Dinsdag 4 september 2007
69e jaargang no. 26

'Ondanks wisselvallige zomer, toch nog 44.000 bezoekers'

Timme Koster (bedrijfsleider/ badmeester)
zwembad 'In de Dennen'

gebeuren. Iemand wordt onwel, b.v.
hartklachten, dan wordt de AED ingeschakeld. Het apparaat wijst ons personeel dan de weg op het gebied van
‘wat te doen’, massage geven, hulpdiensten waarschuwen? etc. etc. Gelukkig hebben wij hier deze zomer
geen gebruik van hoeven te maken.
Even afkloppen’, zo zegt Timme Koster. Zondag 9 september wordt het bad
gesloten. Voor Timme Koster betekent
dat daarna nog een zestal weken in
touw om allerlei werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld onderhoud e.d. te verrichten en dan begin volgend jaar
weer volop aan de ( water ) bak!

Deze week
verschijnt

Timme Koster: 'springen maar' !

‘Ina, Jordi, Anna komen jullie even
naar deze kant, hier is nog een lekker
zonnetje, dan gaan we zo dadelijk vanaf hier duiken. Handen vooruit, naar
de grond kijken en ‘hopekee’, duiken!’. De jongens en meisjes laten het
zich geen twee keer zeggen, achter elkaar gaan ze aan de achterzijde van
het zwembad ‘In de Dennen’ het diepe
in. ‘Soraya, Nick prima gedaan hoor.
Michella wil je nog een ‘bommetje’
maken, springen maar’. Badmeester
Mirko Navarro heeft bij het zien van
het enthousiasme van de kinderen,
zelf ook duidelijk plezier in het geven
van zwemles. Als blijk van waardering
steekt hij bij iedere duik of sprong in
het water zijn duim omhoog en klinkt
het ‘goed gedaan hoor !’

Aan de overkant van het bad klapt
Timme Koster (bedrijfsleder annex
badmeester) luid en duidelijk in zijn
handen. Van alle kanten komen er jongens en meisjes naar hem toe. Zij weten het, de klok wijst elf uur en als
Timme dan in de handen klapt, begint onze zwemles. Timme begroet de
groep allerhartelijkst, ‘goede vakantie
gehad en ook nog gezwommen tijdens
de vakantie? Prachtig, dan springen
jullie nu achter elkaar in het water,
onder het kussen doorzwemmen,
naar de kant zwemmen en opnieuw’.
Terwijl de ouders van afstand de verrichtingen van de kroost volgen, luisteren de kinderen vol aandacht naar
hun badmeester. Ook hier is duidelijk
te zien, de ‘klik’ tussen de kinderen en
Timme.

Timme: ‘Je ziet het, deze week moet er
nog keihard gewerkt worden, want
aanstaande vrijdag 7 september en zaterdagmorgen 8 september worden de
laatste zwemexamens afgenomen. Op
vrijdag A,B en C en op zaterdagmorgen vinzwemmen, snorkelen, aquakids en survival. De jeugd kan vanaf 5
jarige leeftijd op zwemles. Gerekend
over het gehele seizoen hebben onge-

veer 200 kinderen een zwemdiploma
behaald. Circa 50 kinderen hebben
een gedeelte van de lessen gevolgd, of
ze zijn later dan de tweede week van
mei begonnen, of zij hebben vanwege
vakanties lessen gemist. Zij zullen volgend zomer afzwemmen. Wij laten
namelijk niets aan het toeval over, de
kinderen moeten het kunnen, wij geven absoluut geen ‘cadeautjes’ weg, zo
zegt Timme. In het Vordense zwembad zijn gedurende het gehele seizoen
vijf personen bezig met het geven van
zwemles. Mirko Navarro ( A kandidaten), Timme Koster ( A en het vinzwemmen), Ernst Jan Somsen en Kim
Slütter belasten zich met de opleiding
voor het diploma B en C. Joke Gudde
neemt het snorkelen, survival en
zwemvaardigheid voor haar rekening.
Lisette Dijkman haar terrein is ‘aquakids’.
De examens worden volgens de normen van de NPZ (Nationale Platform
Zwembaden) en de NRZ (Nationale
Raad Zwemdiploma’s) afgenomen.
Onze doelstelling is om een kind goed
te leren zwemmen en niet om ze zo
snel mogelijk een zwemdiploma te laten halen. Heeft een kind het diploma
A, dan kan het zich goed redden. Diploma B houdt in ‘zwemvaardig’ en C
betekent ‘zwemveilig’. Je moet het eigenlijk zo zien, jongens en meisjes die
in het bezit zijn van de diploma’ s A, B
en C, die kunnen bijvoorbeeld door de
ouders naar het zwembad worden gebracht en dan hoeven de ouders niet
te blijven. Sommige ouders denken
dat, wanneer mijn kind het A diploma
heeft behaald, ze zich wel alleen kunnen redden.
Niet dus, ik merk het ieder jaar weer.
Bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen op een willekeurige drukke dag
pikken wij er altijd wel een tiental kinderen uit die in het diepe zwemmen
en door de drukte in de problemen geraken. Soms liggen de ouders gewoon

een eind verder op de weide heerlijk
in het zonnetje. Dat kan natuurlijk
niet, al hebben kinderen het A- diploma, het blijft altijd oppassen, alert
zijn. We houden veel en goed toezicht,
op topdagen met minimaal 5 tot 10
personen. Wij zijn er ook best wel trots
op dat een regionale krant, wat betreft
het toezicht op het bad, ons met het
cijfer negen heeft gehonoreerd. Voor
het totale ‘zwemgebeuren’ in ‘In de
Dennen’ werd een cijfer acht gegeven’,
aldus Timme Koster.
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We hebben in feite helemaal niet over
de buitentemperatuur te klagen. Door
de beschutte ligging van ons bad,
rondom bomen (dennenbomen, red.)
is het hier aanmerkelijk warmer dan
elders. Dat scheelt wel een paar graden’, zo zegt Timme Koster. Hij schat
dat door de tijdelijke sluiting van de
zwembaden in Hengelo en Steenderen, daardoor een paar duizend bezoekers naar Vorden zijn uitgeweken. Ook
hebben een aantal kinderen uit Hengelo de afgelopen maanden in Vorden
zwemlessen gevolgd.
Met ingang van het afgelopen seizoen
heeft het Vordense zwembad de beschikking gekregen over een AED. (Automatische Externe Defibrilator). Timme Koster: ‘Dit apparaat meet bijvoorbeeld het hartritme. Mocht er bijvoorbeeld in- of rondom het zwembad wat
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Ondanks een zomer met weinig ‘hittegolven’ is men in het Vordense zwembad best tevreden over het bezoekersaantal van ruim 44.000. Timme: ‘ Vorig jaar waren dat er 70.000, maar
toen hadden we ook veel meer zomerse dagen. Dit jaar zijn er op de campings in Vorden en omgeving ook beduidend minder gasten en dat merk je
natuurlijk ook in het zwembad. Waar
ik trouwens wel teleurgesteld over
ben, verschijnt er soms een wolkje
voor de zon, voor veel mensen aanleiding om niet te gaan zwemmen.
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Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

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

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

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

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

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl
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Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
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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

ildenborch
ierakker

- KRANE BURG -

CH O D -

ERAKKER - L

DE -

EDLER -

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-
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Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.
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met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?
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Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze week
in Contact
26 KOOPZO

HE GELO GLD.

no
ember
november
Extra
koopavonden
wo / do
do
22 / 23
23 nov
nov

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
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• Wij moeten plaats maken voor de
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tegen scherpe prijzen!!
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26 nov
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Zie in het hart van Con

20%

KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE

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

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

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

10% korting

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

op o nze G EHELE co ectie SCHOENE en LAARZEN

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

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

midden in het

hart van Bronckhorst
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€ 75,-€ 20,-€ 49,--

2 OOR € 125,-2 OOR € 35,-2 OOR € 75,--

€ 35.--

2 OOR € 50.--

Oud Vorden

LANGELER MODE ER STRAAT 11
7255 CB HE GELO GLD 0575-461235
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E I N D E L I J K !

CHEVROLET

EPICA

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

LDE BORCH - DELDE

Passage

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.
Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.
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www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
liënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PCOB lezing over de
Achterhoek
Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.
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T'SHIRTS NU

€ 75,-€ 20,--
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€ 49,-€ 35.--
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LA GELER ODE KER STRAAT 11
7255 CB HE GELO GLD 0575-461235

www.konijnenbult.nl

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!
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Waliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
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gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

Oud Vorden

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

Zie in het hart van Contact

20%

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

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

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

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

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

WEEKBLAD VOOR VORDE

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze week
in Contact
26 KOOPZONDAG
HENGELO GLD.

Extra
koopavonden
wo / do
22 / 23 nov

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

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

20%

KORTING
OP GEHELE
**
COLLECTIE
COLLECTIE

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

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

O P G E L E T

10%

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

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU

€ 75,--

T'SHIRTS NU

2 VOOR € 125,--

€ 20,--

BROEKEN NU

2 VOOR € 35,--

€ 49,--

PULLOVERS NU

2 VOOR € 75,--

€ 35.--

2 VOOR € 50.--
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Verkoop kleedjes bij de Welfare
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

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

Nu
ook op Internet!

11.00–17.00 uur

november

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

S I N T

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

Hèt kadoboek
E I N D E L I J K !

CHEVROLET

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

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.
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Werken doe je bij:

Dus kijk snel op www.contact.nl

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

Mitra Slijterij:
Sander Pardijs
Dorpsstraat 16
7251 BB Vorden
0575 554264

Gld.nieuws
Open Huis
08-09-07
Kijk op de provinciepagina

Provincie Gelderland,
dichterbij dan je denkt

geldig t/m
15 september 2007

Hurry-up naar de bakker
voor een lekker hapje

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Zondag 9 september 10.00 uur ds. J. Kool, bevestiging
ambtsdragers.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 9 september 10.00 uur ds. D. Westerneng, startdienst;
19.00 uur ds. D. Westerneng.

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

R.K. Kerk Vorden
Zondag 9 september 10.00 uur Viering.

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

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 8 september 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor.
Zondag 9 september 10.00 uur woord- en communieviering,
herenkoor.

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

Tandarts
8/9 september J.H.H. de Lange, Lochem tel. (0573) 25 43 57.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 september 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes
Startzondag.

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

Brandweer, tel. 112
Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres:
Dr. Gasthuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.
Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die niet
brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een
rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.
Ambulance
Tel. 112.
De Graafschap Dierenartsen
Tel. (0575) 58 78 80. Voor openingstijden en overige informatie kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl
Pedicure
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht
bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag 13.3017.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
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 en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05,
openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur.
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij:
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steunpunt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail info@portaalwegwijzer.nl
Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.
Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT
Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van
VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.
Artsenpraktijk HOMEOPATHIE
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en
acute klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur,
zondags telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en
mobiel (06) 13 80 17 29.

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

VLAAI V/D WEEK
 Afslanken, meer energie: drie keuzes! Doe gratis
voedingsanalyse + test. Bel
Jerna Bruggink 0575-463205.
 Bridge leren? De vervolgcursus voor beginners start
op 11 september. Gegeven
door gediplomeerd docent.
Inlichtingen: J. Post. Tel.
0575-555884.
 Leer (beter) bridgen.
Beginnerscursus start 19
september; opfriscursus start
20 september; afspeelcursus
20 september. Nicolette Loven
en Harry Garsen, gediplomeerde bridgedocenten. Aanmelden (0575) 52 22 75.
 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.

Cursusprogramma
2007-2008 van Kunstkring
Ruurlo: kijk op www.kunst
kringruurlo.nl of vraag het
aan: 0573-453090 of 451599.
Schilderen, tekenen, photoshop elements, koken, patchwork, speksteen bewerken,
boetseren, borduren, etc. 13
September 14.00 uur, Kulturhus: Demonstratie / Proefles
Pentekenen. Info en opgave:
Anneke Bouwmeester, 0573 451784.
 Schilder- en Tekencursussen van Bertje van Delden
starten eind september. Meer
informatie: (0575) 51 69 63 of
www.atelierhetgroenepaard.nl

• Sinaasappel-bavaroisevlaai

6,25

€

6-8 pers.

DINSDAG = BROODDAG

• 3 fijn volkoren

4,25

€

WEEKEND-AANBIEDINGEN

• Appel-kaneel-smultaart
met appels van nieuwe oogst

5,95

€

• 3 meergranenbroden
keuze uit diverse soorten

 Zondag 19 augustus jl.
ben ik mijn gouden schakel
armband verloren met 4
bedeltjes eraan met de naam
Marsja en de namen Willy
en Bert en een sterrebeeld
vissen en stier. Telefoon 0575
- 55 28 97.
 Lekker in uw vel? Herbalife
uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32
66 69.
 Krielkippen te koop à
€ 3,- per stuk. Tel. 0575 521628.
 Nordic Walking cursussen
en loopgroepen. Bel (0575)
46 36 03 of www.vitalnowa.nl

€

5,95

G ENGELSE LESSEN.
Ervaren docent Engels begint
in september met cursussen
voor beginners en gevorderden, zowel privé als in kleine
groepen (max. 4 personen).
Ook scholieren kunnen hiervan zeker profijt trekken. De
lessen kunnen eventueel bij
de studenten thuis of bij de
leraar worden gegeven. Tel.
(0575) 55 66 43.

 Cursus Mandala tekenen
begint in de derde week van
september. Rian Drok 0575 542937.

 Ouder echtpaar zoekt
klein stukje pachtgrond in
natuurgebied Achterhoek om
blokhut te bouwen. Zimmermann 0575 - 526732.
 Antilliaanse muziek met
trio Tamicos in Kulturhus
Ruurlo op 9 sept. 15.00 uur.
Entree € 10,- v.a. 14.30 uur
a.d. zaal en kunstkringruurlo
@hetnet.nl
 Paardenpension Rouwenhorst gefeliciteerd met
de opening! Aloë vera producten Warnsveld, Jannie
Nijkamp tel. 0575 - 521316.
 Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en
betaalt à contant. Tel. (0543)
45 13 11.
 Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Rechtstreeks verkoop vanuit magazijn, vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen, kijken na tel.
afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.
 RUN2DAY Runners
Vorden. Beginners 18.30 uur
gevorderden 19.45 uur. Iedere
donderdagavond. Vertrek vanaf
Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.
 Te koop: Kippen aan
de leg. Goossens, tel. (0575)
46 16 70 of 46 37 43. Alleen
op afspraak.
 Veiling commissie Vorden
vraagt goederen voor de te
houden Veiling, Pleinmarkt en
Boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
tel.nr. 55 14 86 en 55 17 87.
 Misschien zijn onze
fietsen (Gazelle, Mondeo,
fietstassen) alleen maar
“geleend” door het dievenpak dat de Almenseweg
vorige week bezocht. Heeft u
ze ergens zien staan? Tel:
0575 - 554010.

Het goedkoopste adres voor het vullen
van uw inkt cartridge bij U in de buurt.
Wij vullen al vanaf € 3,00.
Inleveradres inkt cartridge: Engelbertsstraat 7, 7207 JG Zutphen
Telefoon: 0575-528747 • Emailadres: info@cartridgevullen.com
Als U de cartridge brengt kunnen wij ze goed en goedkoop vullen.

Dagmenu’s
5 t/m 11 september 2007

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

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

Woensdag 5 september
Champignonsoep / Spies Hawaï, kip met ananas,
knoflooksaus, rijst en rauwkostsalade.
Donderdag 6 september
Karbonade de Rotonde met aardappelen en groente /
tiramisu met slagroom
Vrijdag 7 september
Tomatensoep / Weense vis met aardappelsalade en
groente
Zaterdag 8 september (alleen ophalen)
Hollandse biefstuk met champignonsaus, aardappelen en groente / IJs met slagroom
Maandag 10 september
Gesloten.
Dinsdag 11 september
Wiener Schnitzel met frieten 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

Wij willen iedereen bedanken voor de vele
felicitaties, cadeaus en kaarten die wij mochten
ontvangen bij ons 40 jarig huwelijk

Henk en Annie
Arentsen - Wolsheimer
Ruurlo, augustus 2007

✝

“Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
En het laatste beetje is nu op”……..

Samen met, en te midden van kinderen en kleinkinderen hebben wij in alle rust afscheid genomen van
onze geliefde vader en opa

1 september 2000

1 september 2007

Henk Peters
Jij bent gekomen om te blijven.
Jouw dood kondigde de winter aan.
De aarde had zich al klaargemaakt
om naar buiten te komen.
Het verleden en het heden verloren
zich in een herfststemming.
Wat was wil losgelaten worden,
als vruchtbare humus die dampt
en zich voorneemt om nieuwe vruchten te dragen.
Er is niets meer te verliezen,
niets dat verloren gaat.
Doorgaan is hervinden,
terugwinnen, heropbouwen,
inzien dat, als we worden wie we zijn,
als we de ander voorbij zijn,
we gekomen zijn om te blijven voor altijd.
Guido Caerts

"EL ENCUENTRO"

“Megalekker”

- cursussen SPAANS
les in kleine groepen of privé,
- start reguliere cursussen:
half september
- gratis proeflessen: 6/0 sept.
ook:
- Nederlands voor
Spaanstaligen
- (beëdigde) vertalingen:
Spaans/Nederlands en
Nederlands/Spaans

Voor alle gehaktliefhebbers hebben wij een
verrassende gehaktbal gemaakt. 100% Varkensvlees,
stukjes kaas en extra groot gedraaid. De Megabal.
Dus niet om mee te voetballen of te tennissen,
maar om lekker te smullen. Megalekker te smullen!
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Vordensebinnenweg 19
7231 BB Warnsveld
www.el-encuentro.nl
emilia@el-encuentro.nl
0575-571946

Vleeswarenkoopje

ETJ-Witgoedservice

Gebraden kipfilet +
gebraden rosbief

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

2 x 100 gram samen voor

€

2.98

Special

Theodoor Johan Michels

op de leeftijd van 83 jaar.
Peter en Gerreke
Pim en Vera
Jaap en Susan
Marita en Rob
Maartje en Erik, Tieme
Hanneke en Tom

Langs deze weg willen wij u allen bedanken voor
de bloemen, kaarten, mails, bezoekjes en vele
andere blijken van medeleven die wij van u
mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma

Iets te vieren?
of een belangrijke
mededeling?

Dirkje Janna Oldenhave-Dikkeboer
Uw belangstelling is voor ons een grote steun. Wij
zullen Jans blijven missen en haar in onze herinnering houden als iemand die bij velen geliefd was.
Kinderen en kleinkinderen

Dorien en Jan
Luuk
Merel
Linde
Ronald en Willy
Wout
Ellen
30 augustus 2007
Hengelo Gld., St. Michielstraat 21
Correspondentieadres: Fokkinkweg 25, 7255 AJ
Hengelo Gld.
De begrafenis heeft op dinsdag 4 september op het
Parochiekerkhof te Hengelo Gld. plaatsgevonden.

Vorden, september 2007

DANKBETUIGING
Voor uw belangstelling en deelneming die u toonde
na het overlijden van mijn lieve man, broer, zwager
en oom

Albert Jan Eggink

Uit aller naam:
A. Eggink-Kraassenberg

POS T E RrS

Hengelo Gld., september 2007

Fredrik Toevank

Karin Wentink

Frits

Hondenopvoeding

weduwnaar van Reina Wilhelmina Teunissen
op de leeftijd van 85 jaar.

• puppycursus voor pups v.a. 8 weken
op zaterdagmiddag
• vervolgcursussen op elk niveau en
voor elke leeftijd, zowel op de avond
als overdag
• individuele begeleiding bij
probleemgedrag

Deventer : Gerry Toevank
Ulft : Hans en Annie Toevank – Kemperman
Hoorn : Desirée en Wim Borghols – Toevank
Borculo : Reinold en Ria Toevank – Roekevisch

In oktober is er weer een
VUURWERKTRAINING
voor angstige honden of
om angst te helpen voorkomen. Ik werk altijd met
kleine groepjes en veel
persoonlijke aandacht.

Kipfilet

€

4 enkele

€

2.25
5.00

4 stuks

€

5.00

500 gram

€

2.49

Keurslagerkoopje

Megabal
Maaltijdidee

Rundvleessalade

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
sinds 1908

Al bijna 100 jaar vakmanschap!
Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

full-colou

Na een welbesteed leven is rustig van ons heengegaan

100 gram

Kookidee

Vraag naar onze vele
mogelijkheden

zeg ik u allen hartelijk dank.

Eerbeek : Freek en Ineke Toevank – Siebelink

Medaillon au
champignon

Aanbiedingen geldig van 3 september t/m 8 september 2007

sinds 22 december 1992 weduwnaar van
Johanna Bernardina van de Weer

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

ze knallen
er uit en
de prijs zal u
meevallen

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

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

www.karinwentink.nl
Ruurloseweg 40, Zelhem (Wolfersveen)
Tel. (0314) 625183 /(06) 25 10 33 12

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



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

Klein- en achterkleinkinderen
Ruurlo, 1 september 2007
Gerrit Sprokkereefstraat 2
Correspondentieadres:
Leharstraat 19
6961 BL Eerbeek

Uw uitvaart in vertrouwde handen!
Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u woont
of verzekerd bent!

Er is gelegenheid om afscheid van Frits te nemen
en ons te condoleren op woensdag 5 september
van 19.00 tot 19.30 uur in de Sprankel, Domineesteeg 12 te Ruurlo.
De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op donderdag 6 september
om 13.45 uur in de aula van crematorium Slangenburg, Nutselaer 4 te Doetinchem.
Voor aanvang van de plechtigheid is hier eveneens
van 13.20 tot 13.40 uur gelegenheid tot afscheid
nemen.
Na afloop kunt u ons condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

Vraag naar onze
vele mogelijkheden

Vordense Apotheek
dr ukkerij Weevers

Tel. 0575 - 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

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

Uw uitvaartleiders:

J. Eppink
Steenderen

A. Ruiterkamp
Almen

website: www.eppinkruiterkamp.nl
e-mail: uitvaart@eppinkruiterkamp.nl
Bronkhorsterweg 1a, 7221 AA Steenderen

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

Wij gaan verbouwen van 10 september
tot en met 21 september aanstaande.
Gedurende deze weken blijft de apotheek
gewoon geopend.
Om u ook tijdens die periode goed van dienst
te kunnen zijn, verzoeken wij onze klanten om
de geneesmiddelen ruim op tijd te bestellen.
Het liefst vóór 6 september. Zo bezorgen wij u
zo min mogelijk overlast en kunnen we u tussen de bouwwerkzaamheden door toch de
aandacht geven die u van ons gewend bent.
Wij danken u voor uw medewerking en begrip.
Medewerkers Vordense Apotheek

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

Open Tuin Dagen bij
hoveniersbedrijf Gebr. Arends
Tuinmarkt maakt bezichtiging nieuwe modeltuinen compleet

Zwemverbod voor ijsselstrand
bij doesburg door blauwalg
De provincie heeft een zwemverbod ingesteld voor het IJsselstrand
in Doesburg omdat er giftige blauwalgen in het water zitten.
Afgelopen dinsdag trof Rijkswaterstaat tijdens de zwemwatercon-trole
blauwalgen aan. Vandaag bleek na onderzoek dat de blauwalgen giftig zijn.

Hierdoor is het niet langer verantwoord om in dit water te zwemmen.
Blauwalgen kunnen onder andere
huid-klachten of maag-darmklachten
veroorzaken.
Klachten over het zwemwater kunnen
worden gemeld bij het provinciale
Milieu- en Klachtencen-trum (MKIC),
tel. (026) 359 9999.

Partners voor de gemeente Bronckhorst
Vorige week donderdag was het zover! Er werden door Auto Ridderhof in Hengelo Gld. 7 Peugeots
Partner geleverd aan de gemeente
Bronckhorst.
Een deel van het wagenpark van de afdeling Openbare Werken van de gemeente Bronckhorst was aan vervanging toe. Bij aanbesteding door de gemeente werd, op basis van verscheidene offertes, uiteindelijk voor Auto Ridderhof gekozen om onder andere 7
Peugeots Partner te leveren. In de overeenkomst is ook het totale onderhoud
gedurende het gebruik opgenomen.
Deze Peugeots Partners, die allemaal

zijn voorzien van een zeer zuinige 1,6
liter turbodieselmotor, zijn door Auto
Ridderhof speciaal aangepast voor de
specifieke werkzaamheden van de gemeente. Zo zijn de auto’s onder andere
voorzien van een zwaailichtbalk, vloeren zijwandbeplating, reflectiebelettering en een carkit.
De kleurstelling van de auto’s stemt
overeen met het overige grootste deel
van het wagenpark dat ook wit is en
eveneens opnieuw is beletterd in de
nieuwe huisstijl van de gemeente. Later dit jaar zullen door Auto Ridderhof
nog een aantal andere auto’s aan de
gemeente worden geleverd waaronder
de Peugeot Boxer.

Open dag bij sportcentrum AeroFitt
Jan (links) en Arnold Arends: "Tuinliefhebbers zijn op onze Open Tuin Dagen echt een dagje uit!"
Hoveniersbedrijf Gebr. Arends in Wichmond houdt op zaterdag 15 en zondag 16 september Open Tuin Dagen. Aanleiding is de afronding van de
nieuwbouw en de aanleg van de nieuwe modeltuinen die te bezichtigen
zijn. Daarnaast wordt er op beide dagen een tuinmarkt gehouden met onder andere de verkoop van vaste planten, houten tuinmeubelen, jacuzzi's
en ornamenten.
Het is inmiddels 18 jaar geleden dat de
broers Arnold en Jan Arends in Wichmond een eigen hoveniersbedrijf begonnen. Daarna is het hard gegaan.
Gebr. Arends heeft inmiddels 18 vakbekwame hoveniers in dienst en heeft
in de hele regio een uitstekende naam
opgebouwd. Omdat het bedrijf uit
haar jasje was gegroeid, werd drie jaar
geleden op het achterterrein in Wichmond een nieuwe opslagloods gebouwd en vorig jaar werd het nieuwe
kantoor in gebruik genomen. "Rondom de nieuwe panden hebben we verschillende nieuwe modeltuinen aangelegd", vertelt Arnold. "De opening
van onze nieuwe opslagloods en kantoor hebben we bewust een jaar uitgesteld omdat we deze in een omgeving
willen laten zien die helemaal af is."
En daar heeft hij niets teveel mee gezegd. De nieuwe tuinen bieden voor

elk wat wils. Van rond romantisch tot
modern strak. Daarnaast zijn op zaterdag 15 en zondag 16 september ook de
reeds bestaande modeltuinen van
Gebr. Arends te bezichtingen. Zo is er
op het voorterrein een natuurlijke vijver aangelegd, loopt er een pad langs
het water dat uitkomt bij een houten
brug en is er een Japanse tuin. Bij de
entree krijgen alle bezoekers een plattegrond met een routebeschrijving zodat ze niets hoeven te missen.
TUINMARKT
Naast de bezichtiging van nieuwe opslagloods, het kantoor en de modeltuinen wordt er op het achterterrein een
gezellige tuinmarkt gehouden met
ruim twintig deelnemende bedrijven.
"Voor tuinliefhebbers is het echt een
dagje uit", legt Jan uit. "Het aanbod is
heel divers. Van een rozenkwekerij tot

een wijnhuis, van glasblazen tot pottenbakken en van ambachtelijk timmerwerk tot een boomspecialist." Ook het
personeel van Gebr. Arends zal in makkelijk te herkennen bedrijfskleding
aanwezig zijn om tuinadviezen te geven. De muziek en de catering maken
de tuinmarkt compleet en ook voor de
kinderen zijn er diverse attracties.
GRATIS ENTREE
De openingstijden van de Open Tuin
Dagen zijn op zaterdag 15 september
van 10.00 tot 18.00 uur en op zondag
16 september van 10.00 tot 17.00 uur.
De entree is gratis en er is voldoende
parkeergelegenheid. Voor meer informatie kunt u terecht op www.gebrarends.nl. Het hoveniersbedrijf is gevestigd aan de Lankhorsterstraat 25a
in Wichmond (aan de doorgaande
weg tussen Wichmond en Hengelo).

Zondag 9 september is er bij sportcentrum AeroFitt een Open Dag.
Van 10.00 tot 16.00 uur zijn er verschillende demonstaties en kunnen bezoekers kennismaken met
diverse fitness activiteiten en toestellen.
Op de Open Dag wordt ook gestart
met een nieuwe activiteit: Quick Fitt,
de 30 minuten workout! Quick Fitt is

een trainingsmethode waarbij je in 30
minuten effectief traint. In een aparte
ruimte werk je op een gemakkelijke
manier aan een gezond lichaam.
Quick Fitt is voor iedereen. Daarnaast
zijn er ook uren voor vrouwen en 50plussers. Kom nu mee doen aan Quick
Fitt en haal het beste uit jezelf! Verder
is er ondermeer een actie als u nu
start met een SlimFitt abonnement.
De eerste maand is dan gratis!

VRTC De Achtkastelenrijders
De VRTC De Achtkastelenrijders organiseert zondag 9 september een
mountainbike- najaarstocht.
De tocht is bedoeld om alvast te wennen aan het nieuwe seizoen. Het parcours bestaat uit een combinatie van
zandpaden en harde wegen, afgewis-

seld met technische stukken. De deelnemers kunnen kiezen uit 3 afstanden:
30, 45 of 60 km. De start is tussen 8.30
en 10.00 uur vanaf Strada Sports aan de
Overweg 16. Gezien de te verwachten
belangstelling is er parkeergelegenheid
op het industrieterrein Werkveld. Dit
terrein wordt met borden aangegeven.

Vordens touwtrekkers kampioen

Groots Lichtenvoords bloemencorso zondag 9 september
De rijdende bloemenvoorstelling
kan beginnen: AKTIE!
De kleurenexplosie van dahlia's, frivole vormen geaccentueerd met theatrale verschijningen maken het Lichtenvoordse bloemencorso tot een grote
belevenis. Het bekijken van de rijdende voorstelling is een prachtige ervaring. En als dit voor de duizenden toeschouwers een blijvende herinnering
is dan is dit een opsteker voor de producenten en de acteurs ervan: het scala corsobouwers, het selecte groepje
van ontwerpers en de acterende figuranten. Het Lichtenvoordse bloemencorso is een vooruitstrevend en biedt
toeschouwers elk jaar weer nieuwe
verrassingen.
Op zondag 9 september trekt het jaarlijkse bloemencorso weer door Lichtenvoorde. In totaal doen er meer dan
50 wagens mee waarvan 21 grote wagens. Afmetingen van 30 meter zijn
niet langer een uitzondering meer. In
totaal zijn er in de laatste dagen 3 miljoen dahlia's verwerkt.
Het Lichtenvoordse bloemencorso is
het op één na grootste corso van de
wereld dat als een spelende live-film

aan het oog voorbij gaat. De rijdende
voorstelling is een professionele bespiegeling over de beeldende kunst
met honderdduizenden dahlia's in
combinatie met een enorme dynamische presentatie met muziek en figuranten.
De route van het corso is 2,5 kilometer lang en is gemarkeerd door vlaggetjes aan de lantaarnpalen. Het corso
begint om 14.00 uur en begint bij de
kruising Bentinckstraat-Varsseveldseweg. Daarna trekt het corso langs het
gemeentehuis via Esstraat, Richterslaan, Aaltenseweg, Tongerlosestraat,
Rode van Heekerenstraat en Bronkhorststraat naar het tentoonstellingsterrein op het greffelterrein achter De
Swite aan Ds, Van Krevelenstraat. Vanaf 16.30 uur kunnen de corsowagens
daar bekeken worden.
Voordat het bloemencorso begint zorgen uitlopende artiesten ervoor dat
bezoekers langs de route geen moment vervelen. De kermis is zondag
open.
Lichtenvoorde verwelkomt zondag 9
september ruim 40.000 bezoekers. Parkeren kan bij de N18-afslag Zieuwent/
Lichtenvoorde en de Aaltenseweg.

Staand van links naar rechts; Bennie Harmsen, Wim Roenhorst, Bert Looman, Jan Groot Wassink. Gehurkt van links naar rechts; Richard
Berendsen, Gertjan Vliem, Arnold Winkels, Guus Hummelink, Gerrit Bruil
Het Vordense touwtrekteam tot 680
kg is dit deizoen in de klasse B kapi-

oen geworden. Het combinatie team
van Vorden en Oosterwijk tot 720 kg is

3e geworden.

september

Activiteiten
De maand september is weer aangebroken en
dat betekent dat allerlei activiteiten, weer van
start gaan:

Meer Bewegen voor Ouderen
Alle groepen gaan door volgens het bestaande
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 Dorpscentrum: 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 18.00 tot 19.30 uur Volksdansen.:
Bij al deze activiteiten kunt u vrijblijvend een
kijkje gaan nemen en als het u bevalt, kunt u
zich ter plaatse aanmelden. Bij alle groepen is
plaats voor nieuwe leden.
Meer Bewegen in het water:
Er is ook een mogelijkheid om deel te nemen
aan meer bewegen in water. Er zijn drie groepen, op maandagmiddag 2 groepen en op de
woensdagmiddag 1 groep, die onder deskundige leiding zwemmen in het verwarmde
zwembad van fysiotherapeut Jansen v.d. Berg
aan de Christinalaan in Vorden.
Om hieraan deel te nemen moet u zich melden bij Welzijn Ouderen. De kosten bedragen
€ 112,20 per seizoen. Voor het zwemmen is
deelname voor nieuwe leden beperkt.
Meer informatie over bovenstaande activiteiten is verkrijgbaar bij Welzijn Ouderen,
tel. 0575-553405.

Hobby-en
Op 3 september is de hobbyclub weer van start
gegaan. Maandag- woensdag- en donderdagmorgen kunnen hobbyisten van 9.00 tot 12.00
uur terecht in het Dorpscentrum.
De kosten bedragen € 1,50 per ochtend incl.
koffie of thee. De kosten van gebruikt materiaal zijn voor eigen rekening.
Heeft u thuis weinig ruimte of helemaal geen
plaats, of heeft u niet het juiste gereedschap?
Dan is de Hobbyclub 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 geven met een leuke bezigheid.
Alleen of samen kan een hobby worden uitgeoefend. Er wordt gedaan aan houtbewerking,
maar ook andere hobby's kunnen worden uitgevoerd. We hebben een fijne ruimte tot onze
beschikking, voorzien van goed handgereedschap en machines. Met name: een cirkelzaagmachine, een lintzaagmachine, vlakbankje
etc. Ook is er leiding aanwezig om u (indien u
dat wenst) technisch te adviseren en te ondersteunen. 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.
U kunt zich nog opgeven voor de Computercursus Word en Windows en Internet tot 10

september. Verschillende mensen hebben via
Welzijn Ouderen al een beginners cursus gevolgd.
Voor die mensen blijft de mogelijkheid ook de
cursus Word/Windows, 8 lessen van 1.5 uur en
Internet 5 lessen van 1.5 uur te volgen.
Word en Windows
Er zijn verschillende versies van Word (o.a.
2000, 2002, 2003, en 2007).
In deze cursus staat Word 2003 centraal. Daar
waar nodig zullen de verschillen met andere
Word versies door de docent worden toegelicht.
Windows:
Bestandsbeheer, bestand bewaren, opvragen
(terugvinden) verwijderen, kopiëren en overige onderwerpen om goed gebruik te maken
van Word.
Word:
Starten en beëindigen van het programma,
maken van een tekst en bewaren, eenvoudig
terugvinden (opvragen), tekst- en regelopmaak, tekst verplaatsen en kopiëren, printen
en spellingcontrole.
De cursus Word/Windows start bij voldoende
deelname op donderdagmorgen 20 september
vanaf 9.00 uur. Kosten: 8 lessen van 1,5 uur
€ 89,50.
Internet, E-mail en veilig P.C. gebruik
In 5 lessen van 1.5 uur leert u het volgende:
Wat Internet is en hoe het werkt, informatie
zoeken via Internet, berichten versturen en
ontvangen (E-mail) wat is nodig om thuis internet te kunnen gebruiken.
Windows Live- Messenger, welke gevaren
wachten u in de wereld van internet en e-mail
en wat te doen om u hiervoor te beschermen.
Terminologie: virussen, wormen, hoax, spam,
etc. Uitleg installatie firewall, anti-virus progamma, etc.
Veilig downloaden van het internet.
Kosten: € 79,50. De cursus start op donderdagmorgen of middag 20 september.
Aantal deelnemers: minimaal 7, maximaal 10
personen.
Opgave voor 10 september bij Welzijn Ouderen, tel. 0575-553405.

Rijvaardigheidsritten
Ook voor de rijvaardigheidsritten kunt zich
nog opgeven tot uiterlijk 10 september bij Welzijn Ouderen in Vorden. tel. 0575-553405.
In de gemeente Bronckhorst organiseren de
Welzijnsorganisaties voor Ouderen met de
Ouderenbonden in samenwerking met Veilig
Verkeer Nederland (VVN) weer de jaarlijkse
rijvaardigheidsritten voor mensen van 50 jaar
en ouder. Zij worden gehouden in Vorden op
25 september in het Dorpscentrum. Inwoners
van de gemeente Bronckhorst kunnen zich
voor deze rijvaardigheidsrit inschrijven bij
Welzijn Ouderen in Vorden, Nieuwstad 32, tel.
0575-553405.
De rijvaardigheidsrit is bedoeld om ouderen
inzicht te geven in het eigen verkeersgedrag
en vrijblijvend adviezen te krijgen over eventuele verbeteringen in het rijgedrag.
In een ontspannen sfeer gaan de rij-instructeurs met de deelnemers, die zich voor deze rit
hebben opgegeven, ongeveer een half uur rij-

den in hun eigen auto.
Het gaat daarbij niet om een examen of test.
Aansluitend kunnen deelnemers een oog en
reactietest doen. Ook is er een theoretisch gedeelte in het programma opgenomen om de
kennis over verkeersregels en verkeersborden
op te vijzelen. Dit gedeelte wordt verzorgd
door Veilig Verkeer Nederland. (VVN)
De rijvaardigheidsrit 50+ is kortom een gevarieerde bijeenkomst waarin vele aspecten van
verkeersveiligheid aan bod komen.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen
kunt u de voorkeur aangeven voor de ochtend
of de middag. De kosten bedragen € 12,50.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de
coördinator van Welzijn Ouderen Vorden,
Louise van Uden-Te Woerd, tel. 0575-553405.

Informatief Huisbezoek.
De huisbezoeken voor de doelgroep 80 jaar
worden dit jaar niet in het najaar gehouden,
maar worden verplaatst naar het voorjaar
2008. De doelgroep ontvangt dan een brief van
Welzijn Ouderen met een antwoordformulier,
die via de gemeente Bronckhorst worden verstuurd.
Senioren die jonger of ouder zijn dan deze
doelgroep, die ook bezocht willen worden,
kunnen zich rechtstreeks melden bij Welzijn
Ouderen Vorden, tel. 553405.
Het doel van deze huisbezoeken is om de ouderen te informeren over de mogelijkheden
van voorzieningen en activiteiten die er voor
hen zijn en waar indien nodig gebruik van
kan worden gemaakt.

Progamma: mantelzorgsalon?
De mantelzorgsalon Bronckhorst start weer
op 11 september.
Deze middag komt een diabetesverpleegkundige van Sensire over de ziekte, de hulpmiddelen en hulpverleners vertellen en is georganiseerd door de VIT Oost- Gelderland, initiatiefnemer van de mantelzorgsalon en bestemd
voor alle mantelzorgers in de gemeente
Bronckhorst. Ontvangst vanaf 13.30 uur. Ontspanning, ontmoeting en ondersteuning zijn
zaken die centraal staan. Mantelzorgsalon
Bronchorst is gevestigd in Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo.

Rijbewijskeuring 70+
via Ouderenbonden in Vorden
Voor wie 70 jaar is of ouder moet zich voor een
nieuw rijbewijs 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: 29 september a.s.In woonzorgcentrum de Wehme.

Themabijeenkomst
Eenzaamheid
Welzijn Ouderen is in samenwerking met an-

dere organisaties bezig een themabijeenkomst
voor te bereiden over EENZAAMHEID.
Op donderdagmiddag 11 oktober 's middags
in het Dorpscentrum zullen diverse
deskundigen aanwezig zijn om het probleem
toe te lichten. Tevens worden handreikingen,
nuttige tips en ideeën gegeven aan bestuurders, vrijwilligers en zorgverleners, die vanuit
diverse instellingen en organisaties te maken
kunnen krijgen en of hebben met Eenzaamheid bij hun zorgontvangers.
Op 22 mei is er een themamiddag geweest
waarin diverse instellingen/organisaties hierover de nodige informatie hebben ontvangen
via sheets en zij hebben de mogelijkheid gehad om suggesties te kunnen aandragen.
Er is behoefte aan informatie en/of handleiding hoe om te gaan met deze problematiek.
Ook is gevraagd naar een sociale kaart waar
men mensen met een hulpvraag naar toe kan
verwijzen.
Deze instellingen en organisaties ontvangen
t.z.t. een uitnodiging met het programma en
worden gevraagd hun achterban m.n. de uitvoerenden in de thuisbegeleiding/zorg, vrijwilligers die te maken hebben of te maken kunnen krijgen met deze problematiek te informeren en te stimuleren naar deze bijeenkomst te gaan.
De bedoeling is dat er na 11 oktober een vervolgtraject in werking wordt gezet.
Ontvangt u geen uitnodiging en u bent gelnteresseerd, dan bent u van harte welkom.
Noteert U dan alvast 11 oktober a.s.
Meer informatie volgt t.z.t. in Contact en /of
via de organisatie waarvoor U actief bent als
vrijwilliger en regelmatig huisbezoeken doet.
Heeft u nu al vragen dan kunt u terecht bij
Louise van Uden , coordinator welzijn Ouderen Vorden.

Financieel extraatje voor
kleine groep mantelzorgers

Het kabinet heeft besloten om de inzet van
mantelzorgers te belonen. In 2007 ontvangen
mantelzorgers een tegemoetkoming van ¤
250,- De mantelzorger ontvangt deze vergoeding als hij of zij iemand verzorgt die ernstig
gehandicapt is, intensieve of langdurige zorg
nodig heeft of zorgafhankelijk is.

Voorwaarde
Er geldt wel een voorwaarde: degene die mantelzorg ontvangt, moet een indicatie hebben
voor AWBZ-zorg. Deze AWBZ-indicatie moet
minimaal zes maanden gelden en zijn afgegeven door het CIZ; centrum indicatiestelling
zorg na 1 april 2007. Op het indicatiebesluit
moet tevens staan dat er mantelzorg wordt geleverd. Per zorgvrager wordt maximaal één
keer per jaar voor één mantelzorger een uitkering van maximaal € 250,- verstrekt.
Het plan is dat de Sociale Verzekeringsbank
het bedrag uitbetaald. De zorgvrager heeft, als
het goed is, inmiddels een formulier ontvangen waarop men kan aangeven wie van de
mantelzorgers het bedrag ontvangt. Zorgvragers hoeven zelf geen actie te ondernemen om
ervoor te zorgen dat hun mantelzorger voor
dit extraatje in aanmerking komt.

Yogalessen in het Dorpscentrum

Laatste toeristenconcert Dorpskerk

Op dinsdagavond 11 september starten de yogalessen in het Dorpscentrum. De lessen zijn een rustpunt in het drukke leven. De yogalessen
kunnen door jong en oud gevolgd worden en zijn niet prestatiegericht.

Het laatste concert in de Dorpskerk van Vorden op donderdagmiddag
aanstaande heeft een speciaal karakter. Mathijs Kraan neemt de bekende
organiste Elske te Lindert mee niet om ook orgel te spelen maar zij zingt
namelijk tijdens dit concert.

De gevarieerde yogaoefeningen maken het lichaam soepeler en sterker.
Veel klachten nemen hierdoor af of
verdwijnen. De oefeningen worden in
een rustig tempo met aandacht uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat lichaam en
geest helemaal ontspannen.
Ook leren we tijdens de beoefening
voelen waar voor ons de grens ligt en
dit te respecteren. Een vaardigheid die

we ook in het dagelijks leven goed
kunnen gebruiken. Hoe vaak gebeurt
het niet dat we in werk en gezin zo bezig zijn om het de ander naar de zin te
maken, dat we onzelf voorbij lopen.
Yoga maakt dat we bewuster leven en
bewuster kiezen, waardoor we een tevredener mens worden. Informatie:
Gerjannie van de Weg, tel. 0575572157 of mail naar:
gerjannievandeweg@hetnet.nl

Mathijs Kraan heeft een drietal gedichten van Henri Grijsman (19502000) getoonzet en de teksten hiervan
worden door Elske te Lindert bij het
orgel gezongen.
Zij sluiten hiermee dit concert en de
consertserie van een negental toeristenconcerten op het Lohmanorgel af.
Mathijs Kraan begint met het Praeludium in d-moll van Buxtehude en met

"Von Gott will ich nicht lassen". Hierna van Bach de Fantasia und Fuge cmoll, van Jean Langlais de Prelude à la
messe "Orbis Factor". Dan van Micheelsen de Passacaglia uit "Das Holsteinische Orgelbüchlein". Tot slot dan de
drie gezongen en op het orgel begeleide gedichten van Henri Grijsman getiteld "Soms", "Wat was" en "Het is
zwart".

Mathijs Kraan (*1983) begon in 1997
met het volgen van pianolessen en studeerde later klassiek orgelspel bij Gijs
van Schoonhoven aan het conservatorium in Enschede. Hij studeerde daarnaast kerkmuziek en koordirectie. Hij
rondde zijn studies in 2007 af. Hij is organist in de Hofkerk te Goor en de gereformeerde kerk te Wierden.
Het concert duurt iets langer dan de
normale 30 minuten. De toegang is
echter nog steeds gratis, wel is er een
collecte. Dorpskerk Vorden, donderdagmiddag 6 september 2007 aanvang 15.30 uur.

Nieuw fenomeen in Linde!

Profile Bleumink "de Fietsspecialist"

1e mixteam VTP
in nieuwe kleding!

Onlangs zijn de leden van het mixteam 1 VTP Vorden blij verrast met
nieuwe wedstrijdkleding voor het
volgend seizoen.

Bovenste rij: v.l.n.r.: Carmen Bruins, Edwin
Bruinsma; Middelste rij: v.l.n.r.: Henri Meekes, Nynke Glabbeek, Miranda Bruinsma;
Onderste rij: Michel Van Pijlen.

Het was Frans & Joke Bleumink opgevallen dat het team, dit jaar, opvallend
goed debuteerde in de landelijke 1e divisie. Het kampioenschap werd op een
haar na gemist en de familie Bleumink hoopt dat het dit jaar, in de
nieuwe "gevechtskleding", wel gaat
lukken.
Teamcaptain Henri Meekes, heeft toegezegd dat zijn team er komend jaar
weer helemaal voor gaat en geeft aan
dat er dit jaar bij alle spelers enorme
progressie te zien is geweest en dat er
middels een speciaal gepland winter
trainingsschema, de puntjes op de i
gezet gaan worden. "Henri, sluit af
met de woorden: "2008, wordt ons
jaar"

'Geef jonge patienten kans op een eigen leven' !

Omdat Eric Ruiterkamp, van aannemersbedrijf Ruiterkamp, binnen kort
in het huwelijksbootje stapt, .hebben zijn vrienden iets nieuws bedacht.
Ipv het bekende vrijgezellen avondje zijn ze gaan beekskiën. Of zoals ze
het in het dialect zeggen "bekkeski'n"

Op het eind nog een beetje lef en Eric
zoefde met een kleine veertig km per
uur over de beek. Onder luid gejubel
van zijn vrienden.

Een oude regeninstallatie haspel, die
bij de huidige weersomstandigheden
toch doelloos in de schuur staat, hebben de heren omgebouwd tot een gro-

Zo zie je maar weer dat je met een
goed idee en een paar technische jongens een hoop lol kunt beleven.

te kabelhaspel. Grote trekker, ruim
driehonderd meter touw en een houten plank en mooi weer was nodig
voor een middag met veel plezier.

Nieuwe jassen Ratti

9-15 september collecte
Prinses Beatrix Fonds
Vorig jaar bestond het Prinses Beatrix Fonds 50 jaar. Dat is gevierd
met een grote ‘Zeg weer ‘ja’ tegen
de collectant. Met de opbrengst
worden verschillende Jongerencentra gefinancierd waardoor jonge
patiënten een eigen huis kunnen
krijgen. De voorbereidingen zijn in
volle gang.
In Vlaardingen kan volgend jaar al het
eerste Prinses Beatrix Huis worden geopend. Maar er is méér nodig. De onderzoekers Prof. Jan Smeitink in Nijmegen en Prof. Chris de Zeeuw in Rotterdam werken met hun teams keihard aan het oplossen van spierziekten en bewegingsstoornissen zodat
kinderen en jongeren ook een toekomst krijgen. Het gaat om een onderzoek naar ‘weesziekten’ waarvoor de
industrie weinig belangstelling heeft.
Het Prinses Beatrix Fonds zet zich
hiervoor in. Met de opbrengst van de

collecte wil het Fonds extra wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken en jonge patiënten aan aangepaste woonruimte helpen. Genezen of
een beter leven, daarvoor werkt het
Prinses Beatrix Fonds. En het hoopt
dat u daarbij helpt. Daarvoor bellen de
collectanten de tweede week van september overal in Nederland aan. Ivo
Niehe, ambassadeur van het Fonds,
vraagt iedereen van harte dit doel te
helpen organiseren: Geef jonge patiënten kans op een eigen leven’.

Na de jubileumactie zijn er allerlei individuele acties ontstaan. Bedrijvenacties, wandeltochten, gesponsorde
fietstochten, allemaal voor patiëntjes
van het Prinses Beatrix Fonds. Helpt u
mee? Bedenk een eigen actie voor het
Prinses Beatrix Fonds. Alvast héél erg
bedankt! Contactpersoon voor het Beatrix Fonds in Vorden: Dinie Velhorst
Het Wiemelink 11, tel. 0575-551688.

Tijdens Monumentendag

Demonstraties oude ambachten
bij Smederij Oldenhave
Voor het tweede achtereenvolgende jaar (vorig jaar waren er ruim
duizend bezoekers) worden er tijdens de open monumentendag op
zaterdag 8 september tussen 10.00
en 16.00 uur bij Smederij Oldenhave op het industrieterrein demonstraties van oude ambachten gegeven.

Er mag deze dag overigens niets verkocht worden, wel mogen de deelnemers een ‘visitekaartje’ over hun bedrijf afgeven’, zo zegt hij. Er geven
voor het merendeel Vordense bedrijven acte de présence. Zo ‘spelen’ Erik
Oldenhave in zijn eigen smederij als
smid en zijn zus Elke als vergulder een
thuiswedstrijd.

Het vak koperdrijven ofwel ‘koperslaan’ wordt gedemonstreerd door Bertus Koops en Bertie Krabbenborg. Glasin- lood wordt verzorgd door het schilderbedrijf v.d. Wal. Hans Krabbenborg
neemt het schilderen (fresco) voor zijn
rekening, stoelenmatter Gosse Terpstra, evenals rietdekker Evert Otten
zijn ook present. Frida Pelgrum laat
zien hoe hoeden gemaakt worden.
Martine Letterie leest voor en vertelt
hoe zij kinderboeken schrijft. Behalve
deze Vordense bedrijven zijn er uit de
regio ook een edelsmid, klokkenmaker, houtsnijder, steenhouwer e.d. aanwezig. Voor de kinderen die de oude
ambachten bij Smederij Oldenhave bezoeken, niet alleen leerzaam, maar bovendien zijn er enkele leuke prijzen te
verdienen. Bij binnenkomst krijgen zij
een ‘ vragenlijst’ over de verschillende
ambachten die ze te zien krijgen. De
vragen kunnen zij zelf beantwoorden,
of de vragen aan de deskundige deelnemers stellen.

gevormd. Tekens van de tijd zichtbaar
op muren en schuttingen inspireren
haar beeldtaal.
Deze zijn op een bijzondere wijze
zichtbaar op objecten en klei- schilde-

rijen. De expositie kan tijdens de openingstijden van Galerij Amare (zaterdag/zondag/maandag van 14.00 tot
18.00 uur en op afspraak 0575-555783)
bezichtigd worden.

Willem Olldenhave: ‘Wij vinden het
gewoon leuk om dit te organiseren,
het gaat met name om het promoten
van het oude ambacht, dat moet in
stand blijven.

Onlangs werden alle jeugdleiders/trainers van voetbalvereniging Ratti in
een nieuw jasje gestoken. Deze coach-

jassen werden hen aangeboden door
de Heer Dijkman van Dijkman Bouw.
Aankomend weekend begint de com-

petitie weer en dus kunnen de leiders
en trainers hun team goed aanmoedigen in de nieuwe jas!

Galerij Amare
Vanaf zaterdag 8 september t/m maandag 22 september wordt er in Galerij Amare aan de Komvonderlaan 6
in Vorden een tentoonstelling gehouden van werken van Bep Fränzel.
Zij heeft in haar ruim 25 jarige carrière als keramiste een sterke ontwikke-

ling doorgemaakt. Ze is geboeid door
en verbonden met het bijzondere ma-

teriaal klei, die vormeloze en kneedbare aarde, door vuur voor eeuwig

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

ZOETE BLAUWE OF WITTE DRUIVEN
NIEUWE OOGST ELSTAR APPELEN
BILDSTAR AARDAPPELEN
PRACHT WITLOF

1,50
€ 5,00
€ 2,50
€ 0,98

1 kilo

€

5 kilo
5 kilo
1 kilo

ER IS WEER VERSE ZUURKOOL UIT HET VAT. ER ZIJN OOK WEER VOLOP BOSPADDESTOELEN.

De Valeweide

Kip Grillworst

Bloemen en planten

per stuk

GROTE BOLCHRYSANT....
3 HEIDEPLANTEN.................

3.

3.
99
3.
99

Grote stevige poten

2 kilo 3,95

99

20 ROZEN..........................

2,75

Poeliersbeenham
kilo

5,00

POELIER HOFFMANN LAREN (Gld.) – tel. (0573) 42 13 95

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN

De NIEUWE COLLECTIE badstof- en velourse
pyjama’s zijn binnen, vanaf babymaat 50/56 t/m
volwassen maat XXL.
Ook weer mooie en kwalitatief goede
tricot meisjes- en jongenspyjama’s

vanaf

RUNDERBLOEMSTUK

7.95

KLASSESTUK MAGER RUNDVLEES
500 gram

Graag tot ziens op de markt bij:

Sterken
• N A C H T- E N O N D E R M O D E •

GEBRADEN
GEHAKTBALLEN

Vanwege renovatie van het weggedeelte
waar wij staan kan het zo zijn dat u ons
niet op onze vaste standplaats vindt,
maar voor de kerk.

3,95

0,75

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.
Telefoon (038) 37 641 121

SPEKLAPPEN
500 gram

per stuk

2,95

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.TER-WEELE.NL

Iedere week op de markt!
WEEKBLAD

MARACUJA
CAKE

WITTE
BROODJES

NU VOOR

6 voor

75

€

3.

ANANAS
BAVAROISE
VLAAI
GROOT

10

€

2.

De enige echte

ZWANENHALZEN

€
KLEIN

11.10
7.10

€

volgens origineel recept
De Echte Bakker Dat proef je!

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 3 t/m 8 september.

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

Nu ook op internet!

Dus kijk snel op
www.contact.nl

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

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf

Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Opnieuw uitgebracht:
live-cd HANSKAKLASIEKERS (2007)

Het management van Hanska Duo, Werner Willemsen (l.) en Roy Wolbrink gingen naar
diverse kroegen onder begeleiding van een medewerker van Globe security (r.)
Na het nu al legendarische concert Tribute to Hanska in mei 2007 werd de
organisatie, Werner Willemsen en Roy Wolbrink, overrompeld met aanvragen om de cd HANSKAKLASIEKERS weer uit te brengen. Na overleg met
diverse partijen zoals onder andere het management van Normaal en Buma Stemra is dit creatieve meesterwerkje van onder andere Bennie Jolink
als producer nu eindelijk weer te koop voor een ieder.

P.V. Vorden
Vlucht vanaf Pommeroeul over een afstand van ± 260 km: C. Bruinsma 1, 14,
15; M.M. Toemessen 2, 4, 6, 8, 11; H.A.
Eykelkamp 3, 9, 10, 12, 13, 16, 19; E.
Bruinsma 5, 7; T.J. Berentsen 17; W.J.S.
Verbeek 18; comb. A en A Winkels 20.

De coöperatie Hanska Duo u.a. heeft
geen commercieel oogpunt, maar wil
de Hanska sound promoten en stil blijven staan bij het gedachtegoed van genie Hans Wonnink.
Er zijn maar een beperkt aantal cd’s
gemaakt en daarom is Globe security
uit Zelhem ingeschakeld. Dit bedrijf
heeft samen met het management
van Hanska Duo afgelopen zaterdag
diverse kroegen voorzien van het unieke Hanska geluid. Het beveiligingsbedrijf moest worden ingeschakeld om
de veiligheid van de distributie van de
cd's te waarborgen!
Naast het convenant met Koningin
Wilhelminafonds ten behoeve van
Kankeronderzoek gaan ze deze ook
aan met de cliniclowns. Deze instantie
zorgt er voor dat zieke kinderen of
kinderen met een handicap afleiding
krijgen en kunnen (blijven) lachen.
Het is gewoon een feit, als je een slecht
humeur hebt of je staat in de file (weten zij uit eigen ervaring) en je zet de
cd HANSKAKLASIEKERS op krijg je gewoon weer goede zin! Immers een dag
niet gelachen is een dag niet geleefd..
Kijk en stem op de besteGelderse Top
100 van radio en tv Gelderland. Voor
informatie over de verkoopadressen
wordt verwezen naar de internetsite:
www.hanskaduo.nl

Nazomerrit De Graafschap
gewonnen door B. Kolkman

Volksdansgroep
voor Ouderen

De VAMC De Graafschaprijders organiseerde zondagmiddag de zgn.
‘Nazomerrit’ een oriëntatierit over
een afstand van omstreeks 54 kilometer. Start en finish vonden
plaats bij het pannenkoekenrestaurant Papa Beer aan de Ruurloseweg in de Kranenburg.

Vanaf 5 september a.s. danst men elke
woensdagmorgen in het dorpscentrum. Nieuwe leden zijn van harte
welkom. Contactpersoon: Irene Berentsen, tel. (0575) 55 29 79.

De rit die was uitgezet door Peter van
Huffelen en Wim Wisselink voerde de
deelnemers geheel door de omgeving
van Vorden.

De uitslagen waren als volgt:
A-klasse:
1 B. Kolkman Wezep 92 strafpunten, 2
R. Plat Scheemda 160, 3 J. Luiten Hengelo 180.
B-klasse:
1 J. Talens Scheemda 263 strafpunten,
2 G. Siemes Zutphen 360, 3 W. Schuiling Norg 375.
C-klasse:
1 G. van Veldhuizen Vorden 139 strafpunten, 2 R. Drenth Gieten 263, 3 S.
Tieman Zwolle 297.

Unieke samenwerking Super de Boer
met de "SUPERBOEREN"

Nieuw:
Cursus Perfect Pilates/Fit op Maat
Op dinsdag 11 september start deze cursus van 20.30 tot 21.30 uur in
de gymzaal in Keijenborg, achter
dorpshuis de Horst. De cursus bestaat uit tien lessen.
Het is een perfecte training voor een
sterk, lenig lichaam en een goede lichaamshouding. De training is geschikt voor iedereen, ook voor mensen
met rug- en nekklachten. Voor 50-plussers helpt deze training om fit en sterk
te blijven. Pilates is een trainingsvorm
waarbij wordt teruggegaan naar alle
natuurlijke bewegingsvormen, terug
naar de natuurlijke spierketens die wij
in ons dagelijks leven gebruiken. De
kracht zit vooral in de eenvoud en de
combinaties van de bewegingen. Zo-

wel kracht, lenigheid als stabiliteit komen aan bod waardoor de belastbaarheid van je lichaam toeneemt. Fit op
Maat staat voor het ‘in shape’ brengen
van je lichaam. De mate van intensiteit wordt afgestemd op de deelnemers van de groep. Er wordt gewerkt
op de maat van muziek. Tijdens de
training wordt er veel aandacht besteed aan de houding en aan bewegingen in het dagelijks leven. Zoals bukken en tillen. Er worden ook balansen coördinatie oefeningen gegeven
om de stabiliteit te vergroten.

INLICHTINGEN EN OPGAVE:
Pauline Voorendt, fysiotherapeute en
gediplomeerd docente Perfect Pilates,
tel. 0575-463878.

Promotieactie voor
'kopen bij de boer'
De land- en tuinbouworganisatie
LTO Nederland en de Task Force
Marktontwikkeling Biologische
Landbouw starten op 3 september
een campagne om het kopen bij de
biologische boer onder de aandacht van de consument te brengen. De actie duurt tot en met de
landelijke Week van de Smaak,
eind september.
De consumentenactie bestaat uit radiospots op de regionale omroepen in
combinatie met een prijsvraag. Wie tegelijk drie verschillende biologische
producten bij of van de biologische
boer koopt, maakt kans op entreebewijzen voor een bijzonder Boergondisch feestmaal, dat georganiseerd
wordt door de Stichting Van Eigen Erf
en de Biologische Informatie Centra.
Vier weken lang zijn er per provincie 2
kaarten te winnen voor één van de
vier feestmalen die verspreid door het
land georganiseerd worden. Deelnemers aan de actie melden zich aan via
www.proefdeaandacht.nl, waar ook
de adressen van de deelnemende boerenbedrijven te vinden zijn.
SUPERVERS EN WEINIG
VOEDSELKILOMETERS
Kopen bij de boer, en zeker de biologische boer, heeft diverse pluspunten.

De consument weet waar zijn eten
vandaan komt, het is supervers, op
ambachtelijke wijze geproduceerd, bijzonder smaakvol, heeft weinig voedselkilometers gemaakt en het kopen
bij de boer is niet alleen educatief voor
kinderen, maar ook voor de (groot)ouders zelf. Bij sommige bedrijven kunnen consumenten zelf plukken of oogsten. Een steeds vaker gehoord argument is dat het kopen bij de boer een
bijdrage kan leveren aan gezonder
eten, omdat het merendeels om natuurlijke producten gaat die minder
toegevoegde suikers en vetten bevatten dan bewerkte producten.

DIRECTE VERKOOP
In Nederland zijn er zo'n duizend boeren die hun producten vanaf het eigen
erf rechtstreeks aan de consument en
aan veelal locale horeca verkopen.
Daarvan werken er 150 op biologische
wijze. Behalve eigen producten verkopen nogal wat boeren ook een basisassortiment andere versproducten en
kruidenierswaren van andere boeren
of van de biologische groothandel.

Directe verkoop vindt behalve via de
huisverkoop plaats op 31 boerenmarkten en via circa 20 webwinkels verspreid over het land, waar boeren individueel of gezamenlijk hun producten
vermarkten.

Tentoonstelling
'Nuchtere feiten over alcohol'
In de Vordense bibliotheek wordt
vanaf 3 t/m 15 september de tentoonstelling ‘ Nuchtere feiten over
alcohol’ gehouden.
Alcohol is een actueel thema en er is
veel vraag naar goede voorlichting op
school. De tentoonstelling van Iriszorg
confronteert de kijker met de effecten

van alcoholgebruik. Aan de hand van
acht thema’s worden diverse kanten
van alcoholgebruik en misbruik belicht. Onderwerpen als alcohol en
agressie, alcohol en opvoeding en alcohol en verkeer zijn op fotopanelen in
beeld gebracht. Bij de tentoonstelling
worden informatiefolders en boeken
over alcoholverslaving gepresenteerd.

Molenspel voor de jeugd

Open dag Hackfortse windmolen
De Stichting Vrienden van de Vordense Molens organiseert tijdens
monumentendag op zaterdag 8
september in de Hackfortse windmolen aan de Baakseweg een ‘open
molendag’.

Foto: Foto Willemien
Super de Boer Yvonne en Wilbert
Grotenhuys gaan een unieke samenwerking aan met de "SUPERBOEREN".

Bij iedere thuiswedstrijd van "De
Graafschap" geeft Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys maar liefst
8 GRATIS* (4x 2) kaartjes weg! Er worden dus 4 winnaars getrokken, het he-

le voetbalseizoen door. (* Zie de voorwaarden in de winkel.) De eerstkomende thuiswedstrijd van de "De Graafschap" is op zaterdagavond 15 september a.s.: DE GRAAFSCHAP-VVV.

In en rond de molen bruist het die dag
van de activiteiten. De molen is in bedrijf, er zal gemalen worden zodat het
gehele proces van korrel tot meel bekeken kan worden. De garven van diverse gewassen staan rond de molen.
Bezoekers kunnen proberen om eigenhandig met een ouderwetse dorsknuppel de rogge te dorsen.
Molenmaker Groot Wesseldijk demonstreert wat er allemaal bij de onderhoudwerkzaamheden komt kijken.

Verder is er deze dag een stoelenmatter, terwijl ook een imker over zijn
werk zal vertellen. Er worden pannenkoeken en boord gebakken.

Voor de kinderen is er die dag een molenspel, waarbij de jeugd kennis kan
maken met de werking van de molen
en met zaken die in de molen van belang zijn. Het spel gaat over wind,
graan, knopen en beesten.

De kinderen gaan tijdens het spel door
de gehele molen. Van de begane grond
naar de meelzolder en vandaar naar
de steenzolder, terwijl zij allemaal
kleine opdrachten moeten uitvoeren.

De ‘open molendag’ begint s’morgens
om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
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Uitslagen:
Zaterdag 1 september
Vorden C1 - DVC'26 C10-4
Zondag 2 september
Vorden 1 - DCS 1 2-5
Vorden 2 - Lochem SP 2 3-2
PROGRAMMA:
Dinsdag 4 september
Zutphen 1 - Vorden 1 18.30
Woensdag 5 september
Vorden D2 - Zelh. D1 18.30
Zelh. F3 - Vorden F5 18.30
Zaterdag 8 september
Vorden A1 - Rheden A1
15:00
Vorden A2 - MvR A2 13:00
Vorden B1 - Zelos B114:45
Doetinchem C1 - Vorden
C1 12:30
Halle C1 - Vorden C2 13:00
Gaz. Nieuwland D1 - Vorden D1 11:00
Vorden D2 - Be Quick Z. D1
11:00
Vorden D3 - Zelos D2 09:00
Almen `z- Vorden D4 09.30
HC '03 E1 - Vorden E1 10.00
Vorden E2 - Sallandia E3
11.00
Hoven De E1 - Vorden E3
10.30
Vorden E4 - Warnsv. Boys
E10 10.00
Halle E2 - Vorden E5 11.00
Warnsveldse Boys F1 - Vorden F1 11.30
Vorden F2 - Hoven De F1
09.00
FC Zutphen F9 - Vorden F3
09.45
Vorden F4 - VIOD F11 09.00
Vorden F5 - Warnsveldse
Boys F11 11.00
Zondag 9 september
Doetinchem 1 - Vorden 1
14:30
Terborg 2 - Vorden 2 09:30
Bon Boys 3 - Vorden 3 10:00
Vorden 4 - Noordijk 2 09.30
Vorden 5 - Keijenburgse
Boys 6 09.30
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AGENDA VORDEN
Nutsblokfluit en Keyboardclub
De lessen voor het seizoen 2007 – 2008
beginnen op zaterdag 8 september
in het Dorpscentrum te Vorden.
Opgave van nieuwe leerlingen is vanaf
heden weer mogelijk voor de instrumenten:
Blokfluit (leeftijd v.a. 7 jaar)*
Keyboard (leeftijd v.a. 8 jaar)
Een beperkt aantal keyboards is voor
leerlingen van groep 1 te huur via de club.
Toewijzing geschiedt in volgorde van
(voor)aanmelding en vervolgens
tijdens de eerste les.
Lestijden: (onder voorbehoud)
09.00
09.00
09.45
09.45

uur
uur
uur
uur

–
–
–
–

09.45 uur
09.45 uur
10.30 uur
10.30 uur

Keyboard Groep 3
Blokfluit
Keyboard Groep 2
Keyboard Beginners
(Groep1)

* minimum aantal deelnemers: 7
Opgave en/of inlichtingen:
P.C. Kramer, Het Hoge 56, tel. 55 32 29
M. Ditzel, De Voornekamp 22, tel. 55 33 12

Muzieklessen
piano en klavecimbel

Cursussen

SEPTEMBER
5 Handwerkmiddag Welfare Rode Krius in
de Wehme
5 L.V.G. Linde Medewerkers ST. Reddingshonden uit Westervoort
5 ANBO klootschieten bij de Kleine Steege
6 Klootschietgroep de Vordense Pan

6 Bejaardenkring Vorden
8 HSV de Snoekbaars Seniorwedstrijd
11 ANBO Fietsend in beweging info tel 55 19
09, 55 15 97
12 ANBO klootschieten bij de Kleine Steege
13 Klootschietgroep de Vordense Pan
16 HSV de Snoekbaars Seniorwedstrijd
19 Handwerkmiddag en kraamverkoop Welfare Rode Kruis in de Wehme
19 ANBO klootschieten bij de Kleine Steege
20 Bejaardenkring Vorden

Zangcursus

Beweeg ... Adem ... Zing
Doel van deze cursus is: De stem te trainen
in al zijn mogelijkheden, het 'natuurlijke'
ademen te beoefenen en te verdiepen, en
via beweging en zang vertrouwd te raken
met diverse uitvoeringswijzen van allerlei
soorten vocale muziek.
Voorop staat het plezier van het zingen. Iedereen die zingt kan aan den lijve ervaren wat
(stem)klank en resonans met je doet en kan
ontdekken dat adem en beweging de fundamenten zijn voor een goed gebruik en ontwikkeling van je eigen instrument, de zangstem.
Het samen zingen en oefenen in een groep
maakt het mogelijk om ook meerstemmig

met elkaar te zingen en bij elkaar te beluisteren wat er voor veranderingen in de stemklank door het oefenen kunnen optreden.
"Wat is mijn achtergrond? "Als koorzanger, repetitor en koordirigent ben ik van jongs af aan
geboeid geweest door de zangstem. Ik heb een
manier van werken met de zangstem ontwikkeld vanuit de invalshoek "adem en beweging". Na mijn ervaringen als docent musische
vorming in het volwassenenonderwijs, ben ik
vanuit mijn muziekpraktijk Resonare verder
gegaan als muziektherapeut en muziekdocent". "Ik ben opgeleid als klavecinist, organist
en pianist, als schoolmusicus en koordirigent
aan het Gronings Conservatorium en als mu-

instrumentalisten en zangers
informatie en opgave:
Jan Sierksma, lid KNTV
De Beekoever 6
tel. 0575 – 57 53 58
Praktijk voor Muziek
7207 MS Zutphen-Leesten
e-mail: j.sierksma@planet.nl
Klank ~ Adem ~ Stem

RESONARE

ziektherapeut aan de Wervel te Zeist. Daarnaast heb ik me geschoold in de bewegingstherapie en diverse vormen van adem- en stemtraining", aldus Jan Sierksma.

… vanaf 10 september starten nieuwe cursussen …Mogelijkheden: ma-, di-, wo-, do- of vrijdagochtend van 10:30 - 12:00, (na overleg)
dinsdagavond van 20:30 - 22:00. Er wordt gewerkt in een kleine groep van 4 tot 6 cursisten.
Later instappen is, na overleg, mogelijk! Informatie en opgave bij: Muziekpraktijk Resonare,
Jan Sierksma, De Beekoever 6, 7207 MS Zutphen. E-mail: j.sierksma@planet.nl, tel. 0575575358.

Aangepaste tijden
Volleybal voor 55+ ers
Zwembad "In de Dennen"
Woensdag 5 september begint
de nieuwe periode Volleybal
voor 55+.

Beweeg ~ Adem ~ Zing

Begeleiding (piano, klavecimbel)

20 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 HSV de Snoekbaars Afsluiting wedstrijdseizoen
26 ANBO klootschieten bij de Kleine Steege
27 ANBO Bergkoninkrijk Nepal in Dorpscentrum Deldenzaal
27 PCOB in het Stampertje Studiereis ZuidAfrika
27 Klootschietgroep de Vordense Pan
29 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-plussers
in de Wehme tel 55 20 03.

Voor de laatste week van zwembad "In de Dennen" gelden ander openingstijden.
Ook is het bad op dinsdag 4
september vanaf 18.30 en op
vrijdag 7 september vanaf 17.30
gesloten.
De laatste kans om een heerlijk
baantje te zwemmen kan de ko-

mende week nog op de volgende
tijden:
Dinsdag 14.00-19.00 uur,
Woensdag, Donderdag en Vrijdag
7.00 - 10.00 uur en 14.00 - 19.00
uur
Zaterdag en Zondag 12.00 - 17.00
uur.
Voor meer info zie:
www.zwembad-indedennen.nl

Waarlijk een mooie gelegenheid voor mensen,die wat
meer beweging willen hebben,
om eens een kijkje te nemen.
Nóg beter, gymschoenen en
sportbroek mee en dadelijk
meedoen.

U wordt in ieder geval met open
armen ontvangen, want het
groepje deelnemers is dusdanig
klein, dat uitbreiding zeer wenselijk is.

Overwin dus uw schroom en doe
mee!! Zowel dames als heren zijn
van harte welkom. Bel aub. naar
Harry de Bruin, tel: 0575- 551144.
Plaats: Sporthal "Het Jebbink".
Tijd: elke woensdag 10.30 uur.

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

Koopzondag 9 september in Vorden

Op 9 september

Caribische sferen in Kulturhus Ruurlo

In 1985 kwam Lucho Inesio met
een koffer vol Caribisch repertoire
naar Amsterdam. Met zijn prachtige diepbronzen stem en 'heavy duty' ritmegitaar is hij dan al op Curaçao een beroemdheid. In Nederland formeerde hij trio Tamicos
dat in 1990 zijn huidige vorm heeft
gekregen.

Eén van de vorige edities van de Harmonicadag
Dit jaar wordt er in het centrum van Vorden een Beachvolleybaltoernooi
gehouden. Dit toernooi, dat georganiseerd wordt door volleybalvereniging Dash, begint om 13.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

van 10.00 uur tot 17.00 uur zorgen
voor een muzikale omlijsting van deze
dag.

De firma Bargeman uit Vorden heeft
de hekwerken beschikbaar gesteld en
de firma Beeftink levert het zand dat
wordt gesponsord door de Herberg. De

U ziet het, naast alle winkelmogelijkheden valt er genoeg te beleven in
Vorden. Maak er een gezellig dagje uit
van. Tot in Vorden.

Herberg zal naast de velden een terras
plaatsen om het publiek te voorzien
van een natje en een droogje. De jaarlijkse terugkerende Harmonicadag zal

Diverse podiumplaatsen
voor renners RTV
Verschillende renners van RTV
Vierakker Wichmond hebben de
laatste weken goede resultaten behaald in de verschillende wedstrijden. Zo zijn er verschillende podiumplaatsen en overwinningen behaald.
Junior Rens te Stroet reed in het criterium van Chaam naar een derde plek.
Een dag later stond hij in het criterium van Watering twee treedjes hoger.
Hier ging hij met de overwinning aan
de haal. Afgelopen zaterdag reed Rens
de Omloop van de Veenkolonien. Hier
behaalde hij een zeer verdienstelijke
tweede plek. Een dag later stond hij
aan het vertrek bij een omloop in
Duitsland. Hij miste net de slag maar
wist wel de sprint van het peleton te
winnen en werd vierde. Verder behaalde hij in Steensel een 8e plek. Junior
Jeroen Borgonjen werd hier 18e. Verder behaalde Jeroen in Boxmeer op 30
juli een 17e plek.
Nieuweling Joost Berentsen behaalde
in zijn eerste wedstrijden al goede resultaten. In Warnsveld werd hij 24e en
in Nijverdal 20e. Amateur A Peter Makkink behaalde zowel in Warnsveld als
in Nijverdal een 10e plek. Verder reed
Peter in Groenlo naar een 12e plaats.
Veteraan Jan Pieterse heeft de laatste
weken ook goede uitslagen gereden.

Hij werd op 19 augustus in Uithoorn
zeer verdienstelijk tweede. In Utrecht
reed hij naar een 9e plek en in Deventer naar een 10e.
Op 1 augustus werd de zware ronde
van Zutphen verreden. Hier was het
Jan Weevers die bij de Elite net het podium miste. Hij werd vierde. Bij de
amateurs B reed Rudi Peters naar een
16e en Ralf Vos naar een 18e plek.
Thijs van Amerongen reed in de ronde
van Midden Brabant in de eerst etappe
naar een 12e plek. In de tweede etappe
werd hij 36e. In het eindklassement
legde hij beslag op de 13e plek. Verder
werd hij in een criterium in Naaldwijk
6e.
Moutainbiker Frank Schotman behaalde in het Belgische Houffalize een
zeer mooie overwinning in de marathon. Hij kwam in de wedstrijd over
120 km. na ruim 5 uur solo over de finish. Afgelopen zondag reed Frank de
voorlaatste wedstrijd in de Benelux
cup. Hier reed hij naar een 6e plek.
De renners van RTV Vierakker Wichmond zijn nu bezig met de trainingen
voor de Nederlandse Clubkampioenschappen. Deze worden verreden op
22 september in het groningse Hoogezand. De RTV start daar met twee
teams, met als doel de tijden en posities van vorig jaar te verbeteren.

Socii nieuws
De eerste wedstrijd van de competitie waren Gorssel de gasten.

Door vakanties en blessures kon trainer Jan Steffens op verschillende spelers geen beroep doen, toch wist hij
een elftal neer te zetten waar vanaf het
begin vertrouwen uitstraalde.

goor prachtig de 1-0 binnen schoot.
Door een heel gemakkelijke gegeven
strafschop in de 48 min werd het 1-1.
De tweede helft was Socii beter in het
benutten van de kansen. Het was Maarten Rensink die de 2-1 maakte en Henri Eggink deed nog een duit in het zakje en scoorde de eindstand 3-1.

Na 15 min moest Dubaern Besseling
geblesseerd gewisseld worden door
Maarten Rensink. Na 20 min keurde de
zwak leidende scheidsrechter een doelpunt van Stefan Roording af. Het was
na 32 min dat de kleine Robert Korne-

Programma 9 september
Carvium - Socii
DVC 26 7 - Socii2
De Hoven 5 - Socii 3
Socii 4 - PAX 9
Socii 5 - SHE 4

Werkploeg van
't Onderholt:
'Butenthuus'
'Werkploeg' was de oplossing van de
prijsvraag die de Agrarische Natuurvereniging 't Onderholt uit Vorden
voor de Castle Fair 2007 had uitgeschreven. 'Butenthuus', het onlangs
verschenen boek geschreven door de
natuurkenner Jan Wagenvoort, was de
prijs voor de juiste oplossing. De vragen waren bedoeld om gelnteresseerden spelenderwijs kennis te laten maken met de werkzaamheden van de
werkploeg van 't Onderholt, de natuur
en de agrarische sector. Honderden bezoekers op de stand van 't Onderholt
vulden ijverig de vragen in en uit de
berg formulieren werden na afloop
van de Castle Fair drie winnaars getrokken. De gelukkigen zijn: Lusa v.d.
Bos uit Apeldoorn, Jetty van Petersen
uit Doesburg en Johan Zoerink uit Eefde. Proficiat! Zij krijgen het boek een
dezer dagen thuis gestuurd. Uit de
grote belangstelling voor 't Onderholt
blijkt dat effectief natuur- en landschapsbeheer een steeds prominentere plaats inneemt in ons maatschappelijk denken. 't Onderholt heeft als
primaire taak het beheer en onderhoud van natuur en landschap in De
Graafschap. Omdat veel waardevolle
landschapselementen en natuur door
agrariërs worden beheerd, ondersteunt 't Onderholt hen bij die beheerstaak. Voorbeelden hiervan zijn de
aanleg en onderhoud van singels en
houtwallen, inplant van bomen en
bosjes, plaatsen en herstellen van
(vlecht)heggen, aanleg van poelen, het
opstellen van natuurplannen en last
but not least: het aanvragen van subsidies. De werkploeg van 't Onderholt
pakt de uit te voeren projecten professioneel en met hart voor het landschap voortvarend aan. Juist omdat
deze enthousiaste en betrokken agrariërs zo'n buitengewoon belangrijke
rol spelen in het succesvol beheren en
onderhouden van onze natuur werd
in de oplossing van de prijsvraag aan
hen gerefereerd. Iedereen, boeren en
burgers, kan voor advies of werkzaamheden een beroep doen op 'Onderholt.
Op de website www.onderholt,nl staat
deskundige en interessante informatie over samen werken aan natuur in
De Graafschap. Natuurlijk kan men
ook even bellen: (0575) 55 05 93.

Hun repertoire bestaat uit een swingende cocktail van Caribische muziek
met veel Antilliaanse invloeden, Cubaanse salsa, merengue en calypso.
Met een mix van stijlen wordt een
cocktail bereid van de subtiele ritmiek
van de Cariben: Antiliaanse folklore,
Mexicaanse Mariachi, Dominicaanse
merengue en de aanstekelijke 'party time' rumba. Ze spelen onweerstaanbare dansmuziek, maar ook stijlvolle bolero's en bachata's. De mannen van
het eerste uur, Lucho en Gerrit, heb-

ben altijd een voorliefde gehad voor
de Curaçaose folklore en de Mexicaanse mariachi. Trio Tamicos heeft talloze
malen opgetreden, waaronder jaarlijks op het traditionele Vondelparkconcert, radio-en televisieprogramma's, stadsfeesten en festivals. Op 2 augustus speelden zij, tijdens het kasteeltuinconcert in een vijf mans bezetting
in de Orangerie Het publiek was erg
enthousiast over deze groep. De mensen die Tamicos nog eens willen horen, maar ook voor allen die het kasteeltuinconcert hebben gemist, is er
op 9 september (zondag) de gelegenheid om ze (opnieuw) te beluisteren .
De middag staat in het teken van de
Antillen. Eerst zal om 13.30 uur de expositie geopend worden van de Arubaanse schilder Gustave Nouel. Aansluitend aan deze opening zal om
15.00 uur in de grote zaal Tamicos te
horen zijn. Tamicos zal vanwege deze
gelegenheid uit haar veelzijdig repertoire vooral Antilliaanse muziek spelen. Bezetting: Luthson Godfried (alias
Lucho Inesio) gitaar, cuarta, zang, Gerrit de Boer, mandoline, viool, tres,
zang, Derrick de Getrouwe, contrabas.
www. Tamicos.nl
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Alex,
schoenmode, Dorpsstraat 21 en Groot
Jebbink, bloemen, Dorpsstraat 57, via
email KunstKring-Ruurlo@hetnet.nl
en vanaf een half uur voorafgaand aan
het concert aan de ingang van de zaal.

Reiki heeft mijn leven veranderd
"Sinds ik in 2000 kennis gemaakt
heb met Reiki, is mijn leven in positieve zin veranderd" zegt Rianne
Leijten, Reikimaster (Usui Shiki Ryoho). "Heel open en onbevangen
heb ik een cursus Reiki 1e graad gevolgd. Daarin leer je hoe je jezelf
Reiki moet geven. Dat doe ik sinds
die tijd dagelijks. Voor mij persoonlijk heeft dit een ommekeer
teweeg gebracht. Ik slaap snel in,
mijn spanningshoofdpijn is verdwenen. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen, voel daardoor beter
wat wel en niet goed voor me is. Ik
durf nu keuzes te maken en daar
dan ook voor te gaan." De positieve
impact die het beoefenen van Reiki
op Rianne had, heeft haar doen besluiten om ook Reiki 2e graad te
volgen."Inmiddels heb ik de opleiding tot Reikimaster afgerond.
Dat betekent dat ik nu bevoegd
ben om mensen Reiki te leren." vervolgt Rianne.
Rianne heeft dan ook een praktijk aan
huis geopend om Reiki cursussen en
Reikibehandelingen te kunnen geven.
Maar wat is Reiki eigenlijk? "Reiki
komt uit Japan en betekent "Universele Levensenergie" , legt Rianne uit. "Deze levensenergie stroomt door ieder
mens. De stroom kan door stress geblokkeerd raken, waardoor ziektes of
problemen kunnen ontstaan. En dan
biedt Reiki uitkomst." Hoe werkt dat
dan? Rianne vervolgt: Reiki geven doe
je met je handen. Zij zijn de energiekanalen. Door jezelf Reiki te geven (je

handen neerleggen dus) wordt het
zelfgenezend vermogen van het lichaam gestimuleerd. Met als direct gevolg een diep gevoel van ontspanning.
Door regelmatig te behandelen wordt
je weerstand en vitaliteit vergroot. Reiki ondersteunt bij allerlei soorten van
klachten. Bestrijdt niet alleen symptomen, maar bereikt ook de oorzaak."
Nooit meer naar de dokter dus? "Bij
klachten altijd je huisarts raadplegen.
Reiki gaat samen met reguliere medische geneeskundebehandelingen,
maar komt nooit in de plaats daarvan!", onderstreept Rianne. "Reiki is
een krachtige, liefdevolle energie die
je niet kunt sturen of belnvloeden." Is
Reiki niet een beetje zweverig? "Nee
hoor", lacht Rianne. "Het bijzondere is
juist dat het heel gewoon is: iedereen
kan het leren." Rianne wil met haar
praktijk in Vorden ook anderen kennis
laten maken met Reiki. "Hopelijk gaan
zij er net zo enthousiast mee aan de
slag als ik!" Op de website van Reiki
Vorden staan data van reeds geplande
cursussen. "Als deze data niet schikken, neem dan contact op zodat we samen een ander moment kunnen plannen." Wil jij weten wat Reiki voor je
kan doen? Kom dan naar de informatieavond op 18 september a.s. bij mij
aan huis. Vanaf 19.45 uur staat er koffie en/of thee klaar en beantwoord ik
graag al je vragen. of stuur een e-mail.
Reiki Vorden. Rianne Leijten (Reikimaster Usui Shiki Ryoho), Smidsstraat
13 te Vorden, tel. 0575-553528 (na 17.30
uur). www.reiki-vorden.nl of
info@reiki-vorden.nl

Informatiemiddag over
diabetes ofwel suikerziekte
In de Mantelzorgsalon Bronckhorst wordt op dinsdag 11 september een informatiemiddag gehouden over 'Diabetes Mellitus', ook
wel suikerziekte genaamd.
De Mantelzorgsalon is gevestigd in
Partycentrum Langeler in Hengelo.
Diabetes is een chronische ziekte. Het
hormoon insuline wordt niet of niet
voldoende geproduceerd. Hierdoor
stijgt het suikergehalte in het bloed en
gaan organen, nieren en hart- en
bloedvaten op termijn minder goed
functioneren. In Nederland lijden
naar schatting 450.000 mensen aan
suikerziekte. Judith Lurvink is wijkverpleegkundige bij thuiszorgorganisatie
Sensire, en gespecialiseerd in de be-

handeling van diabetespatiënten. Zij
komt deze middag vertellen over verschillende aspecten van suikerziekte.
Wat is diabetes nu precies, wat kan er
aan gedaan worden en waar kunt u
hulp vinden.
Tevens bestaat deze middag de mogelijkheid om uw bloedsuikergehalte
vast te stellen. Iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp is welkom. De bijeenkomst begint om 13.30
uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
De toegang is gratis en voor de bezoekers staat de koffie en thee klaar! U
vindt Partycentrum Langeler aan de
Spalstraat 5 in Hengelo G. Voor meer
informatie bel met de VIT Oost-Gelderland (0573) 43 84 00 of kijk op
www.vitoostgelderland.nl
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Veel werk voor organiserende schutterij EMM

Geknipt voor CliniClowns!

Muziekfestival en Schuttersdag
op De Hietmaat in Hengelo

AMI Kappers Vorden organiseert
zondag 9 september een ludieke
actie ten bate van de Cliniclowns.
Tijdens deze koopzondag knipt het
team van AMI Kappers alle bezoekers en de opbrengsten komen geheel ten goede aan de Cliniclowns.

uitreiking is rond 17.30 uur.
Door het overkoepelend orgaan, de federatie St. Hubertus, is schutterij EMM
gevraagd om de Schuttersdag te organiseren. “Dat vinden we toch een eer.
Het is voor de EMM de eerste keer dat
we zoiets organiseren”, zegt pr-man
Jan Roelofsen. Enkele jaren geleden
heeft EMM een ander soort schuttersdag georganiseerd en dat was naar volle tevredenheid van de overkoepelende federatie St. Hubertus. “Zodoende
zijn we opnieuw benaderd om de organisatie voor onze rekening te nemen”, zegt Roelofsen trots.
De 25 deelnemende verenigingen
doen mee aan verschillende disciplines. Er wordt gestreden om de prijzen
in onder meer vendelzwaaien, bielemanswedstrijden, marcheren en nog
veel meer. De marketenswedstrijd
wordt voor de eerste keer gehouden.
Natuurlijk staat het vogelschieten centraal op de Schuttersdag. Alle koningen en jeugdkoningen (1500) van deze
verenigingen nemen daar aan deel.

Wie tijdens de koopzondag in Vorden
geknipt wil worden of toe is aan een
nieuwe styling, is bij AMI Kappers aan
het juiste adres.

Jan Roelofsen, pr-man van EMM: "De organisatie is een hele klus".
De Hengelose schutterij EMM is volop bezig met de voorbereiding van
twee grote evenementen. Op vrijdag 14 september is er een Muziekfestival
en zondag 16 september is er een Schuttersdag. Het zijn drukke dagen
voor de organiserende EMM. Beide activiteiten worden gehouden op het
evenemententerrein De Hietmaat in Hengelo.
Op 14 september wordt er een groot
Muziekfestival gehouden met diverse
artiesten zoals Werner Redlich en Die
Schmalzler. “Het Muziekfestival kun
je vergelijken met de Oktober Festen”,
zegt EMM pr-man Jan Roelofsen. De organisatie verwacht zo’n kleine tweeduizend bezoekers. Op het terrein
komt een feesttent van 50 bij 20 meter.
Het feest begint om 20.00 uur en rond
24.00 uur is het einde. Zowel in de

voorverkoop als aan de kassa kost een
kaartje 15 euro. Kaarten in voorverkoop zijn te bestellen bij Café Marktzicht (Wolbrink) in Hengelo en Café de
Mallemolen in Zelhem.

Voor de marswedstrijden worden de
straten van Hengelo gebruikt. De route is ongeveer drie kilometer lang
waar alle verenigingen aan deelnemen. Het wordt een prachtig schouwspel wat ook de gilden/schutterijen zo
uniek maakt. Een speciale delegatie
uit de partnergemeente Neuenkirchen komt met een complete delegatie. “Ze komen als gastverenigingen
met alle koningen en keizers”, weet
Roelofsen. Op het terrein is een grote
feesttent, enkele kleine tenten en een
eretribune.

Het team heeft het plan opgevat om te
gaan knippen voor de Cliniclowns.
Linda van Leijden-Zweverink, franchiseneemster vertelt enthousiast: "Per
toeval hebben we in de salon pennen
voor de Cliniclowns verkocht. De pennen waren in korte tijd allemaal verkocht, dus we wilden dit succes graag
een vervolg geven.
Het werk dat de Cliniclowns doen
wordt door het hele team gesteund.

Linda vervolgt: "kinderen moeten kunnen spelen en vooral plezier hebben.
Kinderen die ziek zijn, kunnen dat helaas niet altijd, terwijl dat wel zou
moeten. Om deze kinderen ook te laten lachen en even hun pijn en verdriet te doen vergeten, steunen wij deze actie"

Iedereen is zondag 9 september van
harte welkom, ook als er geen afspraak gemaakt is. "Zo werken wij altijd en dat gaan we zondag ook maar
doen, aldus Linda". Bij AMI kappers
kun je terecht voor trendy kapsels tegen een vriendelijke prijs. AMI Kappers creëert haar eigen haarmodelijn
en dit najaar presenteert AMI Kappers
weer twee najaarscoupes.

Wie nieuwsgierig is, moet zeker langskomen. Het team staat vanaf 11.00 tot
17.00 uur klaar voor iedereen die deze
actie wil steunen. Linda en haar team
hebben er zin in!

Harmonicadag in Vorden
Zondag 9 september wordt in
zaal De Herberg in Vorden voor
de twaalfde keer een Harmonicadag gehouden. De zaal is open
om 10.00 uur en de toegang is
gratis.

De groepen die het podium betreden
zijn o.a. De Trekkebuls, Het geet net,
Mittwoch, Mix, Grenslandsteiers,
Tegeliek. Sterrebostrekkers, Spontaan, Harmonicaclub Corle en De
Lustigevagabunden.

Het is een gezellig en muzikaal treffen van veel groepen en vrije spelers.
In de grote zaal zijn er elk half uur
podiumoptredens en buiten in de
tuin en op het terras zijn de vrije spelers te beluisteren.

De te brengen nummers variëren
van Iers, Oud-Hollands tot Oostenrijks tevens zijn er vele meezingers
en Duitse schlagers te horen.

De podiumoptredens beginnen om
11.00 uur en eindigen om 17.30 uur.

De organiserende vereniging is De
Trekkebuuls. Voor meer informatie
kunt u bellen met Bennie Gartsen:
0575-452121.

Concert Zelhems mannenkoor
in Remigiuskerk Hengelo

Aan de Schuttersdag op 16 september
doen 25 gilden/schutterijen mee. Om
9.30 uur worden de gasten ontvangen
en tot ongeveer 16.00 uur is er van alles te doen op De Hietmaat. De prijs-

Kookkaravaan bij Plus Eland
Op donderdag 13 september is de
professionele kookkaravaan van
Jan Dolderman bij Plus Eland in
Hengelo (Gld.).
Deze kok verzorgt door heel Nederland kookdemonstraties, zo ook nu bij
de Plus. Jan zal ook voor u een kookdemonstratie geven, dus voor iedereen
die graag kookt of van de laatste

nieuwtjes op de hoogte wil zijn, of de
laatste gezondheidstrends wil weten,
kom naar de Plus in Hengelo. Ook zal
hij recepten uitdelen zodat u thuis
ook nog weer heerlijk kunt genieten
van een heerlijke maaltijd naar ideeen
van Jan Dolderman. Dus kom op donderdag 13 september van 10.00 tot
17.00 uur naar Plus Eland te Hengelo
(gld.)

Pleinmarkt ín de steigers,
toren úit de steigers
Zondag 16 september is alweer de zesde keer dat een grote groep vrijwilligers in de startblokken staat om een geweldige pleinmarkt vóór de St Willibrorduskerk in Vierakker te organiseren. Omdat vanwege de restauratie vorig jaar de toren niet kon worden beklommen is de restauratiecommissie
erg verheugd nu te kunnen melden

dat dat dit jaar weer mogelijk is. Bovendien is het ook nog gemakkelijker en
veiliger geworden, want tot bovenin de
kerk is nu ook een leuning aangebracht. Het volledige programma vermelden wij in de volgende editie van
het Contact, maar een springkussen
voor de jeugd is er in ieder geval. de
pleinmarkt is van 11.00 tot 16.00 uur.

Postduiven
STEEDS VERDER
Duiven werden gelost in Pommeroeul
(250 km).

Uitslagen:
1. L. te Stroet. 2. A. Kamperman
3. G. Duitshof. 4. G. Kempers
5. A. Peters

Christelijk Mannenkoor Zelhem.
Op zaterdag 6 oktober zal door het Chr. Mannenkoor Zelhem een concert
worden gegeven in de Remigiuskerk te Hengelo Gld. Het koor vervult een
regiofunctie met leden uit de hele Achterhoek. Naast christelijke liederen
worden ook klassieke stukken gezongen en zgn. shanty-repertoire. Dit
concert wordt georganiseerd door Ontmoetingscentrum Ons Huis.
REGIOKOOR.
Het Chr. Mannenkoor Zelhem bestaat
al 58 jaar en telt momenteel zo'n 75 leden, die uit zowel Zelhem als diverse
omliggende plaatsen, waaronder Hengelo, komen. Het koor staat onder leiding van Henk Peppelman, geassisteerd door plaatsvervangend dirigent
Tiny Siebers en wordt tijdens concerten op de piano begeleid door Yvonne
Beeftink. Er zijn goede contacten met
een ensemble uit Georgië en een mannenkoor uit Osnabrück. In 2006 werd
nog een vijfdaagse concertreis gemaakt naar Dresden.

REPERTOIRE.
Het mannenkoor zingt naast christelijke liederen ook prachtige klassieke
zangstukken en sinds kort tevens een
aantal nummers uit het zogenaamde
"Shanty-repertoire" dat bestaat uit bekende tot minder bekende zeemansliederen.
Een aantal malen per jaar draagt het
koor haar muzikale steentje bij aan
bijzondere kerkdiensten in de regio.
Uit de koorleden is een zgn. kleinkoor
van 9 leden samengesteld. Dit kleinkoor zingt liederen, die speciaal ge-

schikt zijn voor kleine koren. Ook in
Hengelo zal het kleinkoor een viertal
liederen ten gehore brengen.

CONCERT HENGELO.
Het concert op zaterdag 6 oktober
vangt aan om 20.00 uur. Vanaf 19.30 is
de Remigiuskerk open en worden de
bezoekers ontvangen met een kopje
koffie of thee.

Kaarten kosten € 7,50 (inclusief consumptie) en zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Ons Huis in Hengelo en
De Brink in Zelhem, alsmede bij de leden van het organisatiecomité: Bennie Harmsen, Johan Visschers, Gert
Wenneke.

Nadere info bij de voorzitter van Ons
Huis: G. Wenneke, tel. 0575-462334.
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Mooi schouwspel koetsentocht Hengelo

Prachtige aanspanningen deden afgelopen zondag in Hengelo mee aan
de koetsentocht die door In Stap en Draf werd georganiseerd. Het mooie
coulissen landschap vormde samen met de variatie van koetsen een mooi
decor.
Rond tien uur was de start op het terrein De Hietmaat. Aaneengesloten verlieten de 35 deelnemers het terrein
voor een mooie route. Als eerste van
de stoet ging de aanspanning van de
organiserende vereniging In Stap en
Draf. De Landauer, met de koetsieren
A. Schiphorst en G. Aalderink, werd
getrokken door twee Friese paarden.
De passagiers waren burgemeester

Henk Aalderink en echtgenote en secretaris Peter de Koning van In Stap en
Draf.
Er was een variatie aan koetsen te
zien. De verschillende type paarden
met de koetsiers en passagiers, waarvan velen in originele kledij, vormden
een mooi geheel. Een ‘plaatje’ is de
Hongaarse Trojka met daarvoor drie
Pinto bruinbonte paarden van deelne-

mer M. Scheppenheim uit Pulheim
Duitsland. Gijs Rozendaal (74) uit Baak
met kleinzoon Bas Bouwmeester(14)
doen mee met een mooie Tilbury die
door een Fries paard wordt getrokken.
Rozendaal doet al voor ongeveer de
twintigste keer mee. “Het is hier altijd
gezellig en gemoedelijk”, zegt hij voor
vertrek. Het echtpaar Lichtenberg uit
Hengelo, met een Spider, is voor de
zestiende keer van de partij. Susan
Hoitink uit Ruurlo is voor de zesde
keer aanwezig. Zij vindt het altijd een
mooie tocht en de gemoedelijkheid
van de vereniging spreekt haar erg
aan. Haar Seniorenwagen wagen
wordt getrokken door twee Haflingers. Bennie Harmsen uit Hengelo
heeft zijn Huifwagen ‘vol geladen’
met veel passagiers.
Rond half twaalf was er een sherry-

stop op het terrein tegenover camping
Kom Es An. Hierna werd de route vervolgd om weer terug te keren op De
Hietmaat waar de middagpauze was.
Voor het publiek was dit dé gelegenheid om al die mooie aanspanningen
en rijtuigen rustig en van dichtbij te
bewonderen.

Het tweede gedeelte van de koetsentocht ging over landelijke wegen richting Keijenborg. Op het Booltinkplein
was een sherrystop en kregen de deelnemers een attentie van de organiserende vereniging In Stap en Draf. Hierna ging het door het buitengebied van
Keijenborg en een gedeelte van het
dorp Hengelo terug naar De Hietmaat.
De deelnemers waren vol lof over de
mooie en afwisselende route en de
perfecte organisatie.

Dremptse kermis op 16-9 en 17-9

Open monumentendag Baak

Op zondag 16 en maandag 17 september a.s. wordt in Drempt de
jaarlijkse kermis gehouden. In
Achter Drempt is een groot "Kermisplein" gecreëerd waar alle feestvierders bijeenkomen.

Heleen Nieuwenhuis-Bax speelt gevarieerde orgelwerken in de St. Martinuskerk te BaakTijdens de Open Monumentendag op zaterdag 8 september a.s.:

Zaterdagavond voorafgaand is er al de
mogelijkheid om voor het vogelschieten in te schrijven vanaf 21.00 uur in
Café Zaal "De Boerderie". Zondag om
13.00 uur start de optocht in VoorDrempt (hoek Kerkstraat-Veldweg) om
na ruim één uur in Achter-Drempt te
eindigen.
De optocht van de Dremptse Kermis
ontwikkelt zich de laatste jaren tot
één van de fraaiste uit de omgeving,
waar het publiek in grote getale op afkomt. Tijdens de optocht wordt er gecollecteerd. De opbrengst van de collectie komt geheel ten goede aan het
prijzengeld van de wagenbouwers. Na

de optocht wordt uitbundig feestgevierd in Café Zaal "De Boerderie" en de
feesttent van de Fam. Hoppenreijs en
kan worden genoten van de kermisattracties.
De opening door de kermis wordt gedaan door burgemeester Aalderink
van de gemeente Bronckhorst op het
schoolplein om 9.15 uur. Daarna starten de kinderspelen, het vogelschieten, ringrijden met trekker en de overige spelen. De huldiging van het koningspaar, prins en prinses en de uitreiking van de prijzen van de optocht
vindt dit jaar plaats een half uur na
het koningsschot in feestzaal van "De
Boerderie" Daarna is in beide uitgaansgelegenheden live-muziek met
diverse toporkesten.
Voor het programma, foto's van afgelopen jaren en nog meer informatie
bezoek de website
www.dremptsekermis.nl

BAAK - De Parel van Baak, de fraai gerestaureerde St. Martinuskerk, is geopend tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 8 september a.s. Het
bezichtigen van de prachtige kerk is
op zich al een mooie gelegenheid om
te genieten van de resultaten van de
onlangs afgeronde restauratie. Extra
bijzonder wordt het als de regionaal
bekende organiste Heleen Nieuwenhuis-Bax op die dag een aantal zeer gevarieerde werken op het grote kerkorgel ten gehore brengt.
WELKE WERKEN?
De organiste heeft voor deze dag de
volgende werken op haar lijstje staan:
Duitse Barok, koraalvoorspelen Duitse
meesters, waaronder een drieluik 'Allein Gott in der Höh' sei Ehr

Engelse Barok, waaronder enkele Pastorales
Italiaanse Barok, Pastorale Zippoli
Rococo, andante van Haydn; stukje
van Mozart voor glasharp
En verder Romantiek, Prièr à notre Dame van Leon Boélman en werk van
Mendelssohn en Cesar Franck.
Heleen Nieuwenhuis-Bax is een veelzijdig organiste
Heleen speelt van jongs af aan orgel
en piano en heeft zich in de loop der
jaren ontwikkeld tot een zeer veelzijdig organiste. Ruim 30 jaar is zij vaste
organiste (rouw/trouw en weekenddienst) en repetitor van het Dameskoor van de St.Martinus Duistervoorde-parochie te Twello. Daarnaast is zij
organiste van de Heilig Hartkapel 't
Wezeveld te Twello en van de St. Mar-

tinuskerk te Bussloo (een Naber-orgeltje dat onder Monumentenzorg valt).
Ook wordt Heleen regelmatig gevraagd voor diensten in De Lathmer te
Wilp, de St. Antoniusparochie De
Vecht te Terwolde en de St. Martinusparochie te Vaassen.

WELKE TIJDEN?
De St. Martinuskerk is op zaterdag 8
september geopend van 11.00 tot 17.00
uur. Leden van de 'Vrienden van de Parel van Baak' zullen aanwezig zijn om
u desgewenst het e.e.a. over de kerk te
vertellen. Heleen Nieuwenhuis-Bax
speelt in de vorm van een inloopconcert, dus u kunt op elk moment de
kerk binnen gaan. Het concert wordt
aangeboden door Beeldhouwatelier
Baak, gelegen naast de kerk, en is de
gehele dag geopend. U treft er naast
Workshops beeldhouwen in steen een
fraaie Beeldentuin én Galerie aan. Vrij
entree.
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“Rij jij
de Rolls
even
voor?”

Bij Overall Projects maak je nog eens wat mee.
Hoe kan het ook anders, als je voor landgoedeigenaren, instellingen (gezondheidszorg)
en bedrijven het onderhoud van gebouwen,
installaties en tuinen verzorgt. Met onze Facilitaire Service
Desk en een deskundig team vakmensen geven we op iedere servicevraag een
passend antwoord. Zo garanderen we dat alles op rolletjes loopt en er piekfijn uitziet. Overall Projects staat voor afwisselend werk dat vraagt om een servicegerichte
instelling. Heb jij die in huis?
Voor Overall Projects zijn wij op zoek naar:

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

Biografie
Onderzoek uw biografie,
ontdek uw toekomst.
Biografische begeleiding
bij levens-werk vragen.

• Onderhoudsmonteur
• Installatie monteur E/W

Info: Lieke Deelstra
0575 - 571 052
www.werkplaatsstap.nl

• Schilder
• Timmerman

YOGA

• Medewerker groenvoorziening

Brummen, Deventer,
Doetinchem, Eibergen,
Groenlo, Hengelo, Vorden.

Kijk voor meer informatie over deze functies op www.oldenhave.nl.
Voor aanvullende informatie kun je ook bellen: 0575-546986.

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

Geïnteresseerd?
Je kunt reageren en solliciteren via www.oldenhave.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

maar een brief schrijven kan natuurlijk ook.

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

We zien je reactie en sollicitatie met belangstelling tegemoet.

à contant + RDW-vrijwaring

Vestiging Zutphen: Kleine Belt 3, 7202 CS Zutphen, tel (0575) 54 69 86, fax (0575) 54 52 86, zutphen@oldenhave.nl
Vestiging Terborg: Hoofdstraat 54b, 7061 CL Terborg, tel: (0315) 64 00 22, fax: (0315) 63 21 38, terborg@oldenhave.nl

André Boschker

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

Maken wij even
een goede beurt.
BIJ EEN PEUGEOT ONDERHOUDSBEURT WEET U
VOORAF PRECIES WAT U BETAALT.

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V. Hengelo (Gld.)
Molenenk 2 Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl

Al 25 jaar hèt adres voor:
STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN

•
•
•
•

Spachtelputz ( ook in kleur)
Spackspuiten
Pleister en schuurwerk
Lijsten en ornamenten

d moet zijn!
Als het goe
Bel voor een vrijblijvende offerte
06-51 534 782 of 0575-55 31 28

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

Wieger van der Veen
Donker Curtiuslaan 10
7003 AH Doetinchem
Tel: 0314-344209
Fax: 0314-344209
Mobiel: +31655101850

Alex Bouwmeester
Groenling 11
7132 ED Lichtenvoorde
Tel: 0544-487394
Fax: 0544-487394
Mobiel: +31654361543

www.wial.eu

Gespecialiseerd in:
alle restauratie van parketvloeren
en tevens verkoop
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Autotechnici Herwers Hyundai Zutphen Amsterdam Dakar Challenge
De Zandstralers uit Olburgen
naar finale beste Hyundai Technicus
gaan de uitdaging aan!
van Nederland
Geert Boesveld en Robert Vriezen
hebben een plaats weten te bemachtigen in de finale van de 'Nederlandse Hyundai Skill Olympic'
die 6 september plaats zal vinden.
Beide technici zijn tijdens de voorrondes voor de landelijke competitie geëindigd bij de beste twaalf
deelnemers. De twaalf deelnemers
zijn uitgenodigd voor de finale
waarbij ze onderling uitmaken wie
de beste Hyundai Technicus van
Nederland is voor de aankomende
twee jaar.
'De vragen waren wel pittig', aldus Robert Vriezen. Voor hem is het al de
tweede keer dat hij de finale haalt van
de Nederlandse competitie. In septem-

ber komen alle finalisten bij elkaar in
het Hyundai Trainingscentrum, waar
ze naast theoretische, ook een aantal
praktische opdrachten uitvoeren.
Geert en Robert werken beiden al vanaf de start van het bedrijf bij Herwers
Hyundai in Zutphen. De autotechnici
volgen regelmatig trainingen om op
de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de autotechniek. Bij de
Nederlandse Hyundai Skill Olympic
kunnen de beide technici hun kwaliteiten tonen.
Herwers Hyundai heeft dit jaar, net als
vorig jaar, de Hyundai Excellent Dealer Award ontvangen. Door goede verkoopresultaten en een hoge mate van
klanttevredenheid behoren ze tot de
top van Nederland. De winnaar van de

Geert Boesveld en Robert Vriezen
Nederlandse competitie gaat samen
met de nummer twee deelnemen aan
de Hyundai World Skill Olympics. Aan
deze wedstrijd nemen meer dan 50
verschillende nationaliteiten deel om
uit te maken wie de beste Hyundai
technicus is van de wereld.
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Herwin Liet (l.) en Erik de Greef gaan met deze 4x4 de Amsterdam Dakar Challenge aan:
een uitdaging met een doel: een waterput in Famtumbung, Gambia.

Gert met de neuze in de krante tegen Hendrik: ”Hier een vette krantenkop‘. Bronckhorst heeft 1,7 miljoen extra! Hendrik, as boekholder
neet van gister, hef zo zien twiefels.
Hij probeart het Gert duudelijk te
maken: “Weet iej Gert, allereerst
kriegt ze al een miljoen en vierhonderd duuzend extra van de Nuon.
Winst op aandelen. En dan kriegt
ze nog extra van de Bank Nederl.
Gemeenten Dat is twee kear mazzel
veur Bronckhorst zienen wetholder. Den had al een noodsprong bedacht. Onroerend goed belasting
heffen op niet/woningen. Dat was
wat niejs gewest.
Wat dat veur schuuren en gebouwen bunt? Dat ging neet deur. Bleef
hij zitten met een gat van een half
miljoen op zien begroting. Dus no
met dit extra-tjen is de wetholder
uut de zorgen. Een volgende begroting is het op niej afwachten. Want
de Nuon zal neet altied zo royaal
wezzen. `Gert schud de kop en
vrug: ”Ho kan zonne maatschappij
as de Nuon zovulle geld verdenen?
Dat ze allenig Bronckhorst al, zowat anderhalf miljoen kan schenken. Dat is toch een maatschappij
die veur ons as gemeenschap
warkt? Net as een waterschap en de
gemeente zelf, kunt die op onze
kosten zovulle geld oaverhollen?
Dan hebt ze ons earst te vulle laoten betalen. Terug betalen an ons
burgers dat zol toch fatsoenlijk
wezzen? “Hendrik lacht een betjen
en zeg: ”Ik denke neet dat ze dat

wilt. De gemeenten bunt andeelholders en kunt dat geld good gebroeken. Daorbiej kreeg onzen wetholder nog 350 000 euro’s extra an
de bokse..’problemen op het personele vlak’ dat zal wal betekenen te
vulle personeel en gin wark en toch
blieven betalen. Dat waren ze denkelijk vergetten in de begroting.
Dan gelukkig ok een meevaller de
woonhuuze van ons bunt 12%
duurder en ze kunt dus 200 000
mear vangen an onroerend goed
belasting.” Gert kriewelig: ”Dat is
ok wat, ik verkoop mien huus nooit
en as ik dood gao dan meugt mien
kindre nog successie extra betalen.” Hendrik:” Maor dan meugt
oew kinders in een groot modern
niej gemeentehuus trouwen en hef
ons Bronckhorst as plattelands gemeente allure..
Daor zul iej toch bliej met wezzen?
Ik leas nog nargens dat ze de plannen veur de bouw van ons gemeentehuus in Bronckhorst wilt uutstellen. Ze schrieft dat het binnen dree
jaor klaor is? Uutstellen zol toch
neet zo vrumd wezzen. Iedern zakenman zal zich afvraogen of een
grote investering zien geld op breg.
En zeker wanneer hij dat geld mot
lenen..
Waneer dat het geval is zich afvraogen, kan ik dan nog uutstellen? Zeker wanneer er.. helemaols gin rendement is, zoas met een nieuw gemeentehuus in ons Bronckhorst..
Dan zal onzen zakenman afwach-

ten en gaon spaorn, een fonds vormen. Ik begriepe dat nog in Bronckhorst, nog in Berkelland, of in Lochem of in Grolle + Lichtenvoorde,
ze daoran zit te denken.” Gert zit
dom te kieken en zeg:” Ik snap er
niks van. Ze hebt gin geld en ze wilt
elk 20 miljoen an een niej gemeente huus spendearn.”
Hendrik meent; ” Politieke figuurn
bunt vake mensen met Grote Ego’s.
Wanneer de kopstukken een besluut nemt dat het zo mot! dan
durft de rest neet mear tegen te
wezzen. Bange veur eigen naam en
plaatse in de pik orde. Tegen de
stroom in zwemmen is moeilijk. In
Lichtenvoorde hebt ze een V.V.D.
wetholder, die een andere mening
had ,er uut geknikkerd.
Het moeilijkste wat er is: toegeven
en zeggen:”Sorry ik had het mis en
denke no, dat het anders mot. Een
andern wetholder in Grolle-Lichtenvoorde kwam er in zien plek en
no betaalt ze d´r twee veur het zelfde baantjen.
Het verschil tussen zakenleu en
boern, vergeleken met wetholders
en raodsleden is, in de politiek
draait ze zelf neet op veur grote te
korten of de brokken die ze maakt
en in het zakenleaven wel. Een wetholder en een burgemeister kriegt
hun mooie salaris gewoon deurbetaald..”
De Baron van Bronckhorst

KunstZondagVorden
Op zondag 9 september a.s. wordt er voor de vierde maal in Vorden (gemeente Bronckhorst in de Achterhoek) een KunstZondagVorden gehouden. Dit valt samen met Open Monumentendag en de plaatselijke koopzondag.
Tussen 12:00 en 17:00 uur kunt u een
kijkje nemen in de galeries, ateliers en
het Museum voor Heiligenbeelden.
Veel ateliers en galeries bevinden zich
op loopafstand van elkaar in het centrum van Vorden. Als centraal punt
fungeert de Galerie Bibliotheek Vorden, Dorpsstraat 3, tel. 0575 551500.
Daar, en op de andere locaties, liggen
informatiebladen met adressen en

een plattegrond. Bij veel exposities is
de kunstenaar aanwezig om een nadere toelichting op het werk te geven. Als
voorbeeld noemen we de kunstenaar
Frans G.M. Venhorst die onder de titel
‘Gewoon Bijzonder’ zijn ruimtelijk
werk exposeert bij Galerie Bibliotheek
Vorden. Venhorst studeerde in 1992 af
aan de Hogeschool voor de Kunsten
ArtEZ (voorheen AKI) te Enschede. Hu-

mor speelt in zijn werk een grote rol.
Eenvoudige materialen krijgen in zijn
ruimtelijke objecten een bijzondere
betekenis. Zijn bijna kinderlijke
speelsheid is zeer aantrekkelijk en
prikkelt de fantasie van de beschouwer. Frans Venhorst Play Mobile, 2001
Op 9 december is de laatste KunstZondagVorden van dit jaar. Voor volgende
jaar zijn er weer vier kunstzondagen
gepland. Projecten die in het kader
van KunstZondagVorden passen (denk
ook aan muziek, poëzie of theater),
kunnen worden aangemeld bij:
nautilus-creatief@hetnet.nl

Op 3 november 2007 vertrekken Herwin Liet en zijn neef Erik de Greef uit
Olburgen in een oud barrel naar Dakar. Ze vonden op Texel een betaalbare 4x4 uit 1989 en gingen ermee aan het sleutelen. Nu is de auto klaar voor
de uitdaging om de 7000 kilometers van Amsterdam naar Dakar te rijden
in de ‘Extreme Challange’. Het meest sportieve team verdient de ‘Barrel
Trophy’. Het is een uitdaging met een doel: een waterput in Famtumbung,
Gambia. Hiervoor willen Herwin en Erik zoveel mogelijk geld inzamelen
en hebben ze sponsoren en donateurs nodig. Daar zijn de twee sportieve
heren nu actief naar op zoek!
Herwin Liet is 26 jaar en werkt als ICT
consultant bij C-it in Zutphen. Auto’s,
sport en avontuur hebben een zekere
aantrekkingskracht op hem. Hij volgde een bekende tijdens zijn voorbereidingen op Dakar en werd hierdoor
gelnspireerd. “Medio november zag ik
een aflevering van het programma PK
op de KRO waarbij er mensen geselecteerd werden voor een low budget
challenge naar Dakar. Ineens zag ik
mogelijkheden om een team op te zetten, het lijkt me een geweldig avontuur!” aldus Herwin.
Erik de Greef is 27 en Systeembeheerder bij de gemeente Bronckhorst. Hij
volgt al jaren de rallysport en Le Dakar. “Ik vind het ploeteren door de
zand gewoon mooi om te zien.” Beide
sporten zijn normaal onbetaalbaar,
maar zijn neef Herwin opperde het
idee om low budget mee te doen: een
avontuur met een oud barrel. “Hierbij
kunnen wij ook nog eens het goede
doel steunen. Nu kunnen we de weg
naar Dakar letterlijk en figuurlijk
proeven,” besluit Erik.
De tocht wordt georganiseerd door de
Amsterdam Dakar Challenge organisatie, www.amsterdamdakar.nl, die
vorig jaar een bedrag van ruim
1.000.000 euro ophaalde voor de goede
doelen. Na in contact te zijn gekomen
met deze organisatie schreven Erik en
Herwin zich in om de uitdaging aan te
gaan.
Het doel was eigenlijk snel gekozen.
“De eerste levensbehoefte is drinkwater. Je kunt wel zonder eten, maar niet
zonder drinken,” legt Erik de Greef
uit. “Via de internetsite van Tonnie,
www.tonnie.info, lazen wij de oproep
over een waterput in het plaatsje Famtumbung (Gambia). Daar komen ze
een waterput te kort waardoor er beperkt drinkwater is. Als er een put is,
kan het water ook worden gebruikt
voor het besproeien van de landbouwgrond. We gaan voor die extra waterput!”
Om dit project mogelijk te maken hebben Herwin en Erik veel sponsors en
donateurs nodig. Er zijn verschillende
manieren om het project financieel te
steunen. Voor bedrijven is er de ‘Adopt
a Hero actie’. Bij het sponoren van een
bedrag per kilometer, een totaal van
7000 km is berekend, wordt het bedrijfslogo op de auto geplakt, krijgen
ze een vermelding in de regionale

kranten in de omgeving Bronckhorst
en Zutphen en op de site onder het
kopje sponsors. ‘Jerrycan sponsors’
maken geld over naar de Zandstralers.
“We hebben 40 Jerrycan sponsors nodig om de eind streep in Dakar te halen!”. Daarnaast is het mogelijk ‘vrije
giften’ te doneren. Tot slot is er de ‘Materiaal sponsoring’. Hierbij gaat het
om materiaal voor het Dakar-proof
maken van de auto, onderdelen voor
de auto en voedsel voor de rijders.
Meer informatie hierover staat op hun
site www.zandstralers.nl.
Hoofdsponsor is EPO-Elements. Overige sponsoren die zich al hebben aangemeld zijn Reclamebedrijf Y-sign, Autobedrijf Bruil, Harmsen Vakschilders
en Top1Toys uit Hengelo gld., Daihatsu Holland, Van Egteren Hoveniers uit
Klarenbeek, The ArtPainter, ML sportsnowcenter in Zelhem, De Vries banden Zutphen, Flexwebhosting en Rob
Vriezema van Texel. Daarnaast hebben
zich diverse donateurs, Jerrycan en
materiaal sponsoren aangemeld.

De extreme route is alleen geschikt
voor goed geprepareerde 4wds. Herwin en Erik hebben hun 4x4 voorzien
van een bullbar en een imperiaal op
het dak. Dit is handig voor het vervoer
van de lege jerrycans, maar ook hebben zij voor de reis een daktent mee
om in te overnachten. “De verstralers
kunnen we altijd gebruiken om iemand met pech in het donker bij te
lichten,” vertelt Erik. “In een groepje
van vijf auto’s zullen wij de 7000 kilometers aangaan. Het is geen wedstrijd
op snelheid maar meer op uithoudingsvermogen en sportiviteit. We
zullen elkaar ook waar nodig helpen.”
“De auto zag er bij aankoop, zeker aan
de buitenkant, nog prima uit,” vertelt
Herwin. “En hij kwam ook goed uit de
extreme test,” vult Erik aan. Hij maakt
de motorkap even open. “We hebben
een extra filter aangebracht, die we
kunnen uitkloppen. Daarna gaat de
lucht door het gewone filter. Ook werd
een extra ventilator aangebracht om
de motor koel te houden.”

Via de website www.zandstralers.nl
worden de fans van Herwin Liet en
Erik de Greef zoveel mogelijk op de
hoogte te houden van de voortgang
van de voorbereidingen en vanaf 3 november 2007 ook van de Amsterdam
Dakar Challenge!
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WORKSHOP testen
met de BIOTENSOR
Voor opgave of informatie:
Energetisch Therapeute
Joke Kempers
Tel. (0575) 44 19 39
E-mail:
joke_kempers1@msn.com

www.plussupermarkt.nl

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

maandag - woensdag
donderdag - vrijdag
zaterdag

8.00 - 20.00
8.00 - 21.00
8.00 - 20.00

Wat een verschil.

BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid
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De Gouden Leeuw Groep is als organisatie actief op het
gebied van wonen, zorg, service en welzijn. Voor onze
nieuw te openen woonzorgvoorziening in Zelhem (januari
2008) zijn we op zoek naar enthousiaste collega’s:

Manager Zorg

(minimaal 32 uur per week)

Wij vragen: Minimaal HBO opleidingsniveau met 3 jaar
relevante werkervaring als zorgmanager

UW TUIN & PARK SPECIALIST VOOR
VERKOOP, ONDERHOUD EN REPARATIE
Land- en Tuinbouw mechanisatie
Broekstraat 1 - Hummelo
Tel. (0314) 381842 - Fax (0314) 381057 - E-mail: info@pelgrom.nl - www.pelgrom.nl

Verpleegkundigen

(minimaal 24 uur per week)

Wij vragen: Gediplomeerde verpleegkundigen MBO
niveau 4
Geïnteresseerd? Schrijf uw sollicitatiebrief inclusief uw
CV voor vrijdag 21 september 2007 naar ons postadres.

WIJ ZIJN OA. DEALER VAN: STIGA - STIHL - VIKING - ROBIN - KÄRCHER - MASSEY-FERGUSON – DOLMAR

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

Dus kijk snel op
www.contact.nl

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

0900-0767

5 eurocent p.m.

Jaargang 3
Nr. 36, 4 september 2007
Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.
(Griffie/raad en de afdelingen
Maatschappelijke ontwikkeling,
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

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

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

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

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

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

voorbeelden zijn natuurlijk De
Gouden Leeuw, de Oude Pastorie,
villa De Karekiet en een aantal fraai
gerestaureerde panden in de
Dorpsstraat. Vanaf de Rijksweg
bereikbaar via een klein paadje ligt
het van oorsprong 18e eeuwse
sluiscomplex. Dit object met unieke
draaibrug is in 2006 geheel
gerestaureerd en is enig in zijn soort
in Gelderland. Speciaal op deze
Open Monumenten(zon)dag wordt
de draaibrug voor belangstellenden
gedemonstreerd. Een niet te missen
gelegenheid om dit monument van
ambacht en techniek in bedrijf te
zien!
• De 4e startplaats is het onlangs
op de nieuwe locatie geopende
museum Smedekinck aan de
Pluimersdijk 5 in Zelhem. Hier is
een expositie te zien over monumenten die het dorp Zelhem vroeger rijk
was. Veel is in de huidige dorpskern
verdwenen. Voorts vertrekt van
hieruit een fiets-/autoroute naar
Wolfersveen waar het unieke
badhuis (Rijksmonument) op
landgoed De Baaksche Kamp
speciaal vandaag te bezichtigen is.
Hier is ook een expositie ingericht
over de ontginningsgeschiedenis
van dit gebied en de smalspoorlijn.
Het Christelijk Mannenkoor Zelhem
treedt tijdens deze Open Monumentendag op diverse locaties in de gemeente Bronckhorst op. Het koor is
te horen bij de opening om 10.00 uur
in Steenderen, bij het oude gemaal
in Bronkhorst om 11.30 uur, bij het
sluiscomplex in Laag-Keppel om

14.15 uur, bij kasteel Keppel in
Laag-Keppel om 15.00 uur en bij de
afsluiting van de dag omstreeks
16.15 uur bij museum Smedekinck
in Zelhem.
Smederij Oldenhave Vorden 8
september geopend
Bij Smederij Oldenhave in Vorden
worden op zaterdag 8 september

a.s. vele technische ambachten
gedemonstreerd, waaronder
smeden, glas in lood zetten, koper
slaan, rietdekken en steenhouwen.
Al deze ambachten zijn belangrijk
tijdens restauratieactiviteiten.
Wij zien u graag op de Open
Monumentendag op 9 september!

Speciale lezing Open Monumentendag
6 september a.s.

In deze kerk in Kranenburg is de Pierre
Cuypers Manifestatie en bevindt zich het
Heiligenbeeldenmuseum.

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

Programma van de open dag op 8 september
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

archeologie in Bronckhorst
belasting en besteding in beeld
brandpreventievoorlichting
brandweervoertuigen met spuitactiviteiten op de parkeerplaats
burgemeester 'in functie'
demonstraties door de buitendienst op de parkeerplaats
groenstructuurplan
informatie over de gemeenteraad
informatie over leerlingenvervoer, kunst en cultuur, sport
informatie over mantelzorg, zorg in het algemeen, hulpverlening etc.
presentatie 'nieuwe' voertuigen van de buitendienst
presentatie nieuwbouw gemeentehuis
presentatie over de oude gemeentehuizen van Vorden, Hengelo, Steenderen,
Hoog Keppel en Zelhem
presentatie nieuwe welstandwebsite
trouwen in Bronckhorst
uitleg over bezwaar- en beroepprocedures
uitslag fotowedstrijd
verloting 10 compostvaten
vertoning DVD 'Bronckhorst in beeld'. U kunt de DVD kopen voor € 7,50
woningbouwprojecten in de gemeente Bronckhorst

Het bovenstaande is zomaar een greep uit wat er te doen is. Er is voor elk wat
wils! Op verschillende plaatsen kunt u meedoen met een quiz, er is van alles te
winnen en ook aan de kleintjes is gedacht. Het geheel wordt opgeluisterd door
de band 'Bronckski Beat', een gelegenheidsband waarin acht ambtenaren van
de gemeente Bronckhorst hun muzikale kunnen tonen.

Wij begroeten u graag op 8 september!

Permanent bewonen recreatieverblijven in
Bronckhorst niet toegestaan
Twee uitzonderingsregels

Honden op het platteland
Laat u uw hond in het buitengebied ook loslopen? Wat veel hondeneigenaren niet weten,
is dat dit risico's met zich meebrengt. In de
ontlasting van de hond kunnen parasieten
zitten die een belangrijke rol spelen bij een
infectie onder koeien die spontane abortus
veroorzaakt. Daarom heeft LTO Noord een
flyer voor hondenbezitters uitgebracht,
waarin enkele suggesties staan wat u als
hondenbezitter zou kunnen doen.
Belangrijke aanraders
• honden in het buitengebied aanlijnen

Het permanent bewonen van recreatiewoningen is niet toegestaan in Bronckhorst.

In Nederland is veel discussie over permanente bewoning van recreatiewoonverblijven. De
gemeente Bronckhorst heeft vorig jaar beleid
opgesteld waarin staat dat het permanent
bewonen van recreatiewoningen in de
gemeente niet is toegestaan, ook niet als het
om een tijdelijke situatie gaat. De gemeente
treedt handhavend op (via boetes en uitzetting)
als een recreatiewoning als hoofdwoonverblijf
wordt gebruikt. Op deze regel zijn twee
uitzonderingen:
• Tijdelijke vrijstelling
Onder bepaalde omstandigheden is er
tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan mogelijk voor bewoning in situaties
waarbij behoefte is aan een tijdelijke
oplossing. Meer informatie hierover vindt
u in onze brochure Regels voor tijdelijke
bewoning, (ver)bouw en plaatsing van 'niet
voor bewoning bestemde gebouwen' in
Bronckhorst. De brochure en een aanvraagformulier kunt u downloaden van de website
www.bronckhorst.nl of ophalen bij het
gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling.
• Persoonsgebonden beschikking
Het is mogelijk om voor bestaande bewoning

die is aangevangen vóór of op 31 oktober
2003 (de peildatum waar de gemeente van
uit gaat) en waartegen van gemeentewege
niet is opgetreden, op verzoek van de
belanghebbende een persoonsgebonden
beschikking (PGB) te krijgen. Niet omdat de
gemeente van mening is dat bewoning
acceptabel is, maar omdat het in sommige
gevallen juridisch gezien niet meer mogelijk
is om tegen deze situaties handhavend op te
treden. In dat geval mag de huidige bewoner
op het adres blijven wonen totdat deze
verhuist of komt te overlijden. Daarna mag
het adres niet meer opnieuw worden
bewoond. Een aanvraag voor een persoonsgebonden beschikking (PGB) moet uiterlijk
5 oktober a.s. worden ingediend bij de
gemeente, afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling.
Meer informatie?
Voor meer informatie over dit onderwerp,
kunt u contact opnemen met de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling van
de gemeente, tel. (0575) 75 02 50 of raadpleeg
de website www.bronckhorst.nl  infobalie 
plannen en projecten  recreatiewoningen
beleid onrechtmatige bewoning.

Informatieavond over voortgang nieuwbouw brede
school Hummelo op 17 september
Op 17 september a.s. organiseert de
gemeente een informatiebijeenkomst over de
voortgang rond de nieuwbouw van de brede
school Hummelo aan de Hessenweg/
Keppelseweg in het dorp. Het definitieve
ontwerp en het vervolgtraject staan deze
avond op het programma. Direct betrokkenen
(zoals schoolbestuur, teamleden en directie
scholen, peuterspeelzaal, verenigingen,
omwonenden en gemeenteraad) zijn hiervoor
inmiddels per brief uitgenodigd.
Andere belangstellenden zijn echter ook van

harte welkom op de informatieavond.
Meer weten?
Wilt u meer weten over de ontwikkelingen
rond de brede school in Hummelo komt u dan
op 17 september om 20.00 uur naar de Gouden
Karper in Hummelo. Tijdens de bijeenkomst is
beperkt gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarnaast zijn er op de avond formulieren
beschikbaar waarop u uw vragen kwijt kunt. U
krijgt dan op een later tijdstip antwoord van de
gemeente.

Troebel zwembadwater leverde geen gevaar op
voor volksgezondheid
Het troebele water in de zwembaden in
Steenderen en Hengelo heeft geen gevaar
opgeleverd voor de volksgezondheid.
Onafhankelijk laboratorium RIVM, dat de
gemeente heeft ingeschakeld om hier
uitsluitsel over te geven, heeft het water
onderzocht en dit geconcludeerd.
Medio juli bleek dat het water bij gebruik
vertroebelde doordat de coatinglaag op de
wanden en gronden van de baden losliet.
Ook al is het water niet gevaarlijk voor de

volksgezondheid, toch kan bij troebel water
niet gezwommen worden. De gemeente kan de
veiligheid van haar badgasten dan niet kan
garanderen (bijv. zwemmers die in moeilijkheden komen zijn dan wellicht niet tijdig te
zien). Maatregelen om dit op te lossen bleken
zeer omvangrijk en tijdrovend en niet op korte
termijn niet uitvoerbaar. Om die reden kon de
gemeente helaas niet anders besluiten dan de
baden dicht te doen voor de resterende tijd van
het seizoen.

• uitwerpselen opruimen in weilanden waar
koeien lopen
• de hond behoefte laten doen in
de wegberm of op andere plaatsen waar
koeien er niet mee in aanraking komen
• uitwerpselen opruimen in weilanden waar
geen dieren lopen (dit gras wordt gemaaid
en als voer gebruikt in de winter)
Voor het opvragen van de flyer of nadere informatie kunt u contact opnemen met LTO
Noord informatiecentrum Deventer, tel.
(0570) 66 28 88.

Gemeente draagt Ludgerkerkje in Zelhem voor
voor Ym van der Werff-prijs
archeologie, historie, religie en cultuur.

De Ym van der Werffprijs voor Archeologische
Monumentenzorg is een tweejaarlijkse
nationale prijs. De prijs is in 1999 ingesteld
door de toenmalige Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek, inmiddels
opgegaan in het RACM. Aan de tweejaarlijkse
prijs is een bedrag van € 4.000,- en een
speciaal ontworpen wisselobject verbonden.
De prijsuitreiking is op 8 november 2007
tijdens de opening van de Reuvensdagen, het
nationale archeologiecongres, in Deventer.
B en w van Bronckhorst hebben besloten het
Ludgerkerkje in Zelhem voor te dragen voor
deze prijs.
Stichting Ludgerkerkje Zelhem
Het Ludgerkerkje in Zelhem is gebouwd door
de stichting Ludgerkerkje Zelhem. Het
Ludgerkerkje is een zo getrouw mogelijke
reconstructie van de kapel die in 801 door
Ludger op de plaats van de huidige Lambertikerk is gesticht. Het officiële ontstaan van de
plaats Zelhem is met deze gebeurtenis
verbonden. Ter gelegenheid van het 1200-jarig
bestaan van Zelhem in 2001, is door de oudheidkundige vereniging een tijdelijk Ludgerkerkje gebouwd naast de Lambertikerk. Dit
idee vormde de inspiratie voor de stichting
Ludgerkerkje Zelhem, opgericht in 2003, die
met de herbouw van het Ludgerkerkje een
historisch en archeologisch blijvend
monument van bijzondere betekenis wilde
verwezenlijken. Een plek voor bezinning en
bovendien een middelpunt van incidentele
activiteiten op het gebied van educatie,

Getrouwe reconstructie
Om ervoor te zorgen dat het kerkje een zo
getrouw mogelijke reconstructie zou worden
van haar voorganger, heeft de stichting zich
door diverse deskundige partijen laten
adviseren over het project. Zo zijn Roeland
Paardekooper en Jeroen Flamman, voorzitter
en secretaris van de Vereniging voor Archeologische Experimenten en Educatie, betrokken
bij de reconstructie van het nieuwe Ludgerkerkje. Het project is mede tot stand gekomen
met subsidie vanuit het TRAP (Toeristisch
Recreatief Archeologisch Project) Zelhem,
een samenwerkingsverband tussen het RACM,
stichting Landschapsbeheer Gelderland,
de gemeente Bronckhorst en diverse
vrijwilligersorganisaties uit Zelhem en
omstreken.
Project sluit goed aan bij gestelde criteria
Het project sluit zeer goed aan bij de door het
RACM gestelde criteria voor de prijs. Het is
een draagvlakverbredend project en het geeft
een inspirerende, stimulerende en educatieve
werking aan het begrip behoud door ontwikkeling. Het kerkje is een voorbeeld van hoe het
archeologisch erfgoed zichtbaar gemaakt kan
worden in een veranderende omgeving.
Het kerkje staat in het centrum van Zelhem
en is reeds een begrip geworden onder de
bevolking. Door de uiteenlopende activiteiten
die er plaatsvinden, zoals rondleidingen,
hagepreken, Ludgerdagen en culturele
activiteiten, wordt het project telkens opnieuw
onder de aandacht gebracht.
Prijs zou grote eer zijn voor vrijwilligers
De gemeente Bronckhorst vindt het een stimulans voor de vrijwilligers van de stichting
om het Ludgerkerkje te nomineren voor de
Ym van der Werffprijs voor Archeologische
Monumentenzorg. De stichting is afhankelijk
van giften en subsidies. Met het geldbedrag,
dat verbonden is aan de prijs, zou zij in de
komende jaren inspirerende activiteiten rond
het kerkje kunnen blijven organiseren.

De DVD
‘Bronckhorst, beleef het!’
is te koop bij de VVV
Bronckhorst.
De vastgestelde verkoopprijs
is € 7,50.
Een leuke manier om kennis
te maken met de gemeente
Bronckhorst!

Uit de raad
Commissievergaderingen
Beleidsontwikkeling en
Evaluatie en controle

Op 30 augustus 2007 vergaderde de
gemeenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. De vergadering
werd bijgewoond door publiek,
waaronder een aantal speciale (VIP)
gasten van de raad. Zij kregen voor
aanvang van de vergadering van
enkele raadsleden een uitgebreide
uitleg over de raad, het raadswerk
en de komende vergadering.
Tijdens de raadsvergadering is
onder andere gesproken over de
volgende onderwerpen:
• Antennemast Veldhoek
De raad besliste om de uitvoering
van de vrijstellingsprocedure die
nodig is voor de realisatie van een
antennemast voor mobiele
communicatie in een bosperceel
aan de Varsselseweg/Oude
Zelhemseweg in Veldhoek te
delegeren aan het college van
b en w. Met de delegatie aan het
college kan op een efficiënte wijze
uitvoering worden gegeven aan
dit vrijstellingsverzoek.
• Bestemmingsplan
'Buitengebied, herziening
2004-2 (antennemast
Wolfersveen)'
De raad besloot de ingediende
zienswijzen niet te honoreren en
het bestemmingsplan vast te
stellen, waardoor het mogelijk is
om een antennemast te plaatsen
aan de Wolfersveenweg, ten
noorden van de Ruurloseweg, in
het buitengebied van Zelhem.
• Grondbeleid Bronckhorst 2007
In de beleidsnota economische
ontwikkeling 'Kansen benutten in
Bronckhorst' is afgesproken dat
een grondbeleid met een

Na afloop van de raadsvergadering is er met de aanwezigen altijd een informeel
samenzijn.

grondprijsbeleid opgesteld wordt.
De raad vond de kaderstelling in
de eerste notitie die nu voorligt
nog weinig concreet en
onvoldoende en wilde dat er nog
een verdiepingsslag wordt
gemaakt. Via een amendement
van de PvdA is besloten dat door
de gehele raad werd ondersteund, de kosten van € 20.000
voor het opstellen van een Nota
grondbeleid Bronckhorst intern
toe te rekenenaan de grondexploitaties en dat deze Nota te
zijner tijd door de gemeenteraad
moet worden vastgesteld.
• Peuterspeelzaalbeleid
Het peuterspeelzaalwerk is één
van de voorzieningen binnen het
totale aanbod van voorzieningen
waarmee kinderen/jeugdigen en
hun ouders/verzorgers te maken
(kunnen) krijgen. Het peuterspeelzaalbeleid heeft tot doel aan

alle kinderen in de gemeente zo
goed mogelijke ontwikkelingskansen te bieden volgens
éénduidige regelgeving. De
raad stemde voor de Nota
peuterspeelzaalbeleid, waarbij
een motie van het CDA werd
aangenomen. Hierin wordt de
wens uitgesproken dat het
college vóór opheffing van een
peuterspeelzaal met het bestuur
van de speelzaal alle mogelijkheden onderzoekt om opheffing
te voorkomen.

Commissie Evaluatie en controle
Op 12 september 2007 vergadert de
commissie Evaluatie en controle in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint
om 20.00 uur en u bent van harte
welkom deze vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• stand van zaken uitwerking
jeugd- en onderwijsbeleid
• harmonisatie begraafplaatsen
• beheersverordening begraafplaatsen
• verordening lijkbezorgingsrechten Bronckhorst 2008
• financiële verordening artikel 212
Gemeentewet
• begrotingswijzigingen 2007 en
2008 en programmarekening
2006 GGD Gelre-IJssel
• wijziging verordening rechtspositie wethouders en raadsleden
Commissie Beleidsontwikkeling
Op 13 september 2007 vergadert de
commissie Beleidsontwikkeling in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om

20.00 uur en u bent van harte
welkom deze vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• verzoek vrijstelling artikel 19,
lid 1 WRO Wilmerinkweg 1 in
Vorden
• bestemmingsplan 'Buitengebied
Steenderen 2006; Timpweg 6'
• bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Vinkenkamp herziening
2005-2'
• voorbereidingsbesluit ex artikel
21 WRO brede school, Keppelseweg in Hummelo
• detailhandelsstructuurvisie
Vorden centrum
• fusie programmaraden

Spreekrecht
Tijdens deze vergaderingen kunt u
gebruik maken van het recht om in
te spreken. In tegenstelling tot de
raadsvergaderingen kunt u hier
inspreken over onderwerpen die
juist wel op de agenda staan. De
maximale spreektijd is vijf minuten.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij
de griffie, onder opgave van het
onderwerp waarover u wilt spreken,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.

Begraafplaats Zelhem

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
commissies). De eerstvolgende
gemeenteraadsvergadering is op
27 september 2007.

Wilt u alles weten over de bouw van
het nieuwe gemeentehuis?
Kijk regelmatig op www.bronckhorst.nl voor de laatste informatie.
Maar natuurlijk publiceren we op
deze gemeentepagina's ook over

de vorderingen rond de bouw van
het nieuwe gemeentehuis van
waaruit we u vanaf 2010 van dienst
zullen zijn.

De eerste schetsen van de nieuwbouw

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, Halle-Heideweg 26, rommelmarkt – garageverkoop, 20 oktober 2007 van 11.00 tot
14.00 uur, mevrouw Heusinkveld – Brunsveld
• Halle, najaarsconcert, verloting tijdens concert in zaal Nijhof, 24 november 2007 van 20.00 tot
22.00 uur, christelijke Muziekvereniging Euterpe
• Toldijk, tripalon, afsluiten Beekstraat i.v.m. tripalon, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet
tijdens tripalon, 27 oktober 2007 van 08.00 tot 18.00 uur, L.R.V. en ponyclub De Zevensteen

• Zelhem, ONK Trial, 13 en 14 oktober van 08.00 tot 18.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet tijdens ONK Trial, 13 en 14 oktober van 08.00 tot 24.00 uur, tijdelijke
gebruiksvergunning tent, afsluiten gedeelte Korenweg, 13 en 14 oktober 2007, Z.A.M.C.
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, Hulzevoortseweg 7, verbouw kapschuur
Hummelo, Rijksweg 103, verbouw woning
Hummelo, Sliekstraat 1, veranderen woning
Toldijk, Hoogstraat 24, bouw zwembad
Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 13, bouwen schuur
Vorden, Ruurloseweg 4, veranderen en vergroten woning en bijgebouw
Zelhem, de Hennenkamp 7, vergroten woning

Openbare bekendmakingen - vervolg
Voorgenomen vrijstellingen
B en w zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepassing van:

9 september 2007 10.00 uur
• Zelhem, in de periode dat de kunstijsbaan geplaatst is, van 14 december t/m 6 januari, geldt
een parkeerverbod op het gedeelte van het marktplein ter hoogte van nrs. 21 t/m 29. De Markt
is afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer, op 14, 21 en 28 december 2007
en 4 januari 2008 van 10.00 tot 19.00 uur

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Wisselinkweg 6, voor de verbouw van een schuur, het verbeteren van een kapschuur
en de aanleg van enkele landschapselementen in combinatie met een wandelpad nabij de
Wisselinkweg, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied, herz. 2-1988'
Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 6 september t/m
17 oktober 2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70.
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerp-besluit
naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 27 augustus 2007:
• Hengelo Gld., Baaksevoetpad 5, bruiloft met live-muziek, tijdelijke gebruiksvergunning voor
tent, 8 september 2007 van 14.30 tot 00.30 uur, de heer R.J. Linthorst Homan
Verzonden op 28 augustus 2007:
• Bronkhorst, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 6 september 2007 van 13.00 tot
17.30 uur, herberg De Gouden Leeuw
• Hengelo Gld., open dag gemeente, 8 september 2007 van 10.00 tot 14.00 uur, gemeente
Bronckhorst
• Vorden, marktplein aan de Dorpsstraat, beachvolleybaltoernooi, 9 september van 12.00 tot
20.00 uur, Vordense Ondernemers Vereniging, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet
tijdens koopzondag/beachvolleybaltoernooi, 9 september 2007 van 12.00 tot 20.00 uur,
mevrouw J.W.G. Hendriksen
Verzonden op 29 augustus 2007:
• Vorden, klootschieten De ronde van Vorden, 8 september van 10.00 tot 15.00 uur, loterij,
8 september 2007, klootschietvereniging Warnsveld
• Toldijk, Flophouse, Fiets 'm d'r in, 9 september van 12.00 tot 19.30 uur, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, 9 september 2007 van 11.00 tot 19.30 uur, stichting Humstee
• Steenderen, Burg.Buddingh'plein, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, kermis
Steenderen, 14 en 15 september 2007 van 12.00 tot 01.00 uur, G.J. Heezen
• Steenderen, tent aan de J.F. Oltmansstraat, optreden van muziekbands, 14 september van
12.00 tot 01.30 uur en 15 september van 14.00 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent,
13 t/m 15 september, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet in de tent, 13 september van
20.00 tot 23.00 uur en 14 en 15 september 2007 van 12.00 tot 01.00 uur, horeca Steenderen
• Zelhem, marktplein, kunstijsbaan 14 december t/m 6 januari, ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet, 14 december 2007 t/m 6 januari 2008 van 10.00 tot 22.00 uur, ijsvereniging Zelhem
Verzonden op 30 augustus 2007:
• Vierakker, Kapelweg 14, muziekfestival, 8 september van 13.00 tot 01.30 uur, ontheffing artikel
35 Drank- en Horecawet tijdens muziekfestival, 8 september 2007 van 13.00 tot 01.00 uur,
stichting Popcollectief Zutphen

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, Drank- en
Horecawet, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouw- en
sloopvergunningen) of Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten
staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Kapvergunning
Hummelo, aanvraag kapvergunning bomen voor brede school Hummelo
B en w van Bronckhorst verzoeken om een kapvergunning voor vier beuken, één zomereik en
één boswilg aan de Keppelseweg naast nummer 46 in Hummelo. Omdat deze bomen zeer
beeldbepalend zijn, wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4
Algemene Wet Bestuursrecht) gevolgd voor het aanvragen van de kapvergunning.
De aanvraag en de concept kapvergunning
liggen van 4 september t/m 16 oktober 2007
ter inzage bij de afdeling Openbare werken op
het gemeentekantoor. Gedurende deze periode hebben belanghebbenden de gelegenheid
om een zienswijze in te dienen. Deze worden
betrokken bij het beoordelen van de
kapaanvraag.
Uw zienswijze kunt u per brief of mondeling
indienen. Mondeling kan dit door contact op te
nemen met de afdeling Openbare werken, tel.
(0575) 75 02 50. Een schriftelijke zienswijze
kunt u richten aan b en w van Bronckhorst,
afdeling Openbare werken.

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 27 augustus 2007:
• Baak, Beukenlaan 8, bouw schuur/carport
• Zelhem, Blekweg 7a, vergroten woning
• Zelhem, Orchideestraat 23, bouw carport
Verzonden op 30 augustus 2007:
• Zelhem, Goeman Borgesiusstraat 13, bouwen aluminium terrasoverkapping

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 28 augustus 2007:
• Vorden, Dorpsstraat 22, veranderen van een winkelruimte
Verzonden op 30 augustus 2007:
• Hengelo Gld., Varsselseweg 4, realiseren aanbouw aan een werktuigenberging
• Vorden, Kapelweg 1, gedeeltelijk vernieuwen van een sociaal en cultureel trefcentrum,
verleend met toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht
Recontructieplan Achterhoek en Liemers

Sloopvergunningen
Verzonden op 28 augustus 2007:
• Halle, Heurneweg 3, geheel slopen dakbeschot van de woning, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Kapelweg 1, gedeeltelijk slopen van buitenmuren, raampartijden en vloerbedekking,
komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Nijverheidsweg 7, slopen dak van een schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Stikkenweg 21, geheel slopen van asbestdaken op een viertal schuren, komt
asbesthoudend afval vrij

Kapvergunningen
Verzonden op 28 augustus 2007:
• Zelhem, Ruurloseweg 30a, vellen van twee berken, geen herplantplicht

Inspraak geluidbeleid gemeente Bronckhorst
Op 10 juli 2007 hebben b en w het concept van het gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld. In dit
beleid wordt, binnen de kaders van de landelijke geluidregelgeving, aan onderscheiden
deelgebieden binnen de gemeente Bronckhorst elk een eigen geluidkwaliteit gekoppeld
waarmee we aangeven welke geluidbelasting daar mogelijk of acceptabel is. In deze gebiedsgerichte benadering kijkt de gemeente naar de geluidbron en het voorkomen van de hinder ervan
voor de ontvanger, waarbij de mate van acceptatie van die hinder afhangt van de geluidkwaliteit
die aan de onderscheiden gebiedstypen is gegeven.
Dit beleid vormt een toetsingskader bij voornamelijk bestemmingsplannen en milieuvergunningen voor bedrijven. Het beleid is vooralsnog niet van toepasssing op APV-vergunningen,
evenementen etc.
Het concept van het gemeentelijk geluidbeleid ligt van 6 september t/m 17 oktober 2007 tijdens
openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in
te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling,
tel. (0575) 75 0 3 12.
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het concept
beleidstuk naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij
b en w.

Wet milieubeheer
Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Verzonden op 4 september 2007:
• Hengelo Gld., Koningsweg 16, voor verbranding nabij dit perceel

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo Gld., tijdens een huwelijksfeest geldt op 8 september op het Baaksevoetpad
éénrichtingsverkeer tussen de Bruinderinkweg en de Kervelseweg (rijrichting naar de
Kervelseweg) van 14.30 tot 17.30 uur. Een parkeerverbod aan de noordzijde van het
Baaksevoetpad geldt tussen de Bruinderinkweg en de Kervelseweg op die dag van 14.30 uur
tot 9 september 2007 00.30 uur
• Vorden, tijdens het beachvolleybaltoernooi op 9 september 2007 van 12.00 tot 20.00 uur, is het
marktplein aan de Dorpsstraat afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Toldijk, tijdens 'Fiets 'm d'r in' geldt op 9 september 2007 van 10.00 t/m 20.00 uur een
parkeerverbod op de Hoogstraat, vanaf de Zutphen-Emmerikseweg t/m huisnummer 19
• Vierakker, tijdens het muziekfestival geldt op de Vierakkersestraatweg, tussen de Kapelweg en
de Boshuisweg, een parkeerverbod aan de zuidzijde van de weg van 8 september 10.00 uur tot

Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van
6 september t/m 17 oktober 2007 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van
artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Drempt, Zomerweg 28, voor het veranderen van een inrichting waarop het besluit Horeca-,
sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer van toepassing is. De ingediende melding heeft
betrekking op een horecainrichting
• Halle, Bielemansdijk 28a/b, voor het uitbreiden of wijzigen van een inrichting waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is. De ingediende melding heeft betrekking op een
melkrundveehouderij
• Hummelo, Rijksweg 134, voor het uitbreiden of wijzigen van de inrichting, waarop het Besluit
landbouw milieubeheer van toepassing is. De ingediende melding heeft betrekking op een
melkrundveehouderij
• Zelhem, Handelsweg 4, voor het oprichten van een inrichting waarop het Besluit detailhandel
en ambachtsbedrijven van toepassing is. De ingediende melding heeft betrekking op het maken van chocoladeproducten
• Zelhem, Slangenburgweg 2, voor het uitbreiden of wijzigen van een inrichting waarop het Be-

Openbare bekendmakingen - vervolg
sluit mestbassins milieubeheer van toepassing is. De ingediende melding heeft betrekking op
een mestsilo

Wet voorkeursrecht gemeenten
Hengelo Gld., aanwijzing plangebied 'De Kwekerij'

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

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3.28 Awb)

Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van
6 september t/m 17 oktober 2007 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Drempt, Rijksweg 37, een oprichtingsvergunning voor een akker- en tuinbouwbedrijf met opslag van cd- en dvd-hoezen
• Halle, Dorpsstraat 102, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een
mengvoederbedrijf en kunstmesthandel
• Hummelo, Zutphenseweg 1b, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor
een bedrijf voor het verkopen en repareren van trekkers, landbouwmachines, tuinmachines,
gereedschappen etc.
• Vorden, Oude Borculoseweg ongenummerd, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een kleiduivenschietbaan
• Zelhem, Heidenhoekweg 9, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een
vleesvarkenshouderij

De strekking van deze besluiten luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen
verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b.belanghebbenden, die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswijzen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage en wel vóór 18 oktober 2007. Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van een beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Zo'n verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil een besluit niet binnen zes
weken na de terinzagelegging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit
wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

Het college van de gemeente Bronckhorst maakt ingevolge artikel 4 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten bekend, dat zij bij besluit van 28 augustus 2007, haar raad heeft voorgesteld de
percelen in het plangebied 'De Kwekerij' in Hengelo Gld. aan te wijzen als gronden waarop de
artikelen 10-24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. Het
plangebied is globaal gelegen tussen De Heurne, de Vordenseweg, het Vordens Voetpad en de
Hiddinkdijk. De aanwijzing heeft als planologische basis het op 14 juni 2007 ter inzage gelegde
ontwerpbestemmingsplan 'De Kwekerij'. De percelen zijn nader aangegeven op de bij ons
voorstel behorende kaart en lijst van aangewezen percelen.
Aanbiedingsplicht
Door ons voorstel tot aanwijzing van de percelen gelegen in het plangebied 'De Kwekerij' als
gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd en de publicatie in de Staatscourant wordt
onder andere de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10, lid 1 van de Wet voorkeursrecht
gemeenten van toepassing verklaard. Die aanbiedingsplicht houdt in dat de eigenaren en/of
zakelijk gerechtigden van de in het voorstel aangewezen gronden, wanneer zij hun eigendom of
hun recht willen verkopen en leveren, dit eerst aan de gemeente Bronckhorst te koop moeten
aanbieden alvorens verkoop aan anderen mogelijk is.
Bezwaar en voorlopige voorziening
Op ons voorstel tot het aanwijzen van de percelen gelegen in het plangebied als gronden waarop
een voorkeursrecht is gevestigd, is de rechtsbescherming die de Algemene wet bestuursrecht
biedt van toepassing. Dit houdt in dat belanghebbenden gedurende zes weken na dagtekening
van deze publicatie in de Staatscourant (van 29 augustus t/m 10 oktober 2007) tegen dit besluit
een bezwaarschrift kunnen indienen. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het voorstel
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift dient aan het college van de gemeente Bronckhorst gericht te worden.
Indien bezwaar wordt gemaakt tegen ons voorstel, bestaat tevens de mogelijkheid om de
voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen te verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij
een spoedeisend belang kan worden aangetoond.
Ter inzage
Het voorstel op basis waarvan het voorkeursrecht is gevestigd en de daarbij behorende stukken
(de lijst van aangewezen percelen en de kadastrale tekening van aangewezen percelen) liggen
vanaf 30 augustus 2007 tijdens kantooruren ter inzage op de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Buiten kantooruren is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de
heer D.T.R. Davies, tel. (0575) 75 03 65.

PAREL VAN DE WEEK

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

Stadswandeling door stadje Bronkhorst
Met de Solex door Vorden
Golfclinic in Hengelo (Gld.)

Knip- en naailes
OPLEIDING TOT

COUPEUSE

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

KOOPZONDAG
16 SEPTEMBER A.S.

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

OPENINGSTIJDEN:
MA.

13.30 TOT 17.30 UUR
9.30 TOT 17.30 UUR
VRIJDAG 9.30 TOT 20.00 UUR
ZA. 9.30 TOT 16.00 UUR

DI/WO/DO.

Fashion with feeling.
bij

Start 10 september 2007
Info en opgave:

MODEVAKSCHOOL

Gerdien
Tel. (0573) 46 12 42

VRAGEN OVER

REIKI??

Kom naar de informatiebijeenkomst
over Reiki op 18 september a.s. om
20.00 uur. S.v.p. vooraf aanmelden
bij Rianne Leijten,
tel.: 0575-553528 (na 17.30 uur).

N E RCAFE
I
D

ZOEKT
zelfstandig werkende

KOK
Tel.nr. 0573-454083
Mob. 06-51265822

TUSSEN DE MIDDAG GEOPEND

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

Kerkplein 30
7261 AZ Ruurlo

Open Huis 2007 is op zaterdag 8 september. Het gaat over
klimaatverandering, maar natuurlijk is er ook van alles te
beleven! Iedereen is hartelijk welkom.

Gld.nieuws
Informatie voor de inwoners van de provincie Gelderland

Open provinciehuis
zaterdag 08-09-07
van 11 tot 17 uur
De hele dag is er veel te beleven.
Iedereen kan zich laten informeren

Open Huis 2007 over klimaatverandering

'Gelderland aan zee'

over wat de provincie doet om de
klimaatverandering te beperken.
Bovendien zijn er optredens en
is er opnieuw een ﬁnale van het
bouwen van beelden met zand. Het
programma is te vinden op www.
gelderland.nl. Wie met het openbaar
vervoer komt, kan meedoen aan het
Rad van Fortuin met kans op een
gratis ov-dagkaart in Gelderland.

Angela Krüger presenteert
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THEMA LUCHT
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THEMA STEDEN EN DORPEN

Slim reizen
Werknemers op het bedrijventerrein
Medel in Tiel reizen vanaf september
van het station naar hun werk en
andersom per busje. De bedrijven
hebben samen, mede op initiatief
van de provincie en VCC-Oost, het
vervoer van het personeel op deze
manier geregeld.
“Het scheelt bedrijven in de kosten
én het geeft ze een goed imago”, zegt
Lennart Janssen van de provincie. In
Harderwijk kijkt de provincie met
ondernemers op bedrijventerrein
Lorentz en het Dolﬁnarium of zoiets
ook daar een oplossing voor verkeersproblemen kan zijn.
De provincie ontplooit verschillende
initiatieven om mensen ‘slim te laten reizen’, zoals Janssen het noemt.
“We proberen mensen en bedrijven

Op zoek naar duurzame energie

bewust te maken van de keuzes die
ze hebben. Niet standaard de lease-
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goed isoleren en ook zoveel mogelijk

de winter wordt het omhoog gehaald en

En te zoeken naar alternatieve bronnen als
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bijgewarmd om de boel behaaglijk te ma-

warmte-koude-opslag, zonne-energie en

diverse stations in Gelderland loopt.

Beleidsmedewerker Hans Wouters noemt

ken. Het gebied rond het Arnhemse sta-

de verbranding van biomassa.

De ﬁets staat klaar en met je eigen

als voorbeeld Duiven en Westervoort. De

tion heeft ook zo’n systeem. En verschil-

“Het begint bij het beperken van je ener-

pasje neem je er zo één mee. Ze ko-

bewoners daar hebben geen gas, maar

lende nieuwe bedrijventerreinen worden

giegebruik”, benadrukt Wouters. “Gebruik

men op steeds meer andere stations

krijgen hun warmte van de afvalverbran-

zo ingericht dat alle ondernemers op de
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en bij bushaltes, aldus Janssen. Voor

dingscentrale.

warmte-koude-opslag zijn aangesloten.

droger aanzet.” Om bezoekers van de open

meer informatie: www.ov-ﬁets.nl.

Het provinciehuis doet zelf aan warmte-
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dag daartoe aan te zetten, krijgen ze een '

Het is de bedoeling dat bussen in

koude-opslag. In de bodem van Nederland

bouwwijk bouwen, dan adviseert de pro-

'gratis wasdroger' op zonne-energie.

Gelderland in de toekomst allemaal
op aardgas rijden. En uiteindelijk op
waterstof. De provincie moedigt aan

THEMA NATUUR

Ruimte voor natuur

dat auto’s schoner gaan rijden. De
komende jaren openen verschillende
aardgastankstations op strategische

De wespspin is gesignaleerd in Gelder-

sommige soorten om te overleven”, zegt
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Bolck.
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gen. Daarvoor worden landbouwgron-

Veluwe met de Oostvaardersplassen,

Marius Bolck van de provincie.

den omgevormd tot natuur. Gebouwen

Utrechtse Heuvelrug, Salland, Mont-

Weer even druk als verleden jaar?

ferland en ook met het Reichswald in

Verschillende planten- en diersoorten
verdwijnen uit Nederland door de kli-

locaties in Gelderland.

Ook dit jaar ﬁnale zandsculpturen

Duitsland. En daar blijft het niet bij

maatverandering. Andere komen juist

volgens Bolck. Om te zorgen dat de

uit het zuiden hier naartoe. Die soorten

robuuste verbindingen aansluiten op

moeten niet worden tegengehouden

natuurgebieden in België, Duitsland en

door een snelweg, woonwijk of indu-

Frankrijk is de provincie bezig in Euro-

strie. Net zo min als de dieren die hier

pees verband projecten op te starten.

al leven en willen trekken.

“Misschien dat in de toekomst dan zelfs

De provincie is daarom druk bezig na-

dieren als de lynx weer naar Nederland

tuurgebieden te vergroten en met elkaar

komen.”

POLITIEKE AGENDA

te verbinden. “Dat is essentieel voor

Woensdag 5 september en 10 oktober
2007 commisievergaderingen
THEMA WATER

Als de dijken breken

• Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu
9.30 uur, Provinciehuis, Statenzaal
• Landelijk Gebied en Water

Door de klimaatverandering hebben we

land en Nordrhein-Westfalen in kaart

het duurt en bij welke gemeenten.

9.30 uur, Rijnstate zaal 3.1

meer te maken met hoog water. De dij-

gebracht welk gebied overstroomt bij

Met die overstromingsscenario’s kun-

• Jeugd, Gezin, Zorg, Welzijn en Cultuur

ken in Gelderland zijn zo gemaakt dat er

een dijkdoorbraak. Er is te zien hoe lang

nen bijvoorbeeld waterschappen en

14.00 uur, Rijnstate zaal 3.1

brandweer beter plannen hoe ze moe-

• Mobiliteit en Economische Zaken

ten samenwerken als er zich een ramp

14.00 uur, Statenzaal

treem is, kan er al iets mis gaan”, zegt

voordoet, aldus Overmars. “Er zijn veel

• Algemeen Bestuur en Financiën

Bas Overmars van de provincie.“Er kan

partijen betrokken bij hoog water. Het

17.30 uur, Rijnstate zaal 3.1

een schip tegen een dijk botsen bijvoor-

is goed dat ze hun draaiboeken op elkaar

beeld.” Gelderland heeft ruim vijfhon-

afstemmen.” Een eerste internationale

Gewijzigde locatie

derd kilometer dijk. Eens in de vijf jaar

rampenoefening is achter de rug. Het

woensdag 19 september, 31 oktober en

wordt onderzocht of ze nog in orde zijn.

is de bedoeling die tweejaarlijks te her-

28 november vergaderen Provinciale

De provincie wil dat iedereen goed op

halen.De provincie kreeg een innovatie-

Staten in Rijnstate zaal 3.1, Arnhem om

een ramp is voorbereid. Daarom is sa-

prijs voor dit project dat met Europees

10.oo uur

men met waterbeheerders uit Gelder-

geld werd geﬁnancierd.

per jaar een kans van 1 op 1250 is dat ze
overstromen. “Maar ook als het niet ex-

Reinier van den Berg komt ook

Gemeentebezoeken Commissaris
van de Koningin
13 sept Wageningen, 27 sept Zutphen,
4 okt Culemborg, 18 okt Lochem,

Gld. nieuws is een uitgave van de provincie
Gelderland. Voor meer informatie:
afdeling Communicatie, T (026) 359 90 00,
Markt 11, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem,
www.gelderland.nl, post@gelderland.nl

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

8 nov Westervoort, 22 nov Winterswijk,
29 nov Montferland, 13 dec Neerijnen .
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Zaterdag 8 en zondag 9 september 2007

Open Cuypersmonumenten in Kranenburg
wen en zaken in en om Kranenburg
gemakkelijk te vinden.
Let op: Van de andere Cuypersontwerpen is de pastorie alleen op zondag 9
september open voor bezoek. Hier is
eenmalig een kleine fototentoonstelling van de restauratie ingericht en
ook zijn er voorwerpen uit Cuypers'
tijd te zien.
CUYPERSTENTOONSTELLING
De Cuyperstentoonstelling in de kerk
is uiteraard vooral gewijd aan het
werk van Pierre Cuypers in Kranenburg. Het gaat hierbij om de kerk, de
pastorie, de processiekapel, de grafkapel en een aantal grafmonumenten,
de schoolmeesterwoning, de school
en het koetshuis van Wientjesvoort.
Ook zijn er nog een paar 'twijfelaars',
waaronder het huis Wientjesvoort
zelf.
Op de tentoonstelling zijn onder meer
te zien: verschillende ontwerptekeningen, onbekende oude en nieuwe foto's, plattegronden en kaartmateriaal
en voorwerpen uit de 'kunstwerkplaatsen' van Cuypers in Roermond.
En verder zijn er talrijke foto's van en
herinneringen aan het 'rijke roomse
leven' van Kranenburg. Voor niet-katholieken dus een unieke gelegenheid
om eens een blik in de roomse keuken
te werpen.

De kerk, de grafkapel en de processiekapel van Kranenburg bij Vorden
zijn op deze Open Monumentendagen gratis toegankelijk. Ze zijn alle drie
ontworpen door de beroemde architect Pierre Cuypers (1827-1921), die ook
het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam bouwde en de
Ridderzaal in Den Haag restaureerde en die daarnaast zo'n 65 kerken ontwierp.
De St.-Antoniuskerk in Kranenburg is
de oudste bestaande kerk van zijn
hand.
Deze kerk is thans ingericht als Museum voor Heiligenbeelden, maar dit
jaar is er extra een speciale tentoonstelling gewijd aan werk van Pierre
Cuypers.

OPEN MONUMENTEN
De kerk/het museum is tijdens dit
Open Monumentenweekend gratis te
bezoeken, al hopen de tientallen vrijwilligers natuurlijk wel op een kleine
bijdrage voor de instandhouding. In

de kerk is de inmiddels landelijk bekende expositie 'Cuypers op de Kranenburg' te zien. Verder kan een bezoek worden gebracht aan de vroegere
processiekapel, die sfeervol is ingericht en die deel uitmaakte van de
voormalige processietuin. Ook is het
interieur van de grafkapel van de fa-

milie Van Dorth tot Medler op de begraafplaats te Kranenburg op beide dagen te bezichtigen. Verder zijn door
middel van de in de kerk verkrijgbare
fraaie wandelroute (1 Euro) ook de andere met Cuypers verbonden gebou-

werptekeningen van de kerk zijn evenmin eerder geëxposeerd. En volstrekt
uniek is een eenmalig bruikleen vanuit het huis De Wiersse: een bidstoeltje voor de 9-jarige dochter van Cuypers' vriend, Victor de Stuers! Speciale
aandacht verdient ten slotte ook een
immens ontwerp voor een glas-inloodraam. Dit stuk bevindt zich in de
sacristie en speelt een rol in een internetspel: 'de Cuyperscode'. Het naar
voorbeeld van de 'Da Vincicode' opgebouwde spel (ARG) zal overigens pas in
oktober van start gaan. Zie hiervoor
www.res-nova.nl

CUYPERS OP DE KRANENBURG
Kranenburg was er als de kippen bij
om een graantje mee te pikken van deze nationale drukte en begon al op
Tweede Paasdag met de expositie 'Cuypers op de Kranenburg'. Inmiddels is
al wel duidelijk dat dit initiatief een
schot in de roos was: er zijn al heel wat
dagen geweest waarop het museum
meer dan 100 bezoekers mocht verwelkomen en de teller staat inmiddels
in de buurt van de 5000. Dat is geen
wonder want de publiciteitsmachine
draait. In allerlei bladen zijn inmiddels artikelen verschenen en het boek-

WAAROM EEN CUYPERSJAAR?
De meeste weekbladlezers weten het
inmiddels natuurlijk al: 2007 is Cuypersjaar. De landelijke manifestatie
gaat weliswaar pas over twee weken
van start, maar op verschillende plaatsen zijn musea, kerken en andere gebouwen al maanden in de weer. In september verschijnen meerdere boeken
over de belangrijkste architect van de
19e eeuw, waaronder een compleet
overzicht van al zijn werken.

je 'Cuypers op de Kranenburg' kreeg
een uitstekende pers. Het is uitgegeven door Drukkerij Weevers te Vorden
en is verkrijgbaar bij lokale boekwinkels en natuurlijk bij het museum.
De kerk / het Museum voor Heiligenbeelden, de processiekapel en de grafkapel zijn op beide Open Monumentendagen (zaterdag 8 en zondag 9 september) gratis toegankelijk. De pastorie is alleen open op zondag 9 september. Daarbuiten is het museum nog
tot en met 28 oktober geopend op
dinsdagen, donderdagen en zondagen
van 11.00 uur tot 17.00 uur. Voor groepen buiten deze uren alleen op afspraak. In december is er weer de jaarlijkse kersttentoonstelling.
Zie voor informatie ook:
www.heiligenbeeldenmuseum.nl en
www.cuyperscomplex.nl

ZELDZAME EN UNIEKE VOORWERPEN
Een recente aanwinst van het museum - namelijk een fraai eikenhouten
beeldhouwwerk van de Heilige Familie - bleek afkomstig uit het Cuypersatelier. Het beeld is een bruikleen van
de R.-k Parochie van Lochem en het dateert vermoedelijk van ca. 1885. Rond
die tijd kwam de (thans niet meer bestaande) Lochemse kerk tot stand. Net
als de kerk van Kranenburg op initiatief en op kosten van freule Josephine
Van Dorth tot Medler. Beide kerken
werden hoofdzakelijk ingericht met
meubilair en voorwerpen die afkomstig waren uit de kunstateliers van
Pierre Cuypers en zijn compagnon
François Stoltzenberg in Roermond.
Ook zijn er verschillende zelden getoonde houten kruisbeelden uit de eigen kerk op de expositie te zien. Ze
worden gekenmerkt door een bijzon-

der fijne hand van snijden en beschildering. Bijzonder is verder een fraaie
houten engel, die met Cuypers' initialen is gesigneerd, iets wat zelden voorkwam. Een groot borstbeeld van Pierre Cuypers en enkele originele ont-

En dat zijn er vele honderden, zo niet
duizenden. Want hij ontwierp - naast
al die gebouwen in binnen- en buitenland - ook vele honderden kunstvoorwerpen, beelden, meubelen, enz. Het
vrijwel tegelijkertijd verschijnen van
deze boeken was aanleiding 2007 tot
Cuypersjaar 'te bombarderen'.
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BOUWBEDRIJF

WOLBRINK-MASSELINK

KOOPJESMARKT BIJ

Bouwbedrijf Wolbrink-Masselink bv is een middelgroot bouwbedrijf met ± 30
werknemers in dienst. Wij zijn actief in planontwikkeling en werken hierbij
nauw samen met opdrachtgevers. Mede door de omvang, organisatie en
werkwijze van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een enthousiaste, flexibele en
communicatief vaardige collega als:

Calculator / Tekenaar / Werkvoorbereider
Uittekenen en calculeren van bouwkundige objecten, evenals het uitvoeren
van kantoorwerkzaamheden behoren tot deze functie.
Functie-eisen:
• minimaal MTS bouwkunde
• autocad tekenen
• ± 5 jaar (of meer) relevante werkervaring binnen de bouw
• woonachtig gemeente Bronkhorst of omgeving
• management ervaring is een pré
Denkt u hiervoor de geschikte persoon te zijn, dan nodigen we u uit om
schriftelijk te solliciteren. Uw brief met Curriculum Vitae kunt u richten aan:
Bouwbedrijf Wolbrink-Masselink
T.a.v. de directie
Toverstraat 5
7223 LN Baak
Tel. 0575 441677

WIJ HEBBEN IETS TE VIEREN!
TUPPERWARE BESTAAT 45 JAAR!!
Laat u verrassen door SPECTACULAIRE
kortingen op ons hele assortiment.
Er is voor iedereen een attentie.

Vrijdag 7 september 2007
Doorlopend van 09.00 – 21.00
Sonderen Distributeur Tupperware
Mercatorstraat 8
7131 PX Lichtenvoorde
Tel. nr. 0544-373524

www.wolbrink-masselink.nl

N I E U W B OU W VE R B OU W UTI LITE ITS B OU W R E NOVATI E ON DE R HOU DS W E R K

Aanbiedingen geldig van 5 t/m 15 september 2007

MON U M E NTE N STALLE N B OU W MA C H I NALE HOUTB E W E R KI NG

Rabobank in Hengelo maakt
winnaars blij met Rabocruiser

Pascal Berends overhandigt de Rabocruisers aan de prijswinnaars Jelle Rietman en Mark Bergenhenegouwen.
Tijdens de jaarlijkse braderie in Hengelo (Gld) liet ook het plaatselijke
kantoor van de Rabobank Achterhoek-Noord zich zien. Voor de bank,
aan de Raadhuisstraat, stonden drie parasols waar de medewerkers
van kantoor Hengelo diverse activiteiten georganiseerd hadden. Aan
de ene kant stond een fietsspel klaar en op tafel stond een grote vaas
met kleingeld.
Bij het fietsspel, waarbij de deelnemers in één minuut zoveel mogelijk
meters moesten fietsen, waren vooral de jongere inwoners van Hengelo
en omstreken actief.
Diverse deelnemers fietsten meer
dan 1000 meter in één minuut,
maar de uiteindelijke winnaar fiets-

te in diezelfde tijd maarliefst 1380
meter. De uit Deventer afkomstige
Jelle Rietman was met deze afstand
de winnaar van de dag en nam aan
het eind van de middag zijn prijs in
ontvangst. Een echte Rabocruiser
werd uitgereikt door kantoordirecteur Pascal Berends en viel daarmee
in erg goede handen.

Bij het raadspel met het kleingeld
waren er deelnemers van jong tot
oud. Maar liefst 1250 mensen waagden een gokje en probeerden te
schatten hoeveel euro er in de glazen vaas zat. Mark Bergenhenegouwen bleek uiteindelijk het dichtst
bij het juiste bedrag te zitten.

Met zijn gok zat hij slechts ¤ 2,78
van het dit bedrag af. In totaal zat er
namelijk € 2.020,23 in de vaas. Ook
Mark Bergenhenegouwen won met
deze goede gok een prachtige Rabocruiser die woensdag 29 augustus
uitgereikt werd door Pascal Berends.
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Heegt Installatie Tinbergenstraat 42
7102 JL WinterswijkTel: 0543-518474
Heegt Installatie Molenenk 6
7255 AX Hengelo (gld)Tel:0575-465258

Totaalinstallateur-Sanitair-Tegels

Actie badkamer compleet
Bestaande uit :
Vanaf half september starten wij weer met een nieuwe danscursus

* Badcombinatie
* Wastafelcombinatie
* Wandklosetcombinatie
* Douchecombinatie
* Handdoekradiator
PZDQGWHJHOVPYORHUWHJHOV

STIJLDANSEN

voor TIENERS & PAREN.
www.heegt.nl

WRWDDOSULMV¼ ( incl btw)

in de plaatsen:

$FWLHJHOGLJYDQMXQLWPDXJ

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

Vloer- en wandtegels
Vensterbanken

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

“De Seven Steenen” “De Nieuwe Aanleg”

Hardsteen dorpels
Stijlvolle

Keukenbladen etc.

De Makelaar/Taxateur waarbij u zich thuis voelt, wij zijn bekend
in de regio op het gebied van:

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

“Wolbrink”

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

Grafmonumenten

Woningen • Bedrijven • Landelijk en Agrarisch Vastgoed

www.schoot-natuursteen.nl
Wij kunnen u van dienst zijn voor:
• Aan/Verkoop van woning of bedrijf
• Taxaties-Financiering of Fiscaal
• Aan/Verkoop agrarische vastgoed
• Advies o.z./productierechten e.d.

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54
Voegbedrijf LOHSCHELDER BOUMAN
Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud voegwerk
• reinigen
• voegen
• impregneren
• klein metselwerk

Vraag naar onze gunstige voorwaarden en bekijk onze website:
WWW.STREEKMAKELAARS.NL
Gecertificeerd Makelaar/Taxateur:
Gea Haan
Lamstraat 17
Wim Kornegoor
Holtslagweg 4
Hans Boschloo
Covikseweg 1a
Henk Nijenhuis
Vosstraat 23

Toldijk
Baak
Steenderen
Hall/Eerbeek

06-53727208
06-20801930
06-30543954
06-22456165

Hoveniersbedrijf

LICHTENVOORDE:
MOBIEL: 0629246744
MOBIEL: 0650801028
FAX: 0544-468793

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Marco Besselink
 TUINONTWERP 
 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 
 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Jan Ankersmit

KOOPZONDAG 9 SEPTEMBER

11.00 - 17.00 uur

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

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

Único Dienstverlening B.V.
Overweg 13, 7251 JS Vorden
Tel.: 0575 - 552005 • Fax: 0575 - 555221
www.unico.cc

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk
• Inrijpoorten
• Automatische poorten

•
•
•
•

Verwarming
Dak/zinkwerk
Loodgieterswerk
Warmtepompen

•
•
•
•

Airconditioning
Badkamers
Waterbehandeling
Brouwers stalinrichtingen

Voor vrijblijvende informatie 06-27896771 of
www.n2m-installatie.nl

Voor Wooncomfort en Service

• 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

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

ingg
nem
min
HHaannddeelslsoonnddeerrne
inkk
Waaeennin
W
Wililliliee W

José la Croix
Verpleegkundig
Overgangsconsulente
Toverstraat 7, Baak
Tel. 0575 - 56 03 81
Veelal tegemoetkoming door zorgverzekeraar
Praktijk onder meer i.s.m. het Kruiswerk in
Baak / Zutphen / Doetinchem / Brummen / Groenlo

Industriële lakverwerking

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN.
OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Handelsweg 11a
7251 JG Vorden
Tel. 0575-476600
Fax. 0575-476601
E-mail: info@vos-vorden.com

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
Mobiel

: 0575 - 46 22 21
: 06 - 50 67 60 24

Olde Kaste 6a
Keijenborg

Vos Industriële lakverwerking is gespecialiseerd in het voorbewerken en lakken van onderdelen ten behoeve van onder andere

Vordenseweg 84
Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461622

• Interieurbouw

www.groot-roessink.nl

Nog enkele



BLOEMENBOERDERIJ



Vos

• Sierkooltjes • Viooltjes • Heide •
• Bolchrysanten • Etc. •
• opgave bloemschikken nog mogelijk
• ook vanuit Vorden bereikbaar

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-18.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00-16.00 uur

SH OWM O D E LLE N
TU I N M E U B E LE N
nu met grote kortingen!!!
Alle spijkerbroeken Bram’s Paris

2 € 39,95
voor

(geldt voor dames- als herenmodellen en alle maten)
Kom snel naar Goossens Atomica in Hengelo (Gld.), want

O P=OP

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

• Keukenbouw
• Timmerindustrie
• Kunststofindustrie
• Metaal- en Constructiebedrijven
Gezien de gestage toename van het aantal opdrachtgevers zijn
wij op zoek naar:

ervaren lakspuiters
leerling spuiters / voorbewerkers
Heeft u interesse en wilt graag meer weten over deze functies
kunt u contact opnemen met: dhr. Ben Vos of dhr. Jeroen Vos
Telefoon 0575-476600
Of een mail sturen naar:

Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:










Vloer- en wandtegels

draai- en valramen
hefschuifpui
serres
dakkapellen
kozijnen
ramen
deuren
schuren
montage









vensters en luiken
trappen
glas
hang- en sluitwerk
(volgens politiekeurmerk)
verbouwen en onderhoud
metselwerk
verder alle machinale
en ander timmerwerk

H. Mulder
tel. 0575 - 45 14 86
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06 - 1533 8615
7227 DA Toldijk
fax 0575 - 45 09 40

Vensterbanken
Hardsteen dorpels
Stijlvolle

Keukenbladen etc.

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

Grafmonumenten

uw sport- of
hobbykonijnen
kerngezond houden?

www.schoot-natuursteen.nl

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

We gaan al 25 jaar voor kwaliteit !!!
Handappelen/peren v.a. 2 kilo 1.00

0.75
Stoofperen St. Remy 2 kilo 1.00
Grote perziken 10 voor 1.99
Aardappelen v.a. 10 kilo 2.50 eigen oogst
Witte druiven

500 gram

Zie verder onze dag aanbiedingen!
Kado Tip!!! Streekproducten pakketten v.a. div. prijzen
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.

Leer TAROT kaarten
leggen.
Voor opgave of informatie:
Energetisch Therapeute
Joke Kempers
Tel. (0575) 44 19 39
E-mail:
joke_kempers1@msn.com

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

professionele voeding voor dieren

Voer uw konijnen ook het
geheim van vele topfokkers;
de smakelijke
konijnenmuesli van Garvo

Alfamix Konijn
tevens Alfamixen voor schapen,
geiten en varkens verkrijgbaar.

info@vos-vorden.com

Laatt uw
w krantendrukwerk
g zijn
onzee zorg
PAASKRANT
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Kasteeltuinconcert trekt ruim 1500 bezoekers

Opzwepende dansmuziek in kasteeltuin Huize Ruurlo
Salsa, merengue, bachata, cumbia, son, bolero en andere tropische klanken. Ze waren vorige week donderdagavond allemaal te horen in de kasteeltuin van Huize Ruurlo. Luisteren, kijken en dansen. Zeker. Het pittige
ritme van de muziek verleidde talloze bezoekers namelijk tot dansen. Dat
kon in de Orangerie, op de dansvloer bij podium twee of simpelweg op het
gras bij podium één. Het twaalfde kasteeltuinconcert van KunstKring
Ruurlo trok naar schatting 1500 bezoekers.

,,Allemaal om hoog. Draai met je heupen, Zak naar beneden. Kom weer omhoog. Nog een keer.” Zanger Paul Damenie van de Surinaamse groep Yakki
Famirie wist aan het slot van de avond
massaal het publiek op de dansvloer
te krijgen. Strakke opzwepende dansmuziek met een hoofdrol voor de koperblazers, typische skratjes en ritmes
en Afrikaanse vraag en antwoord zang
in het Accuaans, één van de talen van
de Marrons. De New Roots en Steelband begon het Kasteeltuinconcert als
opwarmertje met een optreden op het
Kerkplein en speelde daarna verder in
de tuin. Nieuw dit jaar was de workshops salsadansen die door een dansleraar in twee sessies in de Orangerie
en op de dansvloer van een van de podiums werd gegeven. In de loop van de
avond bij het schemer worden gaf de
combinatie van het verlichte kasteel
en de gloed van de fakkels en vuurkorven in het park aan het geheel een
‘sprookjesachtige’ sfeer. En dat maakt
het concert in ‘’t sprookjesbos’, zoals
een van de bezoekers de locatie betitelde, tot een sfeervol gebeuren. Naast de
optredens was er volop gelegenheid
om te genieten van de hapjes en
drankjes die er te koop waren. Bij enkele kramen waren producten te koop
uit diverse ‘Caribische’ landen. Het Caribische gebied bestaat uit vele eilanden. Deze eilanden liggen tussen het

vasteland van Noord en Zuid-Amerika.
Al deze eilanden hebben hun eigen
muzikale ontwikkeling doorgemaakt
onder invloed van de vele aanwezige
culturen. Het gebied werd als eerste
door Spanje gekoloniseerd. Daarna
kwam de koloniale invloed van Engeland, Frankrijk, de Verenigde Staten
en Nederland. Samen met de invloed
van de slaven uit Afrika zijn er op die
manier veel verschillende muzieksoorten ontstaan. Sommige eilanden
hebben een eigen muziekstijl ontwikkeld. Maar er is ook veel vermenging
tussen de muziek van de verschillende
eilanden. Door migratie van de bewoners van dit gebied heeft hun muziek
zich bovendien over Zuid-Amerika en
later ook over de westerse wereld verspreid. En dat was donderdagavond te
horen in de kasteeltuin. Vele muziekstijlen braken internationaal door. Zo
belnvloeden ze artiesten uit de hele
wereld, maar namen ze ook zelf elementen over van de muziek in de landen waar ze terecht kwamen. Cuba is
het grootste eiland van de Spaanse Antillen. Vanuit dit eiland veroveren son,
salsa en timba de wereld. De groep
Estudiantina Ensemble speelde traditionele Cubaanse muziek uit de jaren
twintig en dertig van de vorige eeuw.
De muziek die als voorloper van de
Salsa wordt getypeerd. De meeste
groepen die waren gecontracteerd

De opzwepende muziek bracht veel bezoekers op de dansvloer

De groep Yakki Famirie vormde het slotstuk van een geslaagd kasteeltuinconcert.

Bij het schemer worden leverden de optredens, met op de achtergrond kasteel Huize Ruurlo, een sfeervolle ambiance op.
speelden meerdere muziekstijlen
naast elkaar. Een uitzondering daarbij
was Strawl en Out of Many die louter
reggae muziek speelde. Yakki Famirie

vertegenwoordigde Kaseko en Aleke
muziek, Tamicos speelde Salsa, Merengue calypso en mucho mas, Buena
Onda bracht deze muziek ook, maar
dan net weer iets anders.
VEILIGHEIDSPLAN
De organiserende KunstKring Ruurlo
had dit jaar extra aandacht aan de veiligheid van het publiek geschonken.
Een nieuw draaiboek rond het veiligheidsplan werd onder leiding van André Lammers samengesteld. Lammers:
,,In voorbereiding daarop hebben we
naast de politie ook gesprekken gevoerd met de brandweer Ruurlo. Gelukkig deden er zich tijdens het concert geen calamiteiten voor. Maar je
moet er wel goed op voorbereid zijn.
En dat zijn we naar onze mening nu”,
zo verklaarde Lammers. Relatief komt
het merendeel van de bezoekers aan
het concert traditioneel van buiten
Ruurlo en gemeente Berkelland. Dat
werd vorige week nog eens bevestigd
toen burgemeester Hein Bloemen van
Berkelland bij aanvang tijdens zijn
openingswoord een kleine steekproef
onder het publiek hield. Het aantal
handen dat in de lucht priemde op de
vraag wie er uit Ruurlo en/of de gemeente Berkelland kwam bleef ver
achter bij op de vraag van wie er van
buiten Ruurlo en de gemeente kwam.
KunstKring Ruurlo vindt dat jammer.
André Lammers: ,,Maar wat kunnen
wij daaraan doen. Het is jammer. Er
wordt jaarlijks toch een uniek muziekprogramma samengesteld met telkens

Tijdens het concert kon men zich laten portretteren door een tekenaar.

een ander thema. Dat moet toch naar
verhouding meer Ruurloërs aanspreken.” KunstKring Ruurlo was na afloop tevreden over de publieke belangstelling. ,,De sfeer was vanouds en het
weer perfect. De workshop trok de nodige belangstelling en leverde positieve reacties op”, zo verklaarde bestuurslid Barbera Bodegom na afloop.

TRIO TAMICOS IN HET
KULTURHUS
Een enorm succes was het optreden
van grupo Tamicos op 2 augustus in
de Orangerie tijdens het kasteeltuinconcert. Er werd gedanst en er werd
volop genoten van de Caribische muziek, de son en de salsa, de merengue
en de bachata. Veel stijlen staan op de
repertoire lijst van Tamicos: Mexicaans, Cubaans, Latijn-Amerikaans,
Antilliaans. Mexicaanse en Antilliaanse muziek is er tijdens het kasteeltuinconcert niet gespeeld. Maar wie er op
2 augustus niet bij kon zijn, kan op 9
september komen luisteren naar het
Antilliaanse repertoire van deze band.
Voorafgaand aan deze voorstelling
wordt in de grote zaal van het Kulturhus de expositie geopend van de Arubaanse schilder Gustave Nouel.

Trio Tamicos met Antilliaans programma. Locatie: grote zaal Kulturhus. Aanvang: 15.00 uur.
Bezetting: Luthson Godfried (alias Lucho Inesio) gitaar, cuarta, zang, Gerrit
de Boer, mandoline, viool, tres, zang,
Derrick de Getrouwe, contrabas.
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12.00 tot 17.00 uur
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De Vordense
horecaondernemers:

De Vordense ondernemers:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tuunte Fashion
Bruna
Profile Bleumink
Sfeer van Josephine
Meeks Meubelen
MD Meubelen
Kadoshop Sueters
Onyx Mode
Roosenstein Quality Wear

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Visser Mode
Drogisterij Ten Kate
Fashion Corner
Helmink Meubelen
Dutch PC Electronics
Fixet Barendsen
Etos Barendsen
Ami Kapper
Yvonne’s Jeugdmode

Koopzondag 9 september in Vorden

Dit jaar wordt er in het centrum van Vorden een Beachvolleybaltoernooi gehouden. Dit toernooi, dat
georganiseerd wordt door volleybalvereniging
Dash, begint om 13.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

De firma Bargeman uit Vorden heeft de hekwerken beschikbaar gesteld en de firma Beeftink levert het zand
dat wordt gesponsord door de Herberg. De Herberg zal
naast de velden een terras plaatsen om het publiek te
voorzien van een natje en een droogje. De jaarlijkse terugkerende Harmonicadag zal van 10.00 uur tot 17.00
uur zorgen voor een muzikale omlijsting van deze dag.
U ziet het, naast alle winkelmogelijkheden valt er genoeg te beleven in Vorden. Maak er een gezellig dagje uit
van. Tot in Vorden.
Opgave is mogelijk voor teams van 4 personen bij Judith
Butter. Tel. (0575 55 07 73.

Hotel Bakker
Bistro De Rotonde
Pannenkoekenhuis De Vordense Pan
Asya Restaurant
Cafetaria Plaza
Café Rest. De Herberg
Restaurant Olde Lettink
Gravin van Vorden
IJsbuffet Kerkepad

KOOPZONDAGAANBIEDING

We ruimen op voor het najaar
VELE KORTINGEN

-30%
-20%

-20% -50%
3 halen, 1 betale
RAADHUISSTRAAT 20 - VORDEN

Eén van de vorige edities van de Harmonicadag

NAJAARSAAN B I E D I N G
KORTING TOT

30%

(alleen op koopzondag)

KOOPZONDAG 9 SEPTEMBER 2007

n!

-70%
-60%

TAXFREE speelgoed
6 t/m 8 september

19% KO RTI N G
Koopzondag met modeflitsen
9 september
Op koopzondag 9 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,

KOOPZON DAG
9 september

F I N A LE O P R U I M I N G

Gaastra, 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

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
LEKTUUR
HOBBY ARTIKELEN
DORPSSTRAAT 15

SUETERS
– 7251 BA VORDEN

– TEL 553566

Denk aan de w

interinspectie va

n uw maaiers!

De nieuw e
najaars collectie is
binnen!

G-star
Levi’s
PePe Jeans
Pall Mall
Relakz
Dept

BATAVUS ANCONA TK3

NTS
Only

Comfortabele stadsfiets exclusief verkrijgbaar bij Profile met:
• 3 versnellingen
• Auto L-Naafdynamo
• ook verkrijgbaar in herenmodel

Zutphenseweg 8 • VORDEN
Telefoon (0575) 55 24 26
Markt 27 • ZELHEM
Telefoon (0314) 62 37 06

Mogul
enz. enz.

Geknipt voor CliniClowns!

AMI Kappers Vorden organiseert zondag 9 september een ludieke actie ten bate van de Cliniclowns.
Tijdens deze koopzondag knipt het team van AMI
Kappers alle bezoekers en de opbrengsten komen
geheel ten goede aan de Cliniclowns.
Wie tijdens de koopzondag in Vorden geknipt wil worden of toe is aan een nieuwe styling, is bij AMI Kappers
aan het juiste adres.
Het team heeft het plan opgevat om te gaan knippen
voor de Cliniclowns. Linda van Leijden-Zweverink, franchiseneemster vertelt enthousiast: "Per toeval hebben
we in de salon pennen voor de Cliniclowns verkocht. De
pennen waren in korte tijd allemaal verkocht, dus we
wilden dit succes graag een vervolg geven.
Het werk dat de Cliniclowns doen wordt door het hele
team gesteund. Linda vervolgt: "kinderen moeten kunnen spelen en vooral plezier hebben. Kinderen die ziek
zijn, kunnen dat helaas niet altijd, terwijl dat wel zou
moeten.

van € 549,- voor

€ 449,-

2e herenartikel 1/2 geld
niet geldig op
aanbiedingen

mode voor het

héle gezin

Raadhuisstraat 2 Vorden, tel. (0575) 55 21 24

Om deze kinderen ook te laten lachen en even hun pijn
en verdriet te doen vergeten, steunen wij deze actie"
Iedereen is zondag 9 september van harte welkom, ook
als er geen afspraak gemaakt is. "Zo werken wij altijd en
dat gaan we zondag ook maar doen, aldus Linda"
Bij AMI kappers kun je terecht voor trendy kapsels tegen
een vriendelijke prijs.
AMI Kappers creëert haar eigen haarmodelijn en dit najaar presenteert AMI Kappers weer twee najaarscoupes.
Wie nieuwsgierig is, moet zeker langskomen. Het team
staat vanaf 11.00 tot 17.00 uur klaar voor iedereen die
deze actie wil steunen. Linda en haar team hebben er zin
in!

GRATIS 2E BIOSCOOPKAARTJE BIJ ELKE € 20,ALLE DOVE
APPELSIENTJE
PRODUCTEN
frisfruit of fruitsensatie

1+1
1+1
99
49 LOTUS TOILETPAPIER
HERTOG JAN PILS
1.
8.
GRATIS

2 pakken à 1 liter naar keuze

krat 24 flesjes

GRATIS

alle combinaties mogelijk

pak 6 rol

nu

nu

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

ALBERT HEIJN

AH KIPFILET

MOLENHOEK

voordeelverpakking
OP=OP
per kilo
nu

4.

99

AH GROTE
AARDAPPELEN
nu

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

TALINGA PARK 2006 CHARDONNAY

1.

49

zak 5 kilo

HENGELO (G)

Een bijzondere chardonnay
uit Australië
OP = OP

van

6.99 nu

3.

99

AH
GREENFIELDS
MAGERE
RUNDERLAPPEN
voordeelverpakking

9.

49

OP = OP

nu

HOESLAKENS

ZOMER

Jersey hoeslakens

opruiming

kleuren
voor 9,95
voor 10,95
voor 12,95
voor 14,95
voor 17,95
voor 19,95
voor 22,95
nu
8,95

100% katoen
van 16,95 voor
van 24,95 voor
van 27,95 voor

Neksteun kussen anti-allergisch

DEKBEDSETS
1 persoons van 85,- nu
2 persoons van 115,- nu
Litsjumeaux van 135,- nu

12,95
19,95
21,95

kleuren
voor 19,95
voor 21,95
voor 28,95
voor 32,95
voor 35,95
nu 12,50

Perkal katoenen hoeslaken
Sterk en toch heerlijk zacht
80/200
van 24,95 voor 13,95
90/200
van 25,95 voor 14,95
90/220
van 27,95 voor 16,95
140/200
van 35,95 voor 22,95
160/200
van 39,95 voor 25,95
180/200
van 43,95 voor 27,95
180/220
van 46,95 voor 29,95
slopen 60/70
2 stuks
nu 11,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit
1 pers.
van 29,95 voor
2 pers.
van 42,95 voor
litsjum.
van 48,95 voor
onderslopen 60/70 nu 2 voor

19,95
27,95
34,95
12,95

Effen en gestreepte baddoeken
in vele kleurstellingen.
60/110 van 9,95 p/st. nu2 voor12,00
70/140 van 14,95 p/st. nu
9,95
washand van 2,25 p/st. nu
1,80

Vandijck badmat
(Lussenmat) 100%katoen.
60/60 Bidetmat van 16,95 nu 12,95
55/55 Toiletmat van 14,95 nu
9,95
55/95 Badmat van 22,50 nu 14,95
70/140 Badmat van 39,95 nu 29,95

9.95

Hotelmat 100% katoen
Vanaf

5,95

3 kamer Comfort de luxe kussen
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits
van 79,95 nu 54,95 p/st. 2 voor 99,65% donzen kussen met opstaande
rand
van 159,- nu 99,-

Saunadoeken
Van 24.95

Zomerdekbedden

MAÏSVULLING
(anti allergisch)

KATOEN OF ZIJDE

1 pers. 140/200
1 pers. xl 140/220
2 pers. 200/200
litsjum. 240/200
litsjum. xl 240/220

van
van
van
van
van

59,95
69,95
89,95
109,00
119,00

nu
nu
nu
nu
nu

29,95
34,95
49,95
59,95
69,95

voor
voor
voor
voor
voor

39,95
49,95
69,95
79,95
89,95

Nu 16.95

90% DONS

nu
nu
nu
nu
nu

59,95
69,95
99,95
109,95
119,95

STRANDLAKENS
Keuze uit wel 100 designs
Strandlakens vanaf 16,95
Kinder strandlakens vanaf 9,95

DEKBEDDEN
Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
140/200 van 79,- voor 45,1 pers.
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49,2 pers.
200/200 van 119,- voor 69,litsjum.
240/200 van 129,- voor 79,litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 89,-

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

Donzen dekbedden

PARTIJ BADJASSEN
Vanaf 19.95

90% eendendons 4-seizoenendekbed
140/200 van 249,- voor 149,1 pers.
1 pers. xl 140/220 van 279,- voor 169,2 pers.
200/200 van 409,- voor 229,litsjum.
240/200 van 459,- voor 269,litsjum. xl 240/220 van 499,- voor 299,-

KEUKEN
Kinder badjassen
Zomer badjassen

vanaf
vanaf

14,95
29,95

Keukensets keukendoek + theedoek
ELIAS, DDDDD + Jorzolino va. 4,95
Halflinnen theedoeken
Linnen glazendoek
Ovenwanten Elias
pannenlappen Elias

Synthetische badmatten
Vanaf

met rits waardoor u de dikte kunt
aanpassen.
van 39,95 voor 29,-

2 meter lang in diverse kleuren

BADGOED
Vandyck Royal, Vossen
en Linolux

29,39,39,-

Honderden DEKBEDSETS
met kortingen tot 70%

Satijnen hoeslakens
100% katoen in vele
80/200
van 23,95
90/200
van 24,95
140/200
van 34,95
160/200
van 39,95
180/200
van 42,95
slopen 60/70
p/st.

100% perkal katoenen tijk. Perfect
vochtregulerend + goed wasbaar.
van 39,95 nu 2 voor 49,95

Cool touch kussen anti-allergisch,
tijk met natuurzijde
van 37,95 nu 2 voor 49,95

Cinderella lakens
160/260
200/260
240/260

Micro de luxe kussen

Stevig latex kussen met latex staafjes en synthetische bolletjes.
nu 29,95

Cinderella basic katoenen
hoeslakens
100% katoen in vele
80/200
van 13,95
90/200
van 14,95
90/220
van 14,95
140/200
van 21,50
160/200
van 22,95
180/200
van 27,95
180/220
van 29,50
slopen 60/70
2 stuks

Synthetisch kussen gevuld met luxorel en een katoenen tijk, anti-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen.
van 32,95 nu 22,95 p/st. 2 voor 39,-

NU 2,95
NU 3,95
2 voor 7,95
2 voor 3,95

Prestige badgoed
in vele kleuren zowel gestreept als effen

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

PARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur

Keukenschorten
Vanaf 9,95 p/st.

Synthetische dekbedden
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers.
140/200 van 55,- voor 35,1 pers. xl 140/220 van 65,- voor 39,2 pers.
200/200 van 85,- voor 49,litsjum.
240/200 van 95,- voor 59,litsjum. xl 240/220 van 105,- voor 69,Synthetisch 4-seizoenendekbed met
katoenen tijk. Anti-allergisch.
Goed wasbaar.
1 pers.
140/200 van 99,- voor 65,1 pers. xl 140/220 van 119,- voor 75,2 pers.
200/200 van 139,- voor 89,litsjum.
240/200 van 159,- voor 119,litsjum. xl 240/220 van 179,- voor 129,-

Donzen dekbedden
65% eendendons 4-seizoenendekbed,
1 pers.
140/200 van 159,- voor
79,1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 89,2 pers.
200/200 van 249,- voor 125,litsjum. 240/200 van 289,- voor 145,litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 159,4-seizoenen donsdekbed, 95% zachte
ganzendons, carré gestikt.
140/200 van 379,- voor 199,1 pers.
1 pers. xl 140/220 van 439,- voor 219,2 pers.
200/200 van 559,- voor 299,litsjum.
240/200 van 679,- voor 359,litsjum. xl 240/220 van 799,- voor 399,-

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nl

onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Mooie kwaliteit en keuze uit
maar liefst 16 kleuren.
100% katoen
90 x 200
van 14,95 voor 9,95
90 x 210/220
van 16,95 voor 11,95
140/160 x 200 van 19,95 voor 15,95
180 x 200
van 23,95 voor 19,95
Waterbed maat van 25,95 voor 21,95

KUSSENS

