verschillende
activiteiten.
• Startplaats 1 is Steenderen bij het
Aviko-kantoor op de Burgemeester Smitstraat 10. Hier vindt om
10.00 uur de officiële opening
plaats door burgemeester Henk
Aalderink. Vanaf dit startpunt is
een prachtige fiets-/autoroute
uitgezet langs diverse, bij het
thema passende, monumenten.
Uniek is de openstelling van het
gemaal op de IJsseldijk bij
Bronkhorst (zie foto).
• Startplaats 2 is het VVV-kantoor in
Vorden (Kerkstraat 1b). Vanaf hier
is een bijzondere wandeling (of
fietstocht) uitgezet langs de zeer
fraaie villa's uit het begin van de
vorige eeuw. Hierbij zijn prachtige
voorbeelden van het 'nieuwe
bouwen' te zien. U kunt uw bezoek
aan Vorden uitbreiden met een
bezoek aan de Pierre Cuypers
Manifestatie in Kranenburg. Het
gaat hierbij om de kerk/het
museum voor Heiligenbeelden
met de Cuypersexpositie, de pastorie (met expositie), het processiekapelletje en de grafkapel.
• Startplaats 3 is Galerie 1880 aan
de Hummeloseweg in LaagKeppel. Hier vertrekt een
wandeling langs een aantal
bijzondere panden uit het begin
van de vorige eeuw. Prachtige
voorbeelden zijn natuurlijk De
Gouden Leeuw, de Oude Pastorie,

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.

villa De Karekiet en een aantal
fraai gerestaureerde panden in de
Dorpsstraat. Vanaf de Rijksweg,
bereikbaar via een klein paadje,
ligt het van oorsprong 18e eeuwse
sluiscomplex. Dit object met
unieke draaibrug is in 2006 geheel
gerestaureerd en is enig in zijn
soort in Gelderland. Speciaal op
deze Open Monumenten(zon)dag
wordt de draaibrug voor belangstellenden gedemonstreerd. Een
niet te missen gelegenheid om dit
monument van ambacht en
techniek in bedrijf te zien!
• De 4e startplaats is het onlangs
op de nieuwe locatie geopende
museum Smedekinck aan de
Pluimersdijk 5 in Zelhem. Hier is
een expositie te zien over
monumenten die het dorp Zelhem
vroeger rijk was. Veel is in de
huidige dorpskern verdwenen.
Voorts vertrekt van hieruit een
fiets/auto-route naar Wolfersveen
waar het unieke badhuis
(Rijksmonument) op landgoed De
Baaksche Kamp speciaal vandaag
te bezichtigen is. Hier is ook een
expositie ingericht over de
ontginningsgeschiedenis van

september vervangen door
ondergrondse containers. Verder is
de bovengrondse textielinzamelvoorziening in de dorpen verplaatst
naar deze locaties!

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.

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

Gemaal Bronkhorst

dit gebied en de smalspoorlijn.
Het Christelijk Mannenkoor Zelhem
treedt tijdens deze Open Monumentendag op diverse locaties in de gemeente Bronckhorst op. Het koor is

Smederij Oldenhave Vorden 8 september geopend
Bij Smederij Oldenhave in Vorden
worden op zaterdag 8 september
a.s. vele technische ambachten
gedemonstreerd, waaronder
smeden, glas in lood zetten, koper
slaan, rietdekken en steenhouwen.
Al deze ambachten zijn belangrijk
tijdens restauratieactiviteiten.
Zet de Open Monumentendag op
9 september nu meteen in uw
agenda!

Speciale lezing Open Monumentendag
6 september a.s.
Onder de titel 'Jugendstil in
Achterhoek en Liemers' geeft de
Doetinchemse architect Ir. H.J.L.
Ovink als opwarmertje voor de
Open Monumentendag Bronckhorst 2007 (9 september a.s.) een
lezing op 6 september a.s. Via
fraaie voorbeelden geeft hij een
beeld van deze bouwstijl die de
voorloper is van het nieuwe bouwen. De bijeenkomst vindt plaats
in zaal Leemreis, Spalstraat 40,
Hengelo Gld. en begint om 20.00
uur. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De toegang is
gratis. Het Comité Open Monumenten Dag Bronckhorst organiseert de avond in samenwerking

met de Historische Vereniging
Steenderen, de Vereniging OudVorden, de Oudheidkundige
Vereniging Salehem, de Historische Vereniging Hengelo en de
Historische Vereniging Stad en
Ambt.

Villa De Karekiet in Laag-Keppel

Nieuwe afvalcontainers voor glas en drank-/sappakken in Velswijk en Halle

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

Gemeenteraad bereiken?

te horen bij de opening om 10.00 uur
in Steenderen, bij het oude gemaal
in Bronkhorst om 11.30 uur, bij het
Sluiscomplex in Laag-Keppel om
14.15 uur, bij kasteel Keppel in
Laag-Keppel om 15.00 uur en bij de
afsluiting van de dag omstreeks
16.15 uur bij museum Smedekinck
in Zelhem.

Het milieuparkje in Hengelo waar u glas,
textiel, drank-/sappakken en papier
gescheiden in kunt leveren

Sinds deze week staan in Halle en
Velswijk nieuwe containers voor glas
en drank-/sappakken. In Velswijk
staan deze op de Velswijkweg (circa
100 meter uit de bebouwde kom bij
het rioolgemaal). De oude locatie
(schuin tegenover de school) is
opgeheven. In Halle staan ze op de
Dorpsstraat (parkeerplaats bij
Nijhof). Voor glas zijn op beide
locaties al de nieuwe ondergrondse
containers geplaatst. De drank-/
sappakkencontainers zijn nog
bovengronds en worden medio

Overige locaties milieuparkjes in
Bronckhorst:
In de kernen Hummelo, Hengelo
Gld., Zelhem en Steenderen kunt u
hier vier afvalsoorten kwijt: glas,
zuivel-/sappakken, textiel en papier.
In de kleinere kernen gaat het over
het algemeen om glas en drank-/
sappakken.
• Achter-Drempt (parkeerplaats
begraafplaats op de Zomerweg)
• Baak (tussen groenstrook Vordenseweg-Van der Heijdenstraat)
• Bronkhorst (parkeerterrein
Onderstraat)
• Hengelo Gld. (parkeerterrein hoek
Spalstraat/Kastanjelaan)
• Hoog-Keppel (bij het sportcomplex op de Monumentenweg)
• Hummelo (parkeerterrein hoek
Dorpsstraat/Heeckerenweg)
• Keijenborg (parkeerplaats
voetbalvelden Past. Thuisstraat)

• Kranenburg (Eikenlaan)
• Laag-Keppel (parkeerterrein Oude
Zutphenseweg)
• Olburgen (ingang dorp aan de
Olburgseweg)
• Steenderen (parkeervakken
H. Addinkstraat)
• Toldijk (speelplaats Russerweg)
• Varssel (bij de school aan de
Zelledijk)

• Veldhoek (sporthal Veldhoek op de
Varsselseweg)
• Voor-Drempt (Dreef nabij nr. 1)
• Vorden (achter Super de Boer en
op de kruising HoetinkhofDr. Lulofsweg)
• Wichmond (Baron van der
Heijdenlaan)
• Zelhem (parkeerterrein
Stationsplein/Kerkweg)

Waar u aan moet denken bij inleveren
Dat wat in de bovengrondse containers mocht, mag nu in de ondergrondse containers. Maar wilt u ook rekening houden met de volgende belangrijke regels:
• zet niets naast de inworpzuilen: geen dozen of plastic zakken. Laten we
samen de omgeving schoon houden
• glas: waar mogelijk op kleur gescheiden. Dit is belangrijk voor de
recyclingsmogelijkheden
• papier: prop geen kartonnen dozen in de container. Deze zetten binnen
direct weer uit en veroorzaken dan verstopping. Kartonnen dozen
alleen gescheurd in stukken in de container doen. Tip: bewaar oud
papier in een plastic krat, waar u uw boodschappen ook weer in mee
naar huis kunt nemen
• sap- en zuivelpakken: dit zijn de kartonnen verpakkingen van sappen en
zuivelproducten waar aan de binnenkant een pastic of aluminium folie
zit. Plastic doppen van deze pakken horen in de grijze container. Plastic
flessen en blikjes horen hier ook niet in thuis

Naturalisatiedag
Op 24 augustus was in Nederland voor de
tweede keer de landelijke Naturalisatiedag. In
Bronckhorst kregen negen nieuwe Nederlanders die dag hun Nederlanderschap. In totaal
waren 27 mensen aanwezig bij de happening
die in kasteel Vorden plaatsvond, waaronder
familieleden, enkele andere inwoners die
eerder dit jaar hun Nederlanderschap kregen,
twee medewerkers van de gemeente en locoburgemeester Ab Boers die de ceremonie
leidde. Na het 'officiële' gedeelte was er een
rondleiding door het kasteel. De nieuwe
Nederlanders zijn onder andere afkomstig uit
de voormalige Sovjet Unie, Filipijnen, Irak,
Georgië en Frankrijk. Ze gingen naar huis met
een Bronckhorst-pakket met onder meer informatie over de gemeente, een Bronckhorst-

paraplu voor het soms regenachtige weer in
ons land en een uitnodiging voor de Castle fair
die op het terrein rond het kasteel plaatsvond.

B en w stellen subsidie beschikbaar voor
voorlichting door HALT in onderwijs
B en w hebben besloten iets meer dan 10.000
euro subsidie beschikbaar te stellen aan
HALT Gelderland voor het geven van
voorlichting aan het Bronckhorster basis- en
voortgezet onderwijs in 2008. De voorlichting
door HALT is erop gericht jeugdcriminaliteit
tegen te gaan en bestaat uit zes lesmodules
die een HALT-medewerker verzorgt,
waaronder: jeugdcriminaliteit, normen en
waarden, groepsdruk, gevolgen van gedrag
en pesten via internet en mobiele telefoon.
De meeste lessen worden gegeven aan de
hoogste groepen van het basisonderwijs

omdat jongeren op die leeftijd het best te
beïnvloeden zijn. In de lessen komt naar
voren wat de gevolgen zijn van crimineel
gedrag. HALT legt de nadruk op de keuzes en
beslisprocessen die jongeren in concrete
situaties hebben. De laagdrempelige manier
van voorlichting sluit aan bij hun interesses.
Alleen voorlichting kan crimineel gedrag niet
voorkomen maar het is wel een goed
hulpmiddel. De inzet van deze voorlichting is
een onderdeel van het gemeentelijke jeugdbeleid. Ook in voorgaande jaren subsidieerde
de gemeente Bronckhorst HALT-lessen.

Sirenetest
Iedere eerste maandag van de maand om
12.00 uur zijn de sirenes te horen in heel Nederland. Dus ook in de gemeente Bronckhorst.
De sirenes geven dan één luid alarm dat 1 minuut en 26 seconden te horen is. Omdat het
om een test gaat, hoeft u geen actie te ondernemen. Het maandelijkse alarm heeft tot doel
het landelijke waarschuwings- en alarmeringsstelsel te testen. Het is belangrijk dat u
als burger bekend bent met het sirenegeluid
en weet wat u moet doen als de sirene gaat in

geval van een ramp: 'Ga direct naar binnen,
sluit ramen en deuren en zet de radio of TV op
omroep Gelderland'. Via deze omroep wordt u
op de hoogte gehouden van de ramp en ontvangt u zonodig instructies. Op maandag
3 september a.s. is de eerstvolgende sirenetest. Meer informatie over hoe u zich
kunt voorbereiden op een ramp? Kijk op
www.bronckhorst.nl  wonen  rampen en
calamiteiten

Gemeente organiseert op 18 september volgende
Wmo-bijeenkomst voor organisaties en vertegenwoordigers
van cliënten

Op 18 september a.s. organiseert de
gemeente een vervolg Wmo-bijeenkomst voor organisaties op het
gebied van de Wet maatschappelijke
ondersteuning en vertegenwoordigers van cliënten. De bijeenkomst
is van 19.30 tot 22.00 uur in het
Dorpscentrum in Vorden. De avond
is voor genodigden en zij hebben
onlangs een uitnodiging van de
gemeente ontvangen. Mocht u
onverhoopt geen uitnodiging hebben
ontvangen maar wel een organisatie
zijn die met de Wmo werkt of Wmocliënten vertegenwoordigt, dan kunt
u zich nog opgeven tot 31 augustus
a.s. bij mevrouw M. Ankoné van de
afdeling Maatschappelijke
ontwikkeling van de gemeente,
tel. (0575) 75 04 85 of e-mail:
m.ankone@bronckhorst.nl. De
avond is een vervolg op de
bijeenkomst van 5 juli jl. en staat
in het teken van het verder ontwikkelen van de Wet maatschappelijke
ondersteuning in Bronckhorst.
Hoe gaan we samen met professionele organisaties, vrijwilligers en

Wat is de Wmo ook alweer?
In de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo; ingegaan op
1 januari 2007) zijn de Welzijnswet, Wet voorzieningen gehandicapten en
onderdelen van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (vooral de
huishoudelijke verzorging) samengebracht. Het belangrijkste doel van de
Wmo is: meedoen in de maatschappij! Dat moet voor iedereen kunnen
gelden. Voor jong en oud, voor mensen met en zonder een beperking. De
gemeente helpt u op verschillende manieren om mee te doen. Eén daarvan is het geven van informatie en advies. Voor speciale groepen kan de
gemeente ook individuele voorzieningen regelen. Meedoen is immers
voor bepaalde groepen, zoals mensen met een beperking of een
chronisch psychisch en/of psychosociaal probleem niet vanzelfsprekend.
Bij het Wmo-loket in het gemeentehuis kunt u terecht voor informatie,
advies en voorzieningen als woningaanpassing, een rolstoel of
vervoersvoorziening en huishoudelijke hulp.
inwoners en hun vertegenwoordigers de uitgangspunten van de
Wmo verder invullen, wat zou de rol
van de gemeente en inwoners
(cliëntenraad) kunnen/moeten

zijn etc. Het is een interactieve
bijeenkomst, waarbij wordt
uitgegaan van concrete voorbeelden
en situaties.

Wilt u alles weten
over de bouw van
het nieuwe
gemeentehuis?
Kijk regelmatig op
www.bronckhorst.nl voor de laatste
informatie. Maar natuurlijk
publiceren we op deze gemeentepagina's ook over de vorderingen
rond de bouw van het nieuwe
gemeentehuis van waaruit we u
vanaf 2010 van dienst zullen zijn.

De eerste schetsen van de nieuwbouw

Rijvaardigheidsritten gaan weer van start
In de gemeente Bronckhorst
organiseren de welzijnsorganisaties voor ouderen met de ouderenbonden in samenwerking met Veilig
Verkeer Nederland (VVN) weer de
jaarlijkse rijvaardigheidsritten voor
mensen van 50 jaar en ouder. Deze
vinden dit jaar plaats in Vorden op
25 september in het Dorpscentrum.
Inwoners van de gemeente
Bronckhorst kunnen zich voor deze
rijvaardigheidsrit inschrijven bij
Welzijn Ouderen in Vorden,
Nieuwstad 32, tel. (0575) 55 34 05.
De rijvaardigheidsrit is bedoeld om
ouderen inzicht te geven in het eigen
verkeersgedrag. Ze krijgen
vrijblijvend advies over eventuele
verbeteringen in het rijgedrag. In
een ontspannen sfeer gaan de
rijinstructeurs met de deelnemers,
die zich voor deze rit hebben
opgegeven, ongeveer een half uur
rijden in hun eigen auto. Het gaat
daarbij niet om een examen of test.

Aansluitend kunnen deelnemers
een oog- en een reactietest doen.
Ook is een theoretisch gedeelte in
het programma opgenomen om de
kennis over verkeersregels en
verkeersborden op te vijzelen. Dit
gedeelte wordt verzorgd door Veilig
Verkeer Nederland (VVN).
De rijvaardigheidsrit 50+ is kortom
een gevarieerde bijeenkomst waarin
vele aspecten van verkeersveiligheid
aan bod komen. Afhankelijk van het
aantal aanmeldingen kunt u een
voorkeur aangeven voor de ochtend
of de middag. De kosten bedragen
€ 12,50. Voor meer informatie over
deze rijvaardigheidsritten kunt u
terecht bij de coördinator van
Welzijn Ouderen Vorden, mevrouw
Louise van Uden-Te Woerd,
tel. (0575) 55 34 05.
Verder is op 16 oktober a.s. in Zelhem een voorlichtingsmiddag voor
scootmobielgebruikers en vindt in
november verkeersvoorlichting
plaats in Hummelo/Keppel/Steenderen. In de komende periode vindt
u op deze gemeentepagina meer
informatie over dit soort verkeersactiviteiten. Iedere burger in de
gemeente Bronckhorst van 50 jaar
en ouder kan aan deze verkeersactiviteiten deelnemen.

Vraag compostmeesters advies
tijdens open dag
Heeft u begin dit jaar een gratis
compostvat besteld en bent u
inmiddels aan het composteren
geslagen of gaat u daar binnenkort
mee beginnen? Heeft u een vraag
over composteren of over de
werking van het compostvat, kunt u
wel wat tips gebruiken? Tijdens de
open dag op 8 september zijn twee
compostmeesters aanwezig in het
gemeentekantoor om u van dienst
te zijn. U vindt ze bij de afdeling
Veiligheid, vergunningen en
handhaving. Verder verloten we die
dag nog 10 compostvaten onder de
aanwezigen!

Gratis compostvat voor nieuwe
inwoners
Inwoners die na de bestelronde
van de gratis compostvaten in
Bronckhorst zijn komen wonen,
biedt de gemeente de mogelijkheid alsnog een gratis compostvat
te krijgen. Zij kunnen hiervoor
contact opnemen met de afdeling
Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 02 50.
De gemeente heeft 125 vaten
beschikbaar voor nieuwe
inwoners, dus zolang de voorraad
strekt!

Laatste kans! Fotowedstrijd Kinderen in Bronckhorst
Doet u mee aan onze fotowedstrijd
Kinderen in Bronckhorst, waarmee
de 10 mooiste, grappigste,
ontroerendste of gekste foto's van
situaties in Bronckhorst waarin uw
kind, kleinkind, oppaskind,
buurtkind verzeild is geraakt, een
opvallende plek krijgen in de
nieuwe, full colour gemeentegids

2008/2009 die in heel Bronckhorst
huis aan huis wordt verspreid?
Daarnaast ontvangen de
10 winnaars ieder een cadeaubon
van 25 euro. U kunt uw foto(s)
inzenden tot 31 augustus 2007.
Tijdens de open dag van de gemeente op 8 september maken we bekend
wie de gelukkigen zijn. De voorwaar-

den voor de fotowedstrijd vindt u op
onze website.
Vragen?
Heeft u nog vragen, belt u dan naar
de afdeling Communicatie, tel.
(0575) 75 04 68.

Abonnement op de vergaderstukken van de raad
Wilt u iedere maand de vergaderstukken van de gemeenteraad ontvangen, dan kan dat. Een digitaal abonnement is kosteloos. Een postabonnement kan ook, daarvoor betaalt u
€ 50,- per jaar. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar griffie@bronckhorst.nl of te bellen met de griffie (0575) 75 05 43.De vergaderstukken kunt u ook inzien bij de
openbare bibliotheken van Hengelo Gld., Vorden en Zelhem.

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, 23e halve marathon van Doetinchem, wegwedstrijd over diverse wegen in de
gemeente, 28 oktober 2007 van 11.00 tot 14.00 uur, atletiekvereniging Argo
• Bronckhorst, plaatsen sandwichborden voor Humstee- en Piratenfeest 2008, 29 september
t/m 27 oktober 2008, stichting Humstee
• Bronckhorst, plaatsen sandwichborden voor trekkertrek 2008, 19 mei t/m 19 juni 2008,
stichting Humstee
• Halle, zaal Nijhof, rommelmarkt, 11 november 2007 van 10.00 tot 16.00 uur, Notmai Producties
• Hummelo, Zelhemseweg 16, rommelmarkt, 9 september 2007 van 10.00 tot 16.00 uur,
G.E.J. Oosterink
• Toldijk, Humsteefeest met live muziek op 27 oktober 2007 van 20.30 tot 01.30 uur en Hollandse
muziekmiddag op 28 oktober 2007 van 14.30 tot 21.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent,
diverse verkeersmaatregelen, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, stichting Humstee
• Vorden, buurtfeest en afsluiten De Boonk, tussen Het Elshof en De Bongerd, 15 september
2007 van 12.00 tot 24.00 uur, buurtvereniging De Boonk
• Wichmond, Broekweg, ledenfeest met live muziek, tijdelijke gebruiksvergunning tent,
13 oktober 2007 van 20.00 tot 01.30 uur, Jong Gelre afdeling Vorden-Warnsveld
• Zelhem, straatfeest en afsluiten Asterstraat, 15 september 2007 van 12.00 tot 23.00 uur,
buurtvereniging Asterstraat
• Zelhem, Pikgatconcert, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 15 september 2007 van
19.00 tot 23.00 uur, Wolfershuus Susebeek
Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.

Bouwvergunningen
•
•
•
•
•

Drempt, Kerkstraat 93, bouwen schuur
Halle, Dorpsstraat 2, vergroten autogarage
Vorden, Hoetinkhof 80, uitbreiden woning
Vorden, Wildenborchseweg 19, bouwen serre
Zelhem, Resedastraat 4, bouwen carport

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Laag-Keppel, Jan de Jagerlaan 5, vrijstelling voor het bouwen van een vrijstaande woning en
wegens het overschrijden van de toegestane hoogte, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid
opgenomen in het geldende bestemmingsplan 'Keppel'
Het bouwplan ligt van 30 augustus t/m 26 september 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Baak, Dambroek 21, voor de bouw van een bedrijfshal met kantoor, geldend bestemmingsplan
'Bedrijventerrein Baak 1991'
Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 30 augustus t/m
10 oktober 2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hummelo, Torenallee 6, vrijstelling bouwen schuurtje en wegens bouwen buiten het
bestemmingsvlak, het betreft een vrijstelling van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Hummelo en Keppel'
Het bouwplan ligt van 30 augustus t/m 10 september 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u
een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.
Zienswijze indienen over de voorgenomen vrijstellingen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de voorgenomen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze
kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact
opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (artikel 15 en 19, lid 2) of
Ruimtelijke en economische ontwikkeling (artikel 19, lid 3).

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 20 augustus 2007:
• Drempt, hoek Zomerweg-Hulsevoortseweg, kermis met live muziek, optocht, vogelschieten en
volksspelen, tijdelijke gebruiksvergunning tent, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,
16 en 17 september 2007 tot 00.30 uur, stichting St. Willibrordus/de heer J.H.N. Hoppenreijs
• Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Hummelo, tijdelijke reclameaanduidingen voor Dremptse
kermis, 1 t/m 21 september 2007, Allez 4 kidz
• Zelhem, buurtfeest Goudsbloemstraat, 1 september 2007 van 18.00 tot 24.00 uur, mevrouw
S. Konink
• Zelhem, museum Smedekinck, folkloristische dag, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,
26 augustus 2007 van 11.00 tot 17.00 uur, oudheidkundige vereniging en museum Smedekinck
• Zelhem, De Toorn, buurtfeest, 1 september 2007 van 11.00 tot 01.30 uur, de heer K.A. Postema
• Steenderen, open dag, tijdelijke gebruiksvergunning, 29 september 2007 van 08.45 tot
14.30 uur, Friesland Foods Cheese Steenderen
Verzonden op 21 augustus 2007:
• Steenderen, manegeterrein Pr. Bernhardlaan, dressuur en springwedstrijden, ontheffing
artikel 35 Drank- en Horecawet, 2 september 2007 van 09.00 tot 18.00 uur, L.R.V. De Zevensteen/K.A. Kölzer
• Zelhem, buurtfeest, 1 september 2007 van 10.00 tot 01.30 uur, buurt Vincent van Goghstraat
• Halle, Dorpsstraat 11-13, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 2 september 2007 van
11.00 tot 20.00 uur, de heer C. Hitpass
• Hengelo Gld., Memelinkdijk 6, klootschiettournooi, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,
2 september 2007 van 14.00 tot 17.00 uur, buurtvereniging De Noabers
Verzonden op 22 augustus 2007:
• Halle, school- en volksfeest op 6 september van 19.00 tot 24.00 uur, 7 september van 13.00 tot
01.30 uur en 8 september 2007 van 11.00 tot 01.30 uur, loterijvergunning op 6 september 2007,
stichting Nijmansfeest
• Halle, Dorpsstraat 106, tijdelijke gebruiksvergunning tent, ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet, 2 september 2007, De Boldiek
• Hengelo Gld., Oude Varsselseweg 10, bruiloft, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 7 september
2007 van 20.00 tot 00.30 uur, E. Nuesink en F.C.A. Schurink
• Bronkhorst, Bronkhorster kermis op 5 september van 20.00 tot 00.30 uur, 6 september van
08.30 tot 00.30 uur en 7 september 2007 van 09.30 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning
tent, 6 september 2007, Schutterij Eendracht van Bronckhorst
Verzonden op 23 augustus 2007:
• Halle, perceel naast Wolfersveenweg 14 (rennerskwartier circuit De Kappenbulten, bromfietscross op 8 september van 09.00 tot 23.00 uur, 3 uurs cross en quad cross op 9 september van
09.00 tot 17.00 uur, tentfeest met muziek en tijdelijke reclame-aanduidingen op 7 september
2007 van 19.30 tot 01.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, Halse Motor en Auto Club
HALMAC/Knal- en trefbal commissie

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 23 augustus 2007:
• Velswijk, Kruisbergseweg 50, gedeeltelijk vernieuwen hobbyruimte, berging en stalling
• Zelhem, Pluimersdijk 5, bouwen bijenstal

Openbare bekendmakingen - vervolg
Reguliere bouwvergunningen

Verzonden op 17 augustus 2007:
• Hengelo Gld., Vloed 8, bouwen bijgebouw, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Rha, Prinsenmaatweg 10, vergroten ligboxenstal met een nieuwe ruimte voor een melkrobot
Verzonden op 22 augustus 2007:
• Steenderen, Covikseweg 2a, wijzigen varkensstal tot opslagruimte (houtopslag), verleend met
vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Cosmeastraat 2, gedeeltelijk vergroten twee fietsenstallingen bij de Looschool,
verleend met vrijstelling op grond van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 23 augustus 2007:
• Hummelo, Beatrixlaan 16, gedeeltelijk veranderen en vergroten berging
• Steenderen, Dr. Alfons Ariënsstraat 5, gedeeltelijk vergroten woning met vrijstaande berging,
verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Doesburgseweg 6, bouwen woning en kas, verleend met toepassing van artikel 50,
lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Recontructieplan Achterhoek en
Liemers
• Zelhem, Prinses Margrietstraat 7, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 1e fase

Verzonden op 17 augustus 2007:
• Vorden, Enzerinckweg 4, bouwen werkplaats en vervangende woning, verleend met vrijstelling
op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Gewijzigde bouwvergunningen

Verzonden op 17 augustus 2007:
• Zelhem, Hengeloseweg 4, veranderen kantoor in woning

Kapvergunningen

Verzonden op 23 augustus 2007:
• Toldijk, Lamstraat 18, vellen van één populier en vier iepen, geen herplantplicht
• Vorden, Enzerinckweg 4, vellen van diverse bomen, herplant verplicht: één inlandse eik of beuk
• Zelhem, hoek Bielemansdijks/Wolfersveenseweg, vellen van 300 lariksen, natuurlijke
verjonging

Sloopvergunningen

Verzonden op 23 augustus 2007:
• Vorden, Schuttestraat 26, slopen vijf schuren, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Boeninksteeg 4, slopen van een schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Korenweg 2, slopen schuurtjes, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen

• Drempt, in verband met de kermis is de Zomerweg, tussen de Roomstraat en de Veenweg,
van 15 t/m 17 september 2007 afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van het
bestemmingsverkeer. Voor het doorgaande verkeer geldt een omleidingsroute via de
Zomerweg, Roomstraat, Tellingstraat, Veenweg en Zomerweg. Verder zijn op 16 september
2007 van 12.00 tot 16.00 uur de Dubbeltjesweg, vanaf de bebouwde kom van Hoog-Keppel tot
de Kerkstraat, Kerkstraat, tussen de Veldweg en de Tellingstraat, Witte Hemelweg, Dreef,
Gildeweg, Braambergseweg, Tellingstraat, tussen de Kerkstraat en de Bronksestraat,
Veenweg, Binnenweg, Pastoor Blaisseweg, Molenweg, Bronksestraat, Hulsevoortseweg,
Zomerweg, tussen de Binnenweg en de Roomstraat, afgesloten voor alle verkeer, met
uitzondering van het bestemmingsverkeer. Er is een omleidingsroute via de Kerkstraat,
Veldweg, Eekstraat, Nieuwe Eekstraat, Hoefkensestraat en Zomerweg
• Halle, tijdens het school- en volksfeest van 6 september 19.00 uur t/m 9 september 2007
02.00 uur is de Halle-Nijmanweg, tussen de Lankerseweg en de Nijmansedijk, afgesloten voor
alle verkeer, behalve het bestemmingsverkeer
• Halle, in verband met motocrosswedstrijden is de Wolfersveenweg, tussen de Bielemansdijk
en Kuiperstraat, op 7 september van 16.00 tot 24.00 uur, op 8 september van 08.00 tot 24.00 uur
en op 9 september 2007 van 08.00 tot 24.00 uur, afgesloten voor alle verkeer, behalve het
bestemmingsverkeer
• Hengelo Gld., tijdens de warenmarkt op 26 augustus 2007 zijn de Spalstraat, Raadhuisstraat,
Kerkstraat, Ruurloseweg, vanaf de Spalstraat tot de Synagogestraat, van 06.00 tot 18.00 uur
afgesloten voor alle verkeer, behalve het bestemmingsverkeer
• Zelhem, tijdens het buurtfeest is De Toorn van 1 september 11.00 uur tot 2 september 2007
12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve het bestemmingsverkeer
• Zelhem, in verband met een buurtbarbecue is de Goudsbloemstraat op 1 september 2007 van
14.00 tot 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van het bestemmingsverkeer
• Zelhem, tijdens de folkloristische dag op 26 augustus 2007 van 10.00 tot 18.00 uur geldt op de
Pluimersdijk, tussen huisnummers 3 en 5, een parkeerverbod aan beide zijden van de weg
• Zelhem, tijdens het buurtfeest is de Vincent van Goghstraat, tussen het Verzet en de
Rembrandtstraat, van 1 september 09.00 uur tot 2 september 2007 14.00 uur afgesloten voor
alle verkeer, behalve het bestemmingsverkeer

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

Wegwerkzaamheden

• Wichmond, in verband met reconstructiewerkzaamheden is de Baron van der Heijdenlaan, van
huisnummer 7 tot het kruispunt Hackforterweg, van 3 september t/m 16 november 2007 of
zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer

Bestemmingsplannen
Onherroepelijk bestemmingsplan 'Buitengebied herziening
Rouwenoordseweg 12, Hummelo'
Het bestemmingsplan 'Buitengebied herziening Rouwenoordseweg 12' is onherroepelijk
geworden. Het plan heeft betrekking op de verhoging van de aanwezige straalverbindingstoren
op het perceel in Hummelo in verband met de uitzending van digitale televisiesignalen.
Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

Wet geluidhinder
Procedure en beleid hogere grenswaarden
Ruimtelijke plannen moeten worden getoetst aan de Wet geluidhinder. Deze wet bevat
voorkeurs- en grenswaarden voor de geluidbelasting als gevolg van wegverkeer, railverkeer en
industrie. Een geluidbelasting tot aan de voorkeurswaarde is altijd toelaatbaar. Een belasting
boven de grenswaarde is nooit acceptabel. Een belasting tussen de voorkeurs- en grenswaarde
is alleen na een afwegingsproces toelaatbaar. Deze afweging vindt plaats door het volgen van
een zogenaamde hogere waarde procedure.
Met het inwerkingtreden van de gewijzigde Wet geluidhinder per 1 januari 2007 is in veel gevallen
b en w bevoegd tot het vaststellen van een hogere toelaatbare geluidbelastingwaarde. Dit is een
verandering ten opzichte van de situatie vóór de wetswijziging toen voornamelijk de provincie bevoegd was tot het vaststellen van deze waarden. Om de besluitvorming op dergelijke verzoeken
tot een hogere waarde zoveel mogelijk op gelijke wijze te laten plaatsvinden, hebben b en w op
15 augustus 2007 daarvoor beleid vastgesteld.
Het beleidsdocument ligt van 30 augustus t/m 10 oktober 2007 tijdens openingstijden voor een
ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.
Het beleid treedt in werking op de dag na deze publicatie. Er staan geen rechtsmiddelen open
tegen dit besluit.

Wet milieubeheer
Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van
30 augustus t/m 10 oktober 2007 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van
artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Drempt, Rijksweg 42, voor het uitbreiden of wijzigen van een inrichting waarop het Besluit
Landbouw van toepassing is. De ingediende melding heeft betrekking op uitbreiding
melkrundveehouderij
• Hengelo Gld., Hazenhutweg 10a, voor het oprichten van een inrichting, waarop het Besluit
Mestbassins milieubeheer van toepassing is. De ingediende melding heeft betrekking op het
aanleggen van een mestbassin
• Hengelo Gld., Handwijzersdijk 4, voor het veranderen van een inrichting waarop het Besluit
Horeca-, sport- en recreatieinrichtingen van toepassing is. De ingediende melding heeft
betrekking op het bouwen van een groepsaccommodatie
• Vorden, De Horsterkamp 8/14, voor het van toepassing worden van het besluit Horeca-, sporten recreatieinrichtingen op een reeds aanwezige inrichting, De ingediende melding heeft
betrekking op een locatie voor huwelijksvoltrekkingen, logies, vergaderingen, brasserie,
vergaderruimtes en rondleidingen
• Vorden, Ruurloseweg 8-12, voor het veranderen van een inrichting, waarop het Besluit
Detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer van toepassing is. De ingediende melding
heeft betrekking op verkoop van meubelen
• Zelhem, Aaltenseweg 9, voor het uitbreiden of wijzigen van een inrichting, waarop het Besluit
Landbouw van toepassing is. De ingediende melding heeft betrekking op uitbreiding
melkrundveehouderij
• Zelhem, Heijinkweg 13, voor het uitbreiden of wijzigen van een inrichting waarop het Besluit
Landbouw van toepassing is. De ingediende melding heeft betrekking op uitbreiding
melkrundveehouderij
Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften,
die aan bovengenoemde besluiten zijn verbonden.

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf
30 augustus t/m 10 oktober 2007 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter
inzage:
• Halle, Halseweg 43a, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een
pluimveebedrijf en kwekerij
• Steenderen, Covikseweg 6, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor
een vleesveehouderij
• Toldijk, Wolfsstraat 1, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een
veehouderij
• Zelhem, Hummeloseweg 63a, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning
voor een vleesvarken- en akkerbouwbedrijf
• Zelhem, Michelstraat 14, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor
een pluimveehouderij
Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de
vergunningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het
belang van de bescherming van het milieu.
Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen

Openbare bekendmakingen - vervolg

moeten bij ons worden ingediend vóór 11 oktober 2007. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

Heeft u al eens een kijkje genomen op
www.bronckhorst.nl?

Website

Bijvoorbeeld om meer te weten
te komen over het aanvragen van een bouwvergunning, de Vangnet regeling huursubsidie of de gehandicaptenparkeerkaart?

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

PAREL VAN DE WEEK

Tip van de VVV: Prachtige tuinen in Bronckhorst!
Voor andere tuinen of meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

Aldenhaeve in Zelhem
Oudolf in Hummelo
De Wiersse in Vorden

GRATIS 2E BIOSCOOPKAARTJE BIJ ELKE € 20,-

ARIEL WASMIDDEL
POEDER OF VLOEIBAAR

2 verpakkingen à 1.35 kilo of 1.5 liter

van 11.98 nu

naar keuze

7.

89

RUNDER OF
SLAVINKEN
per kilo

OP = OP

4.

49

VOORDEELVERPAKKING

EXCLUSIEF: SPAAR
MEE
VOOR SUPERZACHT BADTEXTIEL!
BIJ ELKE € 5,- BESTEDING ONTVANGT U EEN GRATIS SPAARZEGEL, HEEF T U 10 ZEGELS,
DAN ONTVANGT U € 2,50 KORTING OP EEN BADLAKEN OF HANDDOEK NAAR KEUZE.

PRINGLES 1+1 GRATIS
div varianten
van

2.90

1.

45

voor

PERZIKEN OF
NECTARINES
nu

MOLENHOEK

HENGELO (G)

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

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

0.

nu met gratis 2 blikjes
Coca Cola Zero op = op
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BACARDI SUPERIOR
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ALBERT HEIJN
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YOGA
Brummen, Deventer,
Doetinchem, Eibergen,
Groenlo, Hengelo, Vorden.

12 lessen € 105,Proefles € 9,Tel. 0573-441138
www.dhanwantari.nl

CURSUS QUANTUM TOUCH
Genezen met je handen.
Iedereen kan het leren.
8 en 9 september in Centrum
voor KAT in Halle.
Inl./opg. 0314-631472.
www.centrumvoorkat.nl

WEEKBLAD

Nu ook op internet!
Dus kijk snel op
www.contact.nl

AUTO

EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO
Tel. (0575) 44 16 21
• Voor al uw onderhoud en
reparatie
• Verkoop nieuw en gebruikt
• APK-keuringen
• Bovag garantie
• Ruitreparatie, onderhoud,
aircoservice en reparatie

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77
Slotsteeg 18 Hengelo (Gld.) Tel. (0575) 46 27 79 Fax (0575) 46 05 55

Volvo V70 2.4 140pk
grijs, bj 2002
74.000 km € 22.100,-

www.autolangwerden.nl
Suzuki Jimny 1.3 3DR Metal Top JLX
Volkswagen Golf 1.6 16V blauw
Citroën Berlingo 1.9D 600 wit
Hyundai Matrix 1.6 MPV grijs
Opel Meriva 1.6 16V Enjoy grijs
Peugeot 106 ACE 1.0 3-drs rood
Peugeot 307 SW 1.6-16V grijs

Auto van de week

Renault Scenic 1.6

1100 SPI, 1999, blauw
44.000 km, elektr. ramen
meeneemprijs € 3.150,Diverse auto’s van € 850,- t/m € 3500,-

16V blauw met. 2000

MPV is een auto met hoge zitplaats

03-2001 56.000 km € 9.750,09-2002 74.000 km € 11.200,09-1998 241.000 km € 3.100,03-2003 77.000 km € 10.450,03-2005 52.595 km € 15.300,03-1993 173.000 km € 1.750,01-2004 67.000 km € 16.500,-

Fiat Seicento

Opel Zafira 1.8 Elegance
Toyota Avensis Verso dyd
Opel Astra 1.6
Ford Focus 1.8 TD
Jeep Cherokee

groen met.
zwart met.
zilver met.
blauw met.
zwart met.

2002
2003
1999
2000
1992

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85
Vorden
(0575) 55 12 56

Aanbieding:

M Autobedrijf
M Melgers

Hoge Wesselink 2 - Steenderen

12-2000

Zilvergrijs met.

38.000 km

Peugeot 206 1.4 XR

10-1999

Groen met.

74.000 km

Peugeot 205 1.4 3drs Generation

1-1998

Rood

72.000 km

Peugeot 206 Gentry AUTOMAAT airco

6-2001

Peugeot Partner 2.0 HDI VTC airco

1-2002

Geel

160.000 km

Nissan Almera 1.6 16v airco

2-1996

Rood met.

89.000 km
85.000 km

(0575) 45 19 74

Toyota Avensis

Peugeot 306 1.6
4-drs. XT, 4-2000,
Airco, Rood met., 55.000 km
Peugeot 106 1.1 Accent

€ 88,-

UNI ROYAL BANDEN RAINSPORT 195/45-16
ALL IN PRIJS ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

1.6 16V Sedan Linea Terra, 2000
117.000 km € 8.250,Daihatsu Terios 1.3 16V 5DR SXE 2WD 2004-8
Ford Focus 1.6 16V 74KW wagon
2003-1
Mitsubishi Pajero Pinin 1.8 GDI
2001-1
Nissan Primera 2.0 5D GX
1998-9
Opel Agila Z1.2XE 16V Comfort
2000-11
Peugeot 307 XS 1.6-16V 5-drs
2002-1
Renault Scenic 1.6 16V Expr. Luxe
2002-4

15.000 km
38.000 km
91.000 km
148.000 km
77.000 km
104.000 km
110.000 km

€
€
€
€
€
€
€

16750,13950,12750,5250,6250,10750,12750,-

Modeshow
winter
2007 / 08
WOENSDAG 12 SEPTEMBER A.S.
1e show 10.00 uur - 2e show 14.00 uur

KOOPZONDAG
16 SEPTEMBER A.S.

Graag presenteren wij u onze nieuwe wintercollectie.
Een onverwacht beeld van exclusieve, maar betaalbare eigentijdse mode die afwijkt van het doorsnee
aanbod.
U bent van harte uitgenodigd!

OPENINGSTIJDEN:
MA.

13.30 TOT 17.30 UUR
DI/WO/DO. 9.30 TOT 17.30 UUR
VRIJDAG 9.30 TOT 20.00 UUR
ZA. 9.30 TOT 16.00 UUR

Fashion with feeling.

Hondenschool
Konsequent
Start weer met cursussen.
Interesse? Kom 1 september a.s.
om 15.00 uur naar Toldijk
(hoek Hoogstraat-Beekstraat)
Telnr: 0575-462698

bij

Of kijk op:
www.konsequent.nl

TUSSEN DE MIDDAG GEOPEND

Kerkstraat 11, Hengelo Gld. • Tel. (0575) 46 12 35

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

VROLIJK WIEKEND DE TOEKOMST IN

Hackfortse windmolen houdt
open molendag

Grolschbusters in de
Radstake
Zaterdag 1 september zullen The
Grolschbusters wederom spelen in
het zaaltje de Rockstake in discotheek de Radstake aan de Heelweg
in Varsseveld.
Na 18 jaar rockt de band nog steeds
voort. Veel bands en vooral punkrockbands halen deze leeftijd niet. De
band speelt nog immer 3,4 en af en
toe vijf akkoorden punk rock 'n' roll
met zowel eigen werk als bekende covers uitgevoerd in een iets hoger tempo. Ook de bandnaam is in die aflopen
18 jaar niet veranderd. Platenmaatschapijen wilden niet met de band in
zee gaan omdat de bandnaam reclame zou bevatten. De band bleef echter
gewoon hun eigen ding doen en dat is
dan ook hun kracht; snelle strakke

punkrock 'n' roll spelen. In het begin
bestond de band uit vier bandleden en
dat zijn er de afgelopen jaren zes geworden. Met de komst van Pim Beimer
als extra gitarist en Dennie Jolink op
de trekzak is de band nu op volle toeren. In het jaar 2009 bestaat de band
dus 20 jaar en dat zal uitbundig gevierd geworden !! Wat er precies gebeurd is nog niet bekend, maar dat er
een nieuw album komt met eigen
werk is wel zeker. Dit album zal dan
het vijfde album zijn wat de band uitbrengt. Wie de band dus een keertje
live wil zien is dit in ieder geval mogelijk op zaterdag 1 september in de Radstake in Varsseveld. Voor verder optredens en meer informatie kunt u een
bezoekje brengen aan hun website
www.grolschbusters.nl

Interessante introductieprijs!

Nieuwe editie achterhoekse
wandelgids verschenen
Wie aan de Achterhoek denkt,
denkt aan een landschap met bossen weilanden. Prachtig natuurschoon, frisse lucht en volop rust
en ruimte. Ideaal voor met maken
van een wandeltocht dus. In het
westelijk deel van de streek is een
negental natuurwandeltochten
van routebordjes voorzien. Het
Achterhoeks Bureau voor Toerisme
heeft onlangs de herziene editie
van een fraai uitgevoerde wandelgids op de markt gebracht met al
deze negen routes. De wandelgids
is verkrijgbaar bij de VVV’s of via de
webwinkel op
www.vvvachterhoek.nl.

Leontine van de Ven en Harmjan Warringa bij de net gerestaureerde kruilier.
De Stichting Vrienden van de Vordense Molens is maar wat trots op de
markante molen aan het Hoge. Om het even van welke windrichting je de
dorpskern van Vorden nadert, de kerk en de twee molens zijn beeldbepalend voor ons Achtkastelendorp. Om aandacht te vragen voor het jaar van
de molen houdt de Hackfortse molen op 8 september (monumentendag)
open huis met een ouderwetse molendag.
Molens zijn onlosmakelijk verbonden
met onze geschiedenis en onze cultuur. Hoe zou ons land eruit zien zonder de poldermolens? Zonder industriemolens was Holland in de Gouden
Eeuw nooit tot bloei gekomen. Reizend door Nederland zie je overal molens staan: op het platteland, in de polders en langs randen van dorpen en
steden. Met nog ruim 1000 molens
staat Nederland bekend als molenland bij uitstek. Vorden heeft, naast de
watermolen op landgoed Hackfort en
de windmolen in Linde, ook nog de
twee windmolens aan de rand van de
dorpskern. Het jaar 2007 is uitgeroepen tot het jaar van de molen. Een jaar
waarin landelijk in en rond de Nederlandse molen van alles te beleven
valt.".

Open molendag op monumentendag
Voor iedereen die gelnteresseerd is
molens houdt de Hackfortse Windmolen op monumentendag 8 september
aanstaande een open dag. In en rond
de Hackfortse windmolen bruist het
die dag van de activiteiten. De molen
is in bedrijf, er zal gemalen worden en
het hele proces van korrel tot meel
kan bekeken worden. De garven van
diverse gewassen staan rond de molen
en u kunt eens proberen om eigenhandig de rogge te dorsen met een ouderwetse dorsknuppel.
Molenmaker Groot Wesseldijk demonstreert wat er allemaal komt kijken bij
de onderhoudswerkzaamheden van

de molen zoals het steken van kammen en het billen van de maalsteen.
De Stichting van de Vrienden van de
Vordense Molens probeert op deze dag
de sfeer van weleer neer te zetten. Zo
zal er een stoelenmatter aanwezig zijn
en een imker zal over zijn werk vertellen. Het oorspronkelijke werk dat
langzaam dreigt te verdwijnen in het
snelle leven van alledag.
We mogen ons gelukkig prijzen dat
we in het landelijke Vorden nog weet
hebben van het boerenbedrijf en alles
wat daarmee samenhangt. Boeren,
molenaars en buitenlui daar gaat het
om op deze dag.
Er wordt die dag brood en pannenkoeken gebakken en ook een kop koffie is
te verkrijgen. De dag begint om 10.00
uur en eindigt om 16.00 uur.
Molenspel voor de jeugd
De stichting draait de molen al jaren
met behulp van een aantal vrijwilligers en heeft de blik gericht op de
jeugd. Overduidelijk hebben ze gekozen voor een educatief spoor. Er is een
Molenspel ontwikkeld waarmee kinderen kennis kunnen maken met de
werking van een molen en met zaken
die in een molen van belang zijn. Zo
gaat het spel over wind, graan, knopen en beesten. Leontine van de Ven:
"Tijdens het spel gaan de kinderen
door de hele molen. Van de begane
grond naar de meelzolder en vandaar
naar de steenzolder, terwijl zij allerlei
toepasselijke opdrachtjes moeten uit-

voeren. Bij voldoende wind draait de
molen en malen de grote stenen en de
ervaring leert dat kinderen daar van
nature een grote interesse voor hebben."
Het spel is in de nazomer van 2006
gelntroduceerd en het afgelopen jaar
hebben diverse basisscholen uit Vorden al met de juffrouw of de meester
een bezoek gebracht aan de molen.
Ook op de molenfair kan het spel gespeeld worden en "de vrienden" nodigen ouders met hun kinderen uit om
kennis te maken met dit fraai vorm gegeven spel.
Donateurs
De Stichting Vrienden van de Vordense Molens is voortdurend op zoek naar
liefhebbers die zich het lot van de molen aan het Hoge aantrekken. "Er is
veel geld nodig om het onderhoud van
de molen te bekostigen", vertelt Harmjan Warringa, secretaris van de stichting die tot doel heeft de Hackfortse
molen onder de aandacht van de Vordenaren te brengen. "De overheid subsidieert een deel van de instandhouding maar wil altijd dat een flink deel
van de kosten wordt gedragen door de
plaatselijke bevolking. Dat zijn bij ons
de donateurs van onze stichting", aldus Warringa. "We zijn blij met iedere
donatie, we keren ieder dubbeltje drie
keer om om de noodzakelijke restauratiewerkzaamheden te kunnen uitvoeren.
"Wie zich verbonden voelt met het verleden van Vorden, wie hart heeft voor
erfgoed, wordt vriend van de Hackfortse Molen", is de boodschap die
Warringa tot slot nog kwijt wil. "Laat
iedere Vordenaar op 8 september eens
komen kijken met hoeveel enthousiasme vrijwilligers de molen draaiende
houden.

DUIDELIJKE KAARTEN
In de gids worden niet alleen de routes zelf aangegeven, maar ook de bezienswaardigheden onderweg krijgen
alle aandacht. Van iedere tocht is een
duidelijk kaartje met ingetekende
route en een tekst met beschrijving
van bezienswaardigheden aan de route opgenomen. Daarnaast is voor de
gebruiker nuttige informatie over horecagelegenheden onderweg vermeld.
Een overzichtskaart toont de ligging

van de verschillende trajecten. De gids
heeft een formaat van 12 x 21 cm en
een omvang van 38 pagina's.
ROUTES

De opgenomen routes hebben verschillende afstanden, variërend van
3,5 tot 17 kilometer, zodat voor elke
wandelaar wel een route naar zijn
smaak voorhanden is. Bovendien zijn
twee routes met elkaar te combineren,
waarmee de echte langeafstandswandelaar ook aan zijn trekken kan komen. Verschillende routes kunnen
overigens onderweg worden ingekort.
De bewegwijzering is heel duidelijk:
aan de routes staan paaltjes met een
zeshoekig logo met daarop twee wandelaars plus de naam van de betreffende route. De routes bevinden zich grofweg in het gebied tussen Zutphen, Lochem en Ruurlo, ook wel de Graafschap genoemd.

KORTING
De nieuwe gids is tijdelijk, tot 15 september, met een korting van € 1,-- verkrijgbaar.

Jaarlijkse vaccinatieronde
voor 9-jarigen weer van start
In de maand september zorgt
GGD Gelre-IJssel weer voor de
jaarlijkse inentingscampagne
van 9-jarigen. De kinderen, geboren in 1998, worden volgens
het Rijksvaccinatie-programma
ingeënt tegen respectievelijk de
ziekten difterie, tetanus en polio (DTP) en tegen de bof, mazelen en rode hond (BMR).
Ongeveer twee weken voor de vaccinatiedatum ontvangen de ouders/verzorgers een oproepkaart
van de entadministratie. In de bijbehorende brief worden datum,
tijd en plaats van inenting ver-

meld. De inentingen vinden altijd
overdag plaats. Bij verhindering
ontvangen de ouders na een jaar
automatisch een tweede oproep.
Wanneer men dan nogmaals verhinderd is, kan contact worden opgenomen met het secretariaat
Jeugdgezondheidszorg van GGD
Gelre-IJssel te Doetinchem, tel
(0314) 32 12 60 tussen 9.00 en 10.00
uur.
Er kan dan een afspraak gemaakt
worden voor het inhaalspreekuur
bij de GGD. Meer informatie over
de inentingscampagne kan worden verkregen bij GGD Gelre-IJssel.

Open tuin "Hof te Ruurlo"
In Ruurlo is particuliere tuin, de
"Hof te Ruurlo" op de Borculoseweg 40 (naast de molen 'Agneta', op
de hoek van de Molenlaan) voor
het laatst in 2007 geopend.
Dit keer alleen de zondag. Het is een
tuin van ±1100 m2 rondom het huis.
Vanaf de straat merk je niet dat er zoveel is te zien. Via allerlei paadjes kom
je door de zijtuin langs het huis in de
voortuin van waar je via de andere
kant weer terug kunt naar achteren
waar zich een aantal terrassen en een

vijver bevindt. Een tuin met meer dan
2500 verschillende soorten planten,
waaronder ruim 200 soorten Hosta,
deels in potten. De tuin heeft vele
doorkijkjes en op diverse plaatsen
bankjes en zitjes. Je hebt soms niet
eens in de gaten dat je midden in het
dorp zit. De herfst is in aantocht en
dat is in de tuin te merken, gezien de
verschillende soorten asters.
De tuin is opengesteld op: zondag 2
september van 10.00 tot 17.00 uur. Ingang van de tuin is om de hoek van de
Borculoseweg aan de Molenlaan.
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Tien jaar sportcentrum AeroFitt

stellingen worden gesponsord of financieel ondersteund bij acties. Jaarlijks worden twee of drie keer open dagen gehouden die druk worden bezocht. Het Hengelose sportcentrum is
mede-organisator van de voorronde
van het NK Beachsoccer toernooi. Vorig jaar werd het gehouden in Hengelo en dit jaar in Zelhem.

Wilma Reugebrink en Remge Vink
zijn tien jaar geleden begonnen
met sportcentrum AeroFitt. Remge
was toen 22 en Wilma 23 jaar. De
jonge ondernemers zeiden toen tegen elkaar: “De eerste tien jaar
moeten we er honderd procent
voor gaan”. En zie, volgens het
tweetal zijn de eerste tien jaar voorbij gevlogen. “Natuurlijk gaan we
er nog steeds voor honderd procent tegen aan. Dat zit nu eenmaal
in ons”.

KLANT CENTAAL
Voor de toekomst wil AeroFitt vooral
behouden wat ze hebben en daar waar
nodig is verbeteren. Volgens het trio
gaat het niet alleen om klanten te werven, maar ook om ze te behouden.
Klachten en fouten proberen ze dan
ook zo snel mogelijk te herstellen.
Klanten moeten met een goed gevoel
komen en met een goed gevoel weer
gaan. “Dan komen ze ook terug en
hebben wij ook een goed gevoel” Het
aanbod bij het sportcentrum is erg
groot. Meer dan tachtig groepslessen
worden er gegeven. De leeftijd varieert
van drie tot tachtig jaar en ouder.

Inmiddels werken er bij het Hengelose
sportcentrum vijftig medewerkers, zowel fulltime als parttime. De directie
wordt gevormd door Wilma en Remge
en in 2002 is Rem Vink sr. hieraan toegevoegd. “Maar we voelen ons niet zo”,
zegt het drietal meteen. “Directie
klinkt zo beladen. Wij doen het samen
en vormen met de medewerkers één
team. We kennen bijna geen verloop
en daar zijn we heel blij mee”. Dat AeroFitt in die tien jaar erg gegroeid is,
heeft volgens het drietal mede te maken met de betrokkenheid van de medewerkers. “We hebben vooral de verantwoordelijkheid gelegd bij het personeel, waardoor wij ons meer kunnen richten op het management. Dat
moet ook wel want we willen blijven
groeien. Omdat de betrokkenheid van
de medewerkers heel groot is, hoef je
niet veel aan te sturen”.

HOE HET BEGON…
Wilma, Remge en Rem blikken terug
hoe het tien jaar geleden allemaal is
begonnen. Samen met de gemeente
Hengelo werd gezocht naar een geschikte locatie. Deze werd gevonden
aan de Winkelskamp 5 in Hengelo.
Om alles financieel rond te krijgen,
gingen Wilma en Remge met een enquêteformulier door het dorp voor
een haalbaarheidsonderzoek. Van de
respondenten was tachtig procent positief over het plan.
Samen met (belasting) adviseur/boekhouder Geraldo Nijenhuijs werd een
ondernemersplan geschreven. Bij de
bank werd aangeklopt om het plan
rond te krijgen, maar dat viel niet
mee. “Uiteindelijk is het, met behulp
van onze ouders, toch gelukt”, zeggen
Wilma en Remge.
Na maanden van verbouwen en schilderen, samen met familie en vrienden, konden de deuren in 1997 op 23
en 24 augustus worden geopend. De
gevoerde reclame en acties hadden
goed gewerkt. “We hadden direct al
vijfhonderd leden”.
Er werd begonnen met een pand van
500 vierkante meter. Daarin was ondergebracht een fitness-, aerobiczaal,
kleedkamers en een kantine. Er werd
gewerkt met vrijwilligers voor het on-

Wilma, Remge (links) en Rem van sportcentrum AeroFitt gaan lachend de toekomst tegemoet.
derhoud, schoonmaak en kantinewerkzaamheden. “We moesten natuurlijk zelf ook hard werken en heel
veel uren maken om de zaak draaiende te houden”, weet het tweetal nog
goed. “Doordat we keihard werkten is
dit gelukt”.
EERSTE PRIJS
Na een jaar hard werken werd dit beloond met een prijs. Het sportcentrum
won de ondernemersprijs voor de beste startende ondernemer van de Achterhoek. Daarmee kreeg het sportcentrum veel publiciteit en veel klanten.
Steeds meer mensen wisten in de eerste vijf jaar AeroFitt te vinden. Het bedrijf groeide uit zijn jasje. De ene verbouwing volgde op de andere om aan
de behoefte van klanten te kunnen
blijven voldoen. Tijdens het vijfjarig
bestaan van AeroFitt in 2002, werd op
vrijdag 23 augustus het tweede pand
geopend met aansluitend een druk bezochte receptie. In het nieuwe gedeelte kwam er onder meer een zaal bij
voor groepslessen en de fitnesszaal
werd twee keer zo groot. Ook de andere faciliteiten werden daardoor ruimer. Een jaar later kwamen er vier

squashbanen bij.
OLYMPISCH STEUNPUNT
Sinds de oprichting, tien jaar geleden,
heeft AeroFitt het Lerf (Landelijk erkend rijks fitnesscentrum) keurmerk
van de branche organisatie Fit!Vak. Dit
keurmerk ontvangt een centrum alleen wanneer het aan diverse eisen
voldoet zoals hygiëne, scholing van
het personeel, opzet centrum en dergelijke. In 2002 werd AeroFitt gevraagd als steunpunt voor de sport.
Vijf jaar geleden zei Remge Vink daar
over: “Door onze contacten met topsporters en hun trainers zijn we als
centrum benaderd door NOC/NSF, het
Olympisch Steunpunt en de Gelderse
Sportfederatie. Dit is best uniek. Op
dit moment zijn er maar twee centra,
waaronder sportcentrum Papendal,
die zich OSP-centrum mogen noemen
in heel Gelderland. Topsporters kunnen zich bij ons voorbereiden op de
grote wedstrijden voor WK, EK en de
Olympische Spelen”.
HEROPENINGEN
Het sportcentrum bleef maar groeien.

De laatste vier jaar kwamen er meerdere activiteiten en faciliteiten bij. Een
krachtruimte, zonnebankstudio, saunaruimte en SlimFitt een gewichtsbeheersingsstudio met een eigen ruimte
en een eigen in en uitgang. In januari
2006 werd MediCare, een eigen ruimte voor fysiotherapie, in gebruik genomen. “Alles ging sneller dan we ooit
hebben kunnen denken en dromen”,
zeggen de directieleden Wilma, Remge en Rem van AeroFitt. Na de zoveelste heropening op 8januari 2006, zei
Remge Vink in zijn openingswoord:
“Bedankt collega’s, dat jullie hebben
meegewerkt om een lokaalcentrum in
Hengelo te veranderen in een regionaal sportcentrum midden in de gemeente Bronckhorst”. “Ja, dat klopt”,
zegt hij als hij aan die woorden wordt
herinnerd. “We zijn inderdaad gegroeid tot een multifunctioneel centrum. Onze klanten komen niet alleen
uit Bronckhorst, maar ook van daar
buiten”. Service en sfeer is en blijft bij
sportcentrum AeroFitt nummer één.
Dat spreekt de klanten erg aan. Ook
op maatschappelijk terrein begeeft AeroFitt zich actief. Diverse sportverenigingen, culturele organisaties en in-

STEUN EN INZET
Er staat nog een droom op de agenda
van AeroFitt: een eigen therapeutisch
zwembad. Daar zijn ze nu al druk mee
bezig om te zien of dit haalbaar is.”We
gaan ons uiterste best doen om met
het zwembad het sportcentrum compleet te maken”. Wilma, Remge en
Rem willen graag iedereen bedanken
die hun de afgelopen tien jaar zo “ontzettend” goed geholpen hebben. “De
gemeente Hengelo/Bronckhorst, familie, vrienden, Geraldo Nijenhuijs, de
buurt met parkeergelegenheid, de
klanten, maar met name onze medewerkers. Want, wij zijn alle drie van
mening dat het ons nooit was gelukt
zonder hun ongelofelijke enthousiasme en inzet”. Afgelopen vrijdag werd
het drietal in het zonnetje gezet door
hun medewerkers met een geweldige
‘Surprise Party’.

OPEN DAG
Zondag 9 september is er bij sportcentrum AeroFitt een Open Dag. Van
10.00 tot 16.00 uur zijn er verschillende demonstaties en kunnen bezoekers
kennismaken met diverse fitness activiteiten en toestellen. Op de Open Dag
wordt ook gestart met een nieuwe activiteit: Quick Fitt, de 30 minuten workout! Quick Fitt is een trainingsmethode waarbij je in 30 minuten effectief traint. In een aparte ruimte werk
je op een gemakkelijke manier aan
een gezond lichaam. Quick Fitt is voor
iedereen. Daarnaast zijn er ook uren
voor vrouwen en 50-plussers. Kom nu
mee doen aan Quick Fitt en haal het
beste uit jezelf! Verder is er ondermeer
een actie als u nu start met een SlimFitt abonnement. De eerste maand is
dan gratis!

50.000ste bezoeker Museum voor Heiligenbeelden komt
uit het hoge Noorden!
De spanning was dinsdagmorgen bij de gastvrouwen en gastheren in
het Museum voor Heiligenbeelden in het buurtschap Kranenburg duidelijk voelbaar. Zou de 50.000e bezoeker vandaag verwelkomd kunnen
worden, of zou het nog een paar dagen duren? Wel om precies 14.45 uur
was het zover, toen betraden vader Be Meems, echtgenote Elly en de zonen Han, Ben (samen met vriendin Sanne) Josh en Alan het museum
dat in de voormalige Antonius van Padua kerk in de Kranenburg is ondergebracht. Zoon Han was de gelukkige, toen hij voet over de drempel
zette, gaf de teller 50.000 aan. Bart Hartelman, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg werd telefonisch opgetrommeld om extra cachet aan dit gebeuren te geven.
Onderwijl hij de felicitaties aan Han
Meems overbracht, vertelde hij gelijk
het één en ander over de kerk en het
museum. Vervolgens werd Han in
het zonnetje gezet en kreeg hij uit
handen van Hartelman, behalve
bloemen tevens het boekje 'Cuypers
op de Kranenburg' overhandigd. In
het kader van het jaar van Cuypers
werd dit boekje geschreven door Bart
Hartelman en Frits Niemeyer. De Antoniuskerk in de Kranenburg is namelijk gebouwd door de landelijk bekende architect P.J.H. (Pierre) Cuypers, die naast het Rijksmuseum en
het Centraal Station in Amsterdam
vele tientallen kerken op zijn naam

speelgoedmuseum bezocht', aldus
het gezinshoofd!

heeft staan. De Antoniuskerk is het
oudste nog bestaande kerkontwerp
van zijn hand. Daarnaast heeft Kranenburg nog meer gebouwen die
door hem zijn ontworpen.
De familie Meems was uitermate verbaasd en verrast door deze onverwachte gebeurtenis. Vader Be
Meems: 'Wij verblijven met de gehele
familie een paar weken in het bungalowpark 'De Hoge Hexel' in Wierden.
Wij wonen in Mussel (Groningen) en
komen al jaren met vakantie naar
hier. Wij houden van het prachtige
landschap in Twente en de Achterhoek. Wij lazen in de Achterhoek va-

kantiekrant over dit museum voor
Heiligenbeelden. Aangezien wij fanatieke musea- bezoekers zijn, hebben

wij voor vandaag de keus op de Kranenburg laten vallen. Eerst hebben
we vanochtend in Deventer het

Behalve een rondgang door het museum, keek de familie Meems ook
met veel interesse naar het klankbeeld dat Fons Rouwhorst heeft gemaakt over het 'Wonder van Antonius'. Bart Hartelman: 'Mijn moeder bij
velen bekend als tante Mies, is op
twee maanden na, honderd jaar geworden. Zij heeft haar hele leven
lang gelezen (en gebeden) in het 'Gebeden- en Gedenkboek' van Antonius
van Padua. Harry van Rijn heeft dit
boekje gebruikt voor de gesproken
teksten bij dit klankbeeld'. Be
Meems: 'Wij zijn zeer onder de indruk van dit klankbeeld, de kerk en
het museum. Wanneer wij straks
weer van vakantie in Mussel terug
zijn, zullen we zeer zeker familie,
vrienden en bekenden aanraden om
toch vooral dit Museum voor Heiligenbeelden te bezoeken. Wij bewaren er na vandaag uiteraard de beste
herinneringen aan', zo sprak hij lachend.

Boedeldag in Vorden: ruim € 2750,- Autobrand Brinkerhof
voor de Dorpskerk

In de nacht van vrijdag op zaterdag woede er aan de Brinkerhof een autobrand. De schade bleef beperkt tot de auto zelf. De Vordense brandweer had het vuur snel onder controle.

EuroPlanit Personeelsdiensten
nieuwe hoofdsponsor
jeugdafdeling VV Vorden

De Vordense Veilingcommissie had dit jaar prachtig weer tijdens de bekende boedeldag bij "De Bonekamp" in Linde, waar een enorme hoeveelheid ingezamelde spullen aan de man gebracht werden.
Zaterdagmorgen al vroeg werd met
hulp van verscheidene vrijwilligers begonnen met het opbouwen van verschillende kramen (een aantal voorzien van vrolijke blauwgekleurde zeilen die dienst deden als parasol) met
daarop velerlei goederen, zoals speelgoed, snuisterijen, huishoudelijke
hebbedingetjes, boeken, platen, stoffen en gordijnen, gereedschap, elektra, enz. Een zeer ruime keus kon ook
gemaakt worden uit meubilair in allerlei soorten en maten, zowel in Linde als in de opslagruimte in Vorden
(voormalige Havo-borstelfabriek). Dit
geheel werd aangevuld met een gezellige koffie-, thee- en limonadehoek,
waar zelfs bananen, aangeboden door

de groentehandel van de Vordense
weekmarkt, grif van de hand gingen.
Toen om negen uur het terrein werd
geopend hadden zich inmiddels al
heel wat mensen voor de ingang verzameld die na de opening enthousiast
het aanbod op de volle kraampjes uitkamden. Met name de tuinspullen,
boeken en het speelgoed stond volop
in de belangstelling, terwijl ook de gereedschappenkraam zeer snel flinke
opbrengst noteerde. De (koop)stemming onder de talrijke bezoekers
(naast vele Vordenaren ook veel vakantiegangers, jong en oud, van heinde
en verre), was prima. De koffie- en limonadekraam stond daardoor ook
flink in de belangstelling. Toen dan

ook tegen drieën de kas werd opgemaakt was het bestuur zeer tevreden
met een prachtige opbrengst van
ruim € 2750,-. Dit bedrag wordt, zoals
de laatste jaren gebruikelijk, bestemd
voor de restauratie van de monumentale Dorpskerk.
Het bestuur blijft actief bezig, want
naast het wekelijks inzamelen, wordt
elke eerste en derde zaterdagmorgen
in de maand op dezelfde locaties meubelverkoop uit de aanwezige voorraad
gehouden. Verder staat er op 13 oktober weer een grote boekenbeurs in de
Dorpskerk op de rol, terwijl in maart
2008 een veiling van bijzondere goederen zal worden gehouden..
De Veilingcommissie houdt zich
steeds aanbevolen voor verkoopbare
en vooral veilingwaardige goederen.
Aanmelden kan via tel. (0575) 551486
of 551787.

Vele handen maken licht werk

Bovenstaande woorden sprak oma Pelgrum vrijdagmorgen in de grote
loods van de familie Scheffer in het buurtschap Delden. Zij was daar druk
bezig om de dorre blaadjes uit bloemen te halen.
En zij was er niet alleen, in totaal waren circa 40 jongens en meisjes, mannen en vrouwen uit het buurtschap
bijeen met maar één doel voor ogen:

een prachtige praalwagen maken. Al
jaren wordt namelijk meegedaan aan
de optocht in Wichmond en wat is
leuker dan allemaal samen een wagen

bouwen. Marcel Vruggink ( coördinator): 'We beginnen meestal al op donderdagavond, vervolgens de gehele
vrijdag en vaak ook nog op zaterdag.
In deze wagen worden in totaal circa
45.000 bloemen ( in 16 verschillende
kleuren) verwerkt die speciaal voor
ons in Beltrum zijn gekweekt'.

Met de ondertekening van het contract op het 17e internationale Kuijpertoernooi heeft directeur Wouter Siemes van EuroPlanit Personeelsdiensten zich voor de komende 4 jaar als hoofdsponsor verbonden aan de
jeugdafdeling van de VV Vorden.
EuroPlanit is een bedrijf dat landelijk
werkt op het gebied van personeelswerving, uitzenden & detacheren,
werving & selectie, payrolling enz. Zo
zullen de komende jaren alle E en F
pupillen de Achterhoekse velden bestormen in het prachtige retro geelzwart van VV Vorden met op voor- en
achterzijde opdruk van logo en webvermelding van EuroPlanit Personeelsdiensten. Tevens zijn alle binnendeuren van het Vordense clubgebouw
voorzien van EuroPlanit logo en informatie en zijn er een aantal reclameborden rondom het hoofdveld en bij
de hoofdingang geplaatst. Tijdens de
pauze van het drukbezochte Kuijpertoernooi sprak Vorden Jeugdvoorzitter
Marc van der Linden zijn grote dank
uit namens de vereniging waarna

Wouter Siemens onder toeziend oog
van voorzitter William van der Veen
en sponsorcoördinator Stef Kruip (zie
foto) het contract ondertekend. Intussen verscheen onder de klanken van
"the eye of the tiger" een pupillenteam
van Vorden in de nieuwste EuroPlanit
tenues. Wouter Siemes benadrukte in
zijn speech onder de indruk te zijn geraakt van de Vordense aanpak die op
zowel sportief als organisatorisch vlak
een erg goede naam heeft, en zei er
trots op te zijn de komende jaren partner te mogen zijn van VV Vorden.

Voor meer informatie en foto's over de
ondertekening en organisaties kunt u
terecht op de volgende websites;
www.europlanit.nl , www.kuijpertoernooi.nl en/of www.vv-vorden.nl

Vordenaar trainde bij Jong Oranje ooit samen met Dirk Kuijt

Erik Oldenhave laat overdag zijn handen en in het weekend zijn voeten 'spreken'!
bijvoorbeeld Jan Kromkamp, Andy v.d.
Meyden en Dirk Kuijt. Nee ik kan mij
niet herinneren dat Dirk Kuijt er boven uitstak, hij was 'gewoon' een speler van de groep. Voor de eindselectie
bleven er uiteindelijk 24 spelers over.
Mede door de blessures behoorde ik
tot de acht afvallers. Ik was niet bepaald teleurgesteld, ik vond het al een
hele eer dat ik überhaupt was uitgenodigd.

Wanneer hij op circa 14 jarige leeftijd niet achtereenvolgens pols, kuitbeen en een middenvoetsbeentje had gebroken, hoe zou dan de voetbalcarrière van Erik Oldenhave zijn verlopen? Die vraag zal nooit beantwoord kunnen worden. De Vordenaar maakte toen al bijna vier jaar deel
uit van de jeugd van 'De Graafschap'. Zij wilden hem ook het seizoen daarop nog behouden in Doetinchem, maar Erik trok de stekker uit het 'voetVan al die blessures achter elkaar werd
hij niet bepaald vrolijk. Hij meldde
zich vervolgens weer bij zijn 'cluppie'
Vorden, echter de KNVB haalde een
forse streep door de rekening. 'Bijna
vier jaar bij een profclub gespeeld en
dan weer terug naar de amateurs, prima maar dan moet je, alvorens overschrijving te krijgen, een jaar wachten'', zo schreef de KNVB.

Erik Oldenhave was de wanhoop nabij, 15 jaar en een jaar niet mogen
voetballen, dat was een ramp. Moeder
Wilma pakte pen en papier en schreef
de KNVB een pittige brief : ' hoe kun je
een 15 jarige knaap zomaar een jaar
aan de kant laten staan, waarom doen
jullie hem dat aan?' De KNVB was niet
vermurwen, Erik moest een jaar wachten. De thans 27 jarige Erik Oldenhave
kan er, vele jaren later, hartelijk om la-

chen. 'Mijn ouders hebben mij altijd
gesteund. Toen ik als 11 jarig jochie
door Nol Witjes, scout bij De Graafschap, voor een proeftraining werd
uitgenodigd en ik er vervolgens jaren
heb gespeeld, hebben mijn ouders
veel tijd in mij gelnvesteerd. Vier keer
trainen in de week, wedstrijden spelen, wegbrengen naar Doetinchem en
weer ophalen, ze deden het toch
maar', zo zegt Erik.
In zijn vier jaar bij De Graafschap
'schopte' hij het tot het KNVB jeugdselectieteam afdeling Gelderland en
werd hij uitgenodigd voor de training
van Jong Oranje in de leeftijd 12/13
jaar. Erik: 'In eerste instantie werden
er 128 jongens opgeroepen. Op gegeven moment werd die groep tot 32
man teruggebracht. Dat betekende
vier maanden trainen met jongens als

In die jaren heb ik ook een aantal keren in verschillende teams ( Vorden,
De Graafschap en het KNVB selectieteam) meegedaan aan het internationale Sorbo toernooi voor C- junioren.',
zo zegt Erik Oldenhave die in die periode als aanvallende middenvelder
speelde. Zoals gezegd op zijn 15e een
jaar niet mogen voetballen. Op zijn
16e jaar maakte hij zijn debuut in het
eerste elftal van Vorden, tegen WWNA
uit Apeldoorn als invaller voor Ronald
de Beus. Behoudens blessures speelt
Erik al elf seizoenen onafgebroken als
verdediger in het centrum van de defensie bij Vorden I. Al die jaren vormt
hij een hecht duo met Rob Enzerink,
terwijl ook linksback Erik Rakitow al
jaren samen met hem in het eerste
speelt. Erik: ' Tussen mij en Rob bestaat een bepaalde chemie. In het veld
praten we niet veel met elkaar, we vullen elkaar automatisch goed aan.
Rob is meestal de inschuivende man,
ook andersom, als ik naar voren ga
neemt Rob mijn taak over. Beiden pikken we nog wel eens een goaltje mee.
In het seizoen 2005/2006 was ik zelfs
met zeven goals topscorer. Natuurlijk
niet goed van het team dat een verdediger de meeste doelpunten maakt,
maar ik vond het zelf natuurlijk wel
mooi', zo zegt Erik lachend. Een paar
geleden leek de voetbalcarrière definitief voor hem voltooid verleden tijd.
Erik: 'Ik had een knieblessure, de dokter adviseerde mij om met voetbal te
stoppen. Natuurlijk enorm balen, echter na een 'second opinion' bleek dat
ik toch weer mocht spelen. Wel een
half jaar uit de roulatie. Gelukkig waren we in die tijd net bezig om in de
nieuwbouw op het industrieterrein,
in het gebouw zelf een smederij te

Tennisdagkamp tennisverenigingen
Dinsdag 21 augustus startte het inmiddels traditionele Tennisdagkamp van de tennisverenigingen
in Ruurlo, Eibergen, Vorden en Borculo.

Erik: 'Ik denk dat wij het in deze klasse wel zullen redden. We hebben een
hechte groep, jong en oud een prima
mix. We zullen hard moeten knokken,
tegenstanders als Longa, Brummen en

lers van FC Zutphen de Kranenburgers hun wil op. Ratti keek dan ook al
redelijk snel tegen een 3-0 achterstand aan. In aanvallend opzicht
kreeg Ratti geen voet aan de grond en
tegenhouden van de tegenstander
was het devies. Dat Ratti ‘slechts’ met
een 4-0 achterstand de thee op mocht
zoeken was met name te danken aan
enkele fraaie reddingen van doelman
Erik van der Kamp.
Na rust kreeg Ratti wat meer grip op
de tegenstander. Ratti had de organisatie beter staan in de tweede helft en
vanzelfsprekend speelde ook mee dat

Zutphen met een 4-0 voorsprong op
zak een tandje terugschakelde. In de
resterende 45 minuten wist de
Zutphense formatie nog tweemaal
het net te vinden. Voor Ratti waren
Mario Roelvink met een kopbal en
Niek Nijenhuis met een afstandschot
nog in de buurt van een eretreffer,
maar die zat er voor de Rattianen niet
in. Ondanks een 6-0 nederlaag kon
Ratti terugkijken op een sportieve en
ook leerzame wedstrijd tegen een
tegenstander die simpelweg een
maatje te groot was.

DVC zijn erg sterk, maar waarom zouden we ze niet een puntje kunnen afsnoepen' ? Hoe het onder leiding van
de nieuwe trainer Gerard te Winkel
zal gaan is voor Erik vooralsnog een
open vraag. ' De groep en de trainer
zullen elkaar eerst nog beter moeten
leren kennen', zo zegt hij. Wat hem
zelf betreft kan hij het conditioneel
heel goed bijbenen. 'Het vak van smid
dat ik overdag uitoefen zorgt voor een
goede basisconditie.

Dat merk ik met name aan het begin
van een nieuwe competitie, in de zomermaanden geen voetbal, maar in
de smederij wel flink aan bak. Daardoor lever ik qua conditie vrijwel niets
in. Als er zich geen blessures voordoen
hoop ik nog jaren in het eerste team te
kunnen spelen'. In september een
paar weken niet. Dan stapt Erik met
zijn Ilse in het huwelijksbootje. Vorden I zal de kersverse bruidegom dan
node missen. Erik en Ilse gaan dan op
huwelijksreis naar Zuid Afrika. Juist in
de periode dat daar de walvissen langs
de kust trekken. Beiden zijn gefascineerd door deze dieren en laten zich
de kans niet ontnemen om ze van
dichtbij te bekijken!

Bovenste rij, derde van links, Erik Oldenhave.

Cursus wegwijs aan de sterrenhemel

De mooiste maanden van het jaar worden gebruikt om een ieder die dat wil
de grondbeginselen van het sterrenkijken bij te brengen. Voorkennis is niet
vereist. De cursus bestaat uit tien lessen waarin telkens en ander thema behandeld wordt. Uitgangspunt is de
sterrenhemel zoals die zich op een
heldere avond voordoet. Zaken als
zons- en maansverduisteringen, het
opzoeken van planeten en sterrenbeelden aan de hemel, het kijken met een
verrekijker en telescoop. De actualiteiten worden in de cursus verwerkt en
met de modernste middelen gepresenteerd. De Publiekssterrenwacht heeft
een tijdelijk onderkomen gevonden in
de kapel nabij kasteel de Wildenborch. Daar worden de clubavonden
gehouden en daar zullen ook de lessen worden gegeven. De locatie is wel-

FC Zutphen 1 - Ratti 1

Ratti, dat door blessures en vakanties
nog niet op volle oorlogssterkte is,
trof in FC Zutphen een tegenstander
die in competitieverband een klasse
hoger opereert en dat was terug te
zien in de veldverhoudingen. Met gevarieerd aanvalsspel legden de spe-

Dat bleek het afgelopen seizoen in de
voorlaatste competitiewedstrijd thuis
tegen Terborg. Beide ploegen stonden
toen gelijk bovenaan. Erik Oldenhave
had een voetblessure. ( ontstoken botvlies ). Hij moest en zou spelen, zaterdagavond en zondagmorgen nog snel
even naar de therapeut, pijnstillers ingenomen.Echter tijdens de warmingup bleek dat het absoluut niet ging.
Erik liet van teleurstelling zijn tranen
de vrije loop. 'Ik had het gevoel dat ik
op dat moment de ploeg in de steek
liet', zo kijkt hij terug. Gelukkig voor
hem eindigde de wedstrijd in 1-1,
waarna een paar weken later in een
knotsgekke beslissingswedstrijd, opnieuw tegen Terborg, het kampioenschap en promotie naar de derde klas
KNVB kon worden gevierd.

Ook zonder vaste behuizing wordt
er door de leden van de Publiekssterrenwacht Phoenix naar de hemel gekeken. En u kunt meekijken
want de cursus wegwijs aan de sterrenhemel gaat gewoon door.

Op deze vier locaties vinden vele activiteiten plaats naast tennistrainingen.
52 kinderen doen mee aan het zwemmen, waterskiën, een survival en kanoën op de Berkel. Voor de deelnemers is het één groot feest. Tennissen
doen ze altijd al graag, de andere activiteiten zijn echt 'cool'. Ook het eten is
super. Dinsdag smaakten de pannenkoeken prima, die door pannenkoekenboerderij de Heikamp zijn gebakken en bezorgd, en gedurende de hele
dag beschikten de sporters over fruit
en energy-drank waarvoor de Plusmarkt Kogelman heeft gezorgd.

Op dinsdag 21 augustus 2007 stond
voor de heren de tweede bekerwedstrijd van het seizoen 2007/2008 op
het programma. Ratti mocht het,
na een winstpartij tegen Baakse
Boys in de eerste wedstrijd, ditmaal
opnemen tegen FC Zutphen 1, afdeling zondag.

bouwen. Dat leidde geweldig af, alleen
wel in het weekend chagrijnig. Dan
merkte ik pas hoezeer ik het voetballen miste', zo zegt Erik die soms heel
emotioneel kan zijn.

iswaar uit nood geboren maar er is
sprake van een geluk bij een ongeluk.
De hemel leent zich daar, door de afwezigheid van storende verlichting,
uitermate voor het doen van astronomische waarnemingen. Via de mobiele telescopen van Phoenix zal er toch
gekeken kunnen worden naar onder
andere de schijngestalten van de planeet Venus, de wolkenbanden op Jupiter en de ringen van Saturnus. Deze
laatste zijn dit jaar nog redelijk te zien
voordat zij zich door de onderlinge samenstand van de aarde en deze planeet lijken te sluiten in december
2008. De cursus start in oktober en
door de bijzondere omstandigheden
zal dit jaar slechts plaats zijn voor een
tiental cursisten. De cursus wordt gegeven om de drie weken, telkens op
vrijdag avond. Elke cursist is verder
het hele jaar door welkom op alle
clubavonden en kijkavonden. Verdere
informatie over tijden en locatie kunnen worden verkregen bij het secretariaat via 0573-254940 of over inhoud
van de cursus via 0575-556558.

Collecteweek KWF Kankerbestrijding
“Je kunt (n)iets doen tegen kanker”
De collectant van KWF Kankerbestrijding komt in de week van 3-8 september weer bij u aan de deur. Het thema
van de collecteweek 2007 is: ‘Je kunt
iets doen tegen kanker’. Met het geld
dat onze collectanten ieder jaar op halen, kunnen we onze missie waarmaken: minder kanker, meer genezing
en een betere kwaliteit van leven voor
kankerpatiënten.

Elke collectant kan zich legitimeren.
KWF Kankerbestrijding is te herkennen aan het rood-wit-blauwe logo met
de krab en aan het Keurmerk van het
Centraal Bureau Fondswerving. Wie
de collectant mist, kan een gift overmaken op giro 26000.
Wie vragen heeft over kanker en kankerbestrijding, kan bellen met de KWF
Kanker Info Lijn (gratis): 0800 - 022 66
22, of surfen naar www.kwfkankerbestrijding.nl,

Team Vogelzang wint sport- en spektakelavond Oranjefeest
Vierakker/ Wichmond
beeld de vraag ‘hoeveel inwoners had
Nederland honderd jaar geleden. Antwoord: 3,1 miljoen!
Voor de jury, bestaande uit Evert Rosendaal, Henk Garritsen en Gerrit
Weenk een schier onmogelijke taak
om al dit spektakel op de juiste merites te beoordelen. Ook dat gelukte
voortreffelijk waarbij de jury vooraf
al had kenbaar gemaakt ‘ over de uitslag is geen correspondentie mogelijk’! Uiteindelijk kwam het team Vogelzang met 45 punten als grote winnaar uit het strijdgewoel te voorschijn; 2 Hackforterweg 39 punten; 3
Jong Vierakker 37 punten; 4 De Kempe 36 punten; 5 Dorpsstraat 34 punten. Opmerkelijk de lage klassering (
tiende plaats) van het team Vierakkersestraatweg. Des te meer opvallend
daar dit team ook de Nederlandse
kampioen op de 1500 meter hardlo-

vervoer op de balk
De Oranjecommisie Vierakker/ Wichmond laat zich niet gauw uit het veld
slaan, zo bleek dinsdagavond. Traditiegetrouw wordt er tijdens de feestweek die avond een grote sport- en spektakelavond op touw gezet. Een
soort ‘zeskampachtig’gebeuren, waarbij straten, buurtschappen, verenigingen proberen elkaar de loef af te steken om op die manier ‘eeuwige
roem’ te vergaren. Op het feestterrein was een prachtig parcours, omge-

Voorzitter Erna Roeterdink: ‘ Een dergelijk spektakel afgelasten? Welnee
man, we zagen het vanmiddag al aankomen, dat wordt niks vanavond, te
nat en voor de deelnemers wellicht te
gevaarlijk. We hebben toen gelijk besloten het gehele gebeuren naar de
grote feesttent te verplaatsen’, zo vertelt ze voor de aanvang. En zo betraden rond de klok van kwart over zeven, in totaal elf teams ( met elk acht

overkant, kruiwagen lopen, iemand
op de rug meetorsen, het kostte
kracht en behendigheid. Met twee
man een balk vasthouden en een derde persoon op de balk en dat naar de
overzijde en vervolgens drie andere
teamgenoten weer terug. De ‘big-bagrace’, vier leden van elk team tegelijk
in een grote cementzak van de HCI en
dan zo snel mogelijk oversteken. Ondanks het één- twee- hop geroep van

zaklopen, erg moeilijk

wapperende haren op de skippybal

personen, waarvan minimaal twee
dames en een captain) de ‘arena’. De
deelnemers kregen vier spelrondes
en een theoretische ronde voorgeschoteld. Vooraf oefenen was er niet
bij. De spelonderdelen waren niet
kenbaar gemaakt. Daardoor werd
veel van het improvisatievermogen
van de teams gevraagd.

De opdrachten ‘logen’ er niet om, bijvoorbeeld tijdens het onderdeel de estafette: met een skippybal naar de

de captains tuimelde menig ‘zak met
inhoud’ over de houten vloer van de
feesttent, dus hilariteit alom. Het
laatste onderdeel met de prachtige
naam het ‘ wing- wang- wokkie- spel’,
met drie paar stokken telkens een
tennisbal doorgeven, het vereiste opperste concentratie. Tussendoor de
theoretische ronde met vragen als ‘ in
welke gemeente in Nederland worden de meeste koeien gemolken? Antwoord: in de gemeente Berkelland.
Wie weet dat nu niet!! En bijvoor-

opperste concentratie

pen Bram Rouwen, in haar gelederen
had.

Bram: ‘ Dat is het mooie van deze
avond, iedereen kan van iedereen
winnen. Hier komt een grote dosis
handigheid om de hoek kijken. Hartstikke leuk om te doen maar als je mij
vraagt wat ik liever doe? Dan prefereer ik hardlopen toch boven het
kruiwagenlopen ( één deelnemer
houdt de voeten van een teamgenoot
vast en die moet op de handen lopend zo snel mogelijk naar de overzijde)’ aldus Bram Rouwen. Afgelopen
week won Bram trouwens in Breda
een baanwedstrijd over drie kilometer. Deze week heeft hij maar één doel
voor ogen namelijk feesten in zijn geboortedorp! ‘Daarna even bijkomen
en over een paar weken weer volop in
training’, zo sprak de Nederlands
kampioen.

DURE TIJDEN
GOEDKOPER
TANKEN

pakkers
Weekendvoordeel

Geldig van donderdag 30 augustus t/m zaterdag 1 september 2007

Rosbief
Naturel of
met peper

100 gram

2 flessen

2.

"IJ &IREZONE TANKT U BENZINE EN
DIESEL TEGEN BODEMPRIJZEN 5 BETAALT
MET UW BANK GIROPASJE EN UW EIGEN
PINCODE





PLUS
Vers sap

50

3NEL MAKKELIJK VEILIG mN GOEDKOOP

%R IS ALTIJD WEL EEN &IREZONE BIJ U IN
DE BUURT
6ORDEN $IENSTENWEG
"AAK :UTPHEN %MMERIKSEWEG 
(ARFSEN ,OCHEMSEWEG  #

1.

39

Vers voor u gesneden
100 gram
ELDERS 1.89-1.99

Diverse smaken
2 ﬂessen à 500 ml
naar keuze
NORMAAL 3.18-3.78







Messcherpe vleesprijzen bij PLUS

 UUR PER DAG
 DAGEN PER WEEK

Varkensrollade

Slavinken

Kilo

Voordeelpak à 8 stuks

4ROOSTPRIJS

2.98
kilo

+OMEND WEEKEND EXTRA KORTING

*OHANNEKE DE *ONG HEEFT GELUK DEZE ZOMER
!LS WINNARES VAN DE &IREZONE JUBILEUMAC
TIE VLIEGT ZIJ BINNENKORT MET EEN VRIENDIN
NAAR #URAlAO !LS TROOST VOOR AL DIE MENSEN
DIE NIET HEBBEN GEWONNEN HEEFT &IREZONE
KOMEND WEEKEND DE BRANDSTOFPRIJZEN NOG
MAAR EENS EXTRA VERLAAGD %N EVEN VOOR *O
HANNEKE 'OEDE REIS EN VEEL PLEZIER

VRIJDAG  AUG
TM ZONDAG  SEPT

VRIJDAG  AUG
TM ZONDAG  SEPT

 



EUROCENT £  PER LITER

EUROCENT £  PER LITER

3.98

4.99

0.99

PLUS
Kipfilet

PLUS
Voorgekookte aardappelschijfjes of krieltjes

Kilo
NORMAAL 7.29

Duopak 2x 350 gram
NORMAAL 1.79

6.99

5.79
OP = OP

Page
Toiletpapier
Amstel Pils
Krat 24 flessen à 30 cl
*Wij verkopen geen alcohol
aan personen onder de 16 jaar.
ELDERS 9.29

Kussenzacht of Aloë Vera
Pak 16-18 rollen
ELDERS 8.79-9.49

35/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

www.plussupermarkt.nl

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

KORTING OP BENZINE

KORTING OP DIESEL

OP DE LANDELIJKE ADVIESPRIJS

OP DE LANDELIJKE ADVIESPRIJS

!L ONZE STATIONS ZIJN TE VINDEN OP WWWFIREZONENL

Openingstijden:

maandag - woensdag
donderdag - vrijdag
zaterdag

8.00 - 20.00
8.00 - 21.00
8.00 - 20.00

Wat een verschil.

bouw- en timmerbedrijf
Hengelo (Gld) • Tel (0575) 46 73 43

rktzicht
a
M
Café-Zaal

Tel. (0575) 46 13 40 Hengelo Gld

POLWIJN DAKBEDEKKING
Wichmondseweg 26
7255 KZ Hengelo (Gld.)
Postbus 73
7255 ZK Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461097
Fax 0575-464516

Hair & Beauty
Kapsalon, Zonnestudio, Schoonheidssalon
Dreef 11, 7255 WV Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 57 15

Lurvink

Dames en Herenkapsalon
Ruurloseweg 16 Hengelo (Gld.) T (0575) 46 12 64
Openingstijden: di, wo: 08.00 - 18.00 uur
do, vr, 08.00 - 20.00 uur
zaterdag 08.00 - 15.00 uur

Lenselink
Ook DIRECT KLAAR FOTO’S
rechtstreeks vanaf CD-rom

Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo Gld.

Kwaliteit in oogzorg

Hazenhutweg 2, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 75 55

TEERINK
Boeninksteeg 14, 7009 ZC Doetinchem
Tel. (0314) 324453
Verkoop van alle merken, nieuw en
gebruikt, reparatie/onderhoud en APK
www.garageteerink.nl

Lens-vestiging vindt u in:
Arnhem, Utrecht, Deventer
Telefoon Deventer (0570) 61 37 37

Troefmarkt van der Mondt Hengelo (Gld.)
Ruurloseweg 52 • Tel. (0575) 46 13 92

OPEN DAG

Elke Maandag
3

“In Stap & Draf”

is ons verse brood ‘n troef
BRODEN voor maar € 3,25

Elke dag vers gebak
op bestelling ook allerlei taarten

Hengelo (G)
Dressuur- & Vaardigheidswedstrijden

Zondag 2 september 2007

*
*
*
*
*

Marti Bulten
Regio Bank Steenderen
Bronkhorsterweg 3, Steenderen
Telefoon (0575) 45 19 78

Disbergen

Kerkstraat 1 Hengelo gld

GARAGEBEDRIJF
Veevoeder- en kunstmesthandel

H. WIJNGAARDS

DROGISTERIJ

Regiobank Gorssel-Eefde
Kokstraat 37, Eefde
Telefoon (0575) 54 97 68

Accountancy
* Accountancy
Belastingadvies
* Belas
Bela sttin
in gadvie s
Administratieverwerking
* Ad mi ni st ratie ve r we rki ng
Financiële
rapportage
* Financiële rapp ortage
Salarisens - loonadministratie
* Salari
e n l oona
oo n a dmi
d m i nis
n i s tratie
tratie

Raadhuisstraat 21
* R a a d h u i s st r a a t 2 1
7255 BB
Hengelo Gld
7255 BB He ngelo Gld
Telefoon:
0575 - 46 13 91
* Middel graaf 40A
Middelgraaf
40A
7071 W T Ulft
7071 WT Ulft

Voor het
kleinbedrijf,
V o omiddenr he t mid de en
n- en
k l e i nbe dri j f,
V ri j e b e roe p sbe oe fe na a r s een
n
Vrije beroepsbeoefenaars
Pa rt i c ul i e re n.
* Li d
NOvAA
Particulieren.
* Lid
NOvAA

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld
T (0575) 46 15 21 • F (0575) 46 24 50

Echte Rust, Echte Thee
Annet en Frank Zeper
Schoneveldsdijk 2
7244 RE Barchem
Tel.: 0573-441238
www.theetuindepeppel.nl

Start, pauze, dressuur- en vaardigheidwedstrijden & finish op “De Hietmaat”
Zelhemseweg Hengelo (G) vanaf 10.00 uur
iter en paard
Alles voor ru

Goma B.V.
Ruurloseweg 80a
Postbus 8
NL-7255 ZG Hengelo Gld

Tel. (+31)575-468211
Fax (+31)575-468275
e-mail: info@goma.nl
internet: www.goma.nl

SCHOENMODE HERMANS

de Smidse
Halle (Gld) 0314 631613

Molenenk 22, 7255 AX Hengelo Gld
T 0575 46 03 46, F 0575 46 03 70
www. meulenbruggebarink.nl

www.ruitersportdesmidse.nl

* accountancy
* computerverwerking

Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 47
Maandags gesloten.

* belastingzaken
* advies en begeleiding

Wilhelminalaan 9, 7255 DC Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-462216

midden in het hart van Bronckhorst

... als het méér moet hebben ...
Vordenseweg 23
7255 BV Hengelo (Gld.)
tel. (0575) 46 43 80
fax (0575) 46 43 81
mob. (06) 22 73 10 80

RIJWIELEN-BROMFIETSEN
REPARATIE-INRICHTING

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld.

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

tel: 0575-467278

Bouwbedrijf
Wolbrink-Masselink
Nieuwbouw
Onderhoudswerk Verbouw
Stallenbouw
Utiliteitsbouw
Sleufsilo’s
Siermetselwerk Mestopslagsilo’s
Toverstraat 5, Baak
Berendschotstraat 8, Hengelo
Tel. (0575) 44 16 77
Tel. (0575) 46 29 96
Tel. (0575) 46 35 25
Fax (0575) 44 17 50
Vraag vrijblijvend inlichtingen en/of prijsopgave of kijk op www.wolbrink-masselink.nl

Dorpsstraat 27 - Ruurlo
(0573) 45 31 93
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld.
(0575) 46 14 84
w w w. s p a n n e v o g e l . n l

Adviesburo voor: rollenspellen, communicatie en gedragstraining
W.F.J. De ruiter
Tel. (0575) 46 27 01

Mob. 06-518 133 98

Fax (0575) 46 27 57

E.B.B. Den Toom
Tel. (0575) 46 74 23

Mob. 06-516 495 70

Fax (0575) 47 75 85

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

Voor al uw

Oude Diepenheimseweg 10, Geesteren • Tel. 0545-273859

Rijnweg 24, 7255NW Hengelo (Gld.)
Internet shop: www.rowielelektro.nl

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel. (0573) 46 13 05
Fax (0573) 46 10 98

Varsselseweg 30 - 7255 NP Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 75 37

Voor feesten en partijen
van 25 t/m 300 personen
St. Janstraat 3, Keijenborg, Tel. 0575 - 461267

Handwijzersdijk 4
Hengelo (Gld)
Tel. (0575) 46 72 42
www.kom-es-an.nl

OPEN DAG

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

“In Stap & Draf”
Hengelo (G)
Dressuur- & Vaardigheidswedstrijden

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)

ook op
zaterdag

Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20

Zondag 2 september 2007

Heeft u al gekeken
op www.contact.nl?

DOEN!
Vele artikelen met
paarden-thema’s!

AUTOBEDRIJF

BRUIL

o.a. etui’s, pennen, schriften, pennenblik,
vriendenboekjes, briefpapier, boeken, etc.

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

Zelhemseweg 19, 7255 PS Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 47 93
Fax (0575) 46 01 83
WWW.AUTOBEDRIJFBRUIL.NL

Spalstraat 29 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 38 28

Vakgarage Hans Sloot

Ter Horst Milieu B.V.

Start, pauze, dressuur- en vaardigheidwedstrijden & finish op “De Hietmaat”
Zelhemseweg Hengelo (G) vanaf 10.00 uur

Aaltenseweg 58
7051 GV Varsseveld
Tel.: 0315-241883
Fax: 0315-342141
info@terhorstgroep.nl

Ruurloseweg 50 • Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 18 71
www.hanssloot.nl
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

VAKGARAGE ALTIJD
VERTROUWD DICHTBIJ

Koetsentocht “In Stap en
Draf” te Hengelo (Gld.)

Het Gelderse Hengelo staat bekend
om zijn gastvrijheid, prachtige omgeving en in het bijzonder het prachtige
coulissen landschap.

START KOETSENTOCHT
Tussen 10.00 - 10.30 uur wordt gestart vanaf het terrein “De Hietmaat”.
Tijdens de morgenrit is rond 11.30 uur
een sherrystop op het terrein tegenover
“Camping Kom Es An” aan de Handwijzersdijk.

Tijdens de middagpauze op het terrein
“De Hietmaat”, om ongeveer 12.30 uur, is
er voor het publiek ruimschoots gelegenheid om de aanspanningen van dichtbij
te bekijken.

De middagrit zal vertrekken om 13.30
uur, de sherrystop van de middagrit zal

zijn op het Booltinkplein te Keijenborg,
om 14.30 uur, waar de deelnemers een attentie van de vereniging zullen ontvangen daarna gaat de rit richting “de Hietmaat” voor de afsluiting om 15.45 uur.
Voor informatie kunt u terecht bij de heer
P. de Koning, Sarinkdijk 3, 7255 MS Hengelo Gld, tel. 0575-467284, email secretariaat@instapendraf.nl.
De vereniging “In Stap en Draf” hoopt op
een succesvol evenement zodat ieder enthousiast en voldaan huiswaarts kan keren.
U bent van harte welkom op 2 september
a.s in het Gelderse Hengelo, de toegang
tot het terrein “De Hietmaat” is geheel
gratis.

OPEN DAG
“In Stap & Draf”

Route Open Dag
2 september 2007

START
terrein “De Hietmaat” - l. Zelhemseweg - 3e weg l Beijerinkdijk - X punt oversteken De Dunsborg - l Elferinkweg
- l Oosterinkdijk - r Weversplasweg - Let Op Aaltenseweg
oversteken Roessinkweg - 2e weg r 2e Berkendijk - l Rijnweg - vijfsprong schuin oversteken Jachtweg - l Vierblokkenweg - Let Op Varsselseweg oversteken - einde weg l
Reerinkweg - kruising l Sarinkdijk - r Hazenhutweg tweesprong rechts aanhouden Handwijzersdijk.
SHERRYSTOP BIJ CAMPING KOM ES AN
r Handwijzersdijk - Let Op Ruurloseweg oversteken Heideweversweg - 1e weg links Vaalverinkdijk - einde weg
links Menkhorsterweg - 2e weg r Ellenkampdijk - l Bargelsdijk - l Beatrixlaan - r De Heurne - 4e weg l Het Karspel
- Let Op Ruurloseweg oversteken Beukenlaan - In bocht
links langs verzorginscentrum De Bleijke - r Steintjesweide - l Bleekstraat - r Leliestraat - r Iekink - l Spalstraat Hummeloseweg - l Berkenlaan - r Zelhemseweg - l terrein
“De Hietmaat”.
MIDDAGPAUZE
l Zelhemseweg - Zelhemseweg volgen - r Kroezerijweg - l
Boeijinkweg - rechts aanhouden wordt zandweg - einde
zandweg rechts Remmelinkdijk - weg links vervolgen Let Op Kruisbergseweg oversteken - einde weg rechts
Hengelosestraat - l Kerkstraat - r Koldeweiweg - einde weg
l Geltinkweg - l Pastoor Thuisstraat.
SHERRYSTOP BOOLTINKPLEIN
r Pastoor Thuisstraat - kruising oversteken wordt St. Jansstraat - einde weg r Hengelosestraat - r Wolsinkweg rechts aanhouden Uilenesterstraat - Let Op Bronkhorsterstraat oversteken Zaarbelinkdijk - l Hogenkampweg - r
Broenenbergweg - l Zaarbelinkdijk - Steenderenseweg
oversteken Berendschotstraat - einde weg r Banninkstraat - rotonde recht oversteken - r Kastanjelaan - r Hummeloseweg - l Berkenlaan - r Zelhemseweg - l terrein “De
Hietmaat”.
EINDE RIT
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2 september

bloemen
corso
Vanaf 12.00 uur een gezellige braderie in het centrum
en diverse vermakelijkheden op de corsoroute

maandagavond
3 september
kaliber - erik

hulzebosch

nick&

simon
ndag
Entreekaarten voor maa ij
b
3 september zijn te koop m
Beltru
Dute, Spilman en Coop
en kosten € 10.- p.st.

50

3 sept. € 12.
Kassaprijs maandagavond

Muziek zondag: DJ Kinz & Crystal Dream, dinsdag: Fashion Showband & Breakstuﬀ

Dinsdagavond 22.00 uur: Grandioos vuurwerk!
Deze pagina is mede mogelijk gemaakt door:

Nieuwstad 17a, 7141 BC Groenlo.
Tel. (0544) 461828
e-mail: info@weevers-emaus.nl

Hoofdvestiging Vorden: Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden.
Tel. (0575) 551010
e-mail: info@weevers.nl

w w w. w e e v e r s . n l

Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde
Tel. (0544) 371323
e-mail: info@weevers-elna.nl

Meer info: WWW.BLOEMENCORSOBELTRUM.NL

14.30 uur

