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Dina Verkerk: ‘Het was een landelijke
conferentie die in 1946 in Zutphen
werd gehouden. Op zo’n dag kom je
met veel mensen in gesprek, een
praatje hier een praatje daar, je kent
dat wel. Mijn verbazing was groot toen
ik een paar weken na de conferentie
een brief ontving van ene Barend Ver-
kerk uit het dorp Tienhoven bij
Utrecht. Hij vroeg in de brief of hij na-
der kennis met mij mocht maken. Ik
had totaal geen idee wie hij was’, zo
zegt ze. Enige tijd later kreeg Dina, ge-
boren en getogen Vordense en enigst
kind van Arend Willem en Hendrika
Slöetjes, een paar meisjes uit Hilver-
sum op bezoek. Zij vroeg de meiden of
zij soms Barend Verkerk uit Tienhoven
kenden. Dina: ‘Ze wisten inderdaad
waar de familie Verkerk woonde.

Ik ben toen in Vorden op de trein naar
Utrecht gestapt en van daaruit met de
bus naar Tienhoven. Het was die dag
erg warm. Buiten in de tuin was een
meisje (naar later bleek een zus van
Barend) op een naaimachine kleren
aan het verstellen. Even later kwam er
een jongeman uit de tuin lopen, sme-
rige kleren, smerige klompen, hij zag
er niet uit. Hij stelde zich voor als Ba-
rend Verkerk. Dat is hem dus, zo dacht
ik. Barend ging naar binnen en kwam
even later gewassen en wel en in een
schone kleding weer te voorschijn.
Toen zag hij er wel netjes en aardig
uit. Ik kon trouwens de familie Ver-

kerk absoluut niet verstaan, zij spra-
ken plat Utrechts’, zo herinnert Dina
zich de kennismaking als de dag van
gisteren.

Vervolgens kwam Barend in Vorden op
bezoek. ‘Het geloof bracht ons mede
nader tot elkaar. Tijdens een wande-
ling bij het Schapenmeertje vroeg Ba-
rend mij ten huwelijk’, zo zegt Dina.
De 83 jarige Barend verstond geen
woord van wat zijn vrouw allemaal
vertelde. Hij is doof, maar verder goed
gezond. Een vraag aan hem wordt
door schoondochter Dineke op een
briefje geschreven en vervolgens door
Barend beantwoord. Hij komt uit een
gezin met tien kinderen. Zijn vader
runde vroeger een kruidenierszaak
annex melkhandel.’Ik heb van alles
gedaan, klompen, schoenen en manu-
facturen verkocht, altijd werkzaam in
de handel. Heel hard werken en wei-
nig verdienen’, zo vertelt hij. Echtge-
note Dina werkte thuis op de boerde-
rij. ‘Ik wilde na de lagere school heel
graag verder leren, echter mijn moe-
der was nogal ziekelijk, vandaar’.

Eenmaal getrouwd trok Barend bij Di-
na en haar ouders in. Hij verdiende
zijn boterham met tal van werkzaam-
heden zoals boerenknecht bij Rou-
wenhorst en op de boerderij bij zijn
schoonvader werken. Jarenlang tui-
nieren en meehelpen in de apotheek
(glazen wassen) bij mevrouw van Mou-

rik. Kranten rond brengen, kortom Ba-
rend was een echte ‘bezige bij’. Thuis
is hij nog steeds actief, aardappelen
schillen, eten koken (‘hij maakt hele
lekkere soep en karnemelksaus’, zo
zegt Dina) en dagelijks rondrijden op
de scootmobiel om van de natuur te
genieten. En hoe! De afgelopen twee
jaren heeft Barend ongeveer 7600 kilo-
meter met zijn ‘mobieltje’ afgelegd.
Dina is nog steeds vroeg uit de veren,
om haar hobby tuinieren uit te oefe-
nen. 'S avonds kijken ze samen gezel-
lig naar de TV. 
Woensdag kwam burgemeester Henk
Aalderink het diamanten paar na-
mens de gemeente Bronckhorst geluk-
wensen aanbieden. Een geste die zeer
door Barend en Dina op prijs werd ge-
steld.

Barend en Dina Verkerk
60 jaar getrouwd

Stel je eens voor, 60 jaar getrouwd, 5 kinderen Riekie (57), Heleen (53), Wim
(50), Barend (48) en Gerdien (42), en je kent de 24 kleinkinderen en 19 ach-
terkleinkinderen allemaal nog van naam. Dat is op 82 jarige leeftijd toch
wel heel bijzonder ! Voor bruid Dina Verkerk eigenlijk de gewoonste zaak
van de wereld. Ze kan er ‘honderd- uit’ met smaak over vertellen ! Woens-
dag 27 augustus vierden Barend en Dina Verkerk hun 60-jarig huwelijks-
feest. ‘Met een dergelijke grote familie hebben we de feestzaal (De Aanleg
in Almen) in één keer vol’, zo zegt Dina lachend. Echtgenoot Barend vindt
een dergelijke familieschare een ‘Zegen van God’. Zo hebben ze elkaar
(middels hetzelfde geloof) 62 jaar geleden tijdens een conferentie van hun
kerk ook leren kennen. Een kerkgenootschap met als naam ‘ Vergadering
van Gelovigen’.

Burgemeester Aalderink feliciteert het diamanten paar.

Op 13 september om 13.15 uur wor-
den de deelnemers verwacht bij
Dorpshuis De Horst, Sint Janstraat 6,
Keijenborg. Vervoer naar de locatie

vindt in overleg plaats op eigen kos-
ten. De wandeltocht duurt van 13.30
tot circa 16.00 uur. Wilt u ook mee-
doen, geef u dan op voor 7 september
op bij, Sonja Verbeek Tel . 0575-462837

De kosten zijn € 5,00, inclusief
koffie/thee . Mocht u zelf nog niet in
het bezit zijn van Nordic Walking po-
les, dan is er in overleg een mogelijk-
heid tot het lenen van verstelbare Leki
stokken. In het voorjaar 2009 start
weer een cursus voor beginners , de
datum wordt dan zo spoedig mogelijk
bekend gemaakt , U kan zich nu ook al
opgeven Tel . 0575- 462837

Nordic Walking wandeltocht
Sportvereniging DIO Keijenborg
organiseert, onder deskundige lei-
ding, een Nordic Walking wandel-
tocht op zaterdag middag 13 sep-
tember Deze middag is bedoeld
voor ervaren Nordic Walkers die
reeds een cursus hebben gevolgd.
Tijdens deze middag zullen de ba-
sistechnieken van Nordic Walking
weer worden doorgenomen en mo-
gelijk worden uitgebreid.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86
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full-
colour

ze knallen er uit

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

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

Uitgave: Drukkerij Weevers BV • Nieuwstad 30 - Postbus 22 • 7250 AA Vorden • Telefoon (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

Jubileumkrant

Popcorn uitdelen door clown

Rodeostier

100 ballonnen met naamkaartjes oplaten door kinderen

13.00, 14.00 en 15.00 uur modeshow

met medewerking van SoYou en Kapsalon/schoonheidssalon

Effect zal een ware metamorfose plaatsvinden. Bloem-inn

verzorgt de aankleding.

13.00 tot 17.00 uur salsadansers

Salsa Unlimited is een Curaçaose dansgroep, 

die alle lokale Caribische dansen danst; salsa merengue

bachata en ritmo kombina. Allemaal heel relaxed. Naast

dansdemonstraties geven zij ook workshops, om de eerste

pasjes van deze warme dansmuziek onder de knie te krijgen.

Ook limbo-dansen is een onderdeel van het programma.

Kijk, luister, geniet, oefen en dans mee met salsa Unlimited

en de zon gaat schijnen. Niets moet alles mag, is ons motto.

JOIN THE MUSIC AND LET THE SUN SHINE!

PPP rrr ooo ggg rrr aaa mmm mmm aaa  vvv ooo ooo rrr   ddd eee  kkk ooo mmm eee nnn ddd eee  zzz aaa ttt eee rrr ddd aaa ggg eee nnn

13 september schminkende clown

20 september luchtkussen

27 september draaimolen

4 oktober met je huisdier op de foto

1 nov figuurballonnen

15 nov rolebaan

29 nov pietenschool

6 dec langlaufbaan

13 dec popcorn uitdelen

19 dec kerstmarkt met vele kramen

20 dec kerstknutselterras

Deelnemers modeshow.

Markt in Leesten, ook met de Kerst.

Programma zaterdag 6 september

Deze week 
verschijnt

AUTO
Deze week in Contact

Altijd laag:
Soleil Merlot € 2.15

Speklappen
kilo  € 3.99

Nectarines/perziken
500 gram  € 1.29

Alleen bij

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• 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 vanGAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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wo / do
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Extra
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wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

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

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

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

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

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 117255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

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

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen 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 ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina'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 ver-
eenvoudigd 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 web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

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.

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, 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 arti-
kelen 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 bie-
den u beide mogelijkheden.

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 INSCHEN-
KEN''. 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 verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

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

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, 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-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden
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Zie in het hart van Con

Hèt kadoboekwww.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MIYATA • IANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROF ITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZOND11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10% kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . (0575) 46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst
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Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 nov

Extrakoopavondenwo /do22 /23 novKoop-zondag26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez
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20%
KORTOP GEHECOLLECT
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.

De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.
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Deze weekin Contact
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KOOPZO DAG.00–17.00 uur26 november26 no ember

SCHOENMODE HERMA S .S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10% kortingop onze GEHELE coectie SCHOENE  en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . 0575  46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst

Extrakoopavon denwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 novExtrakoopavondenwo do22 23 novKoop-zondag26 novDeze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad ContactWeekblad Contact ook opInternetNaast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode KruisDe dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.
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PCOB lezing over de
Achterhoek
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ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

Dagmenu’s
3 t/m 9 september 2008 

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

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

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

Woensdag 3 september  
Zwitserse kaassoep/Zuricher geschnetseltes van kip
met rösti en groente.
Donderdag 4 september 
Succadevlees met jus, gekookte aardappelen en groente/
bavarois met slagroom.
Vrijdag 5 september
Knoflooksoep/Kabeljauwfilet met mosterdsaus, aard-
appelen en groente.
Zaterdag 6 september
Italiaanse cordonbleu, aardappelen en rauwkost-
salade/ijs met slagroom (alleen afhalen).
Maandag 8 september 
Runderbouillon met flensjes/Wiener schnitzel met
aardappelen en groente.
Dinsdag 9 september 
Rollade in verse jus, aardappelen en rauwkostsalade/
ijs met slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Hervormde kerk Vorden
Zondag 7 september 10.00 uur ds. H. Westerink.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 7 september 10.00 uur ds. J. de Jong, Rijssen. 

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7 september 10.00 uur Marianne Benard, Startzondag.

R.K. kerk Vorden
Zondag 7 september 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 6 sept. 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 7 september 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoorkoor.

Tandarts
6/7 september P.J. Waart, Barchem tel. (0573) 44 17 44.
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen voor spoed-
gevallen.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance Tel. 112.

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�Altijd een vrijblijvend ad-
vies. HHerbalife Nieske Pohl-
mann, 06-54326669

�LLeer (beter) bridgen. Be-
ginnerscursus start 17 sep-
tember, opfriscursus start 18
september. Nicolette, Amber
& Harry Garsen, gediplo-
meerde bridgedocenten.
Aanmelden: 06-49237762.

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

�

�Parttime/fulltime werk:
www.baanvanuithuis.nl

�Afslanken, aankomen en
niet meer moe? Naar Jerna
Bruggink toe. Gratis li-
chaams/voedingsanalyse.
0575 - 46 32 05.

�Nordic Walking? 0575 - 46
36 03 www.vitalnowa.nl

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

Alleen op afspraak.

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

�K…van 'Koning te rijk' een
heerlijk gevoel als je uit de
mand van de luchtballon van
Paul Kok uit Bronkhorst over
prachtige vergezichten tuurt.
Je voelt je gelijk een kasteel-
heer in je eigen luchtkasteel
op 300m hoogte. Bel
0651584145 of www.ballon-
teamgelderland.nl Oud NL
kampioen ballonvaren met
2500+ schadevrije vaarten!

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

�Puppycursus voor pups va.
8 wkn. in kleine groepjes met
veel persoonlijke aandacht.
Vervolgcursussen. Behen-
digheidsbaan. Hulp bij pro-
bleemgedrag.
www.karinwentink.nl  0314
625183 / 06 25103312.

�De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de
maand meubelverkoop van 9
tot 12 uur aan de Schutte-
straat 20 en in het HAVO-ge-
bouw (Burg.Galleestraat 69)
te Vorden. Ook is dit mogelijk
op werkdagen na telefoni-
sche afspraak bij Dhr. Harm-
sen, tel. (0575) 55 14 86.

Prachtige kerstbomen
voor de handel.
Tel. 0315-323701

�Gezocht: vrolijke klusjes-
man, kunnende timmeren.
Omgeving Vorden 
0611236699.

�Gevraagd per direct in bui-
tengebied Vorden-Ruurlo: ie-
mand die onze tuin wil onder-
houden. Tel.: (0575) 46 73 57
of 06-25 053 664.

�Zangles in Vorden in het
nieuwe seizoen? Kijk op
www.esthervanderheijden.nl

�Attentie: De Stichting Vei-
lingcommissie Vorden stopt
met ingang van nu met de
meubelverkoop aan de
Schuttestraat 20 in Linde. De
meubelverkoop in het HAVO-
gebouw (Burgemeester Gal-
leestraat 69) is voortaan elke
zaterdag van 9-12 uur, en op
werkdagen na telefonische
afspraak met Dhr. Harmsen
(0575551486).

�Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16,
(06) 51 60 15 16.

Van dinsdag 9 t/m
maandag 15 september

is Foto Willemien
even op vakantie.

Dinsdag 16 september
bent u weer van harte

welkom.
Groetjes, Willemien

�Cursusprogramma Kunst-
Kring Ruurlo: schilderen (ook
voor kinderen), tekenen,
boetseren, borduren, patch-
work, speksteen, presentatie,
koken etc. etc. Kijk op
www.kunstkringruurlo.nl of
vraag het aan: 0573-453090
of 454740. Computer- & Videoservice René Obbink

Al uw beeldmateriaal omzetten naar DVD en
al uw computerproblemen, aanleg en onderhoud,

internet. Tevens verkoop nieuwe computers.
Tel. 06-20002229

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

Vlaai v/d week

Sinaasappel-bavaroisevlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

3 bruin bus € 4,75

Weekendaanbiedingen
Kruidkoek € 2,95

Oudewets lekker

3 meergranenbroden € 6,95
Keuze uit Korenlander, Vicorn of 

Toscaans donker

Hurry-up naar de bakker
voor een lekker hapje

�Schoonmaakhulp gezocht
voor alleenst jongeman voor
1 ochtend in de 14 dagen, in
overleg, die ook eventueel de
was wil doen.  Brieven onder
nr. 62.



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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorger

Anton Ruiterkamp

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl

Vordenseweg 2, 7218 BP Almen.

T  06 55916250
www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

zondag 19 oktober info-middag bij
de Herberg in Vorden

Voor de tweede keer vechten tegen dezelfde slo-
pende ziekte, maar nu is dan ook het laatste beetje
op.

Diny Wentink
Everdina Johanna

* Vorden, † Zutphen,
3 januari 1958 25 augustus 2008

Alvin Wentink
Freek, Fiddy en Mups
Henk en Rieky Wentink
Tom Wentink en Jolanda ten Elshof

Correspondentieadres:
Gerrit Naefflaan 12
7242 AK  Lochem

Overeenkomstig haar wens heeft de crematieplech-
tigheid in besloten kring plaatsgevonden.

Geheel onverwacht is overleden ons bestuurslid 

Henk  Hulstijn

Henk is ruim 30 jaar bestuurslid geweest, waarvan
10 jaar voorzitter. We zullen hem herinneren als een
zeer betrokken en gedreven bestuurder. 

We wensen Jopie, kinderen en verdere nabestaanden
veel sterkte met dit verlies

Bestuur en medewerkers  
CWV  MEDO

Vorden, 26 augustus 2008

1 september 2000         -         1 september 2008

Henk Peters

In je hart leven mensen
die daar helemaal thuis zijn.
En die daar blijven wonen.....

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Als je hielp waar je dat kon
aan wat licht en aan wat zon,
als je zoals jij, een prachtig voorbeeld geeft
Mam, dan heb je zeker niet voor niets geleefd!

Haar kinderen en kleinkinderen danken iedereen
die hen tijdens de laatste moeilijke levensfase en na
het overlijden van Mam hebben bijgestaan met warme
belangstelling en medeleven.

familie Siemerink.

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor
alles wat hij voor onze vereniging heeft betekend,
hebben wij afscheid moeten nemen van ons zeer
gewaardeerd lid

Herman van Heerde

Wij wensen zijn familie de kracht toe dit verlies te
kunnen dragen.

Bestuur, leden, supporters 
en leiding van Christelijke 
Muziekvereniging Sursum Corda.

Vorden, 30 augustus 2008

Gevochten als een tijger
Sterk als een beer
Je kwam er bovenop
Telkens weer
Maar het werd een oneerlijke strijd
Je hebt er voor geknokt
We zijn trots op je lieve Herman

Van ons is heengegaan mijn lieve zoon, onze broer,
zwager en oom

Herman van Heerde

op de leeftijd van 48 jaar.

Famke

Ma van Heerde

Ida en Jan

Anke en Hans
Devin, Lorain

30 augustus 2008
Berend van Hackfortweg 40
7251 XD Vorden

Herman is thuis alwaar gelegenheid is tot afscheid
nemen a.s. dinsdag en woensdag van 19.00-21.00 uur.

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag
4 september om 10.00 uur in de N.H. Kerk aan de
Kerkstraat te Vorden. 

Voorafgaand is er aldaar vanaf 9.30 uur gelegenheid
om afscheid van Herman te nemen en de familie te
condoleren.

Aansluitend zal om ca. 11.15 uur de begrafenis plaats-
hebben op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Je moeder blijft je moeder,
al wordt ze nog zo oud.
Je wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag,
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.

Na een liefdevolle verzorging in De Beekdelle is na
een afnemende gezondheid rustig ingeslapen onze
lieve en zorgzame moeder, oma en kleine oma

Elisabeth Schierboom-Tijken

weduwe van Gradus Bernardus Schierboom
eerder weduwe van Derk Radstake

* 1 december 1911 † 31 augustus 2008

Dinie en Joop

Wendy en Wim
Leanne, Nicky

Correspondentieadres: Fam. Rits
Wichmondseweg 9
7255 KX Hengelo Gld.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op don-
derdag 4 september om 14.00 uur in “Ons Huis”,
Beukenlaan 30 te Hengelo Gld., waarna aansluitend
de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Be-
graafplaats aan het Iekink.

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in
“Ons Huis”.

Ter kennisgeving

Wij

Mark Bargeman 
en
Ellen Wolsink

geven elkaar op 5 september 2008 het ja-woord
om 13.00 uur in het Kasteel te Vorden.

RADIO BINGO

Vanaf 7 september
iedere zondag van
12.00 tot 13.00 uur.

Voor meer info
kijk dan op

www.achterhoekfm.nl

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

Pepersteaks 
3 stuks € 5.50

SPECIAL

Noisette
100 gram € 1.80

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Keurslager achterham
GRATIS 100 gram eiersalade

MAALTIJDIDEE

Prei-gehaktschotel
500 gram € 4.98

KOOKIDEE

Karbonade diverse soorten
500 gram vanaf € 2.99

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

www.contact.nl



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

Tien jaar geleden namen de broers

Sybrandy het toenmalige Walburg

Druk over en voegden het toe aan

hun bestaande onderneming. 

Inmiddels zijn de activiteiten van

Sypro Media Groep dusdanig uitge-

breid, dat de drukactiviteiten niet

langer een kernactiviteit vormen. In

Drukkerij Weevers hebben Pieter en

Jaco Sybrandy een professionele

organisatie gevonden die Walburg

Grafische Diensten uitstekend kan

integreren in haar bestaande organi-

satie.

DRUKKERIJ WEEVERS 

IN DE REGIO

Drukkerij Weevers is een zeer mo-

dern grafisch bedrijf met vestigin-

gen in Vorden, Zutphen, Groenlo en

Lichtenvoorde en verkooppunten in

Zelhem en Ruurlo. Gezamenlijk ver-

zorgt men producten van ontwerp

tot en met afgewerkt product, con-

ventioneel en digitaal drukwerk,

ontwikkeling van websites en is

tevens uitgever van de plaatselijke

weekbladen Contact, Elna en Groen-

lose Gids. De organisatie is al 25 jaar

in het bezit van het VPGI-ISO 9001

certificaat en sinds 1995 milieu-

gecertificeerd. Zowel Drukkerij Wee-

vers als Walburg Grafische Diensten

is in het bezit van het FSC certificaat

voor duurzaam gebruik van grond-

stoffen, waarmee de organisaties

goed op elkaar aansluiten. 

Het voltallig personeel van Walburg

Grafische Diensten is overgenomen.

Na de overname zijn bij Weevers

74 mensen werkzaam. De bedrijfs-

activiteiten van Walburg Grafische

Diensten worden verdeeld over de

vestigingen van Weevers in Zutphen

en Vorden.

De naam van de Zutphense vestiging,

Meer Communicatie wordt gewijzigd

in Weevers Walburg.

Drukkerij Weevers Vorden neemt 
Walburg Grafische Diensten over
Walburg Grafische Diensten is per 1 september jl. overgenomen door

Drukkerij Weevers. Pieter en Jaco Sybrandy, eigenaars van Sypro Media

Groep, waarvan de Zutphense drukkerij onderdeel was, zijn dit over-

eengekomen met Gerhard Weevers, eigenaar van Drukkerij Weevers.

Van links naar rechts: Jaco Sybrandy, Pieter Sybrandy en Gerhard Weevers.

Maar de hokken verdwijnen in rap
tempo. We hebben nu zoveel foto's dat
we er een fotoboek van willen maken.
Twee 'sponsor'bedrijven hebben bij el-
kaar zo'n 400 boeken besteld, nog te
weinig om de uitgave te kunnen reali-
seren. Daarom deze verkooptentoon-
stelling van 26 foto's op canvas; hok-
ken in het landschap (50x50 cm, al of
niet ingelijst met hout van oude kip-
penschuren) en foto's van details op ±
A4 formaat. De foto's worden in een
gelimiteerde oplage van maximaal 30
foto's geprint.De opbrengst moet de
uitgave van het boek weer een stap
dichterbij brengen.Kom, kijk en koop
deze mooie foto's en help zo de uitga-
ve van het boek 'Verdwijnende kippen-
hokken  in de Achterhoek' mogelijk te
maken. Bij aanschaf van een foto, een
boek kado! De geplande verschijnings-
datum is november.
Er zijn ook andere mogelijkheden:
groter of kleiner formaat, een  andere
foto getoond op een  groot tv-scherm
in laten lijsten. Of zelfs een hele deur
van een oud kippenhok met bijvoor-
beeld 1 of 2 grote foto's of een luikje
van een oud kippenhok met een klei-
nere foto. Tijdens het tentoonstellings-
weekeinde zetten we ook allerlei oude
attributen neer die we op onze stroop-
tochten door de Achterhoek zijn te-
gengekomen en die iets met het hou-
den van kippen in vroeger tijden te
maken hebben.

OPENING 
'HENDRIKS FOTOGRAFIE'
Bernhardsteeg 6 in Zutphen 
Met de tentoonstelling 'Verdwijnende
kippenhokken in de Achterhoek'
wordt op zaterdag 13 en zondag 14
september van 10.00-17.00 uur de foto-
galerie 'HENDRIKS FOTOgrafie' ge-
opend. De opzet van zijn fotogalerie is

gelnteresseerden via een 107 cm tv-
scherm kennis laten maken met mijn
werk. Vanuit de 'luie' stoel met een
nespresso onder handbereik. 

Er hangen diverse grotere en kleinere
voorbeelden foto'inlijstingen'. Onder-
meer foto's ingelijst met passe-par-
touts achter 'museum'glas, foto's zon-
der lijst achter perspex, foto's als print
direct op 'dibond'plaatmateriaal,
transparante foto's achter 'glas-
slook'perspex.Zo kan men een foto uit-
kiezen en vervolgens aangeven hoe de
foto ingelijst moet worden. De galerie
is open op donderdag, vrijdag en za-
terdag en op afspraak, tel. 06 16 592
571. Men kan een bestelling doen, een
opdracht plaatsen of zich oriënteren.

CURSUS DIGITALE FOTOGRAFIE
Tevens wordt in de galerie vanaf sep-
tember maandelijks een basiscursus
digitale fotografie gegeven. Geduren-
de 2 avonden leert men de fijne kneep-
jes van de camera en de mogelijkhe-
den van de digitale fotobewerking.
Door het vooraf inleveren van eigen
werk krijgen de cursisten feedback. De
cursussen geef ik nu ruim twee jaar en
de deelnemers zijn enthousiast.

Opgave via email info@hendriksfoto-
grafie.nl of telefonisch 06-16 592 571.

Openingstentoonstelling alleen op 13 en 14 september

Verdwijnende kippenhokken in de Achterhoek
Met Yke Ruessink, eveneens Zutphens fotograaf, is Hans Hendriks vorig
jaar begonnen met het fotograferen van oude kippenhokken. Men ont-
dekte dat dit een gemeenschappelijke passie is. Hans Hendriks kende die
hokken nog uit zijn Winterswijkse jeugd. Toen hij als 10 jarig jongetje de
boer mocht helpen met rapen van eieren. Voor Yke Ruessink tel 06 - 39 12
97 98, geboren in Aalten, geldt hetzelfde; hij kwam vroeger bij zijn opa die
ook zo'n kippenhok had. Die gecreosoteerde kippenhokken met de witte
kozijnen horen bij de Achterhoekse boerderij. Vroeger hadden boeren in
deze omgeving een paar koeien, varkens, een paard en één of meer kip-
penhokken. Ze zijn verbonden met het Achterhoekse landschap.

Net buiten de Grolse gracht zijn de
grote molshopen die daar begin juni
lagen inmiddels omgevormd tot wat
het decor moet worden voor de Slag
om Grolle, van 17 tot  en met 19 okto-
ber.  Een graafmachine heeft het zand
weten om te vormen tot strakke glacis,
embrassures, taluds en batterijen.
Kenners weten dan dat het hier gaat
om delen van verdedigingswerken zo-
als die gemaakt werden in 1627, ten tij-
de van de 80-jarige oorlog.

De graafmachinist die in juni, vier
maanden voor de Slag al aan de slag
ging is Willy Meekes van Rouwmaat
Grondverzet, die is gevraagd om het
schootsveld voor de Slag om Grolle in
te richten. Willy is inmiddels bekend
met het werk, hij heeft ook voor de
editie van 2005 het zware graafwerk
voor zijn rekening genomen. Het gro-
te verschil is echter, dat het terrein dit
jaar bijna drie keer zo groot is gewor-
den.

Het grondverzet gebeurt aan de hand
van tekeningen van de L.B.A. uit
Groenlo. Een bedrijf dat zich onder
meer bezig houdt met landmeetkun-
de, ook wel Geodesie genaamd. Vol-
gens die tekeningen zijn in het terrein
palen uitgezet waar ophogingen of
uitgravingen gemaakt moeten wor-
den. Daarna zijn er vele kubieke me-
ters zand opgebracht die door Willy
gelijkmatig worden verdeeld. Het is
mooi om te zien hoe nauwkeurig hij
dit met zo'n zware machine voor el-
kaar krijgt, net als een zand-sculptu-
rist die op ware grootte een zandkas-
teel bouwt.
Desondanks dat Willy het in zijn vrije
tijd doet, is het een welkome afwisse-
ling op zijn normale werk dat onder
meer bestaat uit het aanbrengen van
wallen en taluds en het werk aan weg
en waterbouw. 't Is weer eens wat an-
ders, aldus Willy. 'En voor een evene-
ment waar ik naar uitkijk. Het is mooi
om al die honderden verschillende re-
enactors uit heel Europa en ver daar
buiten hier samen te zien'.
Het aanleggen lijkt, in tegenstelling
tot de 17e eeuw, misschien wel veel
sneller te gaan, maar vergeet niet dat
de Engelse Schans zoals die in Lievelde
te zien is, toentertijd in circa dertig da-
gen met de hand is aangelegd. Dat is
opmerkelijk te noemen. Qua authenti-
citeit zou het een mooi streven zijn
om het schootsveld voor de volgende
edities ook met de hand aan te leggen.
Wie dit leuk lijkt, en ook geen graaf-
machine kan besturen, kan zich alvast
als vrijwilliger hiervoor aanmelden!

- www.slagomgrolle.nl -

Graven en meten: 
monnikenwerk anno 2008

In verband met de naderende Slag Om Grolle van 17 t/m 19 oktober zullen
wij de komende zes weken een artikel publiceren over een speciaal aspect
van de Slag om Grolle. Deze week dus het eerste deel.

Mooi om te zien hoe nauwkeurig Willy Meekes het met zo'n zware machine voor elkaar
krijgt, als een zand-sculpturist die op ware grootte werkt.

Slag om Grolle 17 t/m 19 oktober

in Groenlo
In verband met de naderende Slag
om Grolle in het lange weekend
van vrijdag 17 t/m zondag 19 okto-
ber in Groenlo, publiceren wij de

komende weken artikelen over een
speciaal aspect van de Slag.
Vandaag deel 1: Graven en meten:
monnikenwerk anno 2008.



Plaza Food for all Vorden • Dorpsstraat 8 • Telefoon (0575) 55 43 55

Gratis bij uw afhaalbestelling vanaf € 5,00 
dddeee   dddiiikkksssttteee   fffrrriiikkkaaannndddeeelll    vvvaaannn   NNNeeedddeeerrrlllaaannnddd

Lever deze bon in bij PPPlllaaazzzaaa   VVVooorrrdddeeennn Geldig t/m 14 september 2008. Maximaal 1 bon per klant.

Gratis bij uw afhaalbestelling vanaf € 5,00 
dddeee   lllaaannngggsssttteee   fffrrriiikkkaaannndddeeelll   vvvaaannn   NNNeeedddeeerrrlllaaannnddd

Lever deze bon in bij PPPlllaaazzzaaa   VVVooorrrdddeeennn Geldig t/m 14 september 2008. Maximaal 1 bon per klant.

Bij een bestelling vanaf € 5,00
in Vorden krijgt u voor € 5,00
dddiiivvveeerrrssseee   iii jjjsssppprrroooddduuucccttteeennn   gggrrraaatttiiisss

Bij een bestelling vanaf € 10,00
in Vorden krijgt u voor € 10,00
dddiiivvveeerrrssseee   iii jjjsssppprrroooddduuucccttteeennn   gggrrraaatttiiisss

Af te halen bij PPPlllaaazzzaaa   iiinnn   wwwiiinnnkkkeeelllccceeennntttrrruuummm   LLLeeeeeesssttteeennn

Bon afstempelen in Vorden. Geldig t/m 30 september 2008.

ssssttteeemmmpppeeelll
€€€ 555,,,000000

WWiijj   hheebbbbeenn  iieettss  ttee  vviieerreenn!!

1100  jjaaaarr  PPllaazzaa  VVoorrddeenn
&&

11  jjaaaarr  PPllaazzaa  LLeeeesstteenn

ssssttteeemmmpppeeelll
€€€ 111000,,,000000

Leesten
Rudolf Steinerlaan 123 • Telefoon: (0575) 57 51 51 • Maandag gesloten

Kijk ook eens op onze
vernieuwde website:

wwwwwwwwww...ppplllaaazzzaaavvvooorrrdddeeennn...nnnlll



Voor het diploma A slaagden: Roos
Blenkers, Chris Broekman, Gijs Bruins-
ma, Linda Groot, Pippa Heijenk, Jorne
Jochems, Frederiek Lichtenberg, Ro-
sanna Maes, Milan Mentink, Amber
Moeshart, Larissa Reinders, Saar Smit,
Luuk van Glabbeek, Dagmawit Volle-
ma, Sam Weenk en Nick Ziggers. 

Voor ‘B ‘ slaagden: Che Bijenhof, Britt
Garritsen, Seije Groot Roessink, Sie-

brand Lichtenberg, Luciano Luca,
Darq- Jan Rondeel, Lawan Saman, Nao-
mi Schreurs, Ruud van der Linden,
Lars van Veen, Kiki Waanders, Luc Wil-
lemsen, Eline Winkelhorst en Kim
Arends. 

Voor ‘C ‘ slaagden: Martine Berenpas,
Kayleigh Berentsen, Ian de Greef,
Myrthe Langwerden, Rik Limpers,
Quinten Moeshart, Felix Mulder, Stijn

Rinders, Aäron Shreurs, Jelmer Sijbers
en Teije Smit.

Het zwembad is deze week voor het
laatst geopend. Nu de scholen weer
zijn begonnen zijn de openingstijden
ook wat aangepast. Het bad is vanaf
dinsdag 2 september tot en met vrij-
dag 5 september geopend van 7.00 tot
10.00 uur en van 14.00 tot 19.00 uur.
Zaterdag 6 september en zondag 7 sep-
tember van 12.00 tot 17.00 uur. Zon-
dagmorgen is iedereen trouwens wel-
kom om vanaf 11.00 uur te kijken naar

Diplomazwemmen in zwembad In de Dennen

Afgelopen zaterdag vond er in het Vordense zwembad ‘In de Dennen’
diplomazwemmen voor A, B, en C plaats.

een waterpolowedstrijd tussen Vorden
en Almen. Deze week bestaat ook nog
de mogelijkheid om een diploma te
behalen. Donderdag 4 september staat
het afzwemmen voor zwemvaardig-

heid en vinzwemmen op het program-
ma. Vrijdag 5 september: A, B en C en
zaterdag 6 september: snorkelen, sur-
vival, plankspringen, aquakids en we-
reldzwemslagen.

Ik heb het gevoel dat het standpunt
van het Parochiebestuur niet door het
gehele bestuur wordt gedragen. Daar
maken één of twee mensen de dienst
uit. Ik heb twee kinderen Anouk ( 13)

en Nicol ( 11 ). Nu de zendmast straks
wordt geplaatst gaat het mij om de ge-
zondheid van mijn kinderen en uiter-
aard ook om die van andere kinderen
uit de buurt en de schoolkinderen (

school Kraanvogel ). Dat houdt mij
enorm bezig, want het is nog steeds
onduidelijk of de zendmast op die
plek wel of niet schadelijk is voor de
gezondheid. Toch wel erg verontrus-
tend. Trouwens de steun van de ge-
meente Bronckhorst valt mij ook te-
gen. De burgemeester is hier wel een
keer geweest, maar daarna hebben we
nooit meer wat van hem gehoord. Ik
blijf erbij, de zendmast moet op een
andere plek geplaatst worden. Die mo-
gelijkheid is er’, aldus een heftig te-
leurgestelde Frans Lebbink.

In een brief aan het Parochiebestuur
heeft het Comité Zendmast Kranen-
burg, ook haar teleurstelling uitge-

sproken. ‘Onze inzet was er op gericht
de zendmast een paar honderd meter
te verplaatsen naar een bosperceel aan
de andere kant van de weg. U koos er
voor, zonder enige vorm van overleg
met de omwonenden aan T- Mobile
grond ter beschikking te stellen voor
een zendmast zo hoog als uw eigen
kerktoren. De rol van het Parochiebe-
stuur heeft buitengewoon veel teleur-
stelling en emotie los gemaakt. Ook
uw uitspraak ‘het gaat niet om het
geld’ en de uitspraak ‘over gezondheid
gaan wij niet, daarvoor moet je bij de
gemeente zijn’, heeft veel mensen
diep gekwetst’, aldus het Comité.

In een persverklaring stelt het kerkbe-
stuur van de parochie Christus Koning
/ H. Antonius van Padua Vorden Kra-
nenburg: ‘ Op het parochiebestuur
rust een zware taak om het jaarlijks
exploitatietekort van onze parochie
het hoofd te bieden. Verhuur van een
locatie voor een zendmast is ( ook voor
andere parochies) dan ook een welko-
me tegemoetkoming in de financiële
zorgen. ( De grond waarop de zend-
mast wordt geplaatst is eigendoom
van de Parochie. Het kerkbestuur
heeft destijds besloten deze grond aan
T- Mobile te verhuren ). Verder stelt het
kerkbestuur in haar persbericht dat
de vraag of er op die grond een zend-
mast mag worden geplaatst, door de
gemeente Bronckhorst wordt beoor-
deeld. Die moet de bouwvergunning
afgeven. Inmiddels is na een gerechte-
lijke procedure duidelijk geworden
dat de gemeente een bouwvergun-
ning moet verlenen.

Overigens is het Parochiebestuur niet
de instantie die oordeelt over de vraag
of een zendmast ( door straling ) scha-
delijk is voor de gezondheid. Die taak
komt toe aan de gemeente en de lan-
delijke overheid. Bij het verlenen van
een vergunning wordt door de ge-
meente dit aspect ook betrokken. Nog
een technische informatie, er zijn
twee soorten ‘zendinstallaties’, GSM
en UMTS. Tot voor kort stond het

Aartsbisdom alleen het plaatsen van
GSM installaties toe. Nader onderzoek
in Zwitserland heeft uitgewezen dat
UMTS geen gevaar voor de volksge-
zondheid oplevert, staat het Aartsbis-
dom nu ook UMTS installaties toe. De
huurovereenkomst met T- Mobile
staat overigens alleen het plaatsen van
een GSM installatie toe’, aldus het Pa-
rochiebestuur.

Het Comité Zendmast Kranenburg
heeft ook haar teleurstelling richting
T- Mobile en het College en de Raad
van Bronckhorst uitgesproken. ‘ Naast
de teleurstelling over de uitkomst van
dit langdurige proces, blijven wij ook
achter met gevoelens van teleurstel-
ling en verbazing over het feit dat een
( Consumenten ) organisatie als T- Mo-
bile zo ongevoelig is gebleken voor de
belangen en zorgen van ons als bewo-
ners. Het enige dat ons rest is op deze
wijze daaraan uiting geven en hopen
op een wonder’, aldus de verontruste
bewoners uit het buurtschap Kranen-
burg. In de brief aan het College
schrijft het Comité: ‘ Het is triest te
moeten constateren dat er van de zij-
de van de gemeente geen enkele daad-
kracht is getoond om ons in onze be-
zwaren tegemoet te komen. Sterker
nog wij vonden de gemeente niet
naast ons, maar tegenover ons, zij-
aan- zij met T- Mobile. De manipule-
rende argumenten in uw commissie-
vergadering en andere bijeenkomsten,
maar de ‘mediation’ die ons kennelijk
tot zwijgen moest brengen, laten bij
ons een nare smaak achter. Evenals
uw voortdurend veilig schuilen achter
de regelgeving, daar waar u als Colle-
ge initiatieven had kunnen nemen’,
aldus het Comité. In de brief aan de
raad van Bronckhorst stellen de ver-
ontruste bewoners van de Kranenburg
dat zij tot genoegen mocht ervaren
dat er in de Raad wel begrip was voor
de zorg en de bezwaren van de bewo-
ners. Verder spreekt het Comité zijn
dank uit voor diegenen in de Raad die
in dit proces van hun positieve belang-
stelling blijk hebben gegeven !

Plaatsing zendmast

Bewoners buurtschap Kranenburg geven strijd op!

Frans Lebbink die deel uitmaakt van de groep bewoners in de Kranen-
burg die jarenlang ‘gevochten’ heeft tegen de plaatsing van een zendmast
aan de Eikenlaan 13 A ( pal tegenover zijn huis ), is heftig teleurgesteld dat
de zendmast er op die plek toch komt. ‘ Wij hebben de strijd verloren, wij
kunnen het financieel en emotioneel niet meer opbrengen om na vijf jaar
weer naar de Raad van State te moeten’, zo stelt het ‘Zendmast Comité Kra-
nenburg’. Frans Lebbink: ‘ Wat mij persoonlijk heeft gestoord is de opstel-
ling van het parochiebestuur en de gemeente Bronckhorst. Het Parochie-
bestuur beweerde in eerste instantie dat het geld ( huuropbrengst van de
grond aan T- Mobile ) niet belangrijk was. Wees vanaf het begin eerlijk en
zeg gewoon dat je het geld nodig hebt. Later heeft het bestuur van de kerk
wel toegegeven dat het geld zeer belangrijk is.



Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

LAREN KERMIS 2008
5, 6, 7 EN 8 SEPTEMBER
VRIJDAG - ZATERDAG - ZONDAG - MAANDAG

Al 475 jaar een superfeest

Programma Larense kermis 2008
5, 6, 7 & 8 september

VRIjdag
21.30 - 02.45 uur

Zaterdag
21.30 - 02.45 uur

Zondag
14.00 - 18.00 uur

zondag
20.00 - 01.00 uur

maandag
14.00 - 18.30 uur

maandag
20.00 - 01.00 uur

elke dag in ‘t cafe

Gratis toegang tot het gehele programma.

Programma & tijden onder voorbehoud. Voor meer informatie zie onze website:

www.witkamp.com

the annonanno’s
Knallen met o.a.

millstreet

the heinoos

Perfect showband

trainband George baker

Funbar: Verrassing
Kelder: Dance, Trance en R&B
Beachclub: Mallorca Party

the annonanno’s

+ DJ Rob Wibbelink 

Perfect showband

+

+

+ DJ Berry Elsman

Après Ski Party met:

+ DJ Berry Elsman
+ DJ Rob Wibbelink

dj jeronimo

Mooi wark

+

+ Fishfever

DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN
� Gevelstenen � Dakpannen � Wand- en vloertegels

� Dakramen en accessoires � Sierbestrating 

� Diverse andere bouwmaterialen

Bedrijventerrein De Revelhorst:Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen

Telefoon (0575) 526 532, Fax (0575) 529 306, www.koordeman.nl

MAIS BROOD
NU VOOR

€ 1.95

SAUCIJZEN
NU 4 VOOR

€ 4.95

WITTE
BROODJES

6 VOOR

€ 1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig t/m 9 september.

APPELKANEEL-
VLAAI

KLEIN 

VOOR € 7.75

GROOT 

VOOR € 11.50

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Privé
piano / orgelles
muziek / zangles

bij de gediplomeerde vakman

Wim Riefel
Tel. (0575) 52 93 60

Hoefsmederij W. de Groot
Warnsveld

(gediplomeerd hoefsmid)
Bel voor informatie of afspraak:

06-30 458 456
Of kijk op:

www.hoefsmederijwdegroot.nl
(lid van Nederlandse Vereniging 

van Hoefsmeden)

JE MAAKT HET MET FIXET

Barendsen
zoekt binnen het team enthousiaste

fulltime medewerker

Past deze functie bij jou?

Stuur dan je C.V. en motivatie aan:

Barendsen Fixet

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

E  frits-barendsen@zonnet.nl

I  www.barendsen-vorden.nl

Doe het zelfzaak

Gereedschappen

IJzerwaren

Tuinmachines

Haarden & Kachels

Hollandse brocolli 500 gram 0,69
Hollandse Elstar
Uit de Betuwe 2 kg 2,95
Kiyomi, lekker sappig en met een

heerlijke zoete smaak 10 voor 2,99
Groenteman rauwkost

100 gram 0,79
Bildtstar aardappelen

10 kilo 6,99
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 6 september. 

Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850
Maak nú een afspraak voor een

najaarsbeurt:

• snoeien van bomen, borders en hagen

• onkruidvrij maken van de borders

• blad ruimen

• bemesten van beplanting

Wij bieden u onderhoud ‘op maat’!

www.hoveniersbedrijfevers.nl

0575-441048



Tijdens het openingsnummer van de
Dorpsstraat ‘In Wichmond is het altijd
feest met bier en met ranja’ ( zelf ge-
maakte tekst op de melodie van Viva
Espana van Imca Marina ), vlogen de
muzikale spaanders er al meteen van-
af. Het was tegelijkertijd het sein voor
het inzetten van de polonaise, die
naarmate de avond vorderde nog me-
nigmaal werd herhaald. ‘Zoveel en-
thousiasme hadden wij hier niet ver-
wacht. Dat kan deze avond nog heel
wat worden’, zo sprak juryvoorzitter
Wim Woestenenk. Overigens behaalde
de Dorpsstraat de tweede prijs. De der-
de prijs ging naar de groep Vogelzang.
Het door Tol Hansse bekend geworden
‘Big City’ werd door de zeven man ster-
ke groep omgedoopt tot ’Wichmond
het is het dorpje wel’. 

De vierde prijs was voor de groep Wal-
ter/ Toverstraat. Zij zongen het ‘ Nieu-
we Wichmonds Volkslied’ over de Dol-
le Dinsdagavond ( eveneens op Viva
Espana ). Dat was eigenlijk het enige
minpuntje op deze avond, twee keer
twee groepen met ( weliswaar andere
teksten ) maar wel met hetzelfde lied !
Zo ook het optreden van Jong Vierak-
ker met eveneens een tekst op de top-
per van Wolter Kroes. Dat neemt niet
weg dat er met volle overgave werd ge-
zongen. Dit tot groot enthousiasme
van de supporters. Het leverde Jong
Vierakker de vijfde prijs op.
Tussen de verschillende optredens
door liep Erna Roeterdink, voorzitter
van het Oranjecomité, zo trots al een
pauw door de feesttent waar inmid-
dels zo’n 700 bezoekers (telling Jan

Borgman ! ) bijeen waren om te luiste-
ren, te applaudisseren en een biertje
te drinken. Erna: ‘Wij hoopten met dit
zangfestijn de gehele gemeenschap in
Vierakker en Wichmond te betrekken.
Kijk om je heen, prachtig toch, jong en

oud door elkaar, gewoon super’! Erna
straalde en baande zich vervolgens
een weg door de menigte om samen
met de groep Heerlerweg te zingen
over ‘Meisje zoekt boer uit Vierakker’ (
melodie van ‘Zijn het je ogen’ van
Koos Alberts ) Overigens hoeft Erna
zelf niet meer op zoek, want zij heeft
immers jaren geleden al een veehou-
der uit Vierakker aan de haak gesla-
gen !

Er waren dinsdagavond trouwens ook
nog een aantal ere- prijzen te verdelen.
Wat te denken van de Wogt. Tien man
in Oranjepakken gehuld. Op de melo-
die van De Clown van Ben Cramer
zong de groep ‘Wij zijn van de Wogt

en gaan naar het feest’. De zangers
hadden geen last van zenuwen, de
supporters wel. Zij hadden een groot
spandoek meegebracht, zodat de zaal
het refrein kon meezingen. Helaas
ging dat in eerste instantie niet, want
men stond met spandoek en al met de
rug naar de zaal ! Geen nood, de Wogt
maakt ‘plezier met Bavaria bier’. De
groep Pierendiek, acht man sterk,
zong met de klompen aan ‘ Echt woar,
de Pierendiek steet altied doar’, wij-
zend op de biertap. Tekst op de melo-
die ‘Mooi man’ van het mannenkoor
‘Karrespoor’. 

De bewoners van de Lankhorsterstraat
– Voor , houden van een klein café ( va-
der Abraham ). ‘Daar aan de Lankhor-
sterstraat zijn de mensen nog geluk-
kig en tevree’. In de Lankhorsterstraat-
Achter houden ze van de stoere man-
nen van Normaal. Eveneens met de
klompen aan, een grote hamer in de
hand wisten ze de uitslag van het
zangfestijn al bij voorbaat ‘ De eerste
pries kriegen wie niet, net als veurig
joar’. De Dolle Dinsdag werd toepasse-
lijk afgesloten. Op de melodie van
Clousseau zong De Kempe ‘Daar gaan
ze’. Even later gingen alle artiesten
met een daverend applaus niet noar
huus, maar bleven ze in de tent nog
gezellig doorfeesten. De presentatie
van het songfestival was in handen
van Thea Peters. Ronnie Stokkink, or-
ganisator van deze zangavond kan
zich alvast opmaken voor het Oranje-
feest in 2009. Na deze geslaagde pri-
meur zullen de bewoners van Vierak-
ker en Wichmond deze week al weer
reikhalzend uitzien naar de volgende
Dolle Dinsdag, waarschijnlijk op dins-
dag 25 augustus 2009 !

Groep Hackforterweg pakte de eerste prijs

Dolle Dinsdag Zangfestijn zette feesttent in Wichmond op de kop

Gekleed in prachtige groene gewaden, gekleurde pruiken als hoofddeksel
maar bovenal één en al enthousiasme, de Hackforterweg zong uit volle
borst over ‘ Het Oranjefeest in Vierakker/ Wichmond is voor ons de groot-
ste pret’. Een tekst op de meezinger van Wolter Kroes ( Ik heb de hele
nacht aan jou gedacht ). De jury bestaande uit Yvonne Makkink, Wim
Woestenenk en Ruud Janssen beloonde het optreden van deze groep als
de beste van de avond. Jaren achtereen was er op de dinsdagavond in de
feestweek in Wichmond een zeskamp. Dit keer koos het Oranjecomité ter
afwisseling voor een totaal andere invulling ‘Het Dolle Dinsdag Zangfes-
tijn ‘, waaraan elf groepen ( maximaal bestaande uit 10 personen) meede-
den. Een succesvolle keuze, zo bleek.

Groep Hackforterweg

Groep Heerlerweg

Groep Jong Vierakker

En dan het afgelopen weekend toen
onder prachtige weersomstandighe-
den de traditionele volksspelen plaats
vonden. Voor Arend jan Groot Jebbink
kon het feest niet meer stuk, nadat hij
met een welgemikt schot bij het vogel-
schieten de vogel van de paal schoot
en hij de nieuwe schutterskoning
werd met aan zijn zijde ‘gemalin’ Cin-
dy Wentink. Bob Holtslag werd schut-
terskoning bij de jeugd. Bij het vogel-
gooien voor dames werd Hanneke
Neijenhuis de nieuwe koningen.
Uitslagen: Vogelschieten: koning
Arend Jan Groot Jebbink; kop Frank
Schoenaker; l.vleugel Theo Bussink (
na loting ); r.vleugel Bart Krijt( na lo-
ting ); Staart Wim Rietman (na loting )

Vogelschieten jeugd: koning Bob Holt-
slag; kop Jordy van Til; l.vleugel Jordy
van Til; r.vleugel Aniek Garritsen;
staart Maartje Holtslag
Vogelgooien: koningin: Hanneke Neij-
enhuis; kop Hermien Rietman; l.vleu-
gel Joke Wolbrink ( na loting ); r.vleu-
gel Alie Neijenhuis ( na loting ); staart
Lennie Vaartjes ( na loting )
Kegelen ( heren ) 1 Jan Roording, 2 Rik
Vaartjes, 3 Andre Derksen; idem ( da-
mes ) 1 Zwennie Langwerden, 2 Willy
Pardijs, 3 Gerrie Krijt. 
Kegelen ( zaterdag ) 1 Dorien Roor-
ding, 2 Jan Roording, 3 Paul Avink.
Ringsteken dogkar rijden 1 Inge Regel-
ink, 2 Wendy Rietman, 3 Ira Wuest-
man; schieten vrije baan 1 Dik Tjo-

tink, 2 Remco Heyink, 3 Frans Neijen-
huis. Spijkerbroekhangen( jeugd ) 1
Teun Engels, 2 Bob Holtslag, 3 Meta
Kamphuis
Kinderspelen. Groep 1 (iedereen prijs)
Groep 2: 1 Ilse Hissink en Margot
Schuurman, 2 Jurgen Bremer, 3 Niels
Roelofs
Groep 3 A : 1 Sjoerd Eggink, 2 Jorne Jo-
chems, 3 Stijn Franken
Groep 3 B: 1 Lisa Rietman, 2 Nick Ro-
zendaal, 3 Noa Schuppers en Friso
Wester Groep 4A: 1 Jan Eggink, 2 Wes-
sel Gerritsen, 3 Marise Den Bakker,
Twan Jochems en Teun Wuestman.
Groep 4 B: 1 Mischa Bouwhuis, 2 Max
Rutten, 3 Yuri Wit.
Groep 5: 1 Meta Kamphuis, 2 Iris Lam-
mers en Anne Sarink.
Groep 6 A: 1 Suzanne Weenk, 2 Joanne
Steenblik, 3 Bob Holtslag
Groep 6 B: 1 Thomas Benard, 2 Tim
Borgman, 3 Rosan Schieven.
Groep 7: 1 Lisette Wuestenenk, 2 Clau-
det Jansen, 3 Frank Stokkink.
Groep 8: Jasper Rietman, 2 Bono Siebe-
link, Jordy van Til en Lieke Ten Have.

Arend Jan Groot Jebbink schutterskoning 
Oranjefeest Vierakker-Wichmond
Na een geslaagde fietstocht voor het gehele gezin ( opening van de festivi-
teiten ) kunnen de inwoners van de kernen Vierakker en Wichmond te-
rugzien op een bijzonder gezellige feestweek. Het Dolle Dinsdagavond
Zangfestijn overtrof met circa 700 bezoekers de stoutste verwachtingen.
De winnaar ( Hackforterweg ) kon tijdens de feestavond voor de senioren
nog een keer aan de bak. En met succes want de senioren genoten volop.
Dit optreden van de Hackforterweg was als intermezzo tijdens de zang
van het smartlappenkoor uit Lochem.

UITSLAGEN WAREN ALS VOLGT:

Superklasse: 1 Niek Langwerden, 2
Marcel Bulten, 3 Wouter Dijkman, 4
Gerben Vruggink, 5 Winand Hoenink.
Klasse 50 CC: 1 Tim Tuitert, 2 Bjorn
Wisman, 3 Thies Hellegers, 4 Niels
Koolen.
Klasse 65 CC: 1 Ricco Radstake, 2 Jan
Willem Arendsen, 3 Ismo Wolsink, 4
Thijs Bulten.
Klasse 85 CC: 1 Bas Broekhof.
Klasse Recreanten: 1 Tjeerd Stapel-
broek, 2 Harm Radstake, 3 Peter Beren-
schot, 4 Kees Koolen, 5 Richard Enze-
rink.

Niek Langwerden 
winnaar Superklasse VAMC
De Graafschaprijders
De motorcross die zaterdagmiddag
door de VAMC De Graafschaprijders
op het Delden- circuit werd georga-
niseerd kende in alle klassen een
spannend verloop. De wedstrijden
die een week eerder vanwege het
natte terrein werden afgelast kon-
den thans op een perfect en droog
geprepareerd circuit worden afge-
werkt. Opmerkelijk dat Niek Lang-
werden in de Superklasse ‘good- old’
Marcel Bulten aftroefde !

De feestweek in Vierakker- Wichmond
begon vorige week zondag met een
fietstocht met een lengte van 30 kilo-
meter. Start en finish waren bij cam-

ping Kleine Steege. De eerste prijs
werd gewonnen door Loy Taken, 2 Jan
Garritsen en Henk Verstege, 3 Bennie
Peters.

Fietstocht



Laurie werkt momenteel als pedago-
gisch medewerkster bij de kinderop-
vang in Doetinchem. Ze heeft het daar
prima naar de zin. Na haar terugkeer
uit India (eind oktober) gaat ze daar
vervolgens ook weer aan de slag. Lau-
rie: ‘Het was al jaren een wens van mij
om in India vrijwilligerswerk te gaan
doen. Ik kan niet uitleggen waarom
persé India, gewoon een gevoelskwes-
tie.Ongeveer 2,5 jaar geleden hadden
ze het tijdens een les van de Holisti-
sche kindertherapie (die ik toen volg-
de) over India, over hun cultuur, ge-
loof en vooral de spiritualiteit en hoe
mooi het daar wel niet is. Ik kreeg
toen al een enorme drang om er heen
te gaan. Van het daadwerkelijk uitvoe-
ren van plannen kwam nooit iets. Ik
vond altijd wel een excuus om niet te
gaan. Soms dacht ik er tijden niet aan,
maar af en toe begon het toch weer te
kriebelen. De drang om een tijdje naar
India te gaan bleef.

Dus ben ik gaan ‘googelen’ en kwam
ik terecht bij de site van JoHo Xplore.
Dit is een subsidieprogramma voor
jongeren tussen de 12 en 30 jaar. Voor
dit programma kunnen jongeren vrij-

willigerswerk doen en stage lopen in
ontwikkelingslanden. Om zelf te zien
hoe het daar aan toe gaat. Om te zien
waarom ontwikkelingssamenwerking
zo belangrijk is. En om de boodschap
door te geven aan andere Nederlan-
ders. Je kunt het ook in het kort om-
schrijven dat JoHo Xplore een organi-
satie is op het gebied van internationa-
le samenwerking, werken en reizen.
Begin juni heb ik een brief geschreven
om mij aan te melden. Dat gaat echter
zomaar niet. Ik kreeg als opdracht
eerst een zogenaamd ‘Draagvlakplan’
te schrijven en er op die manier voor
te zorgen dat ik 150 Nederlanders met
mijn informatie bereik.

Ik ga nu eerst ‘Llink- leden’ werven.
Llink is een omroep voor een betere
wereld. Positief en oplossing gericht.
Duurzaam op reis? Natuur in Neder-
land ? Eerlijke kleding? Het program-
ma is als ‘3 op reis’. Llink geeft aan-
dacht aan het soort projectwerk, waar
ik onder meer via JoHo naar toe ga’, zo
zegt Laurie Wentink. Willen gelnteres-
seerden een steentje bijdragen dan
kunnen ze via www.wereldhulp-
werk.nl lid worden. Het lidmaatschap

kost slechts 5,73 euro per jaar. Daar-
van gaat direct 2 euro naar de school
in Pondicherry. Is men lid van Llink
dan krijgt men toegang tot de exclu-
sieve Llink-site. Verder krijgt men kor-
tingen op festivals en tal van andere
evenementen. Maar het allerbelang-
rijkste is, men helpt de kinderen en
mij er enorm mee. Wanneer ik straks
terug kom ga ik ook presentaties op
scholen geven om over mijn werk-
zaamheden en belevenissen in India
te vertellen.

Ik heb daar al afspraken over gemaakt
met groep acht van de scholen Het Ho-
ge en de Vordering in Vorden en met
het Graafschap College in Doetin-
chem’. De projectkeuze van Laurie om
juist in Pondicherry vrijwilligerswerk
te doen, berust niet op toeval. 

Daar zegt ze over: ‘ Het project is in
handen van een Hollandse man die
nu in India woont en daar met een In-
diase vrouw is getrouwd. Hij stuurde
mij veel informatie, een link van de
website van de school en van het vrij-
willigerswerk ter plekke. Ik kreeg al
snel het gevoel dat het allemaal goed
is geregeld en dat het in dat deel van
India veilig is. 
Ik word in Pondicherry met nog een
aantal vrijwilligers in één huis onder-
gebracht. De mensen spreken ‘Tamils’.
Wij krijgen bij aankomst een spoed-
cursus in die taal. Ik ben zeer be-
nieuwd hoe het allemaal zal gaan’, zo
zegt Laurie Wentink.

Laurie Wentink gaat in India 
vrijwilligerswerk doen

Wanneer alles volgens plan is verlopen, is de 23-jarige Laurie Wentink in-
middels maandag 1 september voor twee maanden naar India vertrokken
om daar op een basisschool vrijwilligerswerk te doen. Op die school in het
dorp Pondicherry, gelegen in Bharathi Nagar zitten zo’n 100 kinderen in
de leeftijd van 3 tot 10 jaar, verdeeld over drie leslokalen. Laurie: ‘ Het is
nog niet helemaal bekend wat ik er precies ga doen, wel dat ik de juf op
school ga assisteren. Na de kennismaking hoor ik wel wat er van mij ver-
wacht wordt. Tijdens een workshop zal alles duidelijk worden, wat je be-
ter wel en niet kunt doen en dat soort dingen. Ik kan mij er op verheugen
wat meer van de cultuur en de gewoontes van de mensen daar, te leren
kennen. Als vrijwilliger komt je m.i. een stuk dichter bij de lokale bevol-
king’, zo zegt ze vol enthousiasme.

Laurie Wentink
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KUNST AGENDA VORDEN
Modevormgeving en beeldende kunst

GalerieBibliotheekVorden 5 septem-
ber t/m 16 november
Kunstweekend Vorden 6 en 7 septem-
ber
31 augustus t/m 12 oktober  Beeldend
kunstenaar Edith Snoek in galerie Ag-
nes Raben, Nieuwstad.

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

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

gave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden.

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

Om een goed beeld te kunnen krijgen
van waar de groep precies mee bezig
is, wordt er op zaterdag, 13 september
aanstaande, een open repetitie gehou-
den. Belangstellenden kunnen daar-
aan deelnemen en tegelijkertijd audi-
tie doen. De ochtend wordt met zowel
theater als zang ingevuld en begint
om 10.00 uur in hotel Ehzerwold te Al-
men. Het theatergedeelte wordt door
Lotte van Dam gegeven en de zang
door dirigente Agnes Bedeker. Het
Ehzerwold stelt geheel belangeloos

ruimte aan de groep beschikbaar voor
de wekelijkse repetities.  Goodnight
Ladies is speels, ontroert en is er altijd
op gericht om het publiek te ontmoe-
ten. Er wordt naar een avondvullend
programma met meerdere thema's
toegewerkt. Daarbij komen zowel ge-
voelige ballades als swingende jazz,
hard rock maar ook popsongs uit al-
lerlei jaren aan bod.
Een tweede lijn die wordt uitgewerkt,
is het ultieme cadeau. De groep treedt
dan bij wijze van cadeau op als een bij-

zondere verrassing voor een jarige, bij
een huwelijk, een afscheid of zo maar
een gelegenheid. Behalve een lied op
maat, toegespitst op de betrokkenen,
behoort ook een bijpassende theater-
act tot de mogelijkheden.  Een aantal
keren per jaar geeft de groep gratis op-
tredens in verzorging- en ziekenhui-
zen. Ook dan wordt het programma
gericht op de groep waarvoor wordt
opgetreden. 
Wie belangstelling heeft voor de
Goodnight Ladies of informatie wil
hebben, kan vanaf 1 september 2008
en op werkdagen na 18.00 uur contact
opnemen met José Reezigt, telefoon
0575-528082 of Brigit Horio, telefoon
0570-651107.

Goodnight Ladies zoekt nog
enthousiaste vrouwen

Vrouwengroep Goodnight Ladies is op zoek naar acht enthousiaste zange-
ressen, die zichzelf durven te zijn. Flexibel en open zijn de sleutelwoorden
om feeling met het publiek te krijgen.  Er is nog behoefte aan twee sopra-
nen, drie mezzo's en drie alten met theaterlef.

Aan de orde komen planeten, sterren,
kometen, zon, het zonnestelsel en

Melkwegstelsels etc. Uiteraard de kij-
kers (ook verrekijkers) en wat u er zelf
mee kunt waarnemen dus een hele
praktische cursus voor iedereen. 

Voor inlichtingen kunt u contact
opnemen met het secretariaat. H. Heu-
veling. tel. 0573 254940

Cursus sterrenkunde
Ook dit jaar start Sterrenwacht
Phoenix weer een beginners cur-
sus. "Wegwijs aan de sterrenhe-
mel". Start op 17 oktober a.s. en ver-
volgens om de drie weken.

De gevarieerde yogaoefeningen ma-
ken het lichaam soepeler en sterker.
Veel klachten nemen hierdoor af of
verdwijnen. De oefeningen worden in
een rustig tempo met aandacht uitge-
voerd. Dit zorgt ervoor dat lichaam en
geest helemaal ontspannen. Ook leren

tijdens de beoefening rekening te hou-
den met onze grenzen en dit te respec-
teren. Een vaardigheid die we ook in
het dagelijks leven goed kunnen ge-
bruiken. Hoe vaak gebeurt het niet dat
we zo bezig zijn om het de ander naar
de zin te maken, dat we onszelf voor-
bij lopen.Yoga maakt dat we bewuster
leven en bewuster kiezen, waardoor
we een tevredener mens worden.

Lestijden: dinsdagavond in het Dorps-
centrum te Vorden. Informatie en aan-
melding, tel. 572157 of mail naar ger-
jannievandeweg@hetnet.nl

Yogalessen in het Dorpscentrum
Op dinsdagavond 16 september
starten de yogalessen in het Dorps-
centrum in Vorden. De lessen zijn
een rustpunt in het drukke leven.
De yogalessen kunnen door jong
en oud gevolgd worden en zijn niet
prestatiegericht.

Donderdag 25 september 14.30 uur 't
Stampertje "Geheugenverlies of begin-
nende dementie"door Joh. Bobbink en
G.Sterringa. Donderdag 23 oktober
Informatie over hulporganisatie Dor-
cas en acties voor voedselinzameling

om 14.30 uur in 't Stampertje. Donder-
dag 27 november "Noorwegen in zo-
mer en winter door dhr. S. Trapman te
Arnhem', om 14.30 uur in het Stam-
pertje. 
Vrijdag 19 december Kerstbijeenkomst
m.m.v. onder andere mevr. R. Worm-
goor, past.medewerkster De Wehme
om 14.00 uur in het Stampertje.

PCOB-middagbijeenkomsten
PCOB-middagbijeenkomsten voor
de komende maanden



Toen Jelle Bergsma ter ore kwam dat
de oude compressor van het team de
geest had gegeven hoefde hij niet lang
na te denken. "Bij racen hoort ook sleu-
telen en daarvoor is het juiste gereed-
schap onmisbaar" aldus Bergsma die
zelf zijn sporen in de preparatie en tu-
ning van motorblokken voor de auto-
cross al ruim verdient heeft. Dat gaat
het sleutelen weer een stuk makkelij-
ker maken beaamde Van Wensveen
toen hij woensdag in aanwezigheid
van Heidi en Diony Bergsma de com-
pressor in ontvangst mocht nemen. 

ENERVERENDE 5 UURS RACE IN
ASSEN
Er moet natuurlijk ook geracet worden.
Het welbekende TT circuit van Assen
vormde maandag 25 augustus het de-
cor voor de 2e lange afstandsrace van
het jaar, een race over maar liefst 5 uur.
Hiervoor wordt gereden in een team
van 5 coureurs die elkaar afwisselen ge-
durende de race. Samen met collega
coureurs Lex Bakker, Arjan Gillisen, Gi-
acomo van der Vegt en Martin Kleinjan
werd een gelegenheidsteam gevormd.
De training bracht al het nodige spekta-
kel toen Van Wensveen vanwege een
schakelfout met forse snelheid de
grindbak opzocht maar gelukkig zon-

der valpartij z'n weg kon vervolgen.
Kort daarna ging teamgenoot Arjan Gil-
lisen in de Ramshoek fors onderuit. De
coureur bleef gelukkig ongedeerd, ver-
der rijden bleek echter door een bescha-
digde motor niet mogelijk. Het team
met de 4 overgebleven coureurs mocht
de wedstrijd vanaf een 21e plek begin-
nen. Na 45 minuten sloeg het noodlot
opnieuw toe toen Van der Vegt, ook al
in de Ramshoek, de controle over zijn
motor verloor en de baan af gleed. De
resterende race moest dus uitgereden
worden met 3 coureurs. Even leek het
aantal zelfs naar 2 te dalen toen de ac-
cu van de Yamaha van Van Wensveen
de geest gaf, door een snelle reparatie
kon de Wishmoor Racing coureur in de
race blijven. De uiteindelijke 18e plaats
in de eindrangschikking was naar te-
vredenheid. "In een veld van 40 teams is
dit een prima resultaat" aldus Van
Wensveen. 
De volgende race zal plaatsvinden op 15
september op het Duitse circuit van
Oschersleben Voor het laatste nieuws
over Wishmoor Racing en haar spon-
sors Strada Sports,  Almat doeltreffende
mechanisatie, Mamola Motoren en Jel-
le Bergsma kunt u kijken op het weblog
van het team http://
wishmoor.web-log.nl/de_opwarmronde

Wishmoor Racing verrast
door sponsor Jelle Bergsma

Een prachtige verrassing, zo typeerde Arie Pieter van Wensveen het gebaar
van sponsor Jelle Bergsma. Afgelopen woensdag mocht de coureur van
het Vordense Wishmoor Racing een splinternieuwe compressor in ont-
vangst nemen.

Vlnr: Arie Pieter van Wensveen, Heidi Bergsma, Diony Bergsma en Jelle Bergsma

Als Sponsor van met name de jeugd-
elftallen draagt de firma Euro Planit
Personeelsdiensten uit Vorden, de
voetbalclub VV Vorden en het Wim
Kuypertoernooi een warm hart toe.
Tijdens het toernooi was het volledige
team van Euro Planit dan ook aanwe-

zig om het voetbaltoernooi d.m.v.
sponsoring en ludieke acties te onder-
steunen. 

Voor de jeugd was er het zgn. snelheid
schieten waarbij het hardste schot van
de dag werd beloont met een voetbal.

Tevens werd er een flyer uitgereikt
aan alle bezoekers waarop men een
laptop kon winnen. 

De heer en Mevrouw Wesselink uit
Vorden zijn de gelukkige winnaars
van de laptop, die ze uit handen van
directeur Wouter Siemes in ontvangst
mochten nemen.

Winnaars laptop aktie Wim Kuypertoernooi

Op 16 en 17 augustus jl. vond de 18 editie van het internationale Wim Kuij-
per D jeugd voetbaltoernooi plaats op de voetbalvelden van VV Vorden.

Evenals voorgaande jaren kwamen
weer veel ballonnen bij onze oosterbu-
ren terecht. Wederom waren er ook
weer rare vindplaatsen zoals de privé-
golfbaan, de bakfiets van opa die al ja-
ren buiten staat…..en natuurlijk ook
weer veel bomen ed. De absolute win-
naar dit jaar was Bram Garritsen (4

jaar) . Zijn ballon kwam maar liefst
204 km ver. Daarop volgend de ballon
van Roy Brummelman (7 jaar). Katlyn
Hiddink (3 jr) sluit de rij van prijswin-
naars met de derde prijs. Haar ballon
kwam eveneens in Duitsland terecht.
Op bijgevoegde foto staat ons be-
stuurslid André Jimmink met Bram,

Roy en Katlyn om hun prijzen in ont-
vangst te nemen bij kadoshop Sue-
ters.Volgende jaar zal er wederom tij-
dens het 7e Midzomerfeest Vorden
weer een ballonnenwedstrijd worden
gehouden. 
De uitslag:1e Prijs Bram Garritsen 4
jaar, Gevonden Lubbecke Duitsland
(204 km) 2e Prijs Roy Brummelman 7
jaar Gevonden Bad Essen Duitsland
(173 km) 3e Prijs Katlyn Hiddink  3 jaar
Gevonden Haare Duitsland (161 km)

Prijsuitreiking ballonnenwedstrijd
Midzomerfeest 2008

Het einde van de zomer is al weer in zicht. Dat betekent voor de Stevo
(Stichting Evenementen Vorden) weer traditiegetrouw de bekendmaking
van de ballonnenwedstrijd van het Midzomerfeest van afgelopen juni.

De laatste bekerwedstrijd tegen Zut-
phania die i.v.m. de feestweek op vrij-
dagavond werd gespeeld gaf veel ver-
trouwen voor nieuwe seizoen. Tijdens
het Bronckhorst toernooi moest doel-
man Henri Vreeman na een ongeluk-
kige actie geblesseerd het veld verla-
ten en werd er in het ziekenhuis een
gebroken sleutelbeen geconstateerd.

Een vervelende blessure waarmee je
langdurig uit de running bent. Zijn
plaats word voorlopig waargenomen
door Jan Garritsen jarenlang trouwe
sluitpost van eerste en nu spits in vijf-
de die al in menig oefenduel heeft la-
ten zien het vak nog niet verleerd te
zijn. Zondag 7 september gaat Socii
voor de eerste competitie wedstrijd na
het uit de vijfde klasse gedegradeerde
VVL en het tweede voor de beker naar
Be Quick . Het derde oefent tegen Rat-
ti en vierde gaat het tegen vijfde pro-
beren om gezamenlijk de spiertjes
weer soepel te krijgen.

Socii nieuws
Het nieuwe seizoen staat weer voor
de deur en Socii lijkt er klaar voor.
Na menig oefen pot en beker wed-
strijden begin het er kort voor
nieuwe seizoen weer op te lijken.

Deze middag is georganiseerd door de
Katholieke Kerk, de Gereformeerde
Kerk en de Hervormde Kerk samen.
Graag willen we laten zien dat er in de
kerken ook voor kinderen van alles te
beleven is! Vandaar dat we het kerke-
lijk seizoen op deze manier met elkaar
beginnen. We hopen je te zien, met je
vriendjes/vriendinnetjes/broer/zus-
sen/opa's en oma's/ouders/begeleiders
en wie je maar mee wilt nemen!

Kindermiddag
Woensdagmiddag 10 september is
er speciaal voor kinderen een hele
leuke middag georganiseerd in de
Hervormde Kerk van Vorden. Er is
een poppentheater over het jonge-
tje Timmy, en alle kinderen van 4
tot en met 12 jaar zijn welkom! Het
kost 1 euro, en voor begeleiders 50
cent. Het begint om 15.00uur. En
wil je vooraan zitten, kom dan op
tijd!
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Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

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

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Veevoederhandel

H. Vlogman

Zutphenseweg 125

7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

uw sport- of

hobbykonijnen

kerngezond houden?

Voer uw konijnen ook het

geheim van vele topfokkers;

de smakelijke

konijnenmuesli van Garvo

Alfamix Konijn

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

www.ryans.nl

Rijksweg 85, tel. 0314 383302

Een dag 
niet gedoucht, 

is een dag 
niet geleefd.

Ken je iemand die in jouw woon-
plaats verkooppunt voor Aloë
vera producten wil worden?

Info: Jannie Nijkamp, 0575-521316.

RIJWIELEN • BROMFIETSEN ACCESSOIRES
ELECTRISCHE FIETSEN HENGELO GLD.

Fietsen met trapondersteuning
Sparta • Batavus • Koga Miyata • Giant

Diverse modellen uit voorraad leverbaar!

KOM NU,WANT OP = OP
Gratis enkele dagen proefrijden ter kennismaking (op afspraak).

Kieftendorp 11 • 7255 MG Hengelo Gld. • Tel.: 0575-467278 • www.slotboomtweewielers.nl
Urtica De Vijfsprong is een therapeutische leef-werkgemeen-

schap met een biologisch dynamisch agrarisch bedrijf. De

stichting geeft zorg en behandeling aan mensen met een

psychiatrische problematiek en aan mensen met een ver-

standelijke beperking. De antroposofie is hierin een inspira-

tiebron. De boerderij is daarbij een belangrijk middel. 

Wij zoeken voor 16 uur per week een

FINANCIEEL-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V

Belangstelling?

Voor meer informatie kunt u onze websites bezoeken:

www.urticadevijfsprong.nl

Laat ’m niet
barsten

Laat een sterretje in 

uw voorruit direct en 

meestal gratis repareren.

ACTIE!

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.

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

Kleine KunstKring voor kinderen.

Beeldende vorming voor kinderen in
de lagere schoolleeftijd.

Tekenen, schilderen, boetseren enz. 
Woensdagmiddag 1x2 weken 
Open atelier 17 september. 

Start 14.00 uur.

Atelier “De Knotwilg” 
Loohorst 16

Zutphen.
Tel. 0616 280420 of 0575 515558

Handelsonderneming

Willie Waenink

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink

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

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

Onze bloemschik-
cursussen beginnen
weer half september.

Opgave nog mogelijk.

Nu ook aanbieding vaste planten (pg)

3 halen, 2 betalen

Vanaf nu ook

(bezorgservice in binnen- en buitenland)

communicatie

concept
ontwerp
druk
internet

Nieuwstad 29, 7201 NK Zutphen

Postbus 19, 7200 AA Zutphen

Tel. (0575) 58 55 85

Fax (0575) 58 55 88

POSTERS
full-colour

ze knallen 
er uit en

de prijs zal u
meevallen

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

Vraag naar onze vele
mogelijkheden

Iets te vieren?
of een belangrijke
m e d e d e l i n g ?

Vraag naar onze
vele mogelijkheden

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



In het Kulturhus in Haarlo is afgelo-
pen week een videozuil geplaatst door
Rabobank Graafschap-Noord. Dit is
het eerste virtuele servicepunt van de
Rabobank in Gelderland. Wie via dit
servicepunt contact legt met de Rabo-
bank, hoort de medewerker niet al-
leen maar ziet hem of haar ook. Gerrit
Scheers, directeur Particuliere Rela-
ties: "Dat praat een stuk prettiger en
verstevigt bovendien het 'dichtbij' ge-
voel. Het virtuele servicepunt is een
nieuwe ontwikkeling op het gebied
van videocommunicatie en is de toe-
komstgerichte manier van bankieren."
Naast dat er met één druk op de knop
contact kan worden gelegd met de
bank, geeft het systeem antwoorden
op veelgestelde vragen. Scheers:"Be-

staande klanten van de bank kunnen
via de videozuil ook eenvoudig verze-
keringen afsluiten, rekeningen ope-
nen of wijzigingen doorgeven." De be-
diening van het systeem is heel een-
voudig door simpelweg met de vinger
op het gewenste onderwerp drukken.
De hoogte van het scherm kan de ge-
bruiker aanpassen naar eigen voor-
keur.
Binnenkort worden de inwoners van
Haarlo uitgenodigd voor een inloop-
middag/avond waar gelnteresseerden
het gebruik wordt gedemonstreerd.
"Haarlo is de eerste plaats waar wij dit
virtuele servicepunt hebben geplaatst,
wij gaan zeker op meerdere plekken
in ons werkgebied deze nieuwe tech-
niek toepassen", aldus Scheers.

Rabobank Graafschap-Noord
plaatst eerste videozuil
Kulturhus Haarlo heeft primeur voor Gelderland

mw. Lappenschaar, bestuurslid Kulturhus, test als eerste de videozuil

De vijf slagwerkers Peter Annevelink,
Jeroen Helmink, Robbert Koeslag, Ri-
chard Meijer en Peter Romeijnders
kennen elkaar al heel wat jaren en
zijn intussen uitgegroeid tot een mu-
zikaal vriendengroepje. Jeroen Hel-
mink: ‘ De meeste van ons zijn jaren-
lang drummer geweest bij de drum-
band van Concordia. Bert Lamers was
toen de dirigent. Ook dirigeerde hij in
die dagen Apollo uit Laren en was hij
bij diverse verenigingen slagwerker en
leraar. Ook drumde Bert in het verle-
den onder meer bij het Korps Mari-
niers. Over ervaring gesproken ! Van-
wege drukke werkzaamheden in zijn
eigen modezaak in Zutphen besloot
hij met les geven en dirigeren te stop-
pen. Toch begon het weer bij hem te
kriebelen. Bert Lamers, net als wij, lief-
hebber van de band ‘Slagerij van Kam-
pen’ had toen nog maar één wens, het
oprichten van een slagwerkgroep.

Geen gewone slagwerkgroep, maar
een showband met veel licht, geluid,
spektakel en natuurlijk ritme. Aange-
zien Bert ons kende, kwamen we weer
in contact met elkaar. Iedereen na-
tuurlijk direct enthousiast om aan de
slag te gaan. De plannen begonnen in
september 2006 vorm te krijgen. Bert
had thuis achter de winkel nog een
kleine ruimte, waar wij naar hartelust
konden repeteren. En hoe!, de vonken

vlogen er vanaf. Tijdens het brainstor-
men werd ook de naam ‘Heartbeat
Drums’ bedacht met daarbij de slogan
‘ Rhythme makes your heart beat fas-
ter’, zo zegt Jeroen Helmink. Intussen
had de groep met eigen bijdragen en
sponsors, gelden bijeen vergaard om
bongo’ s, fielddrums en nog enkele
grote drums aan te schaffen, in totaal
circa 30 stuks. 
Te bedenken dat de instrumenten zo
tussen de 100 en 400 euro kosten, leert
een kleine rekensom dat het daarbij
om een forse investering gaat. ‘ Dat ho-
pen we in de toekomst met optredens
weer terug te verdienen. Dat hebben
we onze partners trouwens ook be-
loofd’, zo zegt Jeroen Helmink la-
chend. Wil men als muzikant optre-
den dan dient er uiteraard ook een re-
pertoire op tafel te komen. Jeroen: ‘ De
nummers schrijven we zelf. Met name
Bert Lamers is op dat gebied een vak-
man. Soms wordt hij midden in de
nacht wakker, krijgt een idee voor een
nummer, stapt het bed uit, gaat naar
beneden en gaat dan schrijven. En vrij-
wel altijd een bruikbaar en goed num-
mer’, aldus Jeroen.

De leden van de band bespelen tijdens
de verschillende nummers meerdere
trommels tegelijk. Ter ondersteuning
van het muzikale gedeelte wordt ‘Hel-
mo licht- en- geluid’ ingehuurd. Jeroen

Helmink: ‘ Onlangs zijn we met zijn al-
len naar een optreden van een Japan-
se slagwerkgroep geweest. Die jongens
hebben het helemaal in de vingers. Al-
vorens ze met een optreden beginnen
houden ze eerste een meditatie. Om
het langdurige slaan op de trommels
vol te houden, wordt er ook veel ge-
sport. Wat een discipline en wat een
show. Prachtig om te zien en te horen.
Voor ons natuurlijk heel erg leer-
zaam’, zo zegt hij. Heartbeat Drums
wil na de vuurdoop bij Kasbendjen in
de nabije toekomst optredens van 2x
20 minuten gaan verzorgen ( zie
www.heartbeatdrums.nl ) .
Jeroen daarover: ‘ We denken daarbij
bijvoorbeeld aan optredens tijdens
concerten of als intermezzo bij brui-
loften en partijen. Natuurlijk hoort
daar een showtje bij. Stel je voor, we
zitten samen op het toneel aan tafel,
flesje bier erbij, een beetje trommelen
op de glazen en andere dingen die op
tafel staan en zo geleidelijk aan naar
de climax, met zijn allen plaatsnemen
achter de trommels, zeg maar van de
rust naar de beat. Om op die manier
het publiek voor ons optreden ‘warm’
te maken’, aldus Jeroen Helmik die
zich al enorm kan verheugen op zon-
dag 7 september. Die dag is er Koop-
zondag in Vorden. 
In verband met hun ( inmiddels ) 50 ja-
rig bestaan wordt er die zondag bij
Helmink Meubelen ( tevens één van de
sponsoren van Heartbeat Drums ) van-
af 12.00 uur tot 17.00 uur de nieuwe
woon- en slaapcollectie getoond. Voor
de ingang van het pand wordt een po-
dium opgesteld waar Heartbeat
Drums een drietal optredens zal ver-
zorgen. ‘ Dan weet heel Vorden en om-
streken wie we zijn en wat wij te bie-
den hebben’, zo zegt Jeroen. Voor vol-
gend jaar is ook het eerste buitenland-
se optreden geboekt namelijk op 19 ju-
ni 2009 in de Duitse stad Kleef.

Vuurdoop was bij Kasbendjen

Heartbeat Drums gaat voor veel
muzikaal spektakel zorgen!

De mannen die zich de Heartbeat Drums noemen, hebben onlangs tij-
dens het ‘wereldberoemde’ Baby Biggenmeal festijn, hun vuurdoop on-
dergaan. Toen stond Heartbeat Drums uit Vorden in een overvolle tent op
de planken met Kasbendjen. ‘Een geweldige ervaring. Met dit optreden
ging een droom van onze muzikale leider Bert Lamers in vervulling. Wij
speelden die avond het nummer ‘ Carnaval de Paris’. Wij begonnen met
een beetje show erbij, de stokken hoog opgooien en dat soort werk. Op ge-
geven moment viel Kasbendjen in. Het werd een geweldig spectaculair op-
treden, waarvan het publiek, zo te zien, met volle teugen genoot. Ook Kas-
bendjen genoot, we kregen van die jongens hartverwarmende schouder-
klopjes. Geweldig toch’, zo zegt Jeroen Helmink, woordvoerder van Heart-
beat Drums.

P.V. VORDEN

Wedvlucht vanaf Stroombeek over een
afstand van circa 190 kilometer. 

UITSLAGEN: 
Marc Tiemessen 1, 9, 12, 17
H.A. Eykelkamp 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15
C. Bruinsma 3, 6, 18, 20
H.B.M. Hoksbergen 8, 19
Comb. A en A Winkels 13, 16

D u i v e n s p o r t

Wedstrijduitslagen Rijver. De Graaf-
schap te Vorden. In Hengelo Gld. werd
op zondag 31 augustus een wedstrijd
voor paarden georganiseerd. Hier
heeft Karin Groot Jebbink met Voila B
een 3e prijs in de L1 dressuur gehaald
met `186 punten. In Geesteren Gld.
werd ook een CH voor paarden gere-
den. Hier heeft Chris van Dijk met zijn
paard Jamiga een 4e prijs in de L1 dres-
suur gehaald met 185 punten.

P a a r d e n s p o r t

Er wordt op woensdagmorgen, onder
deskundige begeleiding, van 9.30 tot

11.00 uur gedanst in het dorpscen-
trum. Nieuwe leden zijn van harte
welkom. Kom geheel vrijblijvend eens
kijken. Informatie: I. Berentsen, tel.
(0575) 55 29 79.

Volksdansgroep voor ouderen
Wij starten weer met een nieuw sei-
zoen.

WESPEN NEST!!!
Bel Dijkerman Dierplaagbestrijdingen

Regio Bronckhorst

0573 - 22 14 30
06 - 33 814 997

Ook voor rat - muis - houtworm -
steenmarter - vliegen - enz.
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Deze week
in Contact

• 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!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

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

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

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

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 117255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

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
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EEN PROEFRIT!
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CHEVROLET
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STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen 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 ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina'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 ver-
eenvoudigd 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 web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

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.

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, 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 arti-
kelen 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 bie-
den u beide mogelijkheden.

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 INSCHEN-
KEN''. 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 verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

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

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, 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-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.

De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.
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beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad ContactWeekblad Contact ook opInternetNaast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode KruisDe dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholteren, de boerenadel uit deze omkasteeladel e.d. De bijeenkomst zaal De Herberg wordt gehoudegint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

HERINNERINGS-BOEK
INVITATIES

CONSUMPTIE-BONNEN

Jubileumfeest?
het drukwerk verzorgen wij graag
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DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten

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

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

Laat u verwennen bij de Gravin

in ons sfeervolle restaurant of op het terras

3 GANGEN MENU € 27,50

HOOFDGERECHTEN van € 14,50

Ook uw adres voor feesten, partijen en vergaderingen.

Gelegen tegenover het station.

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

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

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk

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

demolenkolk@planet.nl

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

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

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

Kijk ook op www.glasgarage.nl

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

Administratiekantoor

DE  WENDING B.V.

Wij zijn een administratiekantoor voor ondernemers uit het midden- en 
kleinbedrijf en agrarische sector. Tot onze dienstverlening behoort
het verzorgen van de financiële administratie, fiscale aangiften en de

Wij zijn op zoek naar een

- ASSISTENT ACCOUNTANCY M/V (40 uur per week)

De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:
- Het verwerken van financiële administraties m.b.v. AccountView
- Samenstellen jaarrekeningen
- Verzorgen fiscale aangiften
- Onderhouden contacten met cliënten

Wij zijn op zoek naar iemand die werkt op MBA niveau en bij voorkeur
ervaring heeft opgedaan bij een administratie- of accountantskantoor.

Uw sollicitatie, voorzien van een uitgebreide C.V., kunt u richten aan
onderstaand adres t.a.v. dhr. A. Zweers of M.A.G.M. Veldkamp, 
of aan a.zweers@dewending.nl

jaarrekening, alsmede advisering op allerlei gebied.

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deelname is op eigen risico! 
 
Mede mogelijk gemaakt door; 

 
 
 

   

Timmerbedrijf Abbink; al 25 jaar actief in

nieuwbouw, renovatie en onderhoud van par-

ticuliere woningbouw en bedrijfsgebouwen.

Wegens toename van opdrachten zijn wij

op zoek naar een

ervaren timmerman
en een

leerling timmerman
die ons team komen versterken.

Is dit een uitdaging voor jou?

Bel dan voor een afspraak naar tel. (0575)

467343.

NIEUWBOUW
RENOVATIE

ONDERHOUD

Kloosterweg 2
7255 NZ  Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 467343
Fax (0575) 467217

NIEUW-ANDERS-VERRASSEND-GEZELLIG
Zaterdag 18 oktober 2008

De Première van de:

muzikale - theater - diner - show
in Party Centrum Langeler te Hengelo Gld.

Laat u als een ster ontvangen in ons Partycentrum.
De muzikale theatergroep Memories maakt zijn première deze avond.

De spanning is groot, de show gaat beginnen en U bent een van 
de speciale gasten op de nieuwe muzikale theateravond.

Een bijzondere avond met inbegrepen:
Ontvangst met welkomstdrankje.

Entertainment vol met muziek gedurende de hele avond.
Wij serveren u een voortreffelijk 4-gangen diner, met onbeperkt drinken.
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Reserveer nu uw plaatsen voor deze bijzondere avond. ������������������
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SEPTEMBERFEEST 2008
Vrijdag 12 september 20.00 uur

DJ Alex
DE RICHARDS

Ex-bandleden Jovink,
Mannenkoor Karrespoor

Zaterdag 13 september - Feestrock

KAS BENDJEN
Zondagmiddag 14 september

TU-TA-TUUT ROADSHOW
Meezingers Nederlandstalig

ACHTER DE KERK IN RUURLO
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Bij beide vestigingen zijn boerderijdie-
ren om geaaid te worden. Ook worden
fruit en groenten aangeboden, zo van
het land. Behalve verse producten zijn
er ook ingemaakte landbouwproduc-
ten en andere gezonde lekkernijen te
koop. Proeven hoort er natuurlijk bij.

Dit jaar staat de Dag van het Platte-
land in het teken van het klimaat en
de invloed van weersomstandigheden
op het werk en de producten in de
tuin en op het land. Zo wordt duide-
lijk dat Nederlands meest besproken

onderwerp, het weer, op veel meer za-
ken invloed heeft dan op ons aller hu-
meur.
Iedere winkel geeft zijn eigen tintje
aan deze feestelijke dag, dit houdt in
dat het activiteitenprogramma van de
winkels verschillend kan zijn. 
In TOLDIJK staat voor de kinderen een
Grabbelton en een Luchtkussen klaar.
De imker Bob Kliest is aanwezig om al-
les over bijen te laten zien en proeven.
Er zal een roofvogelshow worden ge-
houden. Steenderense weerman Henk
Weerkamp vertelt over het weer.

In VORDEN wordt naast het proeven
van producten ook uitgelegd hoe het
Wekken in zijn werk gaat. Erna To-
maat verzorgt creatieve workshops en
er zijn vele verschillende Hosta’s te be-
wonderen. Weerman Soetenga vertelt
over het weer.

De molens, van de bouwplaten ge-
maakt, kunnen worden ingeleverd tot
en met 6 september. De kinderen krij-
gen dan een kleine attentie.
Tijdens de Dag van het Platteland is er
bij de beide Welkoop vestigingen een
Najaars Sale. Van 9.00-16.00 uur wor-
den vele artikelen uit het tuin-, dier-,
hobby- en kledingassortiment tegen
dumpprijzen verkocht. Buitenterrein
Welkoop Toldijk, Z.E.-weg 35, 7227 DG
Toldijk en Buitenterrein Welkoop Vor-
den, Stationsweg 16, 7251 EM Vorden.

Dag van het Platteland 2008

Beleef het Weer bij Welkoop
Toldijk en Vorden

Welkoop Toldijk en Vorden organiseren de Dag van het Platteland op za-
terdag 6 september aanstaande, waar het weer en het buitenleven cen-
traal staan. De hele dag zijn er tal van activiteiten te beleven, de toegang
is gratis. In samenwerking met de Vrienden van het Platteland organi-
seert Welkoop dit landelijke evenement voor de tweede achtereenvolgen-
de maal.

De eerste Dag van het Platteland in 2007 werd een groot succes.

Bij de cursus glas in lood voor begin-
ners wordt in een dag, een zaterdag of
zondag van 10.00 tot 17.00 uur geleerd
om in overzichtelijke stappen een glas
in lood raam te maken. De groep zal
maximaal zes personen zijn. De cur-
sus is inclusief lunch, materiaal en ge-
bruik van gereedschap.

De cursus brandschilderen wordt ge-
geven op vier woensdagavonden van

19.00 tot 22.00 uur, of in twee dagen,
zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00
uur. In groepjes van maximaal drie
personen wordt de brandschildertech-
niek aangeleerd. De cursus is inclusief
eventueel lunch, materiaal en gebruik
van gereedschap.

Op woensdag van 10.00 tot 17.00 uur
wordt de cursus tiffany gehouden. In
groepjes van maximaal vier personen,

inclusief lunch, materiaal en gebruik
van gereedschap, wordt een werkstuk
gemaakt.
Op de dinsdagavond is een inloop
avond glasmozaieken. Hier is een ei-
gen inbreng mogelijk. Bijvoorbeeld
een meegebracht oud tafeltje of een
spiegel is geschikt voor een mozalek.
De avond is van 19.00 tot 22.00 uur en
er mag gebruik worden gemaakt van
het aanwezige gereedschap. Graag wel
eerst even bellen!
Gerhard en Marjo Nekkers, Glas in
lood Atelier de Covik, Covikseweg 9,
7221 CM, Steenderen. Meer informatie
over de kosten en opgave, telefoon (06)
50878179 of (06) 51930425.

Glas in lood Atelier de Covik

Cursusaanbod

Vanaf september geven Gerhard en Marjo Nekkers cursussen Glas in lood
voor beginners, Brandschilderen, Tiffany en Glasmozaiek in hun nieuwe
Atelier op de boerderij aan de Covikseweg 9 in Steenderen. De workshops
worden in kleine groepen gegeven, zodat iedere deelnemer persoonlijke
begeleiding en volledige aandacht krijgt.

Cursussen bij Glas in lood Atelier de Covik.

PROGRAMMA ZAAL HEEZEN

DONDERDAG 11 SEPTEMBER,
AANVANG 21.00 UUR:
Livemuziek van de band Mash. Deze
coverband bestaat uit vier muzikan-
ten uit Olburgen en omstreken. Zij
brengen met veel enthousiasme een
breed repertoire aan rockmuziek, van
Kane en Nirvana tot Live en Liquido.
Ook Nederlandstalige songs komen
voorbij, denk hierbij aan Bloem, Arne
Jansen en Guus Meeuwis.

VRIJDAG 12 SEPTEMBER, 
AANVANG 21.00 UUR:
Karaoke-avond met Special Guest, voor
wie altijd al eens in een band heeft
willen zingen, samen met vrienden of
helemaal alleen. Niet met een cd-spe-
ler, televisie of beeldscherm, maar
met een echte live band. De bandle-
den zijn gepokt en gemazeld in het
feestcircuit en spelen wat de bezoeker
wil. Het grote repertoire bevat num-
mers uit alle windstreken, van een lek-
ker rocknummer tot een vage smart-
lap. Special Guest warmt de boel al-
vast op in de eerste set, laat in de vol-
gende set(s) de ‘sterren in spé’ een fan-
tastisch optreden verzorgen en sluit
weer af met een eigen set. 

ZATERDAG 13 SEPTEMBER, AAN-
VANG 21.00 UUR:
Livemuziek van Van Peelen. Deze vier-
mansformatie is voortgekomen uit de
bands Rhavage en Tune. De muzikale
keuze van deze band is zeer divers en
bestaat uit rockcovers van Queen, Gol-
den Earring, U2, Kane, James Brown,
Coldplay, The Police, Nickelback en ve-
le anderen. Van Peelen is een band
met passie en enthousiasme. Zij ma-
ken muziek voor hun eigen plezier als-
ook voor dat van het publiek..

ZONDAG 14 SEPTEMBER, 
VANAF 15.00 UUR: 
Kermis begraven.

MUZIKAAL PROGRAMMA 
FEESTTENT.
DONDERDAG 11 SEPTEMBER,
AANVANG 19.30 UUR:
Playbackshow.

VRIJDAG 12 SEPTEMBER, 
’S MIDDAGS VANAF 12.00 UUR, 
’S AVONDS VANAF 21.00 UUR:
The Perfect Showband. Hun repertoire
varieert van rock- tot feestmuziek. De-
ze formatie is inmiddels een begrip ge-
worden in de nationale- en internatio-
nale feestwereld.

ZATERDAG 13 SEPTEMBER,
VANAF 15.00 UUR:
Het duo Ed & Fred zorgen voor feeste-
lijke muziek na de optocht.

ZATERDAG 13 SEPTEMBER,
VANAF 21.00 UUR:
Millstreet. Deze band is een van de
meest populairste coverbands van het
land. Elk van de vijf bandleden laat
zien dat kwaliteit, gezelligheid en hu-
mor hand in hand kunnen gaan. Geen
muziekstijl is hen vreemd en met de
show die zij geven, zullen zij zeker de
stemming erin weten te krijgen. 

MUZIKAAL PROGRAMMA CAFÉ
DE SEVEN STEENEN 
ZATERDAG 13 SEPTEMBER,
VANAF 21.00 UUR:
De band QBack brengt muziek uit de
jaren ’60 en ’70

(entree).

Meer info: www.hotelheezen.nl of tel.
0575 451204

Programma Kermis in Steenderen

Café Zaal Heezen
en de Feesttent

Op 11, 12 en 13 september wordt in Steenderen weer de jaarlijkse kermis
gehouden. In Café Zaal Heezen is elke avond livemuziek en de entree is
vrij! In de Feesttent wordt gestart met de playbackshow op de donderdag-
avond. Vrijdag en zaterdag is er ’s middags en ’s avonds livemuziek. Zaal
De Seven Steenen heeft op de zaterdagavond livemuziek.

Het kermisprogramma van Café Zaal Heezen start met een liveoptreden van Mash.

We’j nog van too?

Wat is: A. Piepverstoppen.

B. Bläöskesraegen.

C. Sökkelen.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect
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PROGRAMMA 
WOENSDAG 10 SEPTEMBER
De Achterhoekse vertellersavond op
woensdag 10 september in zaal Den
Bremer te Toldijk vormt een voor-
proefje van het programma. Ook de
taal is een soort spoor uit het verleden.
Op deze avond zullen daarom verha-
len en gedichten in dialect worden
voorgedragen door schrijvers/vertel-
lers van de "Dialectkring Achterhook
en Liemers" en door "Vrienden van de
streektaal veur Lochem en umgeving".
Ook het Staring Instituut verleent
haar medewerking. Muzikaal wordt
het programma aangevuld door har-
monicaspelers van De Harmonicanen
uit Zelhem. De presentatie is in han-
den van Arie Ribbers, streektaalconsu-
lent en bekend van Radio Gelderland.
De avond is voor iedereen gratis toe-
gankelijk (maar vol = vol). Aanvang:
20.00 uur (zaal open 19.30 uur).

PROGRAMMA
ZATERDAG 13 SEPTEMBER:
Spokentocht - Vanouds is de Achter-
hoek een gebied vol sagen en legen-
den. In de donkere wintermaanden
vertelden de inwoners elkaar bij het
knappende haardvuur 'verhalen van
vrogger'. Spannende, romantische,
ontroerende, soms met de keiharde
werkelijkheid van die tijd. Niet zelden
kwamen in die verhalen ook spoken,
weerlichtjes en witte wieven aan bod.
In deze tijd zijn ook die vertelsels spo-
ren en relicten uit het verleden. In de
omgeving van Vorden zijn diverse
plekken te vinden waar zich volgens
overlevering bijzondere, spannende
en mysterieuze zaken hebben afge-
speeld. In dat kader vindt er een speci-
ale Spokentocht per fiets plaats langs
deze 'mystieke locaties' rond Vorden.
Onder begeleiding van een gids, een
soort hoofdspook, zullen deze verha-
len onderweg uitgebreid aan bod ko-
men en wellicht ontmoeten wij nog
enige van deze 'vremde signaturen'.
Het vertrek is om 19.00 uur per fiets
vanaf het VVV-kantoor te Vorden. 

PROGRAMMA ZATERDAG 13 EN
ZONDAG 14 SEPTEMBER:
Wandeling rond het kleinste stadje
Bronkhorst - Iedereen kent Bronk-
horst. Iedereen geniet van de sfeer van
dit prachtig gerestaureerde, wellicht
kleinste stadje van ons land. Een parel
binnen onze gemeente. De gemoede-
lijkheid komt iedereen tegemoet.
Maar Bronkhorst is nóg mooier! Om u
dit te laten zien is er een speciale wan-

deling uitgezet 'aan de buitenkant'
van het stadje. We wandelen langs
plekjes waar men normaal niet komt
en waar men een totaal ander gezicht
heeft op Bronkhorst en de omgeving.
Bijzonder interessant zijn o.a. de kas-
teelheuvel van de eertijds machtige
burcht Bronkhorst, het stoomgemaal-
complex en het Joodse kerkhof. Een
uitgebreide routebeschrijving is in/bij
de kapel van Bronkhorst gratis ver-
krijgbaar. De wandeling is ongeveer 5
kilometer lang en goed schoeisel
wordt van harte aanbevolen.

EEN URNENVELD IN STEENDEREN
1000-en jaren oude graven blootge-
legd. Expositie in de Martinuskerk te
Baak, expositie over de recente opgra-
vingen in Steenderen.
In de Martinuskerk van Baak zal een
overzichtstentoonstelling worden in-
gericht van de opgravingen in 2007 in
het kader van de uitbreiding van de
Aviko te Steenderen. Aan de hand van
kaarten, tekeningen en foto's krijgt
men een prachtig beeld van de om-
vang van deze nederzetting. Ook zal
een deel van de vondsten (deels geres-
taureerd) uit de IJzertijd (ongeveer 600
jaar voor Christus) en de Middeleeu-
wen worden getoond. Ook de onlangs
gepresenteerde archeologische ver-
wachtingskaart voor de gehele ge-
meente Bronckhorst zal in groot for-
maat worden gepresenteerd. Uiter-
aard gratis toegankelijk.

PROGRAMMA ZATERDAG 13 EN
ZONDAG 14 SEPTEMBER:
IN HET SPOOR VAN DE TWEEDE WE-
RELDOORLOG
Een fiets- of autotocht (40 km) vanaf
het Achterhoeks Museum '40-'45 in
Hengelo. Het is een bijzondere route
geworden langs tal van bekende en
minder bekende locaties/sporen uit de
Tweede Wereldoorlog. We noemen
o.a. de synagoge in Hengelo; in de om-
geving van 't Zelle de plaats van de
moord op minister Folkert Posthuma
(1943); aan de Stellingweg een plan
voor een V1-baan; neergestorte bom-
menwerper te Varssel; aan de Voortse-
weg een onderduiklocatie op het erf
van een boerderij;  resten van radar- en
luchtzoekinstallaties en manschap-
pen schuilplaats bij een boerderij aan
de Hoogstraat/Beekstraat; landhuis 't
Kervel met schuilplaats voor 15 joden
en in het laatste oorlogsjaar in ge-
bruik als noodziekenhuis, etc. De rou-
te wordt onderweg gedocumenteerd
met tekstpanelen en foto's.

HET ACHTERHOEKS MUSEUM 1940-
1945 TE HENGELO
Beide dagen geopend en de toegang is
gratis. Een unieke gelegenheid om dit
weekend, in het kader van Open Mo-
numentendag, kennis te nemen van
wat er zich in de Tweede Wereldoor-
log allemaal in onze regio heeft afge-
speeld. De bijzondere en met veel zorg
opgebouwd diorama's vertellen het
verhaal van de Tweede Wereldoorlog
in de Achterhoek. Opkomst en op-
bouw Derde Rijk onder Adolf Hitler.
Documenten, fotomateriaal en andere
artefacten met betrekking tot de
NSDAP en de Hitler Jugend. Verder
aandacht voor de annexatie van Oos-
tenrijk en Tsjecho-Slowakije. Het af-
kondigen van de Mobilisatie in Neder-
land op 28 augustus 1939. Uitgewerkt
d.m.v. een affiche op een schutting,
souvenirs uit de mobilisatietijd en
aandacht voor de luchtbeschermings-
dienst. Een diorama van een loopgraaf
geeft een indruk hoe er in Nederland
nog werd gedacht met betrekking tot
krijgssttatistieken. Later zou blijken
dat de Duitsers de strategie behoorlijk
hadden veranderd. Café in de mobili-
satietijd, begin 1940. Een stap terug in
de tijd, u loopt door een authentiek
café van net voor de oorlog; de plek
waar in die dagen het Nederlandse le-
ger vaak de plaatselijke commando-
post had gevestigd. De Duitse inval in
Nederland. Twee Duitse militairen
marcheren over een straatje Neder-
land binnen, met de destijds enorm
doordachte uitrusting. Een originele
Duitse dienstfiets completeert het ge-
heel. Op de hoek van de straat staat
een NSB-er. De NSB manifesteert zich
op vaak stuitende wijze tegenover de
vaderlandslievende Nederlander en
staat prominent op straat met de
krant 'Volk en Vaderland'. Een authen-
tiek interieur van een winkel in de
oorlogsjaren. Geheel ingericht met ta-
bak, thee en koffiesurrogaten. De ma-
terialen voor het verduisteren van wo-
ning en fiets. Kortom een blik terug in
de tijd. Luchtoorlog en bezettingsle-
ger. Een nagebouwde bunkervoet voor
de Wurzburgradar welke indertijd in
het buurtschap Toldijk stond. Hierbij
zijn drie figuren van de Luftwaffe ge-
posteerd. Een van de figuren is gedeta-
cheerd bij het Duitse luchtlandingsle-
ger, de Fallschirmjäger. Engelandvaar-
ders. Vele verzetsmensen probeerden
naar Engeland te ontsnappen, veelal
via de kust maar later ook via de lijn
België-Frankrijk-Spanje. Drie facetten
van Engelandvaarders komen aan
bod: de piloot, de geheim agent met
radio en een soldaat van de Prinses Ire-
ne Brigade. Luchtoorlog boven Neder-
land. De aanvliegroutes van de gealli-
eerde luchtmacht naar Duitsland lie-
pen veelal over Nederland. Zo kwa-

Open Monumentendag

Open monumentendag in de gemeente Bronckhorst Alle activiteiten zijn
gratis. Gezien het ruime aanbod zijn de overige activiteiten dit jaar ver-
spreid over twee dagen: zaterdag 13 én zondag 14 september, telkens van
11.00 tot 17.00 uur. U hoeft dus niets te missen!

men vele geallieerde bemanningsle-
den in het bezette Nederland terecht
en werden vaak door de bevolking ge-
holpen met alle risico's van dien. Een
diorama met veel piloten en vliegtuig-
materiaal. En het bijzondere verhaal
van een Engelse Short Stirling bom-
menwerper en haar bemanning, beel-
dend weergegeven d.m.v. unieke ille-
gale foto-opnamen. De illegaliteit. Een
in dioramasfeer geplaatst overzicht
van de diverse ondergrondse activitei-
ten, zoals vervalsen van papieren,
overvallen op distributiekantoren, wa-
pendroppings en illegale kranten. Een
barak in de sfeer van de kampen. De
onmenselijke jacht op de Joden is pak-
kend weergegeven met tal van origine-
le objecten. Verder is een kampjasje te
zien, gedragen in concentratiekamp
Sachsenhausen en materiaal uit het
'Oranjehotel' Scheveningen. Operatie
Market Garden, de slag om Arnhem
(17 september 1944). De grootste mili-
taire veldslag op Nederlands grondge-
bied in WO 2, realistisch uitgebeeld.
Maart 1945 de bevrijding van de Ach-
terhoek. Vanuit Duitsland (Emmerich)
komen de geallieerde legers het land
in en slaan een bres in de Duitse ver-
dediging; de totale bevrijding van Ne-
derland zet door. Uitgebeeld in een di-
orama met veel Canadees materiaal.
De situatie in de Achterhoek. Het as-
sisteren van de Nederlandse Binnen-
landse Strijdkrachten (NBS) van de Ca-
nadese bevrijders en het vervolgens
oppakken van NSB'ers en andere
staatsgevaarlijke lieden. Trees heeft
een Canadees. Een trouwjurk ge-
maakt van stof van een parachute ge-
dragen tijdens een bruiloft van ver-
zetsmensen. Kortom, veel sporen uit
het verleden worden op een levens-
echte manier zichtbaar gemaakt.

PROGRAMMA ZATERDAG 13 EN
ZONDAG 14 SEPTEMBER:
MUSEUMBOERDERIJ SMEDEKINCK
ZELHEM
Ook Museumboerderij Smedekinck,
gevestigd in een prachtig gerestau-
reerde historische boerderij te Zelhem
is beide dagen gratis toegankelijk. 
Smedekinck werd al in 1341 genoemd
als leengoed van het, door Ludger, ge-
stichte klooster in Werden (Duitsland).
De permanente expositie geeft u een
inzicht in de ontstaansgeschiedenis
en leefwijze van de Zelhemmers door
de eeuwen heen. Verder zijn er doorlo-
pend wissel- en thema-exposities. Alle
tentoonstellingsruimtes zijn op de be-
gane grond en rolstoelvriendelijk. De
deale, waar o.a. koffie, thee en fris ver-
krijgbaar zijn, biedt plaats aan onge-
veer 80 personen. De collectie bestaat
onder andere uit: de erfgoedkamer
van de voormalige gemeente Zelhem,
met daarin een presentatie van een
aantal goederen uit het voormalige
Zelhemse gemeentehuis voor de her-
indeling van 2004. Een stijlkamer met
een compleet ingerichte ouderwetse
boerenwoonkeuken. Met daarin een
bedstede, kersenhouten kabinet met
linnenuitzet, klaptafel met knopstoe-
len, schouw met borden, haardplaat,
enz. Kleding uit vervlogen tijden; kle-
derdrachten, knipmutsen, kantklos-
sen, spinnen, letterdoeken en zie hoe
het vlas bewerkt werd. De oude bako-
ven en een waterput zijn gerestau-
reerd. Een ouderwetse keuken met
fornuis, pomp en daarbij emaillen
potten en pannen. Oude werktuigen;
ploegen en andere, soms heel grote
landbouwwerktuigen. Gereedschap-
pen voor landbouw, timmeren, bak-
ken, smederijen en kuiperijen. Het tra-
ject van de vervaardiging van midwin-
terhoorns. Er is een expositie over het
leven en werken van Ludger, die o.a.
ruim 1200 jaar geleden de Zelhemse
kerk stichtte en eigenaar was van deze
boerderij. Kloostermoppen, medailles,

munten, zegels, brochures, boeken,
schilderijen, kaarsen, e.d., met m.m.v.
de Ludgerkring Oost-Gelderland. Er is
een keuze uit de Culturele Atlas Zel-
hem en een expositie over het ont-
staan van de Boerenleenbank in Zel-
hem. Bodemvondsten van diverse op-
gravingen in en rondom Zelhem: eeu-
wenoude urnen uit grafvelden, delen
van een houten waterput en andere
waardevolle stukken. Het erfgoedmu-
seum Smedekinck vindt u aan de Plui-
mersdijk 5 te Zelhem.

EXPOSITIE: UITVAART VROEGER EN
NU
In het kader van het 'Jaar van het Reli-
gieus Erfgoed' en passend in het the-
ma Sporen van Open Monumenten-
dag 2008, organiseert museum 'Sme-
dekinck' in Zelhem tot en met 30 okto-
ber 2008 de tentoonstelling 'Uitvaart
vroeger en nu'. Er worden relikwieën
getoond, die door diverse godsdien-
sten worden gebruikt, alsook oude en
nieuwe kisten en urnen. Daarnaast de-
monstraties b.v. door een steenhou-
wer. Tevens is medewerking toegezegd
door de 'Liturgische Bloemschikgroep'
uit Zelhem. Tijdens de Open Monu-
mentendagen zal deze groep door hen
gemaakte bloemstukken tonen en
daarbij uitleg geven over deze speciale
manier van bloemschikken. Uiteraard
is ook deze expositie dit weekend gra-
tis toegankelijk. Aanvullend aan de ex-
positie: Lambertikerk en Ludgerkerkje
(alleen op zaterdag) In en rondom de
Lambertikerk van Zelhem zijn veel
sporen zichtbaar. Te denken valt aan
de stichting van het eerste kerkje
ruim 1200 jaar geleden. De opgravin-
gen in 1946 die de geschiedenis van
het kerkgebouw weerspiegelen. De
ijzeroerbrokken, grafzerkfragmenten,
de grafkelder onder het koor, het
steentje van het calvariekruis en nog
veel meer (alleen op zaterdag van
11.00 uur tot 17.00 uur). In 2001 her-
dacht Zelhem het 1200-jarig van de
plaats, geheten Salehem. Ter gelegen-
heid daarvan is een replica gebouwd
van het door Ludger gestichte kapelle-
tje. Achter de bibliotheek, naast de
Lambertikerk staat het Ludgerkerkje
in het parkje. Deze activiteiten voor
Open Monumentendag 2008 wil een
spoor zijn in en rond de Lambertikerk
van Zelhem. Die sporen gaan tot ruim
12 eeuwen terug als begin 800 missio-
naris Ludger van Karel de Grote op-
dracht krijgt het Evangelie in ons ge-
bied te brengen.

FIETSEXCURSIE LANGS SPOREN VAN
ZES LANSCHAPSTYPEN
Tijdens beide Open Monumentenda-
gen vertrekken om 11.00 uur en 13.30
uur fietstochten onder leiding van
gidsen van het IVN voor een rit van on-
geveer 30 km langs zes bijzondere
landschapstypen in en rond Zelhem.
De start is bij Museum Smedekinck
aan de Pluimersdijk. Middels een bij-
zonder aantrekkelijke route maken
we kennis met een beekbegeleidend
landschap, het kleinschalige kampen-
landschap, de enken of essen, zand-
verstuivingen, veengebieden en een
gebied van dekzandruggen. Onder-
weg valt er natuurlijk te genieten van
de fraaie natuur met voor een deel
nog fraai in bloei staande planten. Het
gebied is natuurlijk een fantastisch
voorbeeld van het Achterhoekse cou-
lisselandschap, veel afwisseling met
prachtige, veelal Saksische, boerderij-
en. Voor degenen voor wie de fietsaf-
stand een bezwaar is, is de route ook
als autoroute beschikbaar.
Open Monumentendag 2008 wordt in
de gemeente Bronckhorst georgani-
seerd door de Stichting Open Monu-
mentendag Bronckhorst. Voor vragen
of inlichtingen kunt u terecht bij Ri-
nus Rabeling, telefoon 0313-472968.



Tuuntee Fashionn BV introduceert in Winterswijk en Vorden
het SASSA Floor concept. Ter introductie ontvangt u iedere
2de bhh voorr dee halvee prijs! Geldt van 1-09 t/m 20-09-2008.

Tuuntee Fashionn BV introduceert in Winterswijk en Vorden
het SASSA Floor concept. Ter introductie ontvangt u iedere
2de bhh voorr dee halvee prijs! Geldt van 1-09 t/m 20-09-2008.
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Alleen koopzondag 7 september 2008

Fitness apparaten van Agu 50% korting
Fiets hometrainers v.a. € 249,00

voor € 125,00
Cross trainers v.a. € 399,00

voor € 199,00
Loopbanden v.a. € 699,00

voor € 349,00
Roeiers v.a. € 399,00

voor € 199,00

Gebruikte elektrische fietsen
v.a. € 399,00

Bij aankoop van een Sparta of Batavus elektrische fiets
5 jaar Xtra garantie

t.w.v. € 149,00 gratis
5 jaar lang onbezorgd fietsplezier,

5 jaar lang de beurs dicht laten en geen cent te betalen!

Dorpsstraat 12 - Vorden
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KOOPZONDAG 7 SEPTEMBER

11.00 - 17.00 uur

Koopzondag
met modeflitsen

7 september

Op koopzondag 7 september presenteren wij u de

Visser Mode Flitsen. Acht mannequins showen u op

informele wijze de nieuwe mode van o.a. EDC, Geisha,

Esprit, Mexx, Street One, Sandwich, Expresso,

Bandolera, Just B. en nog veel meer.

Shows om 13.00, 14.00,
15.00 en 16.00 uur

Burg. Galleestraat 9, Vorden, tel. (0575) 55 13 81

Bij Helmink Meubelen kunt u nog
tot 30 november a.s. profi teren van
een spetterende kraslotenactie met 
volop kortingskans. Want Helmink
doet niet kinderachtig. Bij beste-
ding van elke €100,- ontvangt u tij-
dens ons jubileumfeest een kraslot.
Elk lot is prijs, met een bedrag van
€5,- tot €100,-! Bij een aankoop in
2009 wordt het totale bedrag in
mindering gebracht.* Dus hoe meer
loten, hoe lager uw aankoopbedrag
in 2009 uitvalt. Zo wordt kopen bij
Helmink Meubelen extra feest!

TOT 30 NOVEMBER A.S.
 BIJ ELKE 100 EUR0 100% 
KANS OP KRASKORTING!

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

Helmink Meubelen kunt u n

H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s

unt deze korting besteden bij uw aankopen in 2009.
K  M A A K T  H E T  M O O I E R  B I J  U  T H U I S

*Zie de spelregels op de achterzijde

Gefeliciteerd!
€100,-korting

ubileumKraslotubi leumKraslot

RAS HIER UW KORTING�

www.helminkmeubelen.nl

7 september koopzondag van 12 - 17 uurHelmink Vorden zondag geopend!
teden bij uw aankopen in 2009.

H E T  M O O I E R  B I J  U  T H U I S

*Zie de spelregels op de achterzijde

Gefeliciteerd!
€100,-korting

,

mKrasloteumKraslueuueumumuueumumuu Kr tKraslotKraslotKraslKrasl

UW KORTING��

l tK ll       50 jaar
Helmink 
    Meubelen!

eweg 24 Tel 0575 551514

ZONDAG OPTREDEN VAN
HEARTBEAT DRUMS
Deze koopzondag zal Heartbeat Drums buiten enkele 
optredens verzorgen. Behalve deze nieuwe drumshow 
kunt u bij Helmink ook genieten van een nieuwe 
wonen & slapen collectie. U bent van harte welkom.

Denk aan de winterinspectie van uw maaiers!

N AJA A R S A A N B I E D I N G

KORTING TOT 30%
(alleen op koopzondag)

KOOPZONDAG 7 SEPTEMBER 2008



In nieuwe gemeentehuis zijn wij u straks graag van dienst

Hoe het begon....
De gemeente startte na de herindeling in 2005 vanuit
twee locaties in Hengelo (Gld). Het gemeentehuis aan de
Raadhuisstraat en het gemeentekantoor aan de
Banninkstraat. Ons gebouw aan de Banninkstraat is een
tijdelijke huisvesting, gerealiseerd met artikel 17 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening. Dit houdt in dat we
maximaal vijf jaar gebruik mogen maken van de locatie.
Het is steeds de bedoeling geweest dat de gemeente
vanaf 2010 vanuit één pand, een compleet nieuw
gemeentehuis, voor haar inwoners zou gaan werken. In
januari 2007 besloot de raad hiervoor twee percelen aan
de Elderinkweg in Hengelo aan te kopen. 

Voor Hengelo als vestigingsplaats voor het nieuwe
gemeentehuis is gekozen vanwege de centrale ligging 
in de gemeente. De locatie aan de Elderinkweg kozen we
omdat deze vanaf de Rondweg gemakkelijk bereikbaar
en goed zichtbaar is.

Na een uitgebreide architectenselectie vroegen we Ate-
lier PRO uit Den Haag op basis van hun visie en ideeën
voor het gemeentehuis, hun ervaring en het contact met
het bureau tijdens enkele presentaties om het nieuwe
gemeentehuis te ontwerpen. Het voorstel van dit geren-
ommeerde bureau sprak vooral aan, omdat zij een ge-
bouw wilden ontwerpen met een ontspannen ligging in
de groene omgeving, door de typische lijnen van het
Bronckhorster landschap te volgen. Ook stelden zij 
voor een centraal atrium aan te brengen dat het hart 
van het gebouw vormt en uitzicht heeft op het land-
schap en gedeelten van het pand. Verder overtuigde 
hun visie op dienstverlening, interieur, de balans 
tussen serene rust en dynamiek en onze toekomstige
werkplekken.

Het voorstel van PRO was gebaseerd op uitgangspunten
voor de nieuwbouw die zij van de gemeente ontvingen.
We gaven onder meer aan dat het een flexibel, multi-
functioneel gebouw moet zijn dat openheid uitstraalt en
een plek is waar burgers met plezier komen en goed
geholpen kunnen worden. Het moet passen in de ruimte-
lijke omgeving, een prettige werkomgeving zijn en mee
kunnen groeien met organisatieontwikkelingen. Maar
het moet ook onderhoudsarm en kostenbewust worden
en er moet aandacht zijn voor creatieve en innovatieve
(duurzame) oplossingen. 

Atelier PRO ontwierp onder meer de Bibliotheek bijzon-
dere collectie Universiteit van Amsterdam, de Inter-
national school in Den Haag en de ambassade van Kiev.

Architect

Het nieuwe gemeentehuis is dus geïnspireerd op het lijnenspel
in het landschap. Twee geknikte gebouwen (vleugels van 2 en 3
hoog), verbonden door een atrium, komen midden in het wei-
delandschap te staan. In de twee vleugels liggen de kantoren.
In het atrium, dat daartussen ligt, vinden de contacten met be-
zoekers plaats. Op de begane grond, in één van de vleugels ko-
men de raadzaal en een grandcafé. Door grote glasvlakken is
er van binnenuit zicht op de natuur in de omgeving. Vanuit de
raadzaal - die ook als trouwzaal te gebruiken is - kijken bezoe-
kers uit op een beek (Oosterwijkse vloed), het dorp en de kerk.
De uitstraling van het gebouw is beheerst en verfijnd, nergens
zijn delen die er uit springen of overmatig om aandacht vragen.

Het nieuwe gemeentehuis is publieksvriendelijk en laag-
drempelig. Bezoekers hebben vrije toegang tot het atrium.
Ambtenaren ontvangen u hier. Bij het de servicepunten (ba-
lies), in de diverse spreekkamers, in het vergadercentrum,
voor een huwelijksplechtigheid, een raadsvergadering, recep-
ties, of gewoon voor een kopje koffie. Het atrium zorgt ervoor
dat mensen zich welkom voelen, maar schermt ook werkplek-
ken van medewerkers af van het publieksgedeelte. Op een 
onopvallende manier is een scheiding aangebracht tussen
openbaar en privé. Overigens hebben de medewerkers geen

eigen werkplek meer, maar kiezen zij een plek die het beste bij
hun activiteiten past. 

In het voorste deel van de rechtervleugel op de begane grond
komen de functies die ook vaak buiten kantoortijden gebruikt
worden. De gemeenteraadsleden en ook het Hengelose wijk-
bureau van de politie huizen hier.

Diensten

Nieuws over het nieuwe gemeentehuis

Special

dit
Eind 2006 is de gemeente aan de slag

gegaan met de voorbereidingen voor het

nieuwe gemeentehuis van Bronckhorst.

Inmiddels is het ontwerp klaar, de bouw-

vergunning verleend en op 28 augustus jl.

stelde de raad de benodigde gelden defini-

tief beschikbaar. Het is de bedoeling dat

bouwbedrijf BAM uit Arnhem de tweede

helft van september begint met de grond-

werkzaamheden. Hoogste tijd dus om u via

deze special een kijkje te laten nemen in

het nieuwe gemeentehuis, van waaruit wij

u vanaf 2010 graag van dienst zijn.

Het ontwerp volgt het lijnenspel in het landschap



André Baars is verantwoordelijk wethouder voor de
nieuwbouw en Barbara de Leeuw projectleider namens 
de gemeente. Zij hebben het project tot stand gebracht. 
André Baars: "Ik ben heel trots op het eindresultaat. We gaan
in Bronckhorst een uniek gemeentehuis bouwen, waarmee
we onze inwoners en klanten de komende jaren uitstekend
van dienst kunnen zijn!" Barbara de Leeuw vult aan: "Het ge-
meentehuis is natuurlijk een groot gebouw dat in het land-
schap verschijnt. Het is belangrijk dit dan zodanig vorm te
geven dat het past bij het landschap en ook omwonenden die

Wethouder en projectleider

De kosten voor het nieuwe gemeentehuis zijn binnen de
begroting gehouden, zoals wij die al eerder publiceerden. 
De begroting is opgesteld aan de hand van ons programma
van eisen en vervolgens vergeleken met normbedragen voor
de kosten van gemeentehuizen die de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten heeft opgesteld. Het bedrag is
volgens deze richtlijnen reëel en gemiddeld, onder meer
gezien het beoogde aantal benodigde vierkante meters 
voor de te verrichten werkzaamheden in het pand, voor 
zo'n 250 medewerkers. De investeringskosten bedragen
uiteindelijk 20,6 miljoen euro. Hiervan is zo'n 16 miljoen 
voor de bouwkosten. Het resterende deel is voor overige
kosten, zoals grondkosten, bouwrijp maken en 
financieringskosten.

Kostenplaatje

Tegenover de investeringskosten voor het duurzaam bouwen
(1,5 miljoen euro) staan opbrengsten, doordat we bijvoorbeeld
veel minder energie gaan verbruiken. De duurzaamheid zo-
als wij die willen inzetten, is uniek in Nederland! Ons Bronck-
horster gemeentehuis is straks het eerste gemeentehuis 
van ons land met zo'n laag energieverbruik (van 36%, dit is
64% minder verbruik dan een standaard kantoorpand op dit
moment realiseert)! We zijn dan ook nog bezig om hiervoor
subsidies te verkrijgen van provincie en rijk.

Wij houden u op de hoogte
De gemeente heeft u via de gemeentepagina's en haar
website regelmatig op de hoogte gehouden van de
voorbereidingen voor het nieuwe gemeentehuis. Ook de
komende tijd houden wij u via deze media op de hoogte van
de vorderingen rond de bouw.

Gemeentehuis met laagste
energieverbruik van ons land

• De gemeenteraad heeft op 28 augustus 2008 het definitieve krediet voor het nieuwe gemeentehuis

beschikbaar gesteId

• Het gemeentehuis komt te staan aan de rand van Hengelo, zichtbaar vanaf de Rondweg, aan de

Elderinkweg

• Het ontwerp komt uit de koker van Atelier PRO uit Den Haag

• BAM Utiliteitsbouw bouwt het nieuwe gemeentehuis

• Het gebouw verbruikt 64% minder energie dan een standaard kantoorgebouw

• Naast het duurzaam bouwen vallen de uitstraling en sterke inpassing in het landschap op

• Bruto oppervIakte: 7.713 m2

• Netto vloeroppervIak: 4.939 m2

• Bruto inhoud: 29.625 m3

• Volgens planning gaan de deuren begin 2010 open voor publiek

De nieuwbouw op een rij

Duurzaamheid hoog in het
vaandel

Op het omliggende terrein moet natuurlijk ook geparkeerd
kunnen worden. Om te voorkomen dat het landschap ten
koste gaat van het parkeren, is gekozen voor een
halfverdiepte 'parkeerbak'. Zo worden de auto's van de
medewerkers zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken. Het
terrein moet vooral de indruk houden van een weide. Er komt
dus geen parkachtige tuinaanleg. We gaan veel werken met
hoge grassen en hier en daar komen bloemen die van nature
voorkomen in weides.

Parkeren ons als nieuwe buurman krijgen tevreden zijn met het eind-
resultaat. We hebben daarom regelmatig met hen overlegd
over de buitenkant van het gebouw, het direct omliggende
terrein en het bestemmingsplan."

De gemeente vindt duurzaamheid en het zo goed mogelijk
omgaan met het klimaat belangrijk. Daarom besloten we
het nieuwe gemeentehuis zo duurzaam mogelijk te bouwen.
Door gebruik te maken van de principes van passief bouwen
gaat het gemeentehuis maar liefst 64% minder energie
verbruiken dan een standaard kantoorgebouw! Passieve
gebouwen zijn extreem goed geïsoleerd, volledig kierdicht
en hebben vrijwel geen zogenaamde koudebruggen, waar-
door het energieverbruik sterk daalt. De weinige energie die
wel nodig is, wordt bovendien duurzaam opgewekt. 

Dit alles zonder concessies te doen aan het comfort in het
gemeentehuis. De ramen kunnen bijvoorbeeld open en door
vloerkoeling met een bodemopslagsysteem blijft het ge-
meentehuis 's zomers koel. 

Duurzaamheid zit ook in bouwen voor een lange levensduur,
zoals we met ons gemeentehuis doen. Bouwen en een ge-
bouw later weer afbreken kost veel energie. Gebouwen die
lang blijven staan - omdat ze prettig zijn en omdat ze mooi
blijven tiidens het ouder worden - zijn daarmee bijzonder
duurzaam. 

De luiken - die gesloten kunnen worden wanneer het 
gebouw niet in gebruik is - zijn de meest zichtbare energie-
bespaarders. Maar ook andere toepassingen zoals 3-laags-
glas, sterk isolerende materialen en apparaten die weinig
warmte uitstralen, horen bij ons duurzame bouwconcept.

Het centrale atrium van waaruit onze dienstverlening gaat plaatsvinden



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 3
Nr. 36, 2 september 2008 Gemeente steunt buurtsuper Keijenborg met lening

voor winkelinventaris
Sinds juli is de nieuwe buurtsuper
(Radar Troefmarkt) in Keijenborg
geopend. Vele klanten hebben hun
weg naar de winkel inmiddels
gevonden. B en w besloten onlangs
een renteloze lening van ruim 50.000
euro te verstrekken voor de aankoop
van de winkelinventaris om het
intiatief te ondersteunen. Dit past
binnen het Bronckhorster Wmo-
beleid. Het bedrag is inmiddels
ingezet. "Niet alleen is de buurt-
super een mooie aanvullende
voorziening om de leefbaarheid in
het dorp in stand te houden. Het is
ook goed voor de sociale contacten
en mensen die minder mobiel zijn.

Verder wordt de supermarkt niet
alleen gerund door professionele
krachten, maar vinden tevens
enkele mensen met een beperking
hier hun werk. Allemaal doelen van
de Wet maatschappelijke onder-
steuning. Een mooie zaak dus die 
wij graag ondersteunen", aldus
wethouder Dik Nas, die verantwoor-
delijk is voor de uitvoering van de
Wmo in de gemeente. De buurt-
super is op initiatief van de stichting
voor maatschappelijk welzijn
Keijenborg en de dorpsraad, in
samenwerking met Radar, tot 
stand gekomen. Ook de provincie
subsidieert het intiatief.

Op 9 september a.s. is de gemeente vanaf 13.00 uur
gesloten in verband met een personeelsbijeenkomst. 
Op 10 september zijn wij u graag tijdens de normale
openingstijden weer van dienst.

Gemeente 9 september eerder dicht
Op 10 en 12 september 2008 is het
weer uit met de waterpret in de
gemeentelijke openluchtzwemba-
den. Onze zwembaden sluiten dan
weer hun deuren. 

Er zijn nog wat sluitingsactiviteiten:
Burg. Kruijffbad, Steenderen: 
6 september: diploma zwemmen
t/m 10 september 17.00 uur is het
nog mogelijk om tijdens de
gebruikelijke uren recreatief te
zwemmen

Het Elderink, Hengelo
12 september tot 20.00 uur normale
openingstijden en -programma
13 september: diploma zwemmen

Hessenbad, Hoog-Keppel
12 september tot 17.00 uur normale
openingstijden en -programma
13 september, ochtend: diploma
zwemmen

Van 13.00-15.00 uur schuimfeest en
andere activiteiten (gratis toegang
voor iedereen).

Wilt u ook in de winter nog overdekt
zwemmen? Dan kunt u in onze
gemeente terecht in het overdekte
zwembad De Brink in Zelhem.

Het is weer uit met de (water)pret!

B en w hebben besloten de
plattegrondkasten in de gehele
gemeente op termijn te vervangen
door één uniform model. Zodra de
abonnementen met de huidige
leveranciers aflopen, vervangt de
gemeente de kaart voor een eigen
systeem. Dit jaar kunnen naar
verwachting ongeveer 20 nieuwe
plattegronden geplaatst worden. De
gemeente wil op een eenduidige en
herkenbare manier een goede kaart
presenteren, met een uitstraling die
bij de gemeente past. Op dit mo-
ment staan bij de vijf grote kernen
nog plattegrondkasten van allerlei
makelij, met veelal reclame. Voor
een aantal van deze kasten geldt
nog een contract met de leverancier.
Het langstlopende contract is tot
april 2017. 

Uitgangspunten nieuwe
plattegronden
Voor de nieuwe kaarten is een aan-
tal uitgangspunten geformuleerd.
Zo wil de gemeente een uniforme
uitstraling door de kaart in een
informatiekast in Bronckhorst-stijl

te plaatsen. We houden de kaarten
in eigen beheer bij en vervangen
deze ook zelf. Er komt geen reclame
op de kasten of de kaarten. In iedere
kern komt een informatiekast, in
grotere kernen komen er meerdere,
langs de invalswegen en in de
centra. Op de nieuwe kaarten wordt
in één oogopslag een overzicht van
onder meer recreatieve bestem-
mingen gegeven. Omdat recreatie
en toerisme speerpunt van beleid is
van de gemeente, krijgen recreatie-
ondernemers de mogelijkheid om,
tegen een kleine vergoeding, een
verwijzing op de kaart te krijgen. 
Eén keer per twee jaar worden de
kaarten vervangen. Recreatie-
ondernemers kunnen dus per twee
jaar een vermelding krijgen. 

Uitvoering
Het is de bedoeling om in 2008 op
het grondgebied van Hengelo en
Hummelo en Keppel de eerste
nieuwe plattegronden te realiseren.
Daarnaast plaatsen we dit jaar nog
enkele kasten in kernen waar ze nu
nog niet staan.

Bronckhorst krijgt uniforme
plattegrondkasten

Bent u net in Bronckhorst
komen wonen of gaat u
binnen de gemeente
verhuizen, dan kan het zijn
dat u nieuwe groene en
grijze afvalcontainers
nodig heeft of deze wilt
omruilen voor een ander
volume. Hoe gaat dat in z'n
werk in Bronckhorst? 

Behalve bij nieuwbouw en
hoogbouw, staat op elk adres een
grijze container voor restafval en
een groene container voor het GFT-
afval. Deze containers zijn door de
gemeente in bruikleen gegeven en
gekoppeld aan het adres. Bij
verhuizing moeten de containers 
bij de woning blijven staan. De
gemeente voerde begin dit jaar het
volumesysteem in. Hierbij kunt u
door uw afval zo goed mogelijk te
scheiden wellicht volstaan met
kleinere containers. U kunt kiezen
voor containers van 80, 140 of 
240 liter. Het volume van de
containers is bepalend voor de
afvalstoffenheffing die u jaarlijks
moet betalen. Voor een grote
container betaalt u meer dan voor
een kleine container. 

Op uw verzoek worden afval-
containers geplaatst, dan wel
omgeruild. Het aanvragen van
containers kunt u regelen door een
formulier in te vullen en op te sturen
naar de gemeente of naar afval-
inzamelaar Berkel Milieu. Voor het
wijzigen van de grootte van de
containers of het aantal containers
moet u het benodigde formulier
opsturen naar Berkel Milieu. Als 
op uw nieuwe adres nog geen
containers staan, stuurt u een

aanvraagformulier op naar de
gemeente. Beide formulieren kunt 
u aanvragen bij de afdeling
Veiligheid, vergunningen en hand-
having van de gemeente. Of krijgt u
bij het informatiepakket voor nieuwe
inwoners dat de gemeente uitreikt of
verstuurt als een verhuisbericht bin-
nenkomt.

Oud papier container
Op de meeste adressen staat ook
een container voor de huis-aan-huis
inzameling voor oud papier. Deze
container is niet verplicht. Als u
wel/geen oud papier container
wenst, kunt u dit ook op het
formulier aangeven. 

Hoogbouw
Bij appartementengebouwen staat
veelal een verzamelvoorziening voor
de afvalinzameling. Is uw nieuwe
adres een appartement en staat
daar een verzamelcontainer, dan
hoeft u niets te doen. De afval-
stoffenheffing is in dit geval
standaard gebaseerd op het tarief
van een 140 liter grijs en 80 liter
groen container.

Hoe en wanneer het huishoudelijke
afval in de gemeente wordt
opgehaald, staat in de afvalkalender.

Nieuwe afvalcontainers of deze
omruilen, hoe werkt dat?



Openbare bekendmakingen

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

Op 28 augustus 2008 vergaderde de
gemeenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. 

Tijdens de raadsvergadering nam
de raad een besluit over de
volgende onderwerpen:
• Beschikbaar stellen krediet

voor opstellen ontwikkelings-
visie voor Landbouw-
ontwikkelingsgebied (LOG)
Halle Heide 
Met het door de raad beschikbaar
gestelde krediet kan de gemeente
aan de slag met het opstellen van
een visie voor een LOG Halle
Heide. Ook bewoners worden
betrokken bij het opstellen van 
de randvoorwaarden voor de
ontwikkeling van dit gebied. Het
LOG is een gebied waar intensieve
veehouderijen zich kunnen
vestigen die elders daartoe geen
kans meer hebben. 

• Bestemmingsplan De Bleek,
Vorden
Om het dorpshart van Vorden
toegankelijk te houden voor
bezoekers is extra parkeer-
gelegenheid nodig. De gemeente
wil langs De Bleek een parkeer-
voorziening realiseren. De raad
stelde hiervoor het bestemmings-
plan vast. 

• Beschikbaar stellen krediet
voor nieuwbouw gemeentehuis 
De voorbereidingen voor het
nieuwe gemeentehuis zijn
vergevorderd. Het ontwerp van
het gebouw is klaar, de bouw-
vergunning is verleend en het
bestemmingsplan is onherroepe-
lijk. De raad stelde de benodigde
kredieten voor de bouw beschik-

baar. D66 stemde als enige tegen
de extra energiebesparingen.
Niet omdat ze tegen energie-
besparing zijn, maar omdat de
fractie onvoldoende overtuigd is
van de haalbaarheid ervan. 
Elders op deze pagina's leest u
meer over de nieuwbouw van het
gemeentehuis. In het gemeente-
huis kunt u de maquette van het
nieuwe gemeentehuis bewonde-
ren.

• Bestemmingsplan Landgoed 
De Driesprong, Zelhem
De raad stelde dit bestemmings-
plan vast, waardoor het mogelijk
is om een nieuw landgoed te
realiseren, bestaande uit een
landhuis van 'allure' met drie
wooneenheden. Een nieuw
landgoed zorgt ook voor het
behoud van nieuwe natuur en
versterking van de landschappe-

lijke waarden en Ecologische
Hoofd Structuur. Het perceel 
ligt op de hoek Kuiperstraat/
Wolfersveenweg in Halle en is 
9 ha groot. 

• Opstellen milieubeleidsplan
B en w gaan samen met de raad
aan de slag met het opstellen van
een milieubeleidsplan. Hierin
komt te staan hoe de gemeente
zorg draagt voor de bescherming
en verbetering van het leefmilieu.
Thema's zijn: afval, klimaat,
bodem, lucht, geluid, water en
groen. Op verschillende terreinen
heeft de gemeente al beleid dat
hierin wordt ondergebracht. Het
is de bedoeling dat het plan in het
voorjaar 2009 gereed is. 

• Subsidieverordening onderhoud
gemeentelijke monumenten
De raad stelde de nieuwe
verordening vast en trok de oude

uit 2005 in. In de verordening
staat onder welke voorwaarden
de gemeente welke bedragen aan
subsidie kan uitkeren aan
mensen die onderhoud doen aan
hun gemeentelijke monumenten.
Veranderingen betreffen onder
meer een tegemoetkoming in de
kosten voor bouwhistorisch
onderzoek en subsidiemogelijk-
heden voor het onderhoud aan
molens die de gemeente beschik-
baar kan stellen. Wel waren de
fracties het er over eens om bij 
de Algemene beschouwingen nog
eens naar de bedragen te kijken
die in de verordening zijn
genoemd. Die bedragen zijn sinds
de jaren 90, bij de invoering van
de subsidieverordening, niet
meer veranderd. 

• Evaluatie behandeling interne
klachten 2007
De in 2007 ingekomen 34 klach-
ten van burgers over bejegening
door een ambtenaar zijn door de
afdelingshoofden besproken met
de klagers en afgehandeld. De
belangrijkste redenen waren de
WOZ-stijging en de verandering
van het afvalsysteem. De raad
ging unaniem akkoord met de
evaluatie en heeft het rapport
voor kennisgeving aangenomen.

• Programma integrale veiligheid
2009/2010 en prioriteitstelling
politie 2009
Gemeente en politie bepalen
jaarlijks waar zij zich specifiek 
op richten. De thema's uit het
programma integrale veiligheid
zijn: veilige woon- en leefomge-
ving, bedrijvigheid en veiligheid,
jeugd en veiligheid, verkeers-

veiligheid, risicobeheersing en
rampenbestrijding. De politie
richt zich komend jaar speciaal op
diefstal uit woningen, schuren en
garages, vernielingen, overlast
van/door jeugd en toezicht op
verkeersveiligheid en evenemen-
ten. De raad ging met dit voorstel
van b en w akkoord.

• Kinderopvang sociaal-medische
indicatie
De raad besloot ouders en
gezinnen met sociaal-medische
indicatie aan te wijzen als
doelgroep kinderopvang, zodat
ook voor hen regelingen van
kracht worden. Ouders worden
daarmee ontlast en het komt ten
goede aan de ontwikkeling van
het kind. 

Voor alle informatie over de
onderwerpen die besproken zijn
tijdens de vergadering verwijzen wij
u naar de website van de gemeente
(onder Gemeente/Raad en commis-
sies). De eerstvolgende
gemeenteraadsvergadering is 
op 25 september 2008.

Uit de raad

De aanwezigen bewonderen de maquette van het nieuwe gemeentehuis.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, huis aan huis collecte, 23 t/m 28 november 2009, Nationaal MS Fonds
• Bronckhorst, plaatsen bladkorven, 4e kwartaal 2008, gemeente Bronckhorst
• Bronckhorst, plaatsen permanent informatiebord bij de ingang van de algemene

begraafplaatsen, gemeente Bronckhorst
• Vorden, Het Hoge 39, plaatsen van een bouwcontainer, 15 t/m 31 oktober 2008, K. Legtenberg

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, Tellingstraat 2, bouwen paardenstal en kelder (deze aanvraag is een wijziging op

reeds verleende bouwvergunning), gedeeltelijk veranderen rieten dak woongebouw
• Hengelo (Gld), Hesselinkdijk 2A, plaatsen overkapping, zithoek, schuurtje
• Hengelo (Gld), Koningsweg 1A en B, gedeeltelijk veranderen voordeur (deze aanvraag is een

wijziging op reeds verleende bouwvergunning)
• Hengelo (Gld), Memelinkdijk 1, gedeeltelijk veranderen ligboxenstal
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 19, gedeeltelijk vernieuwen, vergroten woning
• Vorden, De Bleek ongenummerd, tijdelijk plaatsen bordbuster
• Vorden, Ruurloseweg 24, gedeeltelijk vergroten woning
• Vorden, Wildenborchseweg 30, plaatsen veranda, vernieuwen kozijnen
• Zelhem, Hummeloseweg ongenummerd, bouwen 17 rijwoningen en zes patiowoningen

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 25 augustus 2008:
• Hengelo (Gld), Riefelerdijk, tijdelijke gebruiksvergunning tent tijdens Night of the Klomps, 

13 en 14 september 2008, stichting Concordia Evenementen
• Hummelo, parkeerplaats hoek Dorpsstraat/Van Heeckerenweg, kunst-, antiek- en curiosa-

markt, 28 september 2008 van 10.00 tot 16.00 uur, activiteitencommissie Hummelo's gemengd
koor

Verzonden op 26 augustus 2008:
• Halle, Fortstraat 3, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. bruiloftsfeest, 6 september 2008,

J. Bosman
• Hengelo (Gld), Riefelerdijk, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens Night of the

Klomps, 12 september van 18.00 tot 24.00 uur, 13 september van 12.00 tot 24.00 uur en 
14 september 2008 van 10.00 tot 18.00 uur, D.J. Janssen

• Vierakker, Vierakkersestraatweg 37, houden van een kerstmarkt, M. Bakker
• Vorden, Ruurloseweg 115, tijdelijk plaatsen van een tent i.v.m. bruiloftsfeest, 26 t/m 

29 september 2008, hotel/restaurant Bakker

Verleende vergunningen

Verzonden op 28 augustus 2008:
• Bronkhorst, vogelweide, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens de kermis, 

4 september 2008 van 13.00 tot 17.00 uur, Herberg De Gouden Leeuw
• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens de

kermis, 12 en 13 september 2008 van 12.00 tot 01.00 uur, G.J. Heezen
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 15, festiviteiten in tent tijdens de kermis, tijdelijke gebruiks-

vergunning tent, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 11 t/m 13 september 2008, 
Horeca Steenderen

• Zelhem, diverse straten in het centrum, optredens op podium en tentoonstellen oldtimers,  
12 oktober 2008 van 12.00 tot 22.00 uur, ondernemersvereniging Zelhem

• Zelhem, sportpark De Pol, ontheffing artikel 35 Drank-en Horecawet tijdens de september-
feesten, 20 september 2008 van 09.00 tot 14.00 uur, voetbalvereniging Zelhem

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 25 augustus 2008:
• Vorden, De Boonk 7, plaatsen erker en bijkeuken, verleend met vrijstelling op grond van artikel

15 van de Wet op de ruimtelijke ordening
Verzonden op 28 augustus 2008:
• Halle, Haverstraat 43, plaatsen dakkapel
• Zelhem, Oude Ruurloseweg 5, gedeeltelijk vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 25 augustus 2008: 
• Baak, Dollemansstraat 15A, gedeeltelijk veranderen van een vrijstaande enkele woning tot 

een dubbele woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de
ruimtelijke ordening/vrijstellingsbesluit van 14 augustus 2008 en met ontheffing van het
Bouwbesluit voor de vrije hoogte van 2 m onder de gebintligger bij de trap, de daglichttoetre-
ding bij de tweede slaapkamer, de vrije doorgangshoogte op de overloop en de vrije hoogte 
van de verblijfsgebieden, de bedstee en een klein gedeelte van de keuken

• Baak, Dollemansstraat 15, gedeeltelijk veranderen van een vrijstaande enkele woning tot een
dubbele woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de
ruimtelijke ordening/vrijstellingsbesluit van 14 augustus 2008 en met ontheffing van het
Bouwbesluit voor wat betreft de aantrede en vrije hoogte van de trap, de daglichttoetreding van
de vierde slaapkamer, de vrije doorgangshoogte op de verdieping ter plaatse van de kil en de
vrije hoogtes van de verblijfsruimtes op de verdieping

Verzonden op 26 augustus 2008: 
• Halle, Halle-Heideweg 1, bouwen mestopslagsilo
Verzonden op 27 augustus  2008:
• Hengelo (Gld), Schapendijk 3B, bouwen woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel

19, lid 2 van de Wet op de ruimtelijke ordening/vrijstellingsbesluit van 5 september 2006
• Hummelo, Broekstraat 31B, bouwen werktuigenberging
• Keijenborg, Kerkstraat 11A t/m G, bouwen zeven woningen, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 19, lid 2 van de Wet op de ruimtelijke ordening
• Keijenborg, Koldeweiweg 1 t/m 1F, bouwen zeven woningen, verleend met vrijstelling op 

grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de ruimtelijke ordening
Verzonden op 28 augustus 2008:
• Hengelo (Gld), Koningsweg 1, 1A en B, bouwen veestalling, stallingsruimte en schuur, verleend

met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de ruimtelijke ordening



Openbare bekendmakingen - vervolg

Reguliere bouwvergunning 2e fase tevens gewijzigde bouwvergunning 
Verzonden op 27 augustus 2008: 
• Hoog-Keppel, Prinsenweg 14, bouwen woning met bijgebouw

Aanlegvergunningen
Verzonden op 29 augustus 2008:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg nabij huisnummer 145, voor het ophogen van een perceel met klei
• Steenderen, Covikseweg 3a, voor het aanleggen van een aardewal
• Vorden, aan de Kiefkampsweg en ten westen van het pand Lieferinkweg 2, voor het aanleggen

van een verharde oversteek voor koeien

Gemeentelijke monumentenvergunning
Verzonden op 29 augustus 2008:
• Hummelo, Broekstraat 22, voor het verplaatsen en restaureren van de bijschuur

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens de braderie van stichting Halse Dag op 7 september 2008, zijn de Dorpsstraat,

tussen de Halseweg en de Abbinkstraat, en de Halseweg, tussen de kruising Halle-Nijman-
weg/Halle-Heideweg en de Dorpsstraat, van 07.00 tot 19.30 uur afgesloten voor alle verkeer,
behalve bestemmingsverkeer. Een omleidingroute wordt ingesteld via de Molenweg,
Pluimersdijk en Halle-Nijmanweg

• Vorden, tijdens een buurtbarbecue is de De Jongstraat, tussen de huisnummers 18 t/m 24, 
van 6 september 16.00 uur t/m 7 september 2008 13.30 uur afgesloten voor alle verkeer,
behalve bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens een buurtfeest is Het Stroo, tussen Het Heijink en Het Eelmerink, op 30 en 
31 augustus 2008 afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens koopzondag op 12 oktober 2008, zijn de Markt, Smidsstraat, Stationsstraat,
Prinses Irenestraat, tussen de Doetinchemseweg en de Oranje Nassaustraat, en de
Doetinchemseweg, tussen de Prinses Irenestraat en de Markt, van 09.00 tot 19.00 uur
afgesloten voor alle verkeer, behalve 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 en bouwvergunningen) of Ruimtelijke en economische ontwikkeling
(aanlegvergunningen en gemeentelijke monumentenvergunning). 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 aanlegvergunningen geldt:
Het besluit treedt na bekendmaking in werking (voor een aanlegvergunning geldt dat deze
eerst in de 7e week na verlening van kracht wordt). Het bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een
bezwaarschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van
de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Parkeren grote voertuigen in de bebouwde kommen
B en w zijn van plan een besluit te nemen om te voorkomen dat grote motorvoertuigen, dit zijn
voertuigen langer dan 6,00 meter (inclusief lading) en/of hoger dan 2,40 meter, in de bebouwde
kom parkeren. Ter compensatie willen b en w in de kernen Steenderen, Vorden, Hengelo en
Zelhem enkele plekken op het bedrijventerrein aanwijzen waar wel geparkeerd mag worden met
grote voertuigen (zie voor meer informatie ook onder Bestemmingsplannen/Ontwerpenbesluiten
ontheffing).  

Voordat er een besluit is, publiceren wij de plannen voor zo'n besluit in een voorpublicatie, zoals
deze. Hiermee willen wij belanghebbenden van tevoren informeren. U kunt hiertegen op dit
moment nog geen bezwaar indienen. 

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 2 september t/m 
13 oktober 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Een belanghebbende kan op grond van 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende de
termijn van terinzagelegging wel een zienswijze op het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling
naar voren brengen bij b en w.

Inspraak verkeersmaatregelen Keijenborgseweg en 
Oude Kruisbergseweg (Zelhem/Velswijk)
Op 19 augustus 2008 stemden b en w in met het vrijgeven van een maatregelenpakket voor de
inspraak. Het maatregelenpakket moet uiteindelijk een afname geven aan de overlast die door
aanwonenden van de Oude Kruisbergseweg en de Keijenborgseweg wordt ervaren. Daarnaast
verbeteren we door het nemen van maatregelen de verkeersveiligheid op het traject.

Maatregelen
De voorgestelde maatregelen bestaan hoofdzakelijk uit het vervangen van de wegversmallingen
door asfaltplateaus. Daarnaast worden alle kruisingen op de Keijenborgseweg gelijkwaardig
ingericht (de voorrangsregeling wordt opgeheven), met uitzondering van het kruispunt
Keijenborgseweg met de Oude Kruisbergseweg, dit is in overeenstemming met het landelijke
verkeersbeleid Duurzaam Veilig. Daarnaast worden de taluds van de bestaande kruispunt-
plateaus steiler te maken om zo meer weerstand in de route te krijgen. Hierdoor wordt er minder
hard gereden en is de route minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer. Tenslotte willen we, 
in samenwerking met de provincie, de rechtsaf strook op de N316 verwijderen. 

Verkeer en vervoer

Beleidsregels artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening
Het ontwerp van de 'Beleidsregels artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening' ligt van 4 september t/m
15 oktober 2008 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen � Ruimtelijk beleid.

Het ontwerp bevat de voorgenomen beleidsregels voor toepassing van ontheffingen op grond van
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 4.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.

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

Voorbereiding bestemmingsplan 'Landgoed De Punt' (melding art. 1.3.1 Wro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied
herziening 2-1988 gemeente Zelhem voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op de ontwikke-
ling van een landgoed met de naam De Punt en is gelegen aan de Stadsedijk, kadastraal bekend
gemeente Zelhem, sectie AC nummer 910G, nabij de kern van Halle.

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het
indienen van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen herzieningsprocedure op
deze gemeentepagina's, komen stukken ter inzage te liggen en is er gelegenheid tot het indienen
van een reactie.

Ontwerpbestemmingsplan 'Varsseveldseweg 8, Halle'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Varsseveldseweg 8, Halle' en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen van 4 september t/m 15 oktober 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u
op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook
raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op de omzetting van het agrarische bouwperceel op de locatie
Varsseveldseweg 8 in Halle naar woondoeleinden (realiseren van vijf burgerwoningen in de
voormalige boerderij met aangebouwde schuren) alsmede de gedeeltelijke omzetting van de
omliggende landbouwgrond naar natuurdoeleinden.

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

Ontwerpbesluiten ontheffing 
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening 
• Vorden, De Bleek ongenummerd, voor het tijdelijk plaatsen van een reclamebord, geldend

bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994'
Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening 
• Vorden, Bedrijvenweg, voor het realiseren van een parkeervoorziening voor grote voertuigen,

geldend bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Werkveld-Oost' (zie voor meer informatie ook de
publicatie onder Verkeer en vervoer)

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 4 september t/m 15
oktober 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afde-
ling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegen-
heid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze
afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Bestemmingsplannen

Kennisgeving exploitatieovereenkomst
B en w maken op grond van artikel 6.24 derde lid Wro bekend dat de gemeente een exploitatie-
overeenkomst heeft gesloten met Bouwbedrijf EBU Doetinchem en E.B.U. Vastgoedontwikkeling
voor de realisering van 17 woningen aan De Laakweg in Voor-Drempt.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Inspraak
Van 2 september t/m 13 oktober 2008 kunt u de plannen bekijken op het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Binnen deze periode kan iedereen zowel
mondeling als schriftelijk op de plannen reageren. Schriftelijke reacties kunt u richten aan 
b en w van Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld).Na de inspraak stellen b en w het 
(al dan niet gewijzigde) plan definitief vast waarna de plannen uitgevoerd kunnen worden.

Wegwerkzaamheden door de provincie 
N330 tussen Zelhem en Varsseveld
Van eind september tot en met medio november 2008 is er verkeershinder.
• Werkzaamheden fase 1: tussen de rotonde in Zelhem en de bebouwde kom van Halle worden

de hoofdrijbaan en het fietspad geasfalteerd. Tevens wordt de hoofdrijbaan verbreed. In de
bebouwde kom van Halle vervangt de provincie het straatwerk van het plateau en de drempel
door asfalt

• Werkzaamheden fase 2: tussen Halle en Varsseveld worden de hoofdrijbaan en het fietspad
geasfalteerd. De hoofdrijbaan van de weg wordt verbreed. Eveneens knapt de provincie de brug
ter hoogte van de Slinge op 

N315 tussen Veldhoek en Ruurlo
Verkeershinder van oktober 2008 tot en met april 2009.
Werkzaamheden: aanleg van een fietspad op de Veldhoekseweg en Zelhemseweg.
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BERENDSEN DREMPT

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

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

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

GRATIS 2E BIOSCOOPKAARTJE BIJ ELKE € 20,00

FAMOUS GROUSE
BLENDED SCOTCH WHISKY
100 cl

van 20.99
voor 17.99

AH MAGER
RUNDERGEHAKT 
voord. verp.

kilo van  6.49
voor    3.99

GALIA MELOEN
per stuk

nu 1.25

DUBBELFRISSS 
alle varianten

4 pakken à 1,5 liter van  4.20
voor    2.50

DREFT VAATWAS
doos 70 stuks

van 17.99
voor  7.99

DANONE DANIO
2 bekers à 450 gram

van 4.00
voor  3.00

2E B2E B EE KKEE R R 
HHAALF GLF G EE LDLD

Feestje? Koop een BOL.COM bon! VVV agentschap Hengelo (Gld.)

VVV winkel Vorden

VVV winkel Zelhem

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

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

Almenseweg 35a • 7251 HN  Vorden • Tel.: 0575 - 55 40 01 
www.oldelettink.nl • info@oldelettink.nl

!
Bij ‘t Olde Lettink werken we met een gezellig
en hecht team van medewerkers. Natuurlijk
gebeurt het wel eens dat er iemand weggaat.
Daarom zijn we momenteel op zoek naar
nieuwe collega’s. Lijkt het je leuk om in een
gezellig team te werken en ben je 16 jaar of
ouder? Kom dan eens bij ons langs!

Parttime medewerker
voor de bediening

en
Parttime 

keuken/cafetaria hulp

GEVRAAGDWerken bij ‘t Olde Lettink Om de veiligheid van de spoorwegovergang 
in de Rijksweg (N346) in Warnsveld en in de
Ruurloseweg (N319) in Vorden te verbeteren 
voert de provincie Gelderland in samenwerking
met ProRail werkzaamheden uit op 10 en 11 
september 2008.

De werkzaamheden aan de spoorwegovergang 
in de Rijksweg te Warnsveld vinden plaats op 
10 september tussen 07.30 uur en 16.00 uur. 
Het werk bestaat uit het plaatsen van een 
verkeerslicht en het aanbrengen van een 
spijlenhekwerk. 

De werkzaamheden aan de spoorwegovergang in
de Ruurloseweg te Vorden vinden plaats op 
11 september tussen 07.30 uur en 16.00 uur. 
Het werk bestaat uit het plaatsen van een 
verkeerslicht en het aanbrengen van een 
spijlenhekwerk. 

Verkeersmaatregelen
De Rijksweg (N346) in Warnsveld wordt afgeslo-
ten van de rotonde op de N314/N346 tot rotonde
De Beemd. 
Het verkeer richting Lochem wordt omgeleid via
de N826. 
Het verkeer richting Zutphen wordt omgeleid 
via de N826.

De Ruurloseweg (N319) in Vorden wordt 
afgesloten vanaf de Schutterstraat tot het
industrieterrein. 
Het verkeer richting Ruurloo en Zutphen wordt
omgeleid via gemeentelijke wegen.
Alle omleidingen staan met borden aangegeven.

Meer informatie
Op www.gelderland.nl/werkenaandeweg is 
informatie te vinden over de actuele stand van
zaken. Voor vragen over de werkzaamheden 
kunt u op werkdagen contact opnemen met de
provincie Gelderland, Eddie Berendsen.
telefoon (088) 880 7115

Werkzaamheden spoorwegovergang Rijksweg (N346)

in Warnsveld en Ruurloseweg (N319) in Vorden

Verkeershinder op 10 en 11 september(Gld.)Verkeer

Dichterbij dan je denkt



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

Veevoeder- en kunstmesthandel

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

Hair & Beauty
Kapsalon, Zonnestudio, Schoonheidssalon

St. Michielsstraat 26, 7255 AP Hengelo (G)
Telefoon (0575) 46 57 15
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*  Belastingadvie s*  Belastingadvie s                        7255 BB He ngelo Gld                 7255 BB He ngelo Gld  

*  Ad ministratie verwerking*  Ad ministratie verwerking       * Middel graaf 40A* Middel graaf 40A   

*  Financiële rapportage*  Financiële rapportage            7071 WT Ulft   7071 WT Ulft   

*  Salari s*  Salari s --  en loonadminis tratie en loonadministratie           

  

Voor het Voor het middenmidden --  en kleinbedrij f, en kleinbedrij f,   

Vrije beroepsbeoefenaars enVrije beroepsbeoefenaars en   

Particulieren.   * Lid NOvAAParticulieren.   * Lid NOvAA  

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

RIJWIELEN-BROMFIETSEN
REPARATIE-INRICHTING

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel. (0573) 46 13 05
Fax (0573) 46 10 98 St. Janstraat 3, Keijenborg, Tel. 0575 - 461267

Voor feesten en partijen
van 25 t/m 300 personen

OPEN DAG
“In Stap & Draf”

Hengelo (G)
 

Start, middagpauze en finish op de ‘Hietmaat’,
Zelhemseweg Hengelo (G) vanaf 10.00 uur.

... als het méér moet hebben ...

D o r p s s t r a a t  2 7  -  R u u r l o
( 0 5 7 3 )  4 5  3 1  9 3

R u u r l o s e w e g  2  -  H e n g e l o  G l d .
( 0 5 7 5 )  4 6  1 4  8 4

w w w. s p a n n e v o g e l . n l

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

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld

T (0575) 46 15 21 • F (0575) 46 24 50

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

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

Boeninksteeg 14, 7009 ZC Doetinchem
Tel. (0314) 324453

Verkoop van alle merken, nieuw en
gebruikt, reparatie/onderhoud en APK

www.garageteerink.nl

TEERINK
GARAGEBEDRIJF

Mark
tzicht

Café-Zaal
Tel. (0575) 46 13 40 Hengelo Gld

Lenselink

DROGISTERIJ

Kerkstraat 1 Hengelo gld

Ook DIRECT KLAAR FOTO’S

rechtstreeks vanaf CD-rom

*  Accountancy Raadhuisstraat 21
*  Belastingadvies 7255 BB Hengelo Gld
*  Administratieverwerking Telefoon: 0575 - 46 13 91
*  Financiële rapportage Middelgraaf 40A
*  Salaris- en loonadministratie 7071 WT Ulft

Voor het midden- en kleinbedrijf,
Vrije beroepsbeoefenaars en
Particulieren.   * Lid NOvAA

Zondag 7 september 2008

Disbergen
Varsselseweg 25, 7255 NN  Hengelo Gld.

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

Elke Maandag
is ons verse brood ‘n troef

3 BRODEN voor maar € 3,50
Elke dag vers gebak

op bestelling ook allerlei taarten

Molenenk 22, 7255 AX Hengelo Gld
T 0575 46 03 46, F 0575 46 03 70

www. meulenbruggebarink.nl

midden in het   hart   van Bronckhorst

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) 46 75 85

* accountancy * belastingzaken
* computerverwerking * advies en begeleiding

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

Oude Diepenheimseweg 10, Geesteren • Tel. 0545-273859

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

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

POLWIJN DAKBEDEKKING

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

Echte Rust, Echte Thee

Annet en Frank Zeper

Schoneveldsdijk 2
7244 RE Barchem
Tel.: 0573-441238
www.theetuindepeppel.nl

Lankhorsterstraat 25a, 7234 ST  Wichmond (Gem. Bronckhorst)
Tel. (0575) 463507 / 06-55860430 / (0313) 631618

Fax (0575) 465513
info@gebr-arends.nl  www.gebr-arends.nl

Spalstraat 27, 7255 AB  Hengelo Gld.. Tel. +31(0)575-461771

De Heesterhof
Tuinplanten

Kwaliteit & Service

Varsselseweg 20 Tel.: 06-53362300 heesterhof@planet.nl
Hengelo (Gld.) Tel.: 0575-462892 www.deheesterhof.nl

BouwmeesterBouwmeester

Precisie Graafwerk

Voor al uw Grondwerk, Riool & Sierbestrating

Schuttestraat 15, Vorden. Tel. (0575) 556515



GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

Varsselseweg 49 Tel. (0575) 46 74 74
7255 NR Hengelo (Gld.) Fax (0575) 46 74 20

ook op
zaterdag

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

Ter Horst Milieu B.V.
Aaltenseweg 58

7051 GV Varsseveld
Tel.: 0315-241883
Fax: 0315-342141

info@terhorstgroep.nl

Vele artikelen met
paarden-thema’s!

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

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

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

Vakgarage Hans Sloot
Ruurloseweg 50 • Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 18 71
www.hanssloot.nl

VAKGARAGE ALTIJD
VERTROUWD DICHTBIJ

AUTOBEDRIJF

BRUIL
Zelhemseweg 19, 7255 PS  Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 47 93
Fax (0575) 46 01 83

WWW.AUTOBEDRIJFBRUIL.NL

• CV • Gas • Water • Electra • Sanitair • Dakbedekking

• Loodgieterswerk • Onderhoud • 24-uurs-service

VAKKUNDIGE, VEILIGE
EN BETROUWBARE
INSTALLATIETECHNIEK
Installatiebedrijf Arendsen levert als full-service

installatiebedrijf professioneel installatiewerk

voor nieuwbouw, verbouw en onderhoud.

Raadhuisstraat 14 Hengelo Gld. Tel. (0575) 462511 Kerkstraat 2 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 464261

Kerkstraat 2 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 464190

Professionele partner voor
alle techniek in uw woning

Professionele partner voor
alle techniek in uw woning

E X P E R T,  D A A R  W O R D
J E  W I J Z E R  VA N

ALLE BEKENDE MERKEN,
TOPKWALITEIT EN SCHERPE PRIJZEN
Expert Arendsen biedt een compleet assortiment op het gebied

van beeld en geluid, witgoed, huishoudelijke apparatuur en

computers.

Marti Bulten
Bronkhorsterweg 3, STEENDEREN
Kokstraat 37,   EEFDE
T   (0575) 45 19 78     (0575) 54 97 68
E   marti.bulten@upcmail.nl
I    www.snsregiobank.nl

Route Koetsentocht
7 september 2008
OCHTENDROUTE

Start: terrein “de Hietmaat” R - Zelhemseweg - L - Berkenlaan - L -

Hummeloseweg - Rotonde 2e afslag rotonde naar Elderinkweg - L -

Banninkstraat - r.o. Riefelerdijk – R- Koningsweg - R - Koningsweg vol-

gen - R - Wichmondseweg - rotonde 3e afslag  (afslag Vordenseweg) - R

- Menninkweg - R - direct na boerderij, eerst verharding dan zandweg

- Zandpad links volgen ( Ellenkampdijk) - L - Kreilweg - L - Menkhorster-

weg - R – Vaalderinkdijk - R  - Heideweversweg – Ruurloseweg overste-

ken Handwijzersdijk

Sherrystop tegenover Camping Kom Es An L - Handwijzersdijk - R

- Roessinks Drijfdijk - R - Hazenhutweg - R - Kieftendorp - 1e L - Kieften-

dorp - R - Varsselseweg - R - Oude Varsselseweg - R - Beukenlaan - R - af-

slag de Bleijke ( voor bocht naar links) - R - Steintjesweide - R - Bleek-

straat - 2e R - Leliestraat -R - Iekink - L - Spalstraat wordt Hummelose-

weg - L - Berkenlaan - R - Zelhemseweg - L - Hietmaat 

MIDDAGROUTE

Start:  terrein “de Hietmaat” L - Zelhemseweg - Zelhemseweg volgen

- R - Kroezerijweg - L - Boeijinkweg - R - Heerinkdijk - R - Weeninkweg -

r.o. - Weeninkweg volgen - R - Hoegenstraat - r.o. - Akkermanstraat - R -

bosweg (direct na huisnr. 7) - R - einde bosweg (Uilenesterstraat) - L - Ui-

lenesterstraat - L - Uilenestersrtaat volgen - R - Kerkstraat - L - Pastoor

Thuisstraat

Sherrystop tegenover kerk op de Booltinkplein L - terrein verlaten

Pastoor Thuisstraat - R - Geltinkweg - R - Kolderweiweg - R - Kerkstraat

- R - Hogenkampweg  - R - Broenenbergweg - L – Zaarbelinkdijk - r.o. -

kruising Berenschotstraat - R - Banninkstraat - Rotonde  2e afslag recht

oversteken Banninkstraat - R - Kastanjelaan - R –Hummeloseweg - L -

Berkenlaan - R - Zelhemseweg - L - Hietmaat

EINDE RIT 

Koetsentocht “In Stap en
Draf” te Hengelo Gld.

Doetinchem

Gildenbroederslaan 4

Postbus 196

7000 AD  Doetinchem

• Vervangende auto
• Richtspecialist
Fabriekstraat 20b, Doetinchem
tel.: 0314 34 06 37 • fax: 0314 36 24 85

Ook dit jaar staat het gastvrije Gelderse Hengelo op zondag

7 september 2008 in het teken van een koetsentocht die zal

worden verreden door de mooie omgeving en in het bijzon-

der het prachtige coulissen landschap.

Om dit nog eens duidelijk naar voren te brengen zal de rit star-

ten vanaf het terrein “De Hietmaat” tussen 10.00 en 10.30 uur.

Tijdens de morgenrit is rond 11.30 uur een sherrystop,deze

wordt gehouden nabij de camping “Kom Es An”. 

Om ongeveer 12.30 uur komen de aanspanningen voor de mid-

dagpauze op het terrein “De Hietmaat”,dan is er voor het pu-

bliek ruimschoots gelegenheid om de aanspanningen van dicht-

bij te bekijken.

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

middagrit zal zijn op het Booltinkplein te Keijenborg, rond 14.45

uur, waar de deelnemers een attentie van de vereniging zullen

ontvangen daarna gaat de rit richting “de Hietmaat” voor de af-

sluiting om 15.45 uur.

Voor informatie kunt u terecht bij de heer Marco Wiggers, de

Heurne 10, 7255 CK Hengelo Gld, tel. 0575-463994, email secreta-

riaat@instapendraf.nl.

De vereniging “In Stap en Draf” hoopt op een succesvol evene-

ment zodat ieder enthousiast en voldaan huiswaarts kan keren. 

U bent van harte welkom op 7 september a.s in het Gelderse Hen-

gelo, de toegang tot het terrein “De Hietmaat” is geheel gratis. 

de Smidse
Halle (Gld) 0314 631613 www.ruitersportdesmidse.nl

Alles voor ruiter en 
paard
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Meedoen met bewegingsactiviteiten?
Onder begeleiding van ervaren Meer
Bewegen voor Ouderen docentes kun-
nen ouderen vanaf 55 jaar meedoen
met een gevarieerd scala aan bewe-
gingsvormen. Hierbij worden oefenin-
gen gedaan waarbij gebruik gemaakt
wordt van allerlei materialen en mu-
ziek. De lessen worden zo gegeven, dat
iedereen op zijn of haar eigen niveau
kan meedoen. Ook is er meestal gele-
genheid tot koffiedrinken en zo ande-
re deelnemers te leren kennen.
Op maandag is er Meer Bewegen voor
Ouderen gymnastiek van 10.30 uur tot
11.15 uur in de Kleine Kerk in de Koor-
enaar in Halle.
Op dinsdag kunt u vanaf 9.15 tot 10.15
uur en van 11.00 tot 11.45 uur mee-
doen met Meer Bewegen voor Oude-
ren gymnastiek in de Oranjehof in Zel-
hem. De onkosten bedragen € 16,25
per kwartaal.
Op donderdag is er van 14.15 tot 15.15
uur Spel en Sport in sporthal de Pol in
Zelhem. Deze bewegingsvorm is speci-
aal bedoeld voor de nog wat jongere
oudere met een sportieve achter-
grond. De lessen bestaan uit een war-
ming-up, oefeningen voor de algehele
conditie, een spelvorm en een cooling-
down.  Behalve hard gewerkt, wordt er
ook veel gelachen. De onkosten bedra-
gen € 20,- per kwartaal.

Bovenstaande activiteiten beginnen in
de eerste week van september.

Meer Bewegen voor Ouderen Water-
gymnastiek is op maandagmiddag
van 13.30 tot 14.15 uur en van 14.30
uur tot 15.15 uur in het zwembad de
Brink. De gymnastiek in het water
wordt ook wel natte gymnastiek ge-
noemd. Deze activiteit is bedoeld voor
ouderen, die graag op een ontspannen
manier in het water bezig willen zijn.
Tijdens de les komen o.a. oefeningen
aan bod, die een bijdrage leveren aan
het soepel houden van de gewrichten.
De docente is eraan gewend om te wer-
ken met mensen, die lichamelijke
klachten hebben. Een keer per maand
wordt er koffie gedronken om andere
mensen te leren kennen. De onkosten
bedragen ¤ 23,75,- per kwartaal.

De Meer Bewegen voor Ouderen wa-
tergymnastiek begint op maandag 15
september 2008.

U kunt vrijblijvend 2 keer meedoen
om te kijken of de activiteit u bevalt.
Voor meer informatie over de bewe-
gingsactiviteiten kunt u contact opne-
men met Stichting Welzijn Ouderen
Zelhem  Mieke Frencken ouderenadvi-
seur tel.nr. 0314-622074 of 06-
13280466. Bereikbaar op maandag,
woensdag en donderdag van 9.00 tot
11.00 uur in de Leefwinkel aan de Sta-
tionsstraat 6-8. 

PROJECT INFORMATIEF HUISBEZOEK
75+
Huisbezoekers gezocht
Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
zoekt vrijwilligers die op huisbezoek
willen gaan. Deze vrijwilligers gaan op
huisbezoek bij ouderen die 75 jaar zijn

geworden. U krijgt een lijst met men-
sen die u kunt bezoeken en maakt een
afspraak. Aan de hand van een docu-
mentatiemap informeert u de oudere
over de mogelijkheden op het gebied
van wonen, welzijn en zorg. 
Per jaar bezoekt u ongeveer 30 oude-
ren. Een bezoek duurt gemiddeld 2
uur, daarnaast verwerkt u de gege-
vens. De huisbezoeken vinden overdag
plaats. De bedoeling van dit huisbe-
zoek is dat ouderen zo goed mogelijk
weten over de mogelijkheden op het
gebied van welzijn, wonen en zorg in
de gemeente Bronckhorst. 

Wat heeft Stichting Welzijn Ouderen
Hengelo te bieden
• Informatie/ trainingsbijeenkomsten

voor dit project.
• Begeleiding door de ouderenadvi-

seur.
• Vrijwilligerscontract met verzeke-

ring op aansprakelijkheid.
• Reiskostenvergoeding.

De informatie/trainingsbijeenkom-
sten vinden plaats in september/okto-
ber. Gedurende 4 ochtenden zult u ge-
traind worden.

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo is
een onderdeel van de Stichting Sa-
menwerken Welzijn Bronckhorst.
Ouderenadviseur mevr. Ans Vermeu-
len staat u graag te woord: tel 06-
10727474.
Mailadres: info@portaalwegwijzer.nl

WEBSITE 
Vanaf oktober heeft de website
www.welzijnouderenvorden.nl, een
ander opzet gekregen en de informa-
tie is geactualiseerd door Welzijn Ou-
deren. Dezelfde uitgebreide informa-
tie, over Welzijn, Wonen en Zorg,
wordt eveneens gebruikt door de seni-
orenvoorlichters bij het Informatief
Huisbezoek in Vorden, dat vanaf 7 ok-
tober van start gaat. Inmiddels zijn via
de gemeente de brieven met aanmel-
dingsformulieren verstuurd, aan de-
gene die in 1928 zijn geboren (de 80 ja-
rigen).

De 'r' is weer in de maand.
De 'r' is weer in de maand, de dagen
worden alweer korter. Kortom de
herfst nadert en het wordt tijd om te
gaan nadenken over activiteiten die
binnenshuis plaatsvinden. In de zo-
merperiode zijn de meeste mensen
volop in beweging, er moet in de tuin
gewerkt worden en er wordt ook heel
wat gefietst, gewandeld in deze mooie
omgeving. Er zijn mensen die aan Nor-
dic Walking doen of jeu de boul heb-
ben gespeeld. Het is nu ook belangrijk
om in de periode die nu aanbreekt
niet stil te blijven zitten, maar ook dan
te zorgen voor voldoende beweging.
Het is belangrijk dat de spieren en ge-
wrichten in beweging blijven en daar-
bij zijn de sociale contacten erg be-
langrijk. Bent u alleen kan dit een
vorm zijn om even wat aanspraak te
vinden. 
Meer Bewegen voor Ouderen biedt u
daarvoor alle gelegenheid. Iedereen
kan op eigen niveau deelnemen. 
De groepen starten weer begin sep-
tember en gaan door volgens het be-
staande rooster:

In Sporthal het Jebbink Vorden: op
dinsdag twee groepen gymnastiek,
van 9.00 tot 9.45 en van 10.45 tot 11.45
uur. Op maandagmorgen om 10.45-
11.45 uur Sport en Spel. In het Dorps-
centrum: op woensdagmorgen van
9.30 tot 11.00 uur Volksdansen.
In Withmundi in Wichmond: op
maandagmiddag om 15.00 tot 16.00
uur gymnastiek en op dinsdag 18.15
tot 19.30 uur Volksdansen in Ludgerus
gebouw in Vierakker. Bij al deze activi-
teiten kunt u vrijblijvend een kijkje
gaan nemen en als het u bevalt, kunt
u zich ter plaatse aanmelden bij de
speciaal opgeleide MBvO docent. 
De kosten variëren per groep en zijn
afhankelijk van de aantal leden.
Bij alle groepen is nog plaats voor
nieuwe leden.

MEER BEWEGEN IN HET WATER
Er is ook een mogelijkheid om deel te
nemen aan meer bewegen in het wa-
ter. Er zijn drie groepen, op maandag-
middag 2 groepen en op de woensdag-
middag 1 groep, die onder deskundige
leiding zwemmen in het verwarmde
zwembad van fysiotherapeut Jansen
v.d. Berg aan de Christinalaan in Vor-
den. Er worden expliciete oefeningen
gedaan en er wordt  gekeken om de be-
weeglijkheid van spieren en gewrich-
ten te verbeteren of op z'n minst in
stand te houden. Oefeningen baat
kunst. Om hieraan deel te nemen
moet u zich melden bij Welzijn Oude-
ren. De kosten bedragen € 112,20 per
seizoen. Bij het zwemmen is deelna-
me voor nieuwe leden beperkt.
Bewegen is goed, ook voor U. Dit kan
ook via biljarten in het Dorpscentrum.
En Koersbal is een mogelijkheid.

HOBBY-EN
Op 3 september is de hobbyclub weer
van start gegaan. Maandag- woensdag-
en donderdagmorgen kunnen hobby-
isten van 9.00 tot 12.00 uur terecht in
het Dorpscentrum. De kosten bedra-
gen € 1,50 per ochtend incl. koffie of
thee. De kosten van gebruikt materi-
aal zijn voor eigen rekening.
Heeft u thuis weinig ruimte of hele-
maal geen plaats, of heeft u niet het
juiste gereedschap? Dan is de Hobby-
club Vorden de aangewezen plek om
toch uw hobby te kunnen beoefenen.
Maar wenst u alleen sociaal contact,
dan bent u ook van harte welkom. De
mogelijkheid  bestaat voor een ieder
om zijn/haar vrije tijd invulling te ge-
ven met een leuke bezigheid.
Alleen of samen kan een hobby wor-
den uitgeoefend. Er wordt gedaan aan
o.a. houtbewerking, maar ook andere
hobby's kunnen worden uitgevoerd.
We hebben een fijne ruimte tot onze
beschikking, voorzien van goed hand-
gereedschap en machines. Met name:
een cirkelzaagmachine, een lintzaag-
machine, vlakbankje etc. Ook is er lei-
ding aanwezig om u (indien u dat
wenst) technisch te adviseren en te on-
dersteunen. Heeft u interesse of wilt u
eerst even een kijkje komen nemen
wat er allemaal zo gemaakt wordt,
dan bent u van harte welkom. 
Informatie is in te winnen bij Welzijn
Ouderen Vorden of bij dhr J. Bobbink.
Tel. 553588. Naast bewegen is het ook
goed om te hersenen te laten werken
in de vorm van een cursus volgen en
dit voort te zetten.

CURSUSSEN
In het contact van 5 augustus heeft

uitgebreide informatie gestaan over
de onderstaande cursussen. Opgave
kan nog voor 11 september bij Welzijn
Ouderen Vorden, tel. 0575-553405. 

COMPUTERCURSUSSEN
Vanaf donderdagmorgen 25 septem-
ber van 9.00 tot 10.30 uur start de cur-
sus kennismaken met de computer.
Locatie: het Dorpscentrum. De kosten
zijn bij minimaal 7 personen € 92,50
voor 8 lessen van 1.5 uur. De cursus
Word en Windows start van 10.45 tot
12.15 uur. De kosten zijn bij minimaal
7 personen € 109,50 voor 8 lessen van
1,5 uur. Vanaf dinsdagmorgen 23 sep-
tember van 9.00 tot 10.30 uur Internet
en e-mail. Locatie is het Dorpscen-
trum. De kosten zijn bij min. 7 perso-
nen € 97,50 voor 6 lessen van 1.5 uur.
Website maken in Word" van 10.45 tot
12.15 uur. De kosten zijn bij minimaal
7 personen € 90,50 voor 6 lessen van
1.5 uur.

LEREN BRIDGEN
Op 23 september start bij voldoende
deelnemers de cursus bridgen voor be-
ginners in het Dorpscentrum, 's mor-
gens van 9.00 tot 11.30 uur. Deze cur-
sus is geschikt voor mensen die graag
bridge willen leren en daar nog niets
van weten. Indien er 12 cursisten zijn
komen de kosten op € 85,- per 13 les-
sen. De cursus wordt gegeven door dhr
Jan Post.

SCHILDEREN/TEKENEN
In de wintermaanden kunt u op de
maandagmiddag van 14.00 tot 16.00
uur in het Dorpscentrum weer gaan
schilderen of tekenen, onder begelei-
ding en contactpersoon: R. Overvelde,
telnr. 0575-524734. U kunt ook infor-
matie inwinnen bij Welzijn Ouderen
Vorden. Telnr. 0575-553405.

MAALTIJDVOORZIENING
De firma Apetito houdt van 1 oktober
t/m 30 nov. een actie voor nieuwe klan-
ten. Zie advertentie hierover eind sep-
tember in de editie van Vorden. 

VRIESVERSE MAALTIJDEN
Woont u in de gem. Bronckhorst en
kunt u, om wat voor reden dan ook, niet
meer zelf koken dan is er een mogelijk-
heid gebruik te maken van de maaltij-
den via Welzijn Ouderen Vorden. 

De firma Apetito kookt maaltijden
van verse ingrediënten en vriest ze in.
De maaltijden worden één keer per
week (op dinsdag) bij u thuis bezorgd. 
U hebt een diepvrieskastje nodig om
ze te bewaren en een magnetron om
ze te verwarmen. U krijgt een catalo-
gus met duidelijke afbeeldingen en
beschrijvingen van de maaltijden en
een setje bestelformulieren. Als de
maaltijd wordt afgeleverd, geeft u de
nieuwe bestelling weer mee. Bent u
een keer door omstandigheden niet
thuis, dan worden de maaltijden afge-
leverd bij Welzijn Ouderen en daar in
de vriezer bewaard. Hebt u een dieet,
dan kan daar rekening mee gehouden
worden. Wilt u slechts enkele keren
per week een kant-en-klare maaltijd
hebben, dan kunt u ook één keer in de
twee weken de maaltijden laten bezor-
gen. Een doos bevat zeven maaltijden.
De prijzen variëren van € 27,12
(voordelige diners) € 30,59 (vegeta-
risch eten)  € 35,06 (gepureerde voe-
ding), € 39,78 (Multi Culti), € 35,02
(volledig voeding, voeding voor diabe-

tici, natriumbeperkte voeding), €
36,51 ( luxe diners) Soepen en toetjes
kunnen apart besteld worden. 
Er is een proefdoos (4 mlt + 2 soep + 2
toetjes) te verkrijgen voor € 21,99(zon-
der korting).

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN
DIEPVRIESMAALTIJDEN?
Ze worden op de juiste temperatuur
bij u afgeleverd en zijn daarna ca. drie
maanden te bewaren in de diepvries.
Bent u niet thuis worden de maaltij-
den afgeleverd bij Welzijn Ouderen en
kunt u deze de volgende dag, tussen
9.00 en 11.00 uur ophalen.

(U kunt een catalogus krijgen bij Stich-
ting Welzijn Vorden.(WegWijZer / Wel-
zijn Ouderen).

ALGEMENE INFORMATIE
Seniorengroep Vorden en omstreken
op vakantie. In de zomer tijd wordt 1
week vakantie en in de wintertijd een
midweek georganiseerd.

De doelstelling is om samen, gezellig
met leeftijdsgenoten, geheel verzorgd
op vakantie te gaan. Een rollator mee-
nemen is mogelijk.U hoeft geen lid
van de Bejaardenkring te zijn.
Contactadres: mevr. D. Wolsing, telnr.
0575-552771.

ALZHEIMER CAFÉ ZUTPHEN 
OP 17 SEPTEMBER
Thema: De huisarts. Welke rol heeft de
huisarts bij dementie? Iedere derde
woensdag van de maand van 19.00 tot
21.30 uur is het Alzheimer Café ge-
opend. Locatie: " De Born", Oude Born-
hof 55-57, Zutphen, tel. 06-46540141. U
hoeft zich niet aan te melden en de
toegang is gratis. Inwoners uit Vorden
en omgeving zijn van harte welkom.

MANTELZORGSALON 
OP 9 SEPTEMBER
Thema: Leven na een CVA of beroerte.
CVA- consulente vertelt over CVA en de
behandeling ervan. Hoe verwerk je dit
en hoe ga je om met de gevolgen van
een beroerte. Elke 2 de dinsdagmid-
dag van de maand wordt deze middag
georganiseerd door de VIT Oost- Gel-
derland bestemd voor alle mantelzor-
gers in de gemeente Bronckhorst. 

Ontvangst vanaf 13.30 tot 16.00 uur in
Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 in
Hengelo.

THEMABUFFET SENSIRE 
DE WEHME
De laatste dinsdag van de maand
wordt er een buffet verzorgd aan de
hand van een thema. Gasten (buiten
De Wehme) van de 'Open Tafel' kun-
nen ook deelnemen.
Informatie en/of aanmelden via De
Wehme, tel. 0314-357450. 

RIJBEWIJSKEURING 70+ VIA
OUDERENBONDEN IN VORDEN
Voor wie 70 jaar is of ouder moet voor
een nieuw rijbewijs zich eens in de vijf
jaar laten keuren. 
Belangstellenden voor de keuring
kunnen, voor de aanmelding en/of
informatie, dagelijks tussen 10.00 en
17.00 uur bellen naar 0575-552003. 
De prijs voor deze medische keuring
bedraagt € 25,- De rijbewijskeuring is
op zaterdag 27 september in het
woon- en zorg centrum, " de Wehme',
Nieuwstad 32 in Vorden .

Stichting Samenwerken 
Welzijn Bronckhorst
Secretariaat: G. van Heusden
Waardeel 18, 6996 BK  Drempt
Tel. (0313) 47 20 42
E-mail: gerard.van.heusden@planet.nl

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, 
7021 CD  Zelhem. E-mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8
tevens steunpunt WMO-loket,
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34
elke tweede maandag van de maand
van 11.00 tot 11.45 uur
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87
elke derde dinsdag van de maand
van 11.15 tot 12.00 uur
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Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

www.linova.nl

Linova Verfproducten,

Gelderhorst 12, 7207 BH, Zutphen

T. 0575-542300 E: info@linova.nl 

Levert de beste verf voor de beste schilders
Vraag uw schilder te werken met 

de beste producten

Boonstoppel verf
Evert Koning Schildersverf

Herfst & Helder verven
Nu ook beschikbaar in de originele Bronkhorst kleuren.

Wij leveren deze producten niet aan particulieren.  Indien u, als particulier, interesse heeft in
onze producten, brengen wij u graag in contact met een schildersbedrijf of verkooppunt.

U kunt ons bellen voor informatie.

VERFGROOTHANDEL

• Linova  Verfgroothandel is het adres 
voor elk bedrijf

• Heeft u een Renovatie, Verbouwing, 
Restauratie of Nieuwbouw, onze 
verfadviseur komt graag bij u langs.

•  600m2 en meer dan 5000 verf- en
schilderproducten
in alle kleuren uit voorraad leverbaar 
op de Revelhorst te Zutphen.

•  Open op werkdagen vanaf 7.30 uur
•  Eigen bezorgdienst

Tevens leverbaar:

Sikkens verven, Kalkverf, 
Krijtverf, Aquamarijn Natuurverf, 
Bladgoud, Waxoil, Vloerlak,
Vloerolie, Schuurmaterialen en
Schildersgereedschappen.

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

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

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.

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

O.B.S.
Tel. 0575-553283

of
Mob. 06-51106955

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 26

september 2007 door Stichting Golfsport Keppel

vergunning gevraagd voor het ontgronden van de

percelen, kadastraal bekend gemeente Keppel, sectie C,

nrs. 110 en 1526, gelegen ten noordwesten van het

dorp Hoog-Keppel, tussen de Prinsenweg, de

Dubbeltjesweg en de bossen van landgoed De Ulenpas.

Beoogd wordt het uitbreiden van de golfbaan met 

9 holes. 

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn voornemens

de aangevraagde vergunning, waaraan voorschriften

zullen worden verbonden, te verlenen.

Terzinzagelegging
Aanvraag, ontwerp van het besluit en bijbehorende

stukken liggen t/m 13 oktober 2008 ter inzage bij:

- de gemeente Bronckhorst, tijdens de daar gebruikelijke

openingsuren;

- de provincie Gelderland, in het informatiecentrum van

het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op

maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur, en 

op vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur.

Desgevraagd kan binnen deze periode kosteloze

mondelinge toelichting worden verkregen bij de 

afdeling Landelijk Gebied, onderafdeling Vergunningen

en Handhaving, van de provincie Gelderland, 

tel. (026) 359 95 88.

Na deze periode blijven de stukken ter inzage liggen

tijdens kantooruren tot zes weken na het bekendmaken

van het (definitieve) besluit op de aanvraag.

Zienswijzen
Tegen het ontwerpbesluit kunnen t/m 13 oktober 2008

schriftelijk zienswijzen naar voren worden gebracht bij

Gedeputeerde Staten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Men kan op grond van art. 10 van de Wet openbaarheid

van bestuur verzoeken persoonlijke gegevens niet

bekend te maken.

Hoorzitting
Op donderdag 9 oktober 2008 wordt desgevraagd 

een hoorzitting gehouden in het Huis der Provincie te

Arnhem. Tijdens die zitting bestaat voor iedereen de

gelegenheid tot een gedachtewisseling over het

ontwerpbesluit en tot het mondeling naar voren

brengen van zienswijzen. 

Een verzoek daartoe dient uiterlijk 2 oktober 2008 (één

week voor de zitting) bij Gedeputeerde Staten te

worden ingediend.

Arnhem, 1 september 2008 -  

zaaknr. 2007-016413

Ontgrondingenwet en Algemene wet bestuursrecht

gemeente Bronckhorst

KENNISGEVING

p ro v i n c i e
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

PRAKTIJK VOOR KLASSIEKE
HOMEOPATHIE

F. Q u i r i j n e n
NVKH geregistreerd

(vergoeding door zorgverzekeraars)

Gezondheidscentrum ,,De Gaikhorst’’

De Gaikhorst 2    7231 NB Warnsveld

Telefoon (0575) 52 64 76

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat

zij de beschikking hebben vastgesteld op de aanvraag om

vergunning van Habion.

Het gaat hier om een aanvraag om vergunning ingevolge

de Grondwaterwet voor het onttrekken en retourneren

in de bodem van maximaal 38.800 m3 grondwater per

jaar waarbij in enig kwartaal niet meer onttrokken mag

worden dan 9.700 m3. 

Het grondwater wordt onttrokken ten behoeve van een

koude/warmteopslagsysteem voor het zorgcentrum de

Bleijke in Hengelo aan de Steintjesweide 67 te Hengelo

(Gld). De aanvraag gaat vergezeld van een rapportage

waarin de effecten van de geplande onttrekking op de

omgeving zijn beschreven.

De beschikking houdt in dat de gevraagde vergunning

wordt verleend onder voorschriften en beperkingen. 

Inzage
De beschikking en de stukken die daarbij horen, liggen

ter inzage van 4 september 2008 tot en met 15 oktober

2008 bij de gemeente Bronckhorst. De stukken kunnen

worden ingezien gedurende de voor deze gemeente

gebruikelijke tijden.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de

beschikking ingevolge de Grondwaterwet of voor 

het maken van een afspraak kunt u contact opnemen

met mw. A. Hager (tel. (026) 359 8819) van de dienst

Milieu en Water van de provincie Gelderland.

De stukken zijn tevens in te zien via internet:

www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

Beroep
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden gedurende

zes weken schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus

20019, 2500 EA ’s-Gravenhage). De termijn voor het

indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van

de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

Degene die beroep instelt kan aan de voorzitter van de

Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken een voorlopige

voorziening te treffen, indien - gelet op de betrokken

belangen - onverwijlde spoed dat vereist. Als gedurende

de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is

verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op

dat verzoek is beslist.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten

minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het

bezwaar is gericht en het registratienummer van het

besluit;

- de gronden van het beroep.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het

behandelen van een verzoek om een voorlopige

voorziening wordt griffierecht geheven. 

Over de hoogte en de wijze van betaling van het

griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van

State, tel. (070) 426 44 26.

Arnhem, 28 augustus 2008 - 

nr. 2008-000407

Grondwaterwet/Algemene wet bestuursrecht

zorgcentrum de Bleijke te Hengelo

KENNISGEVING

p ro v i n c i e
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

Meubelindustrie Lenselink b.v.
Postbus 17 Vordenseweg 50 Telefoon 0575-46 14 81
7255 ZG Hengelo (Gld.) 7255 BX Hengelo (Gld.) Telefax 0575-46 11 09

In verband met het vertrek van onze administrateur zoeken wij een

All-round administratief medewerker m/v

De werkzaamheden bestaan uit:

• het zelfstandig voeren van de dagelijkse administratie (financiële administratie en

fakturering)

• het opstellen van tussentijdse overzichte en voorbereiden van de jaarrekening.

Functie-eisen:

• vooropleiding op minimaal MAVO/HAVO-niveau, aangevuld met een boekhoud-

kundige opleiding, bijvoorbeeld MEAO-BA/PDB

• enige jaren werkervaring, bij voorkeur in een productie-bedrijf

• kennis van de Duitse- en Engelse taal in woord in geschrift is een pré

• flexibele instelling (geen 9 tot 5 mentaliteit).

De administratie is geautomatiseerd en Multivers Handel, Word en Excel. De loon-

administratie is uitbesteed. Kennis van en ervaring in het gebruik van een compu-

ter is daarom een vereiste. Voor de geschikte persoon bieden wij een afwisselende

functie met uitstekende toekomstmogelijkheden.

Uw schriftelijke sollicitatie (met C.V.) dient u binnen 14 dagen te zenden aan de

directie. Voor informatie vooraf kunt u contact opnemen met de heer J. Teerink.



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

De borstkankervereniging Nederland
(BVN), afdeling Zutphen en omstreken
houdt maandelijks elke eerste woens-
dag (met uitzondering van de maan-
den  juli en augustus)  een inloopoch-
tend en biedt deze vrouwen de gele-
genheid om hierover van gedachten te
wisselen. Daarnaast worden ook the-
malezingen gehouden over boven-
staande onderwerpen. De eerstvolgen-

de bijeenkomst van de borstkankerver-
eniging is op woensdag 3 september
in het Parochieel Centrum Maria-
school, Tengnagelshoek 6 in Zutphen,
aanvang 10.00 uur. Op deze ochtend
geeft een fysiotherapeute tips en oefe-
ningen over bewegen in relatie tot
kanker in het algemeen en borstkan-
ker in het bijzonder.
In de maand oktober wordt landelijk
aandacht besteedt aan borstkanker.
Noteer daarom alvast in uw agenda:
23 oktober borstkankermanifestatie
in het ziekenhuis Spitaal te Zutphen.

Wil men meer weten over de vereni-
ging, men mag altijd bellen. Neem
dan contact op met: Martje Bont, tel.
0575 - 524084 (na 17.00 uur) Simone
Teule, tel. 0575 - 528828 (na 17.00 uur).

Bijeenkomst 
borstkankervereniging
Jaarlijks worden honderden vrou-
wen getroffen door borstkanker.
Tijdens en na hun ziekte hebben
veel vrouwen behoefte aan steun
van lotgenoten. Niet alleen om hun
verhaal kwijt te raken, maar ook
om informatie over zaken zoals
lymfeoedeem, borstreconstructie,
zenuwpijn, enz.

Een ander uitgangspunt is de natuur.

In feite liggen daar alle kunstvormen
al in besloten en we hoeven ze alleen
maar op te diepen. Een middagje
struinen in het bos en van alles verza-
melen om er een collage van te ma-
ken, vinden ze een belevenis.
Er wordt tijdens de woensdag midda-
gen gebruik gemaakt van allerlei ma-
terialen en technieken. Tekenen, schil-
deren, boetseren, werken met speks-
teen, mozaleken, maskers maken, enz.
Er wordt zowel op het platte vlak als in
de ruimte gewerkt. Kinderen zetten
zichzelf op deze manier beeldend
neer. Het maken van mooie dingen
werkt ik-versterkend. 
De kinderen werken met elkaar. Kij-

ken naar elkaars werk en zo leren res-
pect op te brengen voor elkaar en el-
kaars werk.  Elk jaar wordt er aan het
einde van het seizoen een kleine expo-
sitie gehouden. Het werk wordt, door
bijvoorbeeld het in te lijsten, opge-
waardeerd en het is voor de kinderen
een enorme bevestiging om hun eigen
werk  zo tentoongesteld te zien.

Woensdag 17 september is er een open
atelier aan de Loohorst 16 in Zutphen.
Kinderen die belangstelling hebben
kunnen vrijblijvend komen kijken en
meedoen. Voor meer informatie kan
gebeld worden met tel. 0616280420.
Zie ook de advertentie elders.

Kleine KunstKring voor Kinderen
De kleine kunstkring is een groep-
je kinderen in de lagere school leef-
tijd die één keer in de twee weken
op woensdagmiddag bij elkaar
komt in het atelier "De Knotwilg"
in Zutphen. De opzet is beeldende
vorming. Er wordt geprobeerd er
iets meer van te maken dan een
knutselclub. Op een speelse ma-
nier worden bijvoorbeeld ook ach-
tergronden van kunstenaars be-
licht. Een kijkje nemen in de keu-
ken van de groten om te kijken hoe
zij tot hun werk komen en kwa-
men.

De groep gaat 2x per week trainen en
heeft als eerste doel om na 31/2 maand
15 km te kunnen hardlopen. Daarna
wordt de afstand opgevoerd om te trai-
nen voor de halve marathon. In maart
moet dit uitmonden in deelname aan
de halve marathon tijdens de Achtkas-
telenloop in Vorden.
Trainingstijden: zaterdagsmorgens

(duurloop) en 's maandagsavonds (in-
terval training). Er wordt gedurende 1
tot 11/2 uur onder gediplomeerde bege-
leiding getraind op verschillende snel-
heidsniveaus. De trainingen - zowel op
de baan als op de weg - staan in het te-
ken van een rustige en verantwoorde
opbouw. Er wordt samen getraind met
de bestaande 15/21km groep zodat
een goede doorstroming gewaarborgd
is.

GROEPSSTIMULANS
Gezamenlijke trainingen bieden vele
voordelen. Samen lopen en trainen
naar een bepaald doel is gemakkelij-
ker en motiveert beter dan alles op ei-
gen houtje doen. Als individu wissel je

jouw ervaring uit met groepsgenoten.
En de ervaring leert dat je loopmaten,
sportvrienden worden.

INFORMATIE
Uitgangspunt is dat de nieuwe lopers
nu minimaal 10 km binnen 60 minu-
ten kunnen lopen. Wie dus verder wil,
is welkom op zaterdag 13 september
11.00 uur op de atletiekbaan van AV
Hanzesport aan het Deventerachter-
pad 1 te Zutphen
Er kan tweemaal kosteloos worden

meegetraind, voordat een keuze ge-
maakt hoeft te worden voor een lid-
maatschap. Voor nadere informatie
kunt u terecht bij Ton ten Have 0575-
552827 of Anita Boksem 0575-541741.

Voor hardlopers die vérder willen 
AV Hanzesport start 15 kilometer groep

Op zaterdag 13 september start de
Zutphense Atletiek Vereniging
Hanzesport een nieuwe loopgroep
voor mensen die hun grenzen wil-
len verleggen. De groep is bedoeld
voor hardlopers die nu de 10 km in
de benen hebben en door willen
groeien naar de halve marathon.

In samenwerking met Memories heeft
de Fam. Langeler een bijzonder arran-
gement gemaakt, de spanning is
groot, de premiere gaat beginnen.

Voor de gasten wordt de rode loper uit-
gelegd voor een  speciaal ontvangst
met een welkomstdrankje. 
Deze avond zal het de gasten aan niets
ontbreken, lekker genieten van een 4-
gangen diner, drank en muzikaal en-
tertainment maken deze avond veras-
send anders gezellig. Zie ook adverten-
tie in deze krant.

Muzikale theater dinnershow
bij Partycentrum Langeler
Eindelijk is het zover, de muzikale
theater dinnershow beleeft zijn
premiere op zaterdag 18 oktober in
partycentrum Langeler te Hengelo.

Wat is: A. Piepverstoppen: Verstoppertje spelen. "Op de kinderveziete
was 't altied piepverstoppen of leste-vangen."

B. Bläöskesraegen: Hevige regen. "At ter bläöskesraegen kump,
dan kan dat wal dree dagen duren."

C. Sökkelen: "Sökkeln met", chronisch lijden aan. "Hee sökkelt
al ne hele hotte met de mage."

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Jongerenvereniging Jong Gelre Vor-
den - Warnsveld en sportvereniging
Soci? in Wichmond doen in de ge-
meente Bronckhorst mee aan het
project, genaamd 'Samen Sporten'.
In dit project staat het samen organi-
seren en samen sporten centraal.
Met ondersteuning van de gemeente
Bronckhorst, stichting MEE en stich-
ting Kicks zijn de voorbereidingen al
in volle gang.
Waar ons land een aantal weken ge-
leden geheel in de ban was van de
Olympische Spelen met vele Neder-
landse successen is het Olympische
vuur in Beijing inmiddels gedoofd.
Op 14 september steken wij de vlam
weer aan tijdens de BronckOlympics,

een sportmiddag geheel in het teken
van de Olympische Spelen.

De BronkOlympics wordt zeker een
gezellige, maar ook sportieve mid-
dag, waar meedoen belangrijker is
dan winnen, aldus de Olympische ge-
dachte. De hele middag van 13:00
uur tot circa 17:00 uur zijn er diverse
sportieve en ontspannende activitei-
ten te doen, geschikt voor iedereen.
Na afloop is er voor iedere deelne-
mer een lekker frietje met een snack
én krijgt men een aandenken mee
naar huis. Deelname aan deze mid-
dag is gratis en kan alleen via opga-
ve! Locatie is het Sportpark van Socii
in Wichmond (Lankhorsterstraat 3,
7234 SR Wichmond).

Dus ben je woonachtig in de ge-
meente Bronckhorst of omstreken..?
Geef je dan nu op voor deze grandio-
ze sport- en spelmiddag! Of vind je
het leuk om te helpen tijdens deze
middag? Stuur dan een mail naar sa-
mensporten2008@hotmail.com. Je
ontvangt dan een inschrijvingsfor-
mulier. Ook voor vragen kunt u hier
terecht. Inschrijven kan nog tot 7
september a.s.

De BronkOlympics
een sportmiddag voor mensen mèt en zonder een beperking

Geheel in het teken van de Olym-
pische Spelen wordt op zondag 14
september a.s. een sport- en spel-
middag gehouden voor mensen
mèt en zonder een beperking uit
de gemeente Bronckhorst. Bij
Sportpark Soci? in Wichmond
worden die middag diverse activi-
teiten aangeboden waarbij het sa-
menbrengen en plezier maken
van mensen mèt en zonder een
beperking centraal staat.

DE TRAININGEN
Op zes achtereenvolgende zaterdagen
leren de trainers van Start to Run dat

hardlopen leuk is. Na die zes weken
loop je 20 minuten of 3 km achter el-
kaar hard. Hoe dat kan? Door een ge-
varieerd oefeningenprogramma dat
voor het beginnersniveau is ontwik-
keld, waarin je snel veel calorieën ver-
bruikt, (waardoor je dus afvalt), meer
energie krijgt en minder snel moe
wordt. Ook krijg je meer zelfvertrou-
wen krijgt doordat je ontdekt dat je
veel meer aankan dan je vooraf dacht
en een betere gezondheid krijgt, door-
dat je beter slaapt. Samen met een
sterker hart, longen en spieren. Elke
training bestaat uit theorie en onge-
veer een uur praktijk. In het praktijk-
gedeelte zit een warming-up en een
cooling-down. Na afloop krijgen de
deelnemers een schema waarin ook
het 'huiswerk' is opgenomen. De zesde
en afsluitende les is een testloop. De
theorie omvat items over gezond be-
wegen, waar je op moet letten als je

schoeisel of kleding aanschaft, wat er
gebeurt in je lijf en alles over gezond
eten en drinken. 

INSCHRIJVEN
Samenvattend is het dus een program-
ma gemaakt voor hen die het altijd al
wilden maar er om wat voor reden er
niet toe kwamen, maar ook voor hen
die al hardlopen maar net dat stapje
meer willen. Schrijf je dus nu in als je
lijf je lief is via www.starttorun.nl en
zoek de Start to Run locatie bij jou in
de buurt! Er wordt getraind op 6, 13
,20, 27 september 4 en18 oktober 2008.
Dus Run2dayrunners Vorden. Starttijd
8:30 uur bij de Sporthal aan 't Jeb-
bink.Voor meer info 0575-552827 ten-
have@beweegt.nl of http://www.run-
ners-vorden.nl 

Starttijd 8:30 uur bij de Sporthal aan 't
Jebbink.

Voor de 6e keer in Vorden bij Run2dayrunners Vorden

Start to run
Snel afvallen en een betere condi-
tie!!  Wie wil dat nu niet? Iedereen
toch? Op zaterdag 6 september
aanstaande beginnen er op circa
120 locaties weer duizenden men-
sen te werken aan een gezond lijf.
Hoe krijg ik het en hoe houd ik
het? Een vraag die al velen eerder
stelden en zelf beantwoordden
door te gaan hardlopen. Onder lei-
ding van de enthousiaste en des-
kundige trainers van Start to Run.
In heel Nederland, en zeker ook bij
jou in de buurt word je dan geleerd
hoe je op een gezonde en leuke ma-
nier kan leren hardlopen zonder
dat je onmiddellijk geblesseerd
raakt of begint op een niveau wat
je nog niet aan kan.

WEEKBLAD

Dus kijk snel op www.contact.nl

Nu ook op internet!

www.contact.nl
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Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo (Gld.)   T 0575- 46 52 58    

F 0575 - 46 01 81 E info@gotinkinstallatie.nl I www.gotinkinstallatie.nl

Functie omschrijving
Als monteur installeer je zelfstandig of in 
samenwerking, elektrotechnische installaties,
centrale verwarming, gas, waterinstallaties en
complete badkamers.

Wij vragen
• Enige jaren ervaring in een soortgelijke functie
• MBO werk- en denkniveau
• Servicegerichtheid 
• Een praktische, klantgerichte en 

collegiale instelling
• Inzet en goede contactuele vaardigheden 

Wij bieden
Een afwisselende baan met een prettige en 
directe werksfeer bij een gezonde en groeiende
onderneming. Naast goede arbeidsvoorwaarden
zijn er volop mogelijkheden voor studie en
eigen ontwikkeling.

Heb je interesse?
Stuur dan je sollicitatie voorzien van een 
CV naar Gotink Installatie
t.a.v. dhr. H. Gotink
Molenenk 6 

7255 AX Hengelo

Gotink Installatie is gevestigd in Hengelo (Gld) en beschikt over een eigen sanitair 
showroom. Als totaalinstallateur zijn wij actief in de gehele Achterhoek.
Vanwege toename van onze werkzaamheden zijn per direct op zoek naar

ELEKTROMONTEURS
LOODGIETERS / C.V MONTEURS

JIJ 

BEN 

FIT

+
=

UITNODIGING INFORMATIEAVOND 
Wij leggen je de som graag uit. Kom naar de 

informatieavond op dinsdag 9 september om 20.00 uur
en laat je informeren over een gezonde levensstijl!

Bent u op een punt gekomen, dat u iets wilt veranderen in uw leven om uzelf fitter te voelen, slanker te worden of 
lichamelijke klachten te verminderen? Dan is BenFit.nl het programma dat uw leven voorgoed zal veranderen! 
Op een gezonde, actieve manier gaat u op weg naar een fit lichaam, een levensstijl waarmee u een gezond gewicht 
bereikt én behoudt, geniet van het leven en bruist van de energie! Graag nodigen wij u uit op onze BenFit informatie-
avond. Daar zullen wij u alles vertellen over het programma en kunt u beslissen of het moment voor u is aangebroken 
om onder onze begeleiding te gaan werken aan de kwaliteit van uw leven!                             

Meld uzelf aan, ook introducés zijn welkom. Loop even binnen of bel ons!
Graag tot ziens op dinsdag 9 september om 20.00 uur!

Strada Sports Vorden - Overweg 16 - 7251 JS - Vorden - 0575-553433 - www.stradasports.nl

MODESHOW HERFST-WINTER 
2008/2009

Woensdag 17 september a.s.
1e Show : 10.00 uur
2e Show : 13.30 uur

NIEUW!  3e Show : 15.30 uur  NIEUW!

Wij showen u de nieuwste modetrends uit de 
collecties van de grote modemerken op dit moment.

Koopzondag 21 september a.s.
van 12.00 uur tot 17.00 uur

U bent van harte uitgenodigd!

Kerkstraat 11 - Hengelo Gld. - (0575) 46 12 35

Fashion with feeling

Rijkaart Elektrotechniek B.V.
Bruningweg 15   Postbus 5105   6802 EC Arnhem
Telefoon 026 - 361 16 21   Telefax 026 - 361 55 01

info@rijkaart.nl   www.rijkaart.nl

Wij gaan voor kwaliteit!!!
Witte of rode kool nu 0.49 per kilo

Nieuwe oogst appelen o.a. goudreinette
2 kilo 1.50

Elstar of Delcorf appelen vanaf 0.99 per kilo

Handperen nieuwe oogst 2 kilo voor 1.50
Aardappelen v.a. 10 kilo 2.99

Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!
Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Kaas-, zuivel- en streekproducten

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.
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Het Beltrumse Bloemencorso dat op 7
september wordt gehouden, staat tra-
ditiegetrouw garant voor veel kwali-
teit en creatieve uitspattingen. Dit
jaar biedt het corso ook waar spekta-
kel. Zo is één van de wagens zelfrij-
dend en maakten de bouwers van de
groep Lintvelde een wagen die is ge-
bouwd zonder onderstel. Een onder-
stel is normaal bij de wagenbouw, om-

dat hierop de creatie verrijst. De wa-
gen getiteld 'Kringlopen' trekt - samen
met de andere corsowagens - door de
straten van Beltrum.

Markt op het Mariaplein
Het bloemencorso is onderdeel van
het Volksfeest dat Beltrum van 7 tot en
met 9 september viert. Voorafgaand
aan het corso, vanaf 12.00 uur, staan

het Mariaplein naast de kerk en de
straten er om heen boordevol standjes.
Hier tonen creatievelingen hun werk,
worden ambachten gepresenteerd en
zijn tal van verrassende lekkernijen te
verkrijgen. Na het corso is op het feest-
terrein aan de Avesterweg van alles te
zien en te beleven: kermis, muziek in
de tent en een oldtimershow. Opge-
steld staan de meer dan veertig oude
auto's van Frans Groot Zevert.  
Wanneer u de corsowagens nog eens
op uw gemak wilt bekijken, kan dit in
het corsopark. Na het vallen van de
duisternis worden alle wagens sfeer-
vol verlicht.  

Topmuziek in de feesttent
In de feesttent staan drie dagen lang
topbands op het podium. De in Bel-
trum geboren en getogen Normaalba-
sist Willem Terhorst ('Wimken van
Diene') treedt dinsdagavond op met
zijn band 'Old Ni'js'. De band staat ga-
rant voor goede oude nummers, klas-
siekers en meezingers in het Achter-
hoeks dialect. Andere muziektoppers
zijn de lokale rockband Aftershock die
op zondagavond optreedt en volkszan-
ger Jannes (maandagavond). Daar-
naast treden op bands als Kaliber, Per-
fect Showband en Premium . De afslui-
ting van het volksfeest is in handen
van dj Bacchie die zich weet gesteund
door een spectaculaire lasershow.
Meer weten over het complete dagje
uit dat Beltrum op zondag 7 septem-
ber biedt of het programma tijdens de
kermis? Kijk dan op www.bloemencor-
sobeltrum.nl

7 september: start kermis met groots bloemencorso

Beltrum presenteert corsowagen
zonder onderstel

1,7 Miljoen dahliabloemen, twaalf grote en tientallen kleine praalwagens,
muziek en spektakel in de vorm van een corsowagen met zelfrijdend on-
derstel en een corsowagen zónder onderstel: dat belooft het Beltrumse
Bloemencorso dat op zondag 7 september wordt gehouden.

De Rabobank heeft zich als maat-
schappelijk betrokken onderneming
enkele jaren geleden enthousiast aan-
gesloten bij de Stichting Lezen en
Schrijven. Deze stichting is opgericht
door prinses Laurentien der Nederlan-
den met het doel ten strijde te trekken
tegen het probleem van de laaggelet-
terdheid. 
Zo steunt het maatschappelijke fonds
van de bank, de Rabobank Foundati-
on, de stichting Lezen en Schrijven
jaarlijks met een geldbedrag. Maar
ook zijn er tal van andere initiatieven
ontwikkeld zowel vanuit haar maat-
schappelijke als bancaire missie. Een
greep uit de initiatieven; een speciale
klantbrochure Stap voor stap bankie-
ren, de internetmodule Steffie, de her-
kenningswijzer voor bankhalmede-

werkers, de korte documentaire Laag-
geletterd en aandacht voor het thema
in de opleidingen voor medewerkers
van de bank.
Tijdens de komende Week van Alfabe-
tisering, die plaatsvindt van 8 tot 13
september, wil de Rabobank het the-
ma ook weer breed onder de aandacht
brengen. Dat gebeurt onder meer via
bankafschriften, geldautomaten en
via interne berichtgeving naar de
30.000  medewerkers van de Rabo-
bank in Nederland. 
Rabobank Graafschap-Noord biedt in
het kader van de Week Alfabetisering
de basisscholen in haar werkgebied
een lespakket aan over laaggeletterd-
heid. Het lespakket, bestemd voor de
groepen 7 en 8, bevat onder meer het
kinderboek Geheim van schrijfster
Hijltje Vink. Dit aangrijpende kinder-
boek gaat over een moeder die nooit
heeft leren lezen en schrijven. Naast
het boekje dat ook vragen, oefeningen
en toelichtende informatie bevat krij-
gen de scholen ook de DVD Laaggelet-
terd. In deze documentaire vertellen
drie mensen over hun moeizame,
maar succesvolle strijd tegen laagge-
letterdheid.  Meer informatie over de
Stichting Lezen & Schrijven vindt u op
www.lezenenschrijven.nl

Rabobank schenkt 
lespakketten aan 
basisscholen
Ongelooflijk maar waar, in Neder-
land hebben naar schatting ander-
half miljoen mensen grote moeite
met lezen en schrijven. Reden ge-
noeg om in de Week van de Alfabe-
tisering  stil te staan bij dit grote
maatschappelijke probleem. Rabo-
bank Graafschap-Noord doet dit
door lespakketten beschikbaar te
stellen aan basisscholen  in de re-
gio.

CVA staat voor Cerebro Vasculair Acci-
dent, vrij vertaald: ‘een ongeluk in de
bloedvaten van de hersenen’. Martin
Reijntjes is CVA-consulent bij zorgor-
ganisatie Sensire in de regio Doetin-
chem en Bronckhorst. Hij geeft men-
sen die een beroerte hebben gehad in-
formatie en beantwoordt hun vragen.
Soms wanneer de patiënt nog in het
ziekenhuis ligt, maar vaak ook als ze
net thuis zijn. Dan namelijk worden
mensen heel direct geconfronteerd
met de gevolgen van een CVA, zoals
vermoeidheid en depressie. Ook de

naasten van de patiënt hebben dan ge-
legenheid om met haar te praten. Mar-
tin zal tijdens deze bijeenkomst in de
mantelzorgsalon uitvoerig vertellen
over zijn werk en er is ook ruim gele-
genheid om vragen te stellen. Ieder-
een die belangstelling heeft voor dit
onderwerp is welkom vanaf 13.30 uur.
De bijeenkomst duurt tot ongeveer
16.00 uur. De toegang is gratis en voor
de bezoekers staat de koffie en thee
klaar!
De mantelzorgsalon is een ontmoe-
tingsplek voor mantelzorgers van alle
leeftijden. Mensen die voor iemand
uit hun omgeving zorgen die chro-
nisch ziek, gehandicapt of hulpbehoe-
vend is. De mantelzorgsalon is geves-
tigd in Partycentrum Langeler, Spal-
straat 5 in Hengelo Gld.  Voor meer in-
formatie bel de VIT Oost-Gelderland
0573- 43 84 00 of kijk op www.vitoost-
gelderland.nl.

Leven na een beroerte
In de mantelzorgsalon in de ge-
meente Bronckhorst wordt dins-
dagmiddag 9 september gespro-
ken over de mogelijke gevolgen
van een beroerte, in medische ter-
men CVA genoemd. Hoe verwerk je
dit en hoe ga je om met de gevol-
gen van een beroerte?

Bij Gospelkoor Inspiration Vorden
kunnen de huidige bassen wel ver-
sterking gebruiken omdat de sopra-
nen, alten en tenoren momenteel een
te grote meerderheid vormen. Ben je
een enthousiaste man en houd je van
zingen kom dan eens kijken, luiste-
ren of meezingen bij een repetitie-
avond van Gospelkoor Inspiration
Vorden en ervaar wat de invloed van
de bas is! 

Gospelkoor Inspiration Vorden start
weer op woensdagavond 10 septem-
ber onder leiding van dirigent Piet
Piersma. Het koor telt ruim 35 man-
nelijke en vrouwelijke leden in de

leeftijd van 15 tot 65 jaar, afkomstig
uit Vorden en wijde omstreken. Het
koor zingt twee- tot zesstemmige lie-
deren in verschillende talen en stij-
len. Liederen die gaan over geloof,
hoop en liefde en die vaak worden be-
geleid door orkestbanden. De repeti-
ties worden gehouden van 20.00 tot
22.00 uur in basisschool Het Hoge
aan Het Hoge 36 in Vorden. Nieuwe
leden kunnen 1 maand gratis mee-
doen om de sfeer en de liederen te
proeven. Kijk voor meer informatie
over Gospelkoor Inspiration Vorden
op www.inspirationvorden.nl of
neem contact op met Jeannette, tele-
foon. 0648 388 390.

De bassen dragen de muziek Goede muziek kan niet zonder een bas(partij). Want wat is een lied zon-
der een solide basis? De baspartij vormt vaak de grondtoon van het ak-
koord en bepaalt daarmee de sfeer en kleur van een lied. Menig man zou
zich dus aangesproken moeten voelen om zijn schouders onder een lied,
koor of orkest te kunnen zetten.

Er is veel live muziek te beluisteren in

de zaal op het terras en in de tuin. De
organisatie is wederom in handen van
de harmonicagroep "De Trekkebuuls".
Deze dag staat als van ouds voor heel
veel muziek en gezelligheid. 
Voor meer info klik op www.detrekke-
buulshengelo.come2me.nl Of bel Dhr.
B.Gartsen, 0575-452121.

Harmonicadag te Vorden
Zondag 14 september 2008 is er
weer een harmonicadag te Vorden.
De locatie is; De Herberg, Dorps-
straat 10. 7251 BB Vorden. De Zaal is
open van 11.00 tot 17.00 uur. De toe-
gang is gratis.
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THE PRAAL GARDEN
Om ongeveer 20.30 uur wordt gepro-
beerd het wereldrecord blokfluiten te
breken. Onder begeleiding van een
aantal topmuzikanten is het Hengels

volkslied ‘nieuwe stijl’ speciaal in een
totaal ander arrangement gestoken en
zal een super-rapversie daar tussenin
niet ontbreken. Je kan je nog opgeven
als je hier ook deel van wilt zijn. Ga
dan naar: www.dbhengelo.nl Voor het
geval de weergoden niet zo goed ge-
zind zijn in het pittoreske Bekveld,
kunt u in de merendeel overdekte
‘Praal Garden’ genieten van diverse at-
tracties en bijzonderheden. U wordt
muzikaal ondersteund door de top-
band BPM. 

DE GROTE FEESTTENT
In de grote feesttent zal de Hengelose
pretband Dogz samen met zestig mu-
zikanten van de Koninklijke Harmo-
nie Concordia het podium bestijgen
voor het gezelligste, meest uitbundi-
ge, muzikaalste en waanzinnigste mu-
ziekspektakel aller tijden! 
Medewerking van het mannenkoor
‘Vocaal Ensemble Keijenborg’, de
Dance-girls van AeroFitt en werelds
knapste zangeres Cindy Thüss (Real Ti-
me Showband), zullen voor Night of
the Klomps 2008 de basis vormen van
pure muziek. Een mengeling van lich-
te klassiek met pure Rock en roll
wordt samengesmolten tot één ge-
heel. 

De voorverkoop adressen voor dit
spektakel zijn: Hengelo: Expert Arend-

sen, Sportcentrum AeroFitt en IJsboer-
derij ’t Riefel Zelhem: Café de Tol. 

VRIJDAG 12 SEPTEMBER
Op vrijdag 12 september is er speciaal
aan de jeugd gedacht. Voor de aller-
kleinste medemensen onder ons be-
gint om 18.30 een heuse: Poppenkast
show.

De enige echte Jan Klaasen uit het
pretpark Land van Jan Klaasen te Doe-
tinchem, gaat samen met Katrein een
superspannend avontuur beleven.  Als
dat maar goed afloopt! Kom gewoon
kijken want de entree is gratis. 

DISCO KIDS GROOVE PARTY
Aansluitend om 20.00 uur, gaan de
deuren open voor de Super Kids Disco
Show. Coole lichtshows en super DJ’s
geven deze Disco Groove Party een ex-
tra dimensie. Lekker feesten op de
laatste muziektrends speciaal voor de
jeugd tot 14 jaar en ook hier is de en-
tree gratis. .Let Op! Voor de ouderen is
er speciaal opvang geregeld. Mis het
niet. Night of the Klomps 2008. Locatie
feesttent: IJsboerderij ‘t Riefel, Riefeler-
dijk 2 in Hengelo Gld. (Bekveld). Wil je
op de hoogte blijven van de laatste
nieuwtjes omtrent dit weekend, surf
dan naar de website van Neerlands
meest doldwaze band;
http://www.dogz.nl

Zaterdag 13 september in Hengelo

Night of the Klomps wordt een spectaculair muziekfestijn

Zaterdag 13 september is het weer zover. Dan zal het terrein rond IJsboer-
derij ’t Riefel  sprookjesachtig worden omgetoverd tot een oergezellig
feestterrein waar jong en oud kan genieten van een muziekfestijn dat zijn
weerga niet kent. Om 20.00 uur gaan de poorten open aan de Riefelerdijk
in Hengelo Gld. (Bekveld) voor de derde editie van Hengelo Night of the
Klomps.

De organisatoren zijn volop bezig met de voorbereiding.

De middagrit start om 13.30 uur. De
sherrystop van de middagrit is op het
Booltinkplein te Keijenborg, om 14.45
uur, waar de deelnemers een attentie
van de vereniging zullen ontvangen.
Daarna gaat de rit richting De Hiet-
maat voor de afsluiting om 15.45 uur.
Voor informatie kunt u terecht bij
Marco Wiggers, de Heurne 10, 7255 CK
Hengelo Gld., tel. 0575-463994, email
secretariaat@instapendraf.nl.

De vereniging In Stap en Draf hoopt
op een succesvol evenement zodat ie-
der enthousiast en voldaan huis-
waarts kan keren. U bent van harte
welkom op 7 september in het Gelder-
se Hengelo. De toegang tot het terrein
De Hietmaat aan de Zelhemseweg is
gratis. 

OCHTENDROUTE
Start: terrein ‘De Hietmaat’
R - Zelhemseweg - L - Berkenlaan - L -
Hummeloseweg - Rotonde 2e afslag
rotonde naar Elderinkweg - L - Ban-

ninkstraat - r.o. Riefelerdijk – R- Ko-
ningsweg
R - Koningsweg volgen - R - Wichmond-
seweg - rotonde 3e afslag (afslag Vor-
denseweg)
R - Menninkweg - R - direct na boerde-
rij, eerst verharding dan zandweg -
Zandpad links
volgen ( Ellenkampdijk) - L - Kreilweg -
L - Menkhorsterweg - R – Vaalderink-
dijk
R - Heideweversweg – Ruurloseweg
oversteken Handwijzersdijk
Sherrystop tegenover Camping Kom

Es An
L - Handwijzersdijk - R - Roessinks Drijf-
dijk - R - Hazenhutweg - R - Kieftendorp
1e L - Kieftendorp - R - Varsselseweg - R
- Oude Varsselseweg - R - Beukenlaan
R - afslag de Bleijke ( voor bocht naar
links) - R - Steintjesweide - R - Bleek-
straat
2e R - Leliestraat -R - Iekink - L - Spal-
straat wordt Hummeloseweg - L - Ber-
kenlaan
R - Zelhemseweg - L – Hietmaat.

MIDDAGPAUZE 

MIDDAGROUTE
Start: terrein ‘De Hietmaat’
L - Zelhemseweg - Zelhemseweg volgen
- R - Kroezerijweg - L - Boeijinkweg -
R - Heerinkdijk - R - Weeninkweg - r.o. -
Weeninkweg volgen - R - Hoegenstraat
r.o. - Akkermanstraat - R - bosweg (di-
rect na huisnr. 7) - R - einde bosweg (Ui-
lenesterstraat)- 
L - Uilenesterstraat - L - Uilenestersrtaat
volgen - R - Kerkstraat - L - Pastoor
Thuisstraat
Sherrystop tegenover kerk op de Bool-
tinkplein
L - terrein verlaten Pastoor Thuisstraat
- R - Geltinkweg - R - Kolderweiweg 
R - Kerkstraat - R - Hogenkampweg - R -
Broenenbergweg - L – Zaarbelinkdijk
r.o. - kruising Berenschotstraat - R -
Banninkstraat - Rotonde 2e afslag
recht oversteken Banninkstraat - R -
Kastanjelaan - R –Hummeloseweg - L -
Berkenlaan 
R - Zelhemseweg - L - Hietmaat
Einde middagroute.

Koetsentocht In Stap en Draf
in Hengelo

De feestgangers werden vermaakt met
een afwisselend optreden van arties-
ten. Het eerste uur, met een gratis con-
sumptie, werd het publiek in de stem-
ming gebracht door de Warming-up
club. Wie even de drukte wilde ontlo-
pen, kon zitten op een overdekt terras.
Achterin de feesttent was een ver-
hoogd podium met een après-skibar.
Daardoor hoefde het publiek niets te
missen van de optredens. Leuk be-
dacht waren de soorten cocktails die
de voornamen hadden van de organi-
satoren. Ook op een videoscherm wa-
ren de optredens te volgen. 
De Achterhoekse rockband Shit Hap-
pens zweepte de massa op met mu-
ziek uit de jaren ’70-’80 en had een
sterk optreden. Het promoteam van
sportcentrum AeroFitt gaf een perfec-
te dansshow op het podium. Bij de eer-
ste editie van het Hengelsfeest was er
een imitator van André Hazes. Deze
keer stond Frans Bauer in de schijn-
werpers. De imitator, die uiterlijk veel
gelijkenis toonde met de volkszanger,
zong als de echte Bauer. Een deinende
massa zong volop mee met de vele Ne-

derlandstalige nummers. 
Het podium was bijna te klein voor de
Great Piano Show. De vijfmansband
die als laatste optrad, gaf een grandio-
ze show. Het optreden was erg verfris-
send en het repertoire heel gevarieerd.
Het bijzondere van deze band is, dat
ze niet spelen vóór het publiek maar
met publiek. Met een goede timing
wist de band het publiek te raken. De
vonk sloeg dan ook meteen over op de
enthousiaste feestvierders. Rondom
één uur zat het Hengelsfeest erop en
verlieten de bezoekers vrolijk het feest-
terrein. 

De organisatoren Jan-Willem Harm-
sen (21), Nando Burghardt (21), Dion
Wolf (21) en Tim de Jong (18) kijken
met plezier terug op het Hengelsfeest.
“Het belangrijkste voor ons is, dat er
een goede sfeer is en mensen plezier
hebben. Daar doen we het voor”, zegt
het viertal. “We hoeven er ook geen
geld aan over te houden. We vinden
het organiseren leuk en ook om er een
écht Hengelsfeest van te maken voor
jong en oud”. Voor de initiatiefnemers

wordt het feest voor hun zelf ook ge-
makkelijker. “We hadden organisato-
risch alles op tijd klaar en dan geniet
jezelf ook meer van het feest. Elke keer
wordt het draaiboek bijgesteld”. 
De jonge organisatoren krijgen er
steeds meer vrijwilligers bij. Zowel
jong als oud waarderen het initiatief
en helpen mee. “Ze zien dat wij het
niet voor het geld doen en dat wij ook
gewoon vrijwilligers zijn”. Veel aan-
dacht is besteed aan het feestterrein
om het gezellig te maken. Een grote
parachute op het middenterrein ver-
hoogd de sfeer, maar ook was er een
garderobe voor jassen en een extra
ruimte waar ouderen konden zitten. 
Een echte blikvanger was de brommo-
bielauto (40 km). De promotieauto van
het Hengelsfeest symboliseerde daar-
mee misschien wel het feest waar jong
en oud zich thuis voelt. Ook de vierde
editie krijgt daarom dezelfde opzet als
in de voorgaande jaren. Maar wat wel
verandert is het aantal bezoekers. De
eerste keer kwamen er 800 mensen.
Het tweede jaar duizend en de laatste
editie ruim 1200 feestgangers. “We
willen het Hengelsfeest kleinschalig
houden en geen megafeest. Elke plaats
in de buurt heeft zijn eigen feest en
dat hebben we nu ook voor Hengelo”.

"Goede sfeer is het belangrijkste"

Hengelsfeest is vooral plezier voor
jong en oud

Het Hengelsfeest werd een feest waarvoor het ook bedoeld was. Ruim 1200
bezoekers hadden een gezellig dorpsfeest. Jong en oud hadden plezier en
daar ging het allemaal om op de derde editie die een groot succes werd.

De rockband Shit Happens was één van de bands die optrad.
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De werkplek van de 27 kunstenaars is
veelal op het huisadres van de weble-
den, die niet alleen in Doetinchem
wonen, maar ook in de nabijgelegen
plaatsen Doesburg, Beek, Toldijk,
Drempt, Silvolde, Gaanderen, Zeddam
en Angerlo: kortom het onverwachte

Nederland. Dit kunstzinnige weekend
wordt in 2008 voor de dertiende keer
gehouden en georganiseerd door het
kunstenaarsnetwerk 

Het Web, De Veentjes 35 in Doetin-
chem. Daar is de routebeschrijving af

te halen, maar deze is eveneens ver-
krijgbaar bij Jan van Hal in Toldijk.

Meer informatie over Het Web is te le-
zen op www.webartsight.nl. Voor de
atelierroute kunnen de leden van de
werkgroep KunstLokaal worden ge-
beld: Riet van Schie, Angerlo, telefoon
(0313) 473704, Joke Verboon, Does-
burg, telefoon (0313) 475670 en Jan
van Hal, Toldijk, telefoon (0575)
451068.

Open Atelierroute

Thema: KunstLokaal

Op zaterdag 20 en zondag 21 september 2008 zetten een 27-tal kunste-
naars de deur van het atelier open onder het motto KunstLokaal. Belang-
stellenden zijn van harte welkom tussen 11.00 en 17.00 uur om de kunste-
naars op de locatie te ontmoeten.

Een werk van Jan van Hal uit Toldijk, deelnemer aan de open atelierroute KunstLokaal.

Het parcours zal bestaan uit een com-
binatie van zandpaden en harde we-

gen, afgewisseld met technische stuk-
ken. De start is bij Strada Sports aan de
Overweg 16 in Vorden. Hier kan met
tussen 8.30 en 10.00 uur
vertrekken.Het parkeerterrein (Indus-
trieterrein Werkveld) wordt met bor-
den aangegeven. De rijders kunnen
kiezen uit drie afstanden: 30, 45 of 60
kilometer.

Mountainbike Najaarstocht

Zondag 7 september organiseert
de VRTC ‘De Achtkastelenrijders’
een Mountainbike Najaarstocht.
Deze tocht is met name bedoeld
om al vast te wennen aan het nieu-
we mountainbike seizoen.

Emma Jones studeerde ook aan de

Royal Scottish Academy of Music in
Glasgow en volgde onder meer privé
lessen bij Alexander Kerr. Verder
speelt zij in het Ned. Philh. Orkest, het
Nederlands Kamerorkest en Holland
Symfonia. 

Zij speelt op een viool van Riccardo
Antoniazzi ( 1895 ) en gebruikt ver-
schillende strijkstokken, al naar ge-
lang de muziek dit vraagt. Op het pro-
gramma staan werken van onder an-
dere J.S. Bach en de Franse componist
Jehan Alain. Het concert in de dorps-
kerk begint om 15.30 uur. Er zal tevens
een korte inleiding worden gehouden
over de muziek, het orgel en vooral de
viool. De toegang is gratis. Wel wordt
er na afloop ter bestrijding van de kos-
ten, een collecte gehouden.

Laatste toeristenconcert in
de Vordense dorpskerk
Het toeristenconcert, de laatste in
de reeks, belooft donderdag 4 sep-
tember in de Hervormde dorps-
kerk in Vorden een heel bijzonder
concert te worden. Chris Bragg, af-
komstig uit Schotland en thans
wonend in Amersfoort, is deze
middag de organist. Hij brengt Em-
ma Jones mee, eveneens een Britse
en thans ook wonend in Amers-
foort. Chris Bragg komt uit de An-
glicaanse orgelschool, was orga-
nist van Dunblane Cathedral en
studeerde in Glasgow en Amster-
dam. Hij is nu organist van de Berg-
kerk in Amersfoort. Ook geeft hij
regelmatig concerten en begeleidt
hij diverse koren en vocalisten.

Mevr. Rikie-Wormgoor-Esselink, gees-
telijk verzorgster van woonzorgcen-
trum 'de Wehme' in Vorden, is te be-
luisteren in het programma van
maandag 15 september. Commissie-
lid van 'Kerk en Radio' , mevr. Annie
Alberink uit Steenderen, heeft haar

medewerking toegezegd voor de uit-
zending van 22 september. Het pro-
gramma 'De Muzikale Ontmoeting'
wordt iedere maandagavond tussen
19.00 en 20.00 uur uitgezonden via Ra-
dio Ideaal. 
Na de uitzending kunnen er van 20.00
uur tot 20.30 uur nieuwe muzikale
verzoekjes aangevraagd worden voor
de daarop volgende week, via het tel.
nummer van de studio : 0314-624002.
De kabelfrequentie's van Radio Ideaal
zijn onlangs uitgebreid. Voor heel
Oost-Gelderland is het nu : FM 91.1 of
94.00.

Kerk en radio
In het interkerkelijke programma
"De Muzikale Ontmoeting bij Ra-
dio Ideaal zijn voor de komende
uitzendingen weer studiogasten
uitgenodigd. Op maandag 08 sep-
tember zal dhr.Han Legters uit Hal-
le meewerken aan het programma.

Met een spierziekte worden alle ziek-
ten bedoeld die een negatief effect
hebben op de spieren. Dit kan veroor-
zaakt worden door een fout in de spier
zelf, maar ook in de aansturing van de
spier vanuit de hersenen, zenuwen of
het ruggenmerg. Soms is het effect
van de ziekte al bij de geboorte zicht-
baar, maar het kan ook pas veel later
optreden. Mensen met ernstige spier-
ziekten zijn vaak ongeneeslijk ziek,
soms invalide en kunnen in sommige
gevallen binnen een paar jaar na de di-
agnose overlijden. Het Prinses Beatrix

Fonds geeft de meest voorkomende
ziekten een gezicht door middel van
patiëntenambassadeurs. Zij vertellen
hun verhaal op de website www.prin-
sesbeatrixfonds.nl Het Prinses Beatrix
Fonds is meer dan 50 jaar geleden op-
gericht. 
De toen nog jonge troonopvolgster
Prinses Beatrix was de aangewezen
persoon om Nederland wakker te
schudden en geld in te zamelen voor
de revalidatie van polioslachtoffers en
belangrijker nog: het wetenschappe-
lijk onderzoek om polio te bestrijden.
Inde jaren daarna heeft het Prinses Be-
atrix Fonds veel en goed werk verricht
in Nederland. Nadat polio werd over-
wonnen door wetenschappelijk onder-
zoek, is het werkterrein van het Fonds
verbreed met alle ziekten die de spie-
ren verlammen.

Collecte Prinses Beatrix Fonds

In de week van maandag 8 septem-
ber tot en met zaterdag 13 septem-
ber wordt landelijk de collecte voor
het Prinses Beatrix Fonds gehou-
den. Dit onder het motto ‘Daad-
kracht voor Spierkracht’.

De opleiding bestaat uit 12 dinsdag-
avonden van 20.00 tot 22.00 uur , is
inclusief reanimatie en bediening
AED en wordt gegeven in Giesbeek.
Bij voldoende deelname beginnen de
lessen op dinsdag 30 september. Exa-
men is in de eerste week van februa-

ri 2009. Bij het cursusgeld is alles in-
begrepen. Diverse zorgverzekeraars
vergoeden een groot deel van het les-
geld! 
Bij deze cursus zijn volwassen vanaf
16 jaar uit Doesburg, Drempt, Hum-
melo en Keppel, Angerlo, Giesbeek ,
Lathum en omstreken van harte wel-
kom. 

Opgeven voor 19 september 2008 bij:
Secretariaat 0313-472517 of e-mail:
info@ehbo-angerlo.nl . Kijk voor
meer informatie op onze website:
www.ehbo-angerlo.nl

EHBO cursus start in
Angerlo/Giesbeek
In samenwerking met het Rode
Kruis afd. Doesburg en de EHBO-
vereniging Drempt verzorgt
EHBO-vereniging Angerlo/Gies-
beek dit jaar de basisopleiding
voor het officiële EHBO-diploma.
Er is geen vooropleiding nodig.

Er wordt gespeeld in verschillende ca-
tegorieën in de singles, damesdubbel,

herendubbel en mixdubbel. Alle leden
van 18 jaar en ouder van de Bronck-
horster tennisverenigingen kunnen
deelnemen. 
Daarnaast mogen ook de junioren-
kampioenen van de verschillende ver-
enigingen meedoen in het onderdeel
waarin ze de titel hebben gewonnen.
Voor nadere inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met Bob Verheul (tel. 06
53532332) of Rik Koolhof (tel. 0575
452132).

Eerste Bronckhorster 
tenniskampioenschappen
Zoals vorige week al in het Contact
stond vermeld worden op de ten-
nisbanen van De Nieuwe Hellewei
in Steenderen van 22 september
t/m 5 oktober 2008 de eerste
Bronckhorster tenniskampioen-
schappen gehouden. Aanmelden is
nog steeds mogelijk t/m 7 septem-
ber via www.toernooiklapper.nl.

WAT DOEN LIONS?
Een Lionsclub is een serviceclub. Dit
houdt in dat de leden zich vanuit hun
professionele achtergrond graag wil-
len inzetten om materiële en immate-
riële diensten te verlenen. Juist in een
maatschappij waarin de overheid zich
steeds meer terugtrekt en particulier
initiatief aanmoedigt, worden de acti-
viteiten van Lions belangrijker. Dat de
leden van Lionsclubs zich hierbij ac-
tief inzetten, ligt binnen hun doelstel-
lingen. Er worden bijeenkomsten op
regionaal en landelijk niveau belegd,
de Districts- en landelijke Conventies,
waarbij maatschappelijke ontwikke-
lingen in binnen- en buitenland aan
de orde komen waaraan Lions hun
diensten verlenen. Lions Internatio-
nal is de Lionsclub de grootste NGO
ter wereld, met spreekrecht in de Ver-
enigde Naties. Veel middelen worden
ingezet om op plaatsen waar dat no-
dig is, ondersteuning te bieden.

De nieuwe Lionsclub Bronckhorst stelt zich voor

Op 6 september is het zover! Het
charter van de International Clubs
of Lions zal uitgereikt worden aan
de nieuwe Lionsclub Bronckhorst.
Dat wordt feestelijk gevierd in Hotel
Bakker, waar 22 leden hun Lions-
speld krijgen opgespeld door de le-
den van hun sponsorclub LC Wisch
de Hamelandse Marken. Twee jaar is
een keygroep van 6 personen bezig
geweest mensen te interesseren om
Lionslid te worden. Onder leiding
van Henk van der Wende, de eerste
burgemeester van de nieuwe ge-
meente Bronckhorst is het een ge-
mengde club geworden. Een gui-
ding Lion, o.a. Koos Visser uit Zel-
hem ondersteunde de nieuwe club
in het ontwikkelen van een eigen Li-
onsvisie. Het charter zal worden uit-
gereikt door Districtsgouverneur
Sjoerd Roorda, die daarbij persoon-
lijk zijn eigen vrouw Tineke mag in-
stalleren.

HET VERSCHIL TUSSEN EEN
SOCIËTEIT EN EEN LIONS CLUB.
Bij een sociëteit draait het om relaties
en onderling hulpbetoon. Bij Lions is
kameraadschap de basis voor geza-
menlijke en belangeloze inzet bij
dienstverlening aan de samenleving.

LEDEN VAN LIONSCLUB
BRONCKHORST
De leden van deze Lionsclub zijn allen
wonend of economisch gebonden aan
de gemeente Bronckhorst. Twee keer
per maand, op de woensdagavond is
er een bijeenkomst bij Pepe's Grillres-
taurant in Baak: één avond combine-
ren we gezamenlijk eten met een ver-
gadering, de andere avond is vaak ge-
richt op actuele onderwerpen. Daar-
naast wordt van de leden de nodige in-
zet verwacht bij clubacties. Verder vra-
gen bestuurs- en commissiewerk aan-
dacht en tijd. Vanuit vriendschap en
saamhorigheid wordt de basis gelegd
voor het opzetten van acties voor goe-
de doelen.

HOE WORD JE LID?
Een aspirant-lid wordt gevraagd door
een van de leden en voorgesteld aan

de ledencommissie. Als de kandidaat
past in het clubprofiel wordt de naam
met enige informatie over zijn of haar
persoon voorgelegd aan andere cluble-
den. Na een collectief akkoord wordt
de betrokkene uitgenodigd om op en-
kele clubbijeenkomsten met de cluble-
den kennis te maken. 

Men ervaart hierdoor dat er meer is in
de wereld dan de eigen vertrouwde
kring. Juist de mogelijkheid dat Lions
hierbij hun kwaliteiten op alternatie-
ve manieren kunnen inzetten geeft de
doorslag om lid te worden.

LIONS PROJECTEN
De nieuwe club maakt op de avond
van 6 september bekend aan welk pro-
ject zij dit jaar haar praktische inzet
wil geven door fondsenwerving. Zij
willen vooral hun aandacht gaan rich-
ten op immateriële dienstverlening.

Bent u gelnteresseerd in de wijze
waarop Lions zich willen inzetten
voor hun omgeving, neem dan con-
tact op met de secretaris van de nieu-
we Lionsclub Bronckhorst, Tineke
Roorda. Telefoon: (0575) 451726



Geen groot aantal ( elf ) maar wel
praalwagens van hoog gehalte op het
gebied van inventiviteit en afwerking.
Nadat eerst dweilorkest Jubal en het
koningspaar in een open koets, een
rondje door Wichmond hadden ge-
maakt was er de kinderoptocht. Plop-
per de Plop met een grote paddestoel,
de konijnenspeeltuin, een prachtige
vlinderwagen, e.d. het zag er allemaal

leuk uit. De Kempe met als motief
‘Smurfen’ opende vervolgens de stoet
praalwagens, met vader Abraham als
chauffeur op de tractor. Rondom de
wagen van De Wogt kwam je van alles
tegen, spookrijders op de fiets, muziek
maken op lege bierflesjes, vertier ge-
noeg dus. Bij Vogelzang ( The Addams
Family ) viel, behalde de wagen ook de
vader met zijn grote sigaar en een ko-

lossaal glas geestrijk vocht op.

Onder het uitroepen van de kreet ‘Vi-
ve le France’ kwam Pierendiek met de
Franse revolutie. Een wrede bedoe-
ning, de guillotine scheidde op deze
zondagmiddag menig hoofd van de
romp. Brr! De buurtvereniging Delden
kwam zoals al jaren gebruikelijk weer
met een bloemrijke praalwagen. Dit
keer als motief ‘Ik hou van Holland’ .
De ophangbrug, de molen en de meis-
jes met bloemen, het zag er allemaal
schitterend uit. Carnaval in Venetië (
motief Vierakkersestraatweg ), De Klei-
ne zeemeermin van de Hackforter-
weg, de wagen van Lankhorsterstraat-
Voor met een prachtige lelijke Citroën
eend van bloemen, het zag er zeer ver-
zorgd uit. En dan plotseling ‘sstt – ge-
roep’ , Sneeuwwitje was op de praal-
wagen van Lankhorsterstraat- Achter

Tijdens optocht in Vierakker-Wichmond

Mooiste praalwagen en publieksprijs voor
Delden met 'Ik hou van Holland'!

Vorden. De hechte gemeenschapszin in de kernen Vierakker- Wichmond
kwam zondagmiddag tijdens de optocht met praalwagens nog weer eens
overduidelijk aan het licht. Het kan niet anders of de afgelopen weken en
maanden is er achter de schermen in de straten en wijken van Vierakker
en Wichmond keihard gewerkt om er met zijn allen een grandioze feest-
week van te maken. De Kempe, De Wogt, Vogelzang, Hackforterweg,
Dorpsstraat, Lankhorsterstraat Voor en Achter en Jong Vierakker waren
niet alleen tijdens het Dolle Dinsdagavond Zangfestijn van de partij, zon-
dagmiddag doken dezelfde namen tijdens de optocht ook weer op. Enke-
le duizenden bezoekers genoten met volle teugen van deze optocht van
praalwagens alsmede van de mini- kinderoptocht !

Delden eerste prijs

Lankhorsterstraat Achter tweede prijs

Hackforterweg derde prijs Pierendiek vierde prijs

Vogelzang vijfde prijs

in diepe slaap gevallen. De zeven
dwergen ( het leken wel reuzen !) hiel-
den de wacht.

De Dorpsstraat bracht de mobiele pin-
automaat onder de aandacht, terwijl
Jong Vierakker het hield op ‘Stoer of
beauty’. Militairen met geweer in de
aanslag en groot afweergeschut deden
het ergste vrezen. De organisatoren
van de Stichting ‘Samenloop voor
hoop’, die afgelopen voorjaar
142.503,00 euro aan de KWF Kanker-
bestrijding overmaakten, hadden als
tekst op de praalwagen ‘Bronckhorst
bedankt’! De optocht werd zondag-
middag muzikaal opgeluisterd door

de muziekvereniging Concordia uit
Vorden, muziekvereniging Nieuw Le-
ven uit Steenderen en Schutterij Sint
Jan Keijenborg met vendeliers. De eer-
ste prijs en tevens de publieksprijs
ging naar Delden met als motief ‘Ik
hou van Holland’; 2 Lankhorster-
straat- Achter met ‘Sneeuwwitje’; 3
Hackforterweg met ‘De kleine zee-
meermin’; 4 Pierendiek met ‘De Fran-
se revolutie’; 5 Vogelzang met ‘The Ad-
dams Family’. 

Kinderoptocht: 1 Speedy ( Thijs Eg-
gink) ; 2 Boer ( Teunis Wuestman en
Jelle Roelofs ); 3 De zwarte cross ( Nick
Rozendaal ).



AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Rondweg 2 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 22

Wij hebben ruim 80 nieuw verworven, 
zorgvuldig geselecteerde top occasions voor u klaar staan!

KKKOOOOOOPPP   EEEEEE NNN   GGGEEE BBBRRR UUU III KKK TTTEEE    EEENNN
MMMAAAAAAKKK   KKKAAANNNSSS    OOOPPP   EEEEEE NNN   NNN III EEE UUUWWWEEE!!! !!! ***

Alleen
dit weekend!

ZATERDAG
van 10.00 uur tot 16.00 uur.

ZONDAG
van 10.00 uur tot 16.00 uur.

ZONZONDADAG KOG KOOPOPZONZONDADAG!!G!!

* Informeer naar de voorwaarden.

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74

M
M

Renault Scenic RXT 1.8
16V, 01-2001

97.000 km € 9.750,-
Chevrolet Kalos 1.4 style 3-drs. 03-2005 40.000 km € 10.250,-
Mazda Demio 1.5I Exclusive 01-2003 53.000 km € 8.750,-
Mazda MX5 1.6l Exclusive 06-1998 123.000 km € 10.750,-
Nissan Primera 1.6 4D SI 06-1998 104.000 km € 4.600,-
Nissan Primera 2.0 5D GX 09-1998 148.000 km € 4.750,-
Opel Agila Z1.2XEP 16V MAXX 11-2004 37.000 km € 8.250,-
Peugeot 206 XS 1.6-16V 3-drs 11-2001 37.000 km € 7.950,-
Skoda Fabia 1.4 63KW 16V Classic 03-2004 45.000 km € 8.500,-
Toyota Avensis 1.816V Sedan S0L 04-2004 65.000 km € 17.750,-
Volksw. Golf 1.6 16V 77KW 3D Oxford 01-2003 90.000 km € 11.250,-
Volksw. Golf 1.9TDI 74KW Var. Ocean 09-2003 179.000 km € 10.250,-
Volvo V70 2.4 170PK 09-2000 118.000 km € 13.950,-

Autobedrijf
Melgers

Tel. (0575) 44 16 21

• Voor al uw onderhoud en
reparatie

• Verkoop nieuw en gebruikt
• APK-keuringen
• Bovag garantie
• Ruitreparatie, onderhoud,

aircoservice en reparatie

www.autolangwerden.nl MPV is een auto met hoge zitplaats

Audi A3 1.6 74KW 3D Ambient 08-2000 190.395 km € 8.950,-
Citroën Berlingo 1.8i Multispace 08-1999 119.912 km € 6.450,-
Nissan Note 1.4 16V 5D Acenta 04-2007 41.000 km € 16.750,-
Opel Meriva 1.6 16V Enjoy 01-2006 37.281 km € 15.500,-
Peugeot 206 SW XS JBL 1.6-16V 03-2003 90.980 km € 11.250,-
Renault Megane Scenic RT2.0 Conquest 01-1998 157.203 km € 4.250,-
Renault Scenic 1.6 16V Expression Luxe 05-2002 137.183 km € 9.750,-
Renault Twingo 1.1 03-1998 100.370 km € 3.150,-
Seat Toledo 1.6I 16V 77KW Stella 04-2001 121.680 km € 7.500,-
Suzuki Alto 3-drs 1.0 16V Twist Aut3 05-2001 43.344 km € 4.650,-
Volvo S60 2.4 170PK AUT5 11-2000 145.000 km € 14.500,-
Volvo V40 1.8 Aut 05-2000 192.567 km € 7.250,-

Toyota Prius 1.5 Hybrid
Synergydrive Business, 07-2007,

13.595 km € 26.750,-

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond

Opel Omega V6 automaat zeer luxe
Airco, LM-velgen, CV, cruisecontr. 2.5 Dti Stationcar Zwart met. 2000
Renault Megane Scenic MPV airco 1.6 16V 5 deurs Blauw met. 2000
Renault  Megane Scenic MPV 1.4 E 5 deurs Blauw met. 1997
Renault Megane Scenic MPV 1.6 16V 5 deurs Zilver met. 1999
Opel Astra G 1.6 XE 5 deurs Zwart met. 2001
Audi 80 1.6 4 deurs Rood met. 1994
Opel Astra G 1.6 SZ 5 deurs Zilver met. 1999
Citroën Saxo 1.1 3 deurs Zilver met. 2000
Fiat Brava 1.4 12V 5 deurs Grijs met. 1996
Daihatsu Grand Move MPV 1.5 16V 5 deurs Blauw met. 1998

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

Renault Megane
Scenic MPV 1.6, 5 deurs,

rood met., 1997

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak            (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl

Ford Galaxy automaat 1998 € 4.950,-

Opel Astra 1800 Enjoy Automaat 2004 € 14.950,-

Opel Agila 1200-16V N-Joy 2000/2003      v.a. € 4.950,-

Opel Corsa 1200-16V Maxx 2004/2005      v.a. € 8.950,-

Opel Zafira 1800-16V Automaat Elegance 2000 € 9.950,-

Opel Zafira 2200-16V Cosmo 2006 € 23.950,-

Renault Scenic 2000-16V B.Edition 2007 € 23.950,-

BMW 318 Executive 2002 € 13.950,-

VW Golf 1600 5-drs 2001 € 7.750,-

Citroen Picasso 1800 Luxe 2002 € 10.950,-

Renault Scenic
RX4, 2000,

€ 8950,-

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 407 2.0 XS 5-2006 Grijs 30.000 km

Peugeot 306 1.6 4drs XT airco 4-2000 Rood met. 55.000 km

Peugeot 205 1.4 3drs Generation 1-1998 Rood 75.000 km

Nissan Almera, 1.6 16V airco 2-1996 Rood met. 90.000 km

Peugeot 307 
SW 1.6

Premium Navigatie, d.blauw,
04-2007, 17.000 km



NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 58 55 85
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl
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heb ik ondermeer ook het diploma be-

drijfsleidster behaald. Toen Theo liet

merken dat hij graag voor zich zelf

wilde beginnen, stond ik er voor hon-

derd procent achter. Ik zag het direct

zitten, Theo kluste al overal en kende

hier veel mensen en kon gelijk aan de

slag’, zo zegt Gerdien die vanaf het be-

gin de administratie voor het bedrijf

ging verzorgen. Theo: ‘We begonnen

op een gunstig tijdstip, de economie

begon juist wat aan te trekken. Mijn

eerste opdracht was een schilder- en

timmerklus bij de familie de Witte

aan de Boonk. Het was keihard wer-

ken, zes dagen in de week en tien uur

per dag, maar wel met heel veel ple-

zier in mijn werk. Zo werd er geleide-

lijk aan een klantenkring opge-

bouwd’, zo zegt Theo.

Gerdien: ‘Wat ons goed deed (en nog

steeds) de reacties van de klanten, we

kregen een stukje waardering. Rich-

ting klant doet Theo er ook alles aan

om een goede relatie op te bouwen.

Als hij op afspraak een uurtje naar een

klant moet, dan wordt het altijd lan-

ger. Theo heeft altijd een luisterend

oor voor de klant en dat schept een

vertrouwensband’. Theo: ‘Ik voel mij

soms net een maatschappelijk wer-

ker’. Hij voegt eraan toe dat vakman-

schap, betrouwbaarheid en mondre-

clame, belangrijke factoren zijn in het

zaken doen. Acht jaar geleden ston-

den Theo en Gerdien voor een volgen-

de beslissing. Gezien de orderporte-

feuille zou er eigenlijk iemand bij

moeten komen! 

Stokkink be-

Dubbel feest bij Theo en Gerdien Schotsman

Een dubbele mijlpaal, 25 jaar getrouwd en het 12,5-jarig bestaan van hun

bedrijf, dat vieren Theo en Gerdien Schotsman op zaterdag 6 oktober, sa-

hun kinderen Jorrit (21) en Wieteke (19). Op de vraag welke mijl-

ijkste vindt, begint hij hartelijk te lachen. ‘Natuur-

r je weet hoe het gaat, soms gaat de

eval dat deze twee jubi-

( chtgenote

OPEN DAG

zondag 30 september

van 13.00 tot 17.00 uur

dk anenburg.nl

De vereniging Oud Vorden krijgt

woensdag 26 september in zaal

De Herberg bezoek van Jean

Kreunen uit Hengelo. 

Hij zal een lezing houden over het

onderwerp ‘Een kist vol bijzondere

oorlogsverhalen’. Jean Kreunen is

als jochie van 12 jaar gelnteres-

seerd geraakt in de geschiedenis

van de Tweede Wereldoorlog. Hij

zal tijdens de lezing vertellen over

zijn eerste kennismaking met oor-

logsspullen. 

Dit alles heeft in 2006 geresulteerd

in een officieel geregistreerd muse-

um in zijn woonplaats. De lezing

begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 25 september 2007
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mers verzamelden in de

thee al klaar

de speciale schoenen. Annie Reintjes

heette iedereen van harte welkom en

stelde de trainers voor: Sebine Pouwel-

i Verpoorte. 

Deze hadden poles mee van verschil-

lende lengtes en het was een hele toer

om voor iedereen een (ongeveer) goe-

de maat te vinden, maar toch lukte

het. Na een korte inleiding over het

ontstaan van Nordic Walking - de Fin-

se Langlaufers bereidden zich zo voor

op het nieuwe seizoen, en een instruc-

tie over het vasthouden van de poles,

kon de wandeling beginnen.

De trainers hielden hun groep een

aantal keren staande, om de techniek

stukje bij beetje uit te leggen. Het ef-

fect van een goede Nordic Walking-

techniek is dat veel spieren gebruikt

worden. Daardoor wordt de conditie

en het uithoudingsvermogen van het

lichaam verbeterd. Het stevig neerzet-

ten van de poles, ontspannen mee-

draaiende schouders, de rechte rug,

het goed dicht en openzwaaien van de

handen - het zogenaamde ‘koeien mel-

ken’, het afrollen van de voeten, alles

kwam aan bod.

Onderaan de poles zitten rubberen

doppen, die dienen om op een verhar-

de weg grip te houden. Op een onver-

harde laan konden deze doppen eraf

en werd met de stok in de grond ge-

prikt. Zo werd goede grip verkregen.

Op het stuk onverhard pad werden

ook speciale technieken getoond, zo-

als het huppelen en zweefsprongen,

maar die laatste hoefde de clinic deel-

nemers gelukkig nog niet te doen.

Ook spieroefeningen konden met

steun van de poles worden gedaan.

Het gaf een goed inzicht, in hoe deze

wandelsport kon worden verdiept.

Voor het laatste stuk verharde weg

werden de doppen teruggeplaatst en

na ongeveer vier kilometer wandelen

werd de Welkoop weer bereikt. Daar

werd met een cooling down de clinic

afgesloten en een drankje stond klaar

voor alle toch wel vochtbehoevende

wandelaars.

De conclusie na afloop was eenslui-

dend: een geweldige ervaring waarbij

veel werd geleerd over deze sport. Sebi-

ne Pouwelsen en Gerrie Verpoorte

werden dan ook bedankt voor deze

motiverende Nordic Walking clinic. 

Tijdens een clinic kan niet de gehele

techniek zijn aangeleerd en het advies

om met een cursus te beginnen werd

wel gegeven. Dan wordt geen foute

manier van lopen aangeleerd en het

beste resultaat bereikt. Na deze wan-

deling werden wel duidelijke beslissin-

gen genomen, want stokken, sokken,

schoenen en bidonhouders gingen di-

rect over de toonbank. De dames had-

den hun enthousiasme duidelijk aan

de deelnemers doorgegeven!

Nordic Walking clinic bij Welkoop Toldijk

Enorme belangstelling voor deelname

Wel 40 deelnemers kwamen op zaterdag 22 september 2007 naar Welkoop

Toldijk om aan de Nordic Walking clinic deel te nemen. Vanwege de grote

belangstelling werd in twee groepen getraind door erkende trainers van

de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU). De conclusie na afloop

was eensluidend: een geweldige ervaring waarbij veel werd geleerd over

deze sport.

De deelnemers lette
n goed op, wanneer trainer Gerrie Verpoorte de technieken voordeed.

n G

v/h Jourv/h Journaalnaal ZelheZelhemm /Halle/Halle

Internet: www.contact.nl
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Colofon

Uitgave: Drukkerij van Barneveld bv

Industriestraat 10 - Postbus 96

7590 AB Denekamp

Telefoon (0541) 35 18 69

Fax
(0541) 35 43 45

mail@drukkerijvanbarneveld.nl

www.drukkerijvanbarneveld.nl

Correspondenten:

Zelhem:

Jan Knoef

Brinkweg 22

7021 BW Zelhem

Telefoon (0314) 62 12 66

Fax (0314) 62 21 21

E-mail: jan.knoef@wxs.nl

Drempt, Hummelo en

Hoog en Laag Keppel:

Fred Wolsink

Wisselt 75

7021 EH Zelhem

Telefoon 06-22099960

E-mail: contactdhk@gmail.com

Aanleveren advertenties en

berichten:Vrijdag voor 12.00 uur

Overname van advertenties en

berichten is niet toegestaan

WEEKBLAD VOOR ZELHEM - HUMMELO EN HOOG EN LAAG KEPPEL  - HALLE - VELSWIJK - HALLE HEIDE -  

Zelhem

Hoog Keppel
Hummelo

Halle

Velswijk

Halle Heide

Laag Keppel

VELDHOEK - IJZEVOORDE - SLANGENBURG EN OVERSTEGEN (GEM.DOETINCHEM) OPLAGE 9.500 EXEMPLAREN

Bronckhorst  Zuid

en reden geweest om zich te specialise-

it de gedachte om huidpro-

h idsspecialiste

Schoonheidsinstituut

‘de Keizer’

fi ieel tintje.

Onderhoud zwembad 

afgerond

Het groot onderhoud aan zwembad ‘de Brink’ is

afgerond. Vanaf afgelopen maandag 24 september

draait bijna alles weer zoals het hoort met uitzonde-

ring van het ‘bubbelbad’. Door externe oorzaken kon

het bad nog niet worden geplaatst.

Discozwemmen

Het discozwemmen kan er echter rustig om door-

gaan. Vrijdag 28 september is D.J. Maarten vanaf

19.30 tot 21.30 uur in zwembad ‘de Brink’ met zijn

muzikale spektakelshow. Het discozwemmen is

bedoeld voor iedereen in de basisschoolleeftijd die in

het bezit is van het zwemdiploma.

Stichting Welzijn Ouderen 

Ouderenadviseur Mieke Frencken houdt in de

maand oktober spreekuur op een ander moment

dan normaal (zie informatie weekenddiensten). Het

gaat om het spreekuur in de Zonnekamp, normaal

op de tweede maandag van de maand van 11.00 tot

11.45 uur. In de maand oktober is dit spreekuur op

de eerste maandag van de maand van 11.00 tot 11.45

uur.

Woensdag 26 september 2007

32e jaargang no. 16

Beltrum
Medler

Ruurlo

BorculoBarchem

Lochem

Veldhoek

Linde

Wildenborch

de Bruil

het Broek

Lintvelde

Eefsele

DDeezzee  wweeeekk
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behoorlijk aantal combi-

gekregen.

Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem wil Kapel gaan verkopen

Gemeentecentrum De Sprankel

uitgebreid en vernieuwd

D Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem i.w. wil het centrum uitbreiden en

gespreksgroepen, oftewel klanten

nels. Senioren zijn van harte uitg

digd om deel te nemen aan één va

ier klantenpanels. De panel in Ru

dag 27 september

biblioBibliotheek:
i g

Oost Berlijn, 1984. Glasnost is nog heel

ver weg, de bevolking wordt onder-

drukt door de Oost- Duitse geheime

politie (Stasi). De Stasi wordt alom ge-

zien als een van de meest effectieve in-

lichtingendiensten ter wereld. Het

doel van de Stasi: alles te weten ko-

men. De succesvolle toneelschrijver

Georg Dreyman (Sebastian Koch) en

zijn geliefde, de actrice Christa-Maria

Sieland (Martina Gedeck), zijn sterren

in de DDR. Maar hun acties en vooral

gedachten zijn niet altijd in lijn met

de ideologie van de socialistische heil-

staat. De minister van Cultuur is érg

gelnteresseerd in Christa-Maria en

geeft Stasi-agent Wiesler (Ulrich Mü-

he), alias HGW XX/7, opdracht de twee

af te luisteren. Boven hun apparte-

ment, op zolder, luistert hij dag en

nacht hun leven af. 

Maar hoe meer hij in hun leven wordt

gezogen, des te meer moeite heeft hij

zijn loyaliteit aan de staat te behou-

den. Regisseur van de film is F. Henc-

kel Von Donnersmarck. De film duurt

137 minuten. De voorstelling begint

vrijdagavond om 20.30 uur.

Filmcircuit 

in bibliotheek

‘CINE-breng, filmhuis in de biblio-

theek’. Onder deze naam vertonen

vijf bibliotheken in de Achterhoek

in de wintermaanden maandelijks

hun films. Op vrijdag 28 september

is in Ruurlo de film Das Leben der

Anderen te zien.

edi t ie  warnsve ld

WEEKBLAD VOOR WARNSVELD - LEESTEN - BOGGELAAR - WARKEN EN OMGEVING

Wichmond
Vorden

Zutphen

Warnsveld

Vierakker

Boggelaar
Leesten

Warken

edi t ie  warnsve ld

Colofon

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

Rabobank: 3664 02 374

Lid 

Aanleveren advertenties/berichten:

Woensdagavond 20.00 uur

Hans van Geel 

Spiker 33, 7231 JL Warnsveld 

tel. (0575) 52 34 70

Han Groot 

Bieshorstlaan 29, 7231 EE Warnsveld

tel. (0575) 52 46 12 of (06) 13 47 42 44

Overname van advertenties en

berichten is niet toegestaan

Internet: www.contact.nl

! nnp

Zaterdag 29 september 2007

24e jaargang no. 33

Gall & Gall en Boek & Co nemen verrassend initiatief

Grote sponsoractie voor 

sportverenigingen van start

Boeken vol geheimen
sta

Vele honderden inwoners van Leesten

gaven gehoor aan deze uitnodiging,

waardoor het op diverse plaatsen in de

wijk behoorlijk roze en groen kleurde.

Velen maakten er veel werk van om ex-

tra op te vallen en op die wijze moge-

lijk sneller in de prijzen te vallen. Een

logisch gevolg gezien de zeer aantrek-

kelijke prijzen die in het vooruitzicht

waren gesteld.

DEZE PRIJZEN WAREN NAMELIJK:

•1 x 1 jaar lang gratis boodschappen

(52 x € 50.- per week)

•2 x 1/2 jaar lang gratis boodschappen

(26 x € 50.- per week)

•5 x een boodschappenpakket t.w.v.

€ 100.-.

De prijswinnaars, die uit de vele hon-

derden deelnemers waren geselec-

teerd, werden op donderdag 20 sep-

tember via een brief geïnformeerd dat

ze tot deze groep behoorden. Op zater-

dag 22 september om 15.00 uur werd,

Prijsuitreiking Raamposteraktie

Super de Boer

Leesten
Zaterdag 22 september j.l. om 15.00

uur heeft de feestelijke prijsuitrei-

king plaatsgevonden van de Raam-

posteraktie, welke georganiseerd

werd door Super de Boer Leesten.

Vanwege de opening van de nieuwe

supermarkt in Leesten, werden de

inwoners uitgenodigd een A3-

poster voor hun ramen te hangen,

met de tekst: "Vanaf heden doen

wij onze boodschappen bij Super

de Boer Leesten!"

onder het genot van een kopje koffie,

bekendgemaakt wie welke prijs had

gewonnen.

De hoofdprijs was voor de bewoners

van de Goethesingel 52.

De 2 x 1/2 jaar gratis boodschappen

waren voor de bewoners van De Beek-

oever 40 en Waterkant 14.

De 5 boodschappenpakketten t.w.v

€ 100.- werden verdeeld over:

De Varentuin 4, Goethesingel 9

Loverendale 19, De Bosrand 106 

Ien Dalessingel 271.

Donderdag 27 september 2007

66e jaargang no. 39

Colofon

Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Elna BV 

Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994

Lid NNP

Aanleveren advertenties en berichten:

Nieuws tot maandag 12.00 uur

Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties 

en berichten is niet toegestaan

EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

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

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragender

Lievelde

Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

VOOR ELKE KLANT 

E BAND

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

EEllnnaa

AutoContact
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Met één Nederlander en 6 Russen in

de finale was het voor de junior

Jeroen Schreurs uit Hunsel (midden-

Limburg) een onmogelijke opgave ook

nog eens de titel van kampioen Dutch

Open Grolsch Runarchery binnen te

halen. Dit deed hij wel de dag ervoor.

Jeroen werd met zijn 17 jaar wel de

Grolsch Dutch Open kampioen bij de

junioren en zondag mocht hij zich de

nieuwe Nederlands Kampioen noe-

men. De schietmeesters en atleten

van de Russische kernploeg Biatlon en

Runarchery waren afgelopen week-

end oppermachtig. De mate van pro-

fessionaliteit waarmee dit gebeurde,

geeft aan dat deze kernploeg zich heel

serieus voorbereidt op de aankomen-

de winter met alle grote internationa-

le wedstrijden. De runarchery in

Lichtenvoorde bleek voor de Russen

niet meer dan een serieuze, belangrij-

ke training, om de krachten onder

alle omstandigheden te meten, te zijn.

De lage, intense zonnestralen speel-

bij het boogschietonderdeel de

l parten; het ren-

Zomerse variant biatlon heeft

geen gebrek aan zon

Russen overklassen de Nederlanders op Dutch Open

De wedstrijd en de finale

De finale werd spannend doordat de

V sily Cheranev voordat hij de

ing één doel van
de

Hoewel de Russische vrouwen een beter resu
ltaat boekten, was er voor hen geen plaats op

het erepodium. Op de foto de drie Russische winnaars         

LICHTENVOORDE

Watersnipstraat 26

PECIALE PRIJS!

Colofon
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Emaus

Nieuwstad 17a - Postbus 55

7140 AB  Groenlo

Telefoon (0544) 46 18 28

Fax
(0544) 46 59 84

E-mail: info@groenlosegids.nl

Rabobank: 32.34.44.008

Lid NNP

Aanleveren advertenties en berichten:

Nieuws tot maandag 12.00 uur

Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties en berichten

is niet toegestaan

Donderdag 27 september 2007
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WEEKBLAD VOOR GROENLO - VOOR-BELTRUM - BELTRUM - ZWOLLE - LINTVELDE - HUPSEL - HOLTERHOEK - LIEVELDE - AVEST - EEFSELE - HET BROEK
Lichtenvoorde

Vragender

Lievelde
Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

EibergenBorculo
m

Heelweg

de

Harreveld

il

Ruurlosebroek

Holterhoek

Zwolle

Hupsel

Lintvelde

Avest

Eefsele

waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

Bennink Lichtenvoorde

Witlof

1 00

Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 22 7141 AL Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

Er komt steeds meer nadruk te liggen

op het streven oudere mensen zo lang

mogelijk zelfstandig te laten wonen.

En als dat wonen wat moeilijker

wordt dan zijn er tal van organisaties

die de helpende hand bieden om dat

zelfstandig wonen zo aangenaam

mogelijk te maken. Dat is een nieuw

systeem dat steeds meer wordt inge-

voerd en toegepast.

In Groenlo werd vorige week tijdens

een feestelijke bijeenkomst in

d’Orangie het Compleet Wonen Team

officieel geïnstalleerd dat is bedoel

voor de oudere bewoners van

d’Orangie. ’t Bagijn, Nieuwstad,

Lepelstraat, 
Tramstraat 

en

Kerspelstraat. Dat team, dat bestaat

uit (zie foto) Hans Heinen, huismees-

ter van de Woonplaats, en Ilse

Smeenk, wijkverpleegkundige van

Sensire, zal dat doel in de praktijk

gaan uitvoeren.

Er is elke week op donderdag van

11.00 uur – 12.00 uur spreekuur en de

mensen kunnen dan bij het Compleet

Wonen Team met al hun vragen

terecht. Tijdens de feestelijke bijeen-

komst werd nog eens goed de nadruk

gelegd op datgene wat het team voor

kan betekenen.

jk ingezet door
t

Compleet Wonen Team officieel g
eïnstalleerd

Aandacht voor zelfstandig blijven 

wonen ouderen

een bouwaanvraag bij de gemeente

ingediend voor de bouw van een nieu-

we recreatieruimte die als het ware

een wig vormt tussen twee apparte-

mentenblokken in d’ Orangie.

Als alles volgens plan verloopt dan zal

zo rond augustus volgend jaar die

ruimte in gebruik worden genomen.

En die ruimte is van wezenlijk belang,

ke Bults van de woningcor-

ens uiteen.

voorzien van reflectiestrepen.

In het complex aan de Lepelstraat -

Batenburghof - zijn eveneens reflectie-

strepen aangebracht en aan de

Nieuwstad is de oprijlaan naar de

algemene toegang ruimer gemaakt.

Daar zijn ook reflectiestrepen aange-

bracht en is er ook gezorgd voor een

betere verlichting.

De ouderen van d’Orangie, ‘t Bagijn,

Nieuwstad, Lepelstraat, Tramstraat en

Kerspelstraat kunnen hun wensen nu

k kenbaar maken.

lijke bijeen-
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EEN GEZELLIGE 

BRADERIE IN HET 

CENTRUM!

ZOMADI 7,8 & 9 SEPTEMBER:

volksfeest
bloemencorsobloemencorso
beltrum

maandagavondmaandagavond
88 september september
kaliberkaliber
jannes

dinsdagdinsdagavondavond
99 september september
old ni-js
dj bacchiedj bacchie
spectaculaire lasershow

zondagzondagavondavond
beltrumse formatiebeltrumse formatie

aftershockaftershock
kliko drive-in / dj hosty

en diverse vermakelijkheden op de corsoroute

maandagavond
3 september
kaliber - erik
hulzebosch

volksfeest
bloemencorso

beltrum
zondag 

2 september
14.30 uur
bloemen
corso

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

Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde
Tel. (0544) 371323

e-mail: info@weevers-elna.nl


