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Zij is geboren en getogen Vordense.
Haar vader was ooit jarenlang hoofd
van school het Hoge. Miep zelf heeft
de laatste jaren van haar maatschap-
pelijke loopbaan, 23 jaar de functie be-
kleed van directrice van de Wehme. Of
ik toen daarna bang was om in een
zwart gat te vallen? Nee hoor, hele-
maal niet. Bij mijn afscheid als direc-
trice op 1 april 1988 werd mij geadvi-
seerd om eerst maar eens alles om mij
af te laten komen. Zover kwam het
echter niet. Begin juli 1988 werd ik al
gepolst of ik er wat voor voelde om vrij-
willigers werk bij de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden te gaan doen. Ze had-
den daar juist het project Personen
Alarmering opgezet. Ik heb gelijk ‘ja’
gezegd. Ik weet nog wel, mijn eerste
bezoek was destijds bij de toen 90-jari-
ge mevrouw Nipius aan de Molenweg.

De kinderen wilden graag dat moeder
thuis alarmering zou krijgen. Het eer-
ste wat mevrouw Nipius zei was: ‘Dat
heb ik helemaal niet nodig, ik red mij
zelf wel’. Toen ik haar vertelde dat de
kinderen het juist een veilige gedach-

te vonden, ging ze overstag. Tot haar
honderdste verjaardag (vlak erna over-
leed ze) heeft ze er gebruik van ge-
maakt’, zo herinnert Miep Rouwen-
horst zich. Louise van Uden, coördina-
tor Welzijn Ouderen, was al direct in
de begin jaren na haar aanstelling in
Vorden, bij tal van projecten, die in die
tijd door toen nog Welzijn Ouderen
Vorden, werden opgestart, nauw be-
trokken. Onder meer bij het project
B.O.S. (Bezoek- en Oppasservice) voor
dementerende en chronisch zieke ou-
deren. Louise: ‘ Dat was in 1994. Ik heb
toen direct aan Miep Rouwenhorst ge-
dacht. Ik kende haar immers al van
onder meer het project ‘Centrale Vrij-
willige Hulpverlening’, waar Miep ook
al vrijwilligerswerk deed. Ik dacht
toen al: ‘Die Miep is een goeie, die
weet waar ze over praat. Ze heeft ken-
nis van zaken, ze is vriendelijk en bo-
venal is zij representatief’, zo zegt
Louise.

Vrijwilligerswerk voor de ‘Bezoek en
Oppasservice’ B.O.S. vond Miep inder-
daad leuk om te doen. Ze kan er op

grappige wijze over vertellen. Zegt ze
op gegeven moment: ‘Ik kwam eens
op verzoek van jongelui op een boer-
derij, op bezoek bij hun vader een ou-
de boer. Omdat de jongelui zelf eens
een avondje uit wilden, hadden ze mij
(dus via Welzijn Ouderen Vorden) ge-
vraagd om vader die avond gezelschap
te houden. 

Voor het verzorgen van het vee had-
den ze ook iemand ingehuurd. Maar
wat gebeurde, de boer moest en zou
gaan kijken of het vee wel goed werd
verzorgd. Ik zeg tegen hem, blijf nu
maar hier, dat gaat allemaal best wel
goed. ‘O, noe begriep ik oe. Ie bunt zelf
natuurlijk bange om hier allene in de
kökken te blieven’. Ja, zei ik, ik ben
bang. ‘In dat geval blief ik hier moar
bie oe’, zo sprak de boer. Toen de jon-
gelui s’avonds thuis kwamen vertel-
den ze dat ze een heerlijke avond had-
den gehad’, zo zegt Miep lachend.

Louise van Uden: ‘Wij zijn natuurlijk
heel erg blij met mensen zoals Miep
Rouwenhorst. We beschikken geluk-
kig over veel vrijwilligers, die net als
Miep eigenlijk voor ons onmisbaar
zijn’. Miep: ‘Ik heb ook een hondje, die
heet ‘Vondel’. Voordat ik naar mensen
toeging vertelde ik altijd dat ik dan
ook mijn hond zou meenemen.‘Leuk,
gezellig breng maar mee hoor zo zei-
den ze dan’. Eénmaal bij de mensen
thuis had ‘Vondel’ het meteen naar de
zin. Overal kreeg hij wel een biscuitje’.
Woensdagmorgen namen Louise van
Uden., coördinator Welzijn Ouderen
en Henny Fleming, coördinator B.O.S.
project, met bloemen en een geschen-

Welzijn Ouderen

Vrijwilligster Miep Rouwenhorst
in het zonnetje gezet!

‘Ik heb dan weliswaar bij Welzijn Ouderen afscheid genomen als vrijwil-
ligster, toch blijf ik ‘stiekempjes’ nog wel met een paar mensen contact
houden. Wandelen met een mevrouw en aansluitend gezellig samen een
kopje koffie drinken. Ook ga ik zeker eens in de veertien dagen naar een
94 jarige dame om een potje rummycup met haar te spelen. Als ik bij haar
weg ga denk ik wel eens bij mijzelf ‘wanneer ik later oud word zouden ze
dan het spelletje ook nog met mij gaan doen’? De vitaal ogende Miep Rou-
wenhorst (81) zegt het zonder blikken of blozen. Toch vindt zij het tijd om
te stoppen, de collega vrijwilligsters zijn immers stukken jonger en dat
heeft bij het nemen van haar besluit mede een rol gespeeld. ‘Ik heb het ja-
renlang met heel plezier gedaan, dus nu echt tijd voor jongeren. Gelukkig
heeft Welzijn Ouderen een prima groep vrijwilligsters’, zo zegt Miep
Rouwenhorst.

Van links naar rechts: Miep Rouwenhorst, Henny Fleming en Louise van Uden.

Een team mag niet meer dan twee ten-
nisleden hebben en dat is voor menig
straat een probleem niet voor de
Dorpsstraat die maar liefst met vijf
teams stonden ingeschreven. 
Na twee avonden voorrondes spelen
werd de derde dag tijd voor de finales.

Het brons was voor Dorpsstraat 3  in
een onderonsje met Dorpsstraat 5. 
Tiel verdediger Vogelzang moest het
opnemen tegen Vierakkersestraatweg
die een maatje te groot waren. Dit
druk bezocht toernooi door verschil-
lende straten is weer voor herhaling
vatbaar.

Uitslag:
1e Vierakkersestraatweg. 2e Vogelzang 1.
3e Dorpsstraat 3. 4e Dorpsstraat 5.

Stratentennis Socii 
succesvol verlopen
Het straten tennis zit er weer op en
de organisatie kan terug kijken op
een goed en bovenal gezellig toer-
nooi.

kenbon, afscheid van Miep Rouwen-
horst. Miep: ‘Ik heb straks nog genoeg
te doen hoor. Ik bezoek namens de
kerk nog regelmatig acht gezinnen. 

Verder hou ik mij ook bezig met de
‘actie kerkramen’ van de N.H. Kerk en
zoals ik al eerder aangaf, wandelen
met ‘Vondel’ en op zijn tijd natuurlijk
een partijtje rummycup spelen’, zo
zegt ze.

De Valeweide 
Bloemen en planten

Vrijdag 
op de markt

Bolchrysant   €2.99

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

Altijd laag:
Eigen merk Schutters bier,

heel krat € 5.69
Dikke Vleesribben

kilo  € 2.49
5 Heerlijke Kipkrokant-

schnitzels € 2.49
Verse Appeltaart  

uit eigen oven € 2.99
Elke Maandag Brooddag: 

3 Broden naar keuze € 2.69 !!!
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766



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

Dagmenu’s
17 t/m 23 september 2008 
Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00

Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25

Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95

(Bestellen mag maar hoeft niet.) 
Woensdag 17 september 
Champignonsoep/ Boeuf stroganoff met aardappel-
kroketten en groente.

Donderdag 18 september 
Spies Hawaï van kip en ananas met kruidenboter,
aardappelen en rauwkostsalade/tiramisu met slagroom.

Vrijdag 19 september
Groentesoep/Pangafilet op Oostersewijze met rijst en
groente. 

Zaterdag 20 september (alleen afhalen)
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en
rauwkostsalade/ijs met slagroom.

Maandag 22 september 
Tomatensoep/Wokki wokki van kip, rijst en wokgroente
in jus.

Dinsdag 23 september 
Wiener Schnitzel met groente en aardappelen/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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 21 september 10.00 uur ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 21 september 10.00 uur ds. H. Westerink, viering
van het HA. 

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 september 10.00 uur Mevrouw Ruiterkamp-
Lebbink, Bathmen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 21 september 10.00 uur Woord/communieviering,
m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 20 sept. 17.00 uur Eucharistieviering, herenkoor.
Zondag 21 sept. 10.00 uur Woord- en communie viering,
herenkoor.

Tandarts
20/21 september F.A. Kuijl, Lochem, tel. (0573) 25 16 84.
Spreekuur van 11.30 tot 12.00 uur, alleen voor spoedgevallen.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 02 50. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance Tel. 112.

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo

Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde/Hengelo (Gld.)/Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

�

�Parttime/fulltime werk:
www.baanvanuithuis.nl

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

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

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

Alleen op afspraak.

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

�Afslanken zonder roof-
bouw. Herbalife. Nieske
Pohlmann, tel 06-54 32 66 69

�Ruurlo-Beelden maken van
speksteen. Van ruwe steen
tot mooi beeldje. Voor werk
van cursisten zie internet
www.hugopos.nl en klik op
(Ander Werk). 8 lessen op
maandagmiddag: 13.45-
15.15 uur, start 22 september
2008. Tel. 0573- 45 04 52.

�Slager zoekt nog een BER-
KEL SNIJMACHINE met
handwiel. prijs notk .Tel 0544
352476

�Wat is jouw doel?" Als je
doet wat je zegt en je gaat er-
voor..." dan heb je mij niet no-
dig maar lukt het jouw alleen
niet om af te vallen, dan wil ik
je graag helpen! Zie artikel in
deze krant. Irma Rouwhorst-
Schroer. E-mail adres;
loet@online.nl Per Oktober
nieuw mailadres is irouw-
horst@telfort.nl)

�Attentie: De Stichting Vei-
lingcommissie Vorden houdt
voortaan elke zaterdag meu-
belverkoop in het HAVO-ge-
bouw (Burg.  Galleestraat 69)
te Vorden. Ook kunt u daar
terecht na telefonische af-
spraak met Dhr. Harmsen,
tel. 0575 551486.

�Zonnehemels/banken. Ner-
gens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit ma-
gazijn, vanaf € 125,- ook B-
keus 16 modellen, kijken na
telf.afspr. Zelhem (06) 53 31
77 90.

�M…van 'Moeder', ze stond
van luier tot sluier voor je
klaar. Laat haar eens genie-
ten in de luchtballon van Paul
Kok uit Bronkhorst. Bel
0651584145 of www.ballon-
teamgelderland.nl
Oud NL kampioen ballonva-
ren met 2500+ schadevrije
vaarten!

�Cursusprogramma Kunst-
Kring Ruurlo: binnenkort star-
ten de cursussen: o.a. schil-
deren (ook voor kinderen),
boetseren, borduren, patch-
work, presentatie, koken etc.
etc. Kijk op www.kunstkring-
ruurlo.nl of informeer: 0573-
453090 of 451599.

�Wie wil plm. 3 uur per week
huishoudelijk werk doen bij
ouder echtpaar in Warns-
veld? Telefonische reactie
(0575) 52 84 77

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

Lekker nazomeren met
de bakker

Vlaai v/d week

Hazelnootslagroomvlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

3 bruin tijger € 4,75

Weekend-aanbiedingen

Tompoucen 
diverse smaken € 1,99

Brood van de maand

Speltbrood € 2,15

� Interieurcursussen
www.gewoonkunst.nl 0575-
553223 start oktober

�Kinderkledingbeurs in de
Mene Zutphen! Vrijdag 26
sept. 19.00 uur. Voor meer
info en inbreng zie www.
kinderkledingbeursleesten.nl

�Aangeboden: Zit- en slaap-
kamer met volledige verzor-
ging. 0573-453760.

�Te koop: 2-deurs Linnen-
kast, wit (Ikea), z.g.a.n.; KTV,
51 cm, z.g.a.n.; 4 Tuinstoelen
+ Tafel, wit; Archiefkast m.
schuifdeuren; Koelkast,
z.g.a.n., Marijnen, tafelmo-
del. 0573-453760.

�Pompoenen snijden op
woensdag- en zaterdagmid-
dag in september en oktober
van 13.30 tot 15.30 uur. €
2,50 excl. pompoen. S.V.P.
Aanmelden bij zorgboerderij
'De Stek', Wittebrinkweg 8,
Zelhem. Tel. 0314-324356.

�Pompoenen en sierkom-
kommertjes. Ruime keuze.
Verkoop op woensdag t/m
zaterdag. De Stek - Zelhem,
tel. 0314-324356.

�Gezin met 1 kind zoekt met
spoed woonruimte in Vorden.
Desnoods tijdelijk. Tel. 0575
515558.

�Zelfstandige HULP voor
gezin in buitengebied tussen
Vorden en Ruurlo. Een och-
tend of een middag; de boel
goed bijhouden volgens je ei-
gen planning. Eigen vervoer;
reiskosten worden vergoed.
Informatie via 0620016484
en referentie over ons is mo-
gelijk via onze huidige hulp.

�Te koop: inklapbaar Philips
Solarium HB 812, weinig ge-
bruikt, 200 euro,
tel.0633704238

�Zondag 5 oktober 2008
KaaKanonsloop 2,5 km-
11.00 u; 5-10 en 15 km 11.45
u. Inschrijfkosten 2,5 km. tot
12 jr gratis, 12 jr. en ouder
€2,-; 5 km €3,-; 10 km €4,-;
15 km €5,-. Start: Muziekkoe-
pel Maliebaan Groenlo. Info
Hennie Wassink 0544-
461253



Contactjes
vervolg

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Computer- & Videoservice René Obbink
Al uw beeldmateriaal omzetten naar DVD en

al uw computerproblemen, aanleg en onderhoud,
internet. Tevens verkoop nieuwe computers.

Tel. 06-20002229

Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen wil ik u
bedanken voor uw hartverwarmende belangstelling
en medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens zijn
ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze
vader en opa

Gerrit Wagenvoort

dat heeft ons diep getroffen en was een grote steun
voor ons.

D. Wagenvoort-Smeenk

Wichmond, september 2008

Het leven is als een kaars
langzaam brandt het op.
Plotseling is de vlam gedoofd.

Met ons verstand wisten we al een tijd dat het mo-
ment zou komen, maar ons hart wilde er niet aan.
Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van
mijn lieve man, onze vader en opa

Jan Willem Wagenvoort
Jan

* Warnsveld † Warnsveld
8 december 1933 10 september 2008

Henny Wagenvoort – Weenk

Hans en Inez
Ramon, Dylan, Sidney

Wim en Natasja
Pieter, Ivette, Iris

Dennendijk 12A
7231 RD  Warnsveld

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaats-
gevonden.

Gezocht wegens drukke
werkzaamheden voor de

gehele vrijdag/vrijdagmorgen

Personeel m/v
vanaf 18 jaar

Vishandel Hengel
Hengelo Gld.

Tel. 06 - 24891534 /
06 - 54323030

Een voordelig
spitsen duo

In de komende weken profiteert u extra van onze
Keruslagerskoopjes, bestaande uit duo aanbiedingen.

We bijten het spits af met 500 gram rundergehakt 
en 4 hamburgers voor slechts € 5,50. 

Dat is in één keer makkelijk twee keer scoren. 
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

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

500 gram rundergehakt + 
4 hamburgers samen voor € 5.50

SPECIAL

Herfst Twinkels
100 gram € 1.50

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden rosbief
GRATIS 100 gram selderijsalade

KOOKIDEE

Priklapjes
4 stuks € 5.50

MAALTIJDIDEE

Kippenpoten
gegrild per stuk € 0.98

Tel. (0314) 625183
of 06-25103312

www.karinwentink.nl
karinwentink@hotmail.com

Karin Wentink
Vuurwerktraining

• Maak je hond vertrouwd met vuur-

werk

• Voorkom angst

• Verminder angst bij de bange hond

• Leer hoe je je bange hond beter

kunt begeleiden

• Cursus van 5 lessen op de woens-

dagavond

• Lessen starten binnenkort dus geef

je snel op, er is maar ruimte voor

een beperkt aantal deelnemers.

Hoera!!
Bij ons is het feest,
want de ooievaar is geweest.
En weet je wat hij bracht?
Een zusje, wie had dat gedacht.

Sten

Rinke
Laura

Geboren op 11 september 2008 om 01.51 uur.

De trotse ouders & broer zijn
Marthijn, Monique & Sten Jansen.

Hoetinkhof 121
7251 WJ Vorden

Als u beschuit met muisjes wilt komen eten, 
laat het ons even weten, 0575-541612.

Gevraagd bouw-, weiland
voor de teelt van

Rozenbottels. Zal voor u in
overleg geen problemen

geven t.o.v. mestwetgeving.
Wij geven een hoge prijs.

Herman Eskes
Kapelweg 14, Vierakker

Tel. 06 - 20587837

Nooit vragend, nooit klagend.
Altijd alles voor zichzelf dragend.

Het verdriet door het plotselinge verlies van onze
moeder, schoonmoeder en oma

Aleida Gerdina Kolkman-van der Linden
-Alie-

weduwe van Jan Albert Kolkman

is nauwelijks in woorden te vatten.

* Vorden, † Zwolle,
8 mei 1944 12 september 2008

Harold en Hermien
Marit, Ilja

Coby en Gerard
Naomi, Zoë, Tygo

Bert-Jan

de Haar 9
7251 CE Vorden

Onze moeder en oma is opgebaard in uitvaart-
centrum Monuta, ’t Jebbink 4a te Vorden, alwaar
woensdag 17 september van 19.00 tot 19.30 uur
gelegenheid is om afscheid van haar te nemen en
condoleren.

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie,
waarvoor u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden
donderdag 18 september om 10.45 uur in de
IJsselzaal van Crematorium Dieren, Imboslaan 6
te Dieren.

Na afloop is er een samenzijn in de koffiekamer van
het crematorium waar eveneens gelegenheid is tot
condoleren van de familie.

Onze zwager

Kees Schotsman

is 12 september in de namiddag overleden.

We zullen hem heel erg missen.

T. Nieuwenampsen
B.H. Nieuwenampsen

Lochem, september 2008

Het afscheid is definitief,
maar de herinneringen onuitwisbaar.

Bedroefd, maar dankbaar dat hij zolang in ons midden
heeft mogen zijn delen wij u mee dat, zacht en kalm
van ons is heengegaan mijn zorgzame man, onze
vader en opa

Cornelis Jan Schotsman
-Kees-

* Baarn, † Vorden,
15 oktober 1914 12 september 2008

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van De
Beekdelle, Thuiszorg Sensire en De Wehme voor de
fijne en liefdevolle verzorging.

Vorden: Johanna Aleida Schotsman-
Nieuwenampsen

Vorden: Jan Schotsman
Hanny Schotsman-Tuenter

Warnsveld: Hanny Gotink-Schotsman
Rien Gotink

Marina en Jurgen
Kristy en Martijn
Jon
Frederike

Vorden: Kees Schotsman
Henny Schotsman-Eenink

Robbin
Mark

Almenseweg 16 
7251 HR  Vorden

De herdenkingsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op woensdag 17 september
om 11.00 uur in uitvaartcentrum Monuta, ’t Jebbink
4a te Vorden, waarna aansluitend de begrafenis
volgt op de Algemene Begraafplaats aan de Kerk-
hoflaan te Vorden.
Voor aanvang van de dienst is hier vanaf 10.30 tot
10.50 uur gelegenheid om afscheid van Kees te
nemen.

Na afloop is er een samenzijn in genoemd uitvaart-
centrum waar tevens gelegenheid is de familie te
condoleren.

�Zondag 21 september:
Fietstocht.  Start tussen
12.30 uur en 13.30 uur bij het
" Proathuus" in Linde.  De fi-
nish 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

Tot ons grote verdriet en onze ontsteltenis overleed
onverwacht onze lieve

Jurrie Klein Brinke-Braakhekke
trouw, betrokken, opgewekt

Jurrie is bijna veertig jaar onafgebroken verbonden 
geweest met de Wildenborch en de familie: 
de stille kracht op wie wij altijd konden rekenen. 
Zij bracht kleur en vrolijkheid in huis. 
Wat zullen wij haar missen.

Wij wensen haar familie veel sterkte bij het verwerken
van dit grote verlies.

De Wildenborch
familie van de Plassche
familie Staring 

Na een periode van afnemende gezondheid is van
mij heengegaan mijn beste broer

Cornelis Jan Schotsman
(Kees)

op de leeftijd van 93 jaar.

Klaas Schotsman

Vorden, 12 september 2008

Ons geluk is uitgebreid met de geboorte van

Niek
Henk Bart
Lieverdink

Geboren op 9 september 2008 om 19:18 uur,
weegt 2925 gram en is 49 cm lang.

Rolf Lieverdink, Debby Leferink
& Isa Lieverdink

De Voornekamp 55
7251 VK Vorden
Tel: 0575 - 55 55 50

�Zondag 5 oktober 2008
KaaKanonsloop 2,5 km-
11.00 u; 5-10 en 15 km 11.45
u. Inschrijfkosten 2,5 km. tot
12 jr gratis, 12 jr. en ouder
€2,-; 5 km €3,-; 10 km €4,-;
15 km €5,-. Start: Muziekkoe-
pel Maliebaan Groenlo. Info
Hennie Wassink 0544-



Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

Hoefsmederij W. de Groot
Warnsveld

(gediplomeerd hoefsmid)
Bel voor informatie of afspraak:

06-30 458 456
Of kijk op:

www.hoefsmederijwdegroot.nl
(lid van Nederlandse Vereniging 

van Hoefsmeden)

Leden Oudheidkundige
vereniging Vorden.

Attentie:
De avond van 17 september a.s.

wordt niet gehouden bij
“de Herberg”, maar in de zaal

van “Hotel Bakker”.

K a p s a l o n :
Knippen dames en heren
Kleuren
Permanenten
Feestkapsels enz.

S c h o o n h e i d s s a l o n :
Gelaatsbehandelingen dames en heren 
Maria Galland huidverzorging
Flitslamp ontharing
Feest make-up enz.

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel. 0575 551423

Super de Boer
Yvonne en Wilbert
Grotenhuys steunt

De Graafschap
ook dit jaar weer. Tijdens voetbalseizoen

2008-2009 geven Yvonne en Wilbert

Grotenhuys elke thuiswedstrijd 8 kaarten

“GRATIS” weg. Bij besteding van minimaal

€ 15,00 aan boodschappen schrijft u uw

naam en telefoonnummer achter op de

kassabon en deponeert deze in de inlever-

zuil in de winkel.

Houdt iedere week CONTACT in

de gaten voor verder informatie.

SUPER DE BOER GROTENHUIJS
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

“De POLBEEK”
www.zsmzorg.nl

Woonzorgcentrum De Polbeek

is een van de locaties van

Zorggroep Sint Maarten. Het

biedt ruimte aan 110 verzor-

gingsplaatsen en 5 kamers

voor kortdurende opname.

Daarnaast biedt De Polbeek

tevens de mogelijkheid voor

dagverzorging alsmede zorg

thuis in Zutphen en omgeving.

zorggroep sint maarten

Per direct zijn wij op zoek naar enthousiaste  

Verzorgenden (IG) en verpleegkundigen
Op basis van 12-24 uur per week voor

zowel de zorg thuis als de intramurale zorg

Tevens zijn wij opzoek naar oproep-

krachten voor alle diensten.

Nadere informatie over de vacatures zorg

vindt u op www.zsmzorg.nl of u  kunt contact

opnemen met Henny Jansen, coördinator zorg

(tel. 0575-498498).

Sollicitatie

Schriftelijke sollicitaties voor de genoemde

functies kunt u voor 22 september  richten

aan Mevr. A. Vos, manager zorg, Woonzorg-

centrum De Polbeek van Dorenborchstraat 1,

7203 CA Zutphen of per email aan

a.vos@zsmzorg.nl



Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

RECLAMEFOLDERS
FLYERS

SPAARKAARTEN

Promotiemateriaal
wij verzorgen dat graag

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorger

Anton Ruiterkamp

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl

Vordenseweg 2, 7218 BP Almen.

T  06 55916250
www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

zondag 19 oktober info-middag bij
de Herberg in Vorden

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

� Dakramen en accessoires � Sierbestrating 

� Diverse andere bouwmaterialen

Bedrijventerrein De Revelhorst:Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

RESONARE
Praktijk voor Muziek
Klank  ~  Adem  ~  Stem

Muzieklessen 
piano en klavecimbel

Cursussen
~ Beweeg Adem Zing     
~  van Blad leren Zingen

                                   

Begeleiding (piano en klavecimbel)
instrumentalisten en zangers

Koordirectie
Vocaal  Ensemble  Stemmingen VOCESTE

Informatie:
Jan Sierksma, lid KNTV

De Beekoever 6
tel. 0575 57 53 58

7207 MS Zutphen-Leesten
e-mail: resonare-js@planet.nl 

AARDBEIEN 
BAVAROISE-

VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 10.95

ROZIJN-
BOLLEN

6 HALEN

5 BETALEN

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig t/m 23 september.

LEKKER-
NIJNTJES

NU 4 VOOR

€ 3.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Stuntaanbieding
Zuid Afrikaanse perssinaasappelen
Nieuwe oogst, vol van smaak.
2 halen 1 kilo betalen 2,99
Heerlijke zoete grove 
muskaatdruiven 1 kilo 1,99
Groentekoopje: 
Hollandse spinazie 1 kilo 0,99
Uit eigen keuken: Goed gevulde 
Bospaddestoelensoep 1 liter 4,99

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 20 september. 

Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Afslanken zonder sporten bij 
Body Control Zutphen

Voor vrouwen én mannen die willen afslanken 
maar geen tijd of zin hebben om naar een 
sportschool te gaan, of mensen die in
verband met hun lichamelijke gesteldheid
niet kunnen sporten, is het Myo-balance
afslanksysteem ideaal.
Het systeem in ontwikkeld door Gerry Pollock, 
wetenschapper en mede verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van de pacemaker.
Een behandeling met de Myo-balance van 17
minuten staat gelijk aan twee tot drie uur 
sporten. Dit terwijl men in een comfortabele
houding ligt. Voor de behandelingen met het
apparaat is het niet nodig om een 
basisconditie te hebben en geldt geen
leeftijdsgrens, het is echt voor alle leeftijden
geschikt.
Verder worden de behandelingen uitsluitend 
gegeven door speciaal daarvoor opgeleide en
getrainde mensen.

Eén kledingmaat minder na 1 kuur
Het apparaat werkt op specifieke door de
klant aangegeven probleemgebieden, zoals
buik, benen, billen, heupen en taille. Een 
totaal van tien behandelingen in 3 tot 4 weken 
resulteert in een zichtbaar en meetbaar
verlies. Het apparaat versterkt de spieren,
verwijdert gifstoffen, helpt bij de afbraak van
cellulitis en vet.

Afslanken en verstevigen
Myo-balance helpt bij het afslanken en
verstevigen van het lichaam. Naast het
gewichtsverlies wordt ook de huid
aanzienlijk verbeterd.
Ook voor mensen met extreem
overgewicht is het mogelijk om in
combinatie met voedingsadviezen
verantwoord af te slanken. Hiervoor is er 
de voedingslijn Body Control Nutrition.
De Myo-balance wordt ook gebruikt voor

het opbouwen van spiermassa of
specifieke spierversteviging. Verder helpt
het apparaat bij bekken- rugklachten, 
fibromyalgie en MS.

Behaalde resultaten
Hieronder geven wij een verhaal van een

ap wilde ik
graag een maatje minder. Mijn resultaat is 
inderdaad een maatje minder (van 40 naar
38) na slechts één kuur! En mijn lichaam is
weer een stuk strakker geworden. Ik voel 
mij nu weer een stuk prettiger in mijn

Introductiebehandeling
Wilt U het Myo-Balance apparaat ook
eens ervaren? Tijdens de vrijblijvende

-- maakt
U kennis met het Myo-balance systeem en
wordt samen met U een individueel
behandelingsplan opgesteld.

Body Control Zutphen
Troelstralaan 55, 7204 LC Zutphen
Tel: 0575- 785644
E-mail: zutphen @bodycontrol.nl
Internet: www.bodycontrol.nl

KIWA GEKEURDE TANKS

LEVERING EN PLAATSING INCLUSIEF 

INSTALLATIECERTIFICAAT

DIESEL BLANK, DIESEL ROOD, EN-590

SCHERPE PRIJZEN!

VOOR INFO:

WEULEN KRANENBARG 

BRANDSTOFFEN B.V.

ENKWEG 1A  VORDEN

0575 551811 / 06 51159011

KIWA GEKEURDE TANKS



In al die jaren liet ze tijdens de maan-
delijkse bijeenkomsten nooit verstek
gaan. Alleen in het begin toen zij in
verwachting was van dochter Janny,
liet ze het een paar keer afweten. ‘Dat
was toch een goed excuus niet waar’,
zo zegt ze lachend. Thans meer dan
een halve eeuw later is zij nog volop
van de partij. Dochter Marja neemt
haar mee naar de Lindese molen waar
nu de bijeenkomsten (thans eens in de
drie weken) plaats vinden. 

Jo Weenk: ‘ Ik kan mij telkens weer op
deze avonden verheugen. Wat ik al-
leen erg jammer vind, er wordt niet
meer gezongen. Vroeger wel, bij iedere
bijeenkomst werd er aan het begin en
het eind een lied gezongen. Tegen-
woordig zijn er ook diverse jongere
vrouwen lid van de groep. Echter de
jongeren kunnen of niet zingen, of zij
kennen de verzen niet meer. Erg jam-
mer, ik moest altijd beginnen. De an-
dere vrouwen konden dat niet zo

goed, die zeiden dan ‘Jo, zet jij maar
in’. Wanneer wij met de groep dames
een busreisje maakten, ging ik altijd
voor in de bus staan en zongen wij al-
lemaal uit volle borst. Allemaal heel
erg gezellig’, zo zegt Jo Weenk.

Haar man Henk is nog altijd vol be-
wondering over de zangkwaliteiten
van zijn vrouw. ‘Echt waar, Jo kan
prachtig zingen en vooral samen met
haar zuster Grada’. ‘Ja, beaamt Jo, Gra-
da en ik zongen heel vaak op bruilof-
ten en partijen’. Ze kijkt op die perio-
de in haar leven met heel veel plezier
terug. Woensdagavond werd ze in de
Lindese molen vanwege haar 55 jarig
lidmaatschap door voorzitter Trineke
van Gijssel in het zonnetje gezet. Jo
Weenk werd bij die gelegenheid tot
ere- lid benoemd. Verder ontving ze
een oorkonde en bloemen. De feestelij-
ke bijeenkomst (ter gelegenheid van
het 55 jarig bestaan van de Vrouwen-
groep Linde), werd extra feestelijk op-

geluisterd door het gezelschap‘Vrou-
wen Variant’ . Zij brachten een pro-
gramma bestaande uit schetsjes, lied-
jes en volksdansen.

Jo Weenk kan zich de oprichting van
de groep nog heel goed herinneren.
Tijdens de periode dat ze zelf secreta-
resse was noteerde zij alles in een su-
per klein notitieboek. De noties ge-
schreven door een vrouw die over een
prachtig handschrift beschikte. Jo
pakt het boekje en laat ons enkele no-
tulen lezen. Het initiatief om destijds
in Linde een hervormde vrouwen-
groep op te richten werd genomen
door Riek Knoef die op haar beurt me-
vrouw van der Wall Bake (Huize Kiefts-
kamp) benaderde. Zij zorgde er uitein-
delijk voor dat de vrouwengroep in no-
vember 1953 kon worden gelnstal-
leerd. Het eerste bestuur bestond uit
Riek Knoef (voorzitter), Johanna Bosch
(secretaris) en Martha Beumer (pen-
ningmeester). Mevrouw van der Wall
Bake nam de rol van leidster op zich.

Jo Weenk: ‘De contributie werd vastge-
steld op 3,50 gulden per jaar . Voor die
tijd toch wel veel geld. Behalve de zang
en het gebed werden er vroeger hele
nuttige dingen gedaan. Zo hielden we
ons onder meer bezig met het breien
van sokken, truitjes e.d. voor de mede-
mens, voor vrouwen die een beetje
hulp best konden gebruiken. Wanneer
er een baby werd geboren dan gingen
altijd een paar dames van de groep
naar het ouderpaar om hen te felicite-
ren. Tijdens de bijeenkomsten deden
we ook veel spelletjes of er werd een
verhaal voorgelezen. Ook kwam de do-
minee regelmatig op bezoek,’zo zegt
Jo Weenk.

De Vrouwengroep Linde draagt niet
meer het stempel ‘hervormd’. Tegen-
woordig kan iedereen lid worden, her-
vormd, gereformeerd, katholiek, ie-
dereen is welkom. In het dorp Vorden
is de hervormde vrouwengroep inmid-
dels opgeheven. Een aantal dames
heeft zich toen als lid van de Vrouwen-
groep Linde aangemeld, waardoor het
ledental thans zo rond de 25 dames
ligt. Zoals inmiddels beschreven, de
groep in Linde heeft ook veel jongere
leden. 

Jo Weenk: ‘Ik geloof zelfs dat er mo-
menteel vijf vrouwen in verwachting
zijn, dus wat dat betreft ziet de toe-
komst er goed uit’, zo zegt ze lachend.
Tot voor kort waren de vrouwenver-
enigingen aangesloten bij een over-
koepelende organisatie de ‘Federatie’
genoemd dat ook een eigen blad ‘De
Fakkel’ uitgaf. De Federatie is in 2006
opgeheven. Jo Weenk kreeg bij die ge-
legenheid een oorkonde, vanwege
haar langdurig lidmaatschap.

Jo Weenk erelid Vrouwengroep Linde

'Jammer dat er bijna niet meer
gezongen wordt' !

De thans 85 jarige Jo Weenk stond 55 jaar geleden aan de wieg van wat
toen nog de Hervormde Vrouwengroep Linde werd genoemd. ‘Ik heb de
vereniging niet opgericht hoor, maar ik ben al wel vanaf het begin lid’,
zo zegt ze.

Jo Weenk

Om 16.00 uur wordt de loop feestelijk
gestart door wethouder Willem Geer-
ken van de gemeente Zutphen. Het be-
looft opnieuw een gezellige middag te
worden waarbij er van alles te doen is
op het Bronsbergenterrein. Er wordt
gezorgd voor drinken en een gezonde
snack voor de deelnemende kinderen.
Tegen een kleine vergoeding is er kof-
fie en thee voor de ouders die van har-
te welkom zijn om hun kroost aan te
moedigen. De heer Jansen van Fort
Bronsbergen stelt net als voorgaande
jaren het recreatieterrein belangeloos
ter beschikking, inclusief EHBO en
toiletvoorzieningen. 

Drie scholen in Vorden en zo'n vijfen-
twintig scholen in Zutphen, Warns-
veld, Lochem, Brummen en Eerbeek

verlenen hun medewerking aan de
loop. Zij informeren de kinderen over
de loop en delen de benodigde materi-
alen uit. De organisatie van de loop is
verder geheel in handen van de regio-
nale vrijwilligers van Unicef. Kinderen
die mee willen doen met de Unicef-
loop en ouders die meer informatie
willen over de loop kunnen contact
opnemen met Els Veraart in Toldijk,
telefoon: 0575 - 442445.

Het geld dat de kinderen bij elkaar lo-
pen zal Unicef besteden aan kinderen
in conflictgebieden. Onder het motto
"Nooit meer bang" voert Unicef cam-
pagne voor kinderen die elke dag
bang zijn. Bang voor gevechten en
landmijnen of bang om huis en haard
te moeten verlaten om te vluchten. Zo-
als Claudia uit Colombia die op een
dag met haar familie langs een weg
naar huis liep toen haar vader op een
landmijn stapte. De mijn ontplofte. 

Haar vader stierf en haar moeder raak-
te gewond. Zelf kreeg ze scherven in
haar arm en been. Elk jaar worden
over de hele wereld tussen de 2.400 en
3.200 kinderen het slachtoffer van
mijnen; 85% van hen overleeft het
niet. Unicef helpt met voorlichting
over het gevaar van landmijnen, hulp
bij traumaverwerking en revalidatie.

Unicef-loop voor basis-
schoolkinderen
Vrijdagmiddag 26 september orga-
niseert Unicef voor de vierde keer
een sponsorloop voor basisschool-
leerlingen op Fort Bronsbergen in
Zutphen. Kinderen die meedoen
laten zich per gelopen rondje rond-
om het Bronsbergenmeer sponso-
ren door ouders, opa's en oma's,
vrienden, buren en bekenden. Na
afloop ontvangen ze een medaille
en een leuke verrassing. De kinde-
ren kunnen starten tussen 15.30 en
17.00 uur.

Omdat de uitgiftedatum van de stic-
kers op maandag 8 september voor
sommigen misschien wel erg vlug
voorbij ging, hebben we besloten een
extra avond in te plannen om stic-
kers/nummers uit te geven. U kunt op
donderdagavond 18 september tussen

19.30 uur en 20.30 uur bij peuterspeel-
zaal Ot en Sien alsnog stickers en een
nummer af halen zodat u uw kleding
straks alsnog voor de verkoop aan
kunt bieden op de beurs. 

Let op: Deze avond is niet bedoeld voor
het inleveren van uw kleding, dat
vindt plaats op woensdagavond 24
september tussen 20.00 uur en 21.00
uur! 

Wij zien u graag op donderdag 18 sep-
tember en natuurlijk op de beurs op
zaterdag 27 september tussen 10.00
uur en 12.00 uur!

Donderdag 18 september extra avond

Stickers uitgifte 
kledingbeurs Ot en Sien!
De scholen zijn nog maar net weer
begonnen en iedereen moet weer
helemaal in het ritme komen. In
de 1e week kregen de kinderen
meteen al een brief mee over de
kledingbeurs van peuterspeelzaal
Ot en Sien op zaterdag 27 septem-
ber van 10.00 tot 12.00 uur.

Ratti was gebrand op een goed resul-
taat en begon zeer overtuigend aan de
wedstrijd. Met prima combinatiespel
ging de thuisploeg Den Dam te lijf. De
fysiek sterke tegenstander was over
het gehele veld telkens een stap te laat
en had moeite om Ratti af te stoppen.
In de tiende minuut was het Ratti dat
zeer verdiend een 1-0 voorsprong
nam. 

Het was Ruud Mullink die aan het ein-
de van een uitstekende Ratti-aanval
stond en de bal probleemloos achter
de doelman van Den Dam schoot. Ook
na de openingstreffer bleef Ratti de
bovenliggende partij. Een tweede Rat-
ti-treffer hing in de lucht. De groen-
witten combineerden prima, maar
wisten het goede veldspel niet om te

zetten in een grotere voorsprong. Ze-
ven minuten voor rust was het Den
Dam dat niet bepaald verdiend de ge-
lijkmaker liet noteren. 

De ploeg uit Azewijn beschikt over
veel lengte en is daarmee gevaarlijk
met spelhervattingen. Een vrije trap
vanaf de zijkant belandde via de kluts
voor de voeten van een Den Dam-spe-
ler en de bal werd van dichtbij eenvou-
dig binnengeschoten. Met een rust-
stand van 1-1 zochten beide teams de
kleedkamer op.

Ook na rust maakten beide ploegen er
een aantrekkelijke wedstrijd van met
veel strijdlust. Voetballend waren de
Rattianen beter, maar Den Dam com-
penseerde dat verschil met veel strijd.

In de 60e minuut werd de verdediging
van Den Dam in verlegenheid ge-
bracht door de goed doorjagende Rat-
ti-spelers. De linksback van Den Dam
zich geen uitweg meer en leverde een
veel te korte terugspeelbal af op zijn ei-
gen doelman. Ratti-spits Sandor Ver-
kijk was daar als de kippen bij, oms-
peelde de doelman en bracht Ratti op
een hernieuwde voorsprong, 2-1. 

Niet lang daarna ging Den Dam met
een extra spits spelen met als doel om
de gelijkmaker te forceren. Dat resul-
teerde in enkele kansen voor Den
Dam, al had Ratti ook enkele uitste-
kende kansen om het duel definitief
in het slot te gooien. Mathijs Nijhof
was namens Ratti nog het dichtst bij
een treffer, maar hij zag zijn inzet via
de lat het veld weer in komen. Ratti
hield ondanks de druk van Den Dan
relatief eenvoudig stand en sleepte
meer dan verdiend de drie punten
over de eindstreep.

Ratti 1 - Den Dam 1

Voetbalnieuws
Op zondag 14 september speelden de heren van Ratti 1 hun tweede com-
petitiewedstrijd. Na een zeperd in de eerste competitieronde in en tegen
Wolfersveen kwam ditmaal Den Dam uit Azewijn op bezoek in Kranen-
burg.

In het parochieverband wordt een
lectorentraining gehouden, waar-
voor alle lectoren en parochiële
voorgangers worden uitgenodigd.
Ook andere belangstellenden zijn
welkom. In de training is aandacht
voor: achtergrond bij de rol van de
lector, het lezen uit de Schrift (hoe
zit het lectionarium in elkaar?
Waarom lezen we uit het Oude Tes-
tament?) en de functie van de voor-
bede. 

Het leeuwendeel van de training be-
staat uit praktisch oefenen. Daarbij
wordt gewerkt aan verstaanbaar le-
zen, zodat de Schrift tot zijn recht
komt, maar ook aan houding, bui-

gen en staan, omgaan met de
Schrift, voorgaan in bidden, zodat
de gemeenschap tot bidden komt.

De avonden worden gegeven in drie
series van drie avonden en zijn van
19.30 tot 21.30 uur. 
De vrijwilligers van de parochie
Hengelo doen samen met Keijen-
borg, Olburgen, Steenderen en Vor-
den mee in de derde serie, welke
wordt gegeven in de Willibrordkerk
in Hengelo. 

De begeleiding wordt verzorgd door
pastoor Fred Hogenelst (profielpas-
tor liturgie) en/of de heer Ben Pie-
pers (dienstverlener liturgie van het
dekenaat). 

Aanmelden kan bij het secretariaat
van het parochieverband Graaf-
schap Zutphen: telefoon 0575-
491199 (antwoordapparaat inspreken)
of per e-mail: 
secretariaatpvgz@planet.nl

Parochieverband Graafschap-Zutphen

Lectorentraining
Lezen uit de Schrift, voorgaan in
de voorbeden, de mededelingen
uitspreken….het zijn taken die
een lector of parochiële voorgan-
ger vervult. Om die taak goed te
blijven vervullen is af en toe een
training belangrijk.

ZATERDAG 
Zelos F4 - Ratti F1 1-6
Ratti E1 - Warnsveldse Boys E8 0-6   
Ratti C1 - Keijenburg. Boys C2 1-5
Ratti B1D - Almen B1 0-6    
Ratti 5 - Zelos 6 2 - 3  

ZONDAG 
Ratti 1  - Den Dam 1 2-1  
Ratti 2  - Terborg 3 2-3 
WVV '34 6 (zon) - Ratti 3 6-4
Ratti 4 - Vorden 5 5-1  
AD '69 DA1 - Ratti DA1 1-5

Vo e t b a l n i e u w s  R a t t i
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www.linova.nl

Linova Verfproducten,

Gelderhorst 12, 7207 BH, Zutphen

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

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

de beste producten

Boonstoppel verf
Evert Koning Schildersverf

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

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

U kunt ons bellen voor informatie.

VERFGROOTHANDEL

• Linova  Verfgroothandel is het adres 
voor elk bedrijf

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

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

•  Open op werkdagen vanaf 7.30 uur
•  Eigen bezorgdienst

Tevens leverbaar:

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

TE HUUR
Dorpsstraat 28

Wichmond

WOONHUIS 170 m2

en KANTOOR 164 m2

ook apart te huren

Inlichtingen 
tel. 0575 463132 
of 06 21580650

Vereniging
Paardrijden
Gehandicapten
Oost

16 t/m 17
september

Uw gebruikte kleding 
houdt onze gehandicapte 

ruiters in het zadel

Huis aan huis inzameling gebruikte 
kleding voor VPGO in de kernen 

Zelhem en Hengelo

Zak niet opgehaald bel 0575 - 512269

Appels en
Peren

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643

Appels & Peren
nieuwe oogst uit eigen boomgaard!

ELSTAR, ALKMENE,
GOUDREINET

CONFERENCE,
GIESER WILDEMAN

Laat u verrassen in onze boerderijwinkel,
groente, fruit & streekproducten. 

Vers & lekker! 

Maandag en woensdag gesloten.

Feestje, huur een 
partytent bij Party

Service Achterhoek

www.party-service-
achterhoek.nl

Zelf muziek draaien
op uw feest!

bel Party Service
Achterhoek!

0575-559223

Ondernemersspreekuur

Het antwoord op uw vraag

is dichterbij dan u denkt.

Loop daarom vrijblijvend binnen

op ons ondernemersspreekuur.

Wij helpen u graag op weg,

ook met al uw andere vragen.

Geen zorgen over zaken

dinsdag 7 oktober 2008, 16:00 - 19:00 uur

w w w. b o s c h l a n d . n l

Raadhuisstraat 21
Hengelo (Gld.)
0575 - 46 13 91

De Zonnehof
Centrum voor

Natuurlijke Geneeskunde en Kinderyoga

Ruurloseweg 13

7251 LA Vorden

www.dezonnehofvorden.nl

0575-555213

Nu bij uw dealer:

Zeer stil én milieuvriendelijk door de zuinige en gepatenteerde 4-MIX-motor van STIHL.

Cilinderinhoud 64,8 cm3  - Max. luchtdoorzet 1.380 m3/h  - Gewicht 10,2 kg

STIHL bladblazers,

al meer dan 30 jaar vooruitgang...

Programma voor het 142ste Volksfeest Linde

Zondag 21 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.

Donderdag 25 september:
Toneelavond, aanvang 19.30 uur.
Toneelvereniging Ruurlo zal u deze avond vermaken met het toneelstuk: "Man in de aan-

bieding". In de pauze is er een grote verloting met de mooiste prijzen, en speciaal voor

de kleinsten is er een grabbelton. Entree: € 4,00 p.p

Vrijdag 26 september:
Vogelschieten voor dames en heren en speciaal voor de dames alleen “Vogelgooien”.

Deelname vanaf 16 jaar voor het vogelschieten is € 5,00 p.p. en voor het vogelgooien €

3,00 p.p. Voor het vogelschieten voor de jeugd tot 16 jaar, is de deelname € 0,50 p.p. Dit

alles onder begeleiding, met stemmings muziek, van “ZieZoo”! Aanvang in 19.30 uur.

Inschrijven vanaf 19.00 uur!!

Zaterdag 27 september ‘s middags 13.00 uur
Opening volks- en kinderspelen door de burgemeester van de gemeente Bronckhorst.

Met o.a. dogkar rijden, schietsporten, kegelbaan, boemerangbowling, sjoelbakken, balle-

ro, gaveldarten, etc. Met leuke middag vullende kinder-spelen. Kosten deelname volks-

spelen, € 0,80 per deelname.  Kinderspelen zijn gratis. 

Mededeling: Van zaterdag 9.00 uur tot zondag 13.00 uur is de Lindeseweg voor al het

doorgaande verkeer, tussen Het Stapelbroek en de Vosheuvelweg afgesloten.

Zaterdagavond 19.30 uur
Grandioze feestavond m.m.v. dans- en showorkest:“Alpha” Entree: € 8,00 p.p.

I.v.m. drank en horecawetgeving kan om legitimatie gevraagd worden.

Volksfeest Linde 2008
1866 2008

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIEREN

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag



Het wereldkampioenschap op het
landgoed werd gecombineerd met de
jaarlijkse Landgoedfair. Tijdens deze
WK vierspannen werd er door Double
You Culinair een wedstrijd voor ROC/
Hotelscholen georganiseerd. Met als
inzet: Beste Restaurant van het WK. 

Vordenaar Roy Eijkelkamp student
van de Cas Spijkers Academie sleepte
samen met zijn team een 3e plaats in
de wacht. 

RESTAURANTS TIJDENS HET 
WK VIERSPANNEN
Het gedeelte wat de landgoed fair en
het WK terrein verbindt staat in het te-
ken van culinaire hoogstandjes. Er wa-

ren speciaal voor dit evenement 8 res-
taurants ingericht met ieder een eigen
stijl en menukaart. Een van de restau-
rants is een authentiek Belgisch grand
café in samenwerking met Palm Brou-
werij. 

COMPETITIE
Een van die nieuwe concepten van
Double You Culinair was dat tijdens
het WK Vierspannen diverse Hotel-
scholen hebben gestreden om de titel
van beste restaurant van het WK. 

De restaurants werden door een jury
van topkoks waaronder Jarno Eggen,
Sydney Schutte en Luc Kusters op de
verschillende gerechten beoordeeld,

op smaak, originaliteit en creativiteit,
maar ook de inrichting van het restau-
rant en het personeel werd in de be-
oordeling meegenomen. 

Nadat de gasten klaar waren met het
eten kregen zij een beoordelingsfor-
mulier voorgeschoteld om zo ook hun
menig te geven. Na maanden van voor-
bereiding hebben de studenten van de
Cas Spijkers kosten nog moeite ge-
spaard om de gasten op culinair ge-
bied hun hoogstandjes te presenteren.
Ieder gerecht zag als een kunstwerkje
uit en was hoog van smaak. Vijf dagen
hebben ze van s'morgens vroeg tot
s'avonds laat met het hele team ge-
werkt om uiteindelijk dit mooie suc-
ces binnen te halen. De eerste prijs
werd gewonnen door het Friesland
college en de tweede plaats ging naar
ROC Twente.

Cas Spijkers academie

Roy Eijkelkamp pakt derde plaats
bij culinaire strijd WK Vierspan

Van 3 tot 7 september vond op het mooie en uitgestrekt landgoed de Heer-
lijkheid Mariënwaerdt te Beesd het negentiende wereldkampioenschap
voor vierspannen plaats.

Het was een onderdeel van de geza-
menlijke startzondag . Van de Dorps-
kerk was men op weg naar  de Gerefor-

meerde Kerk om letterlijk te laten zien
dat men op weg is naar elkaar ,op weg
naar de federatie. Er was naast  een

meditatie , muziek, ontmoeting, zang
en gezamenlijk met elkaar een brood-
je eten. En … …   vooral ook laten zien
dat we samen één kerk willen zijn,
met elkaar verder willen als Protes-
tantse Kerk Vorden.

Op weg met elkaar, naar elkaar!

Menige voorbijganger in Vorden zal zich afgelopen zondag afgevraagd heb-
ben waar die lange stoet mensen zondagmorgen rond 11.00 u naar toeging.

Hervormde Gemeente en Gereformeerde kerk letterlijk op weg naar elkaar.

Vorden B1 nieuwe inloopshirts

Kapsalon Jim Heersink heeft het elftal van voetbalvereniging Vorden B1 inloop shirts en
sweaters aangeboden. De spelers hebben ze met dank aanvaard.

Flash neemt dit jaar met zeven teams
aan de nodige competities deel. Twee
mixed teams in de reguliere competi-
tie en een mixed team in de recrean-
tencompetitie. Vanuit de jeugdgele-
ding zijn vier teams ingeschreven in

de klassen onder 17, 15 (2 teams) en 13
jaar. De wedstrijden worden voor de
senioren op donderdagavond en voor
de jeugd op zaterdagmorgen gespeeld.
Wij hopen op een net zo geweldig en
sportief seizoen als het afgelopen jaar.

Wilt u ook een keer met de badmin-
tonsport kennis maken dan kan dat. U
kunt drie keer gratis komen proberen.
De senioren spelen op donderdag-
avond van 19.30-21.30 uur en de jeugd
op zaterdagmorgen van 10.00-11.30
uur. Dit alles gebeurt in sporthal 't Jeb-
bink, het Jebbink 13 te Vorden.

Badmintonseizoen Flash 
is weer begonnen
Badmintonvereniging Flash Vor-
den is het nieuwe seizoen begon-
nen. Donderdag 4 september vond
de eerste speelavond van de senio-
ren plaats. De jeugd begon zater-
dag 6 september. Er werd direct fel
getraind want de competitie be-
gint deze week.

Een supergezellige avond voor jonge-
ren die willen praten over geloof en al-
lerlei onderwerpen die hen bezighou-
den.
Ben jij een 12-plusser?

Kom dan op onze kennismakings-
avond op dinsdag 23 september om
18.45 uur bij Lieneke van Ruller, Be-
atrixlaan 28.
Wij, ds. Jan Kool, Carolien Brouwer,
Lieneke van Ruller en Hermien Bos-
ma, werken al aan een programma
dat zeker de moeite waard is!

Catechisatie: een oud begrip
in een nieuw jasje
In Vorden begint binnenkort het
nieuwe catechisatieseizoen!

Jupiter heeft een bijzondere plaats in
onze geschiedenis. Er was ooit een tijd
dat men de aarde als centrum van ons
universum zag. Wie daar voorzichtig
anders over dacht moest uitkijken
want de kerk dreigde met hel, verdoe-
menis of iets sneller en zeker zo af-
doende, met de brandstapel. Toch wa-
ren er wetenschappers die liever hun
eigen zintuigen geloofden en gedwon-
gen waren de feiten onder ogen te
zien, namelijk dat de zon wel eens het
centrum van ons eigen zonnestelsel
kon zijn. Een van die andersdenkers
was Galilei Galileo een Italiaanse on-
derzoeker en de grondlegger van wat
wij nu de moderne natuurkunde noe-
men. Hij hechtte meer waarde aan het
doen van proefjes, een gewoonte die
wij herkennen uit onze natuurkunde-
lessen. Bovendien was hij een van de
eersten die met een nieuwe uitvin-
ding, we hebben het over begin 17e-
eeuw, de sterrenhemel afstruinde.
Zijn aandacht werd daarbij ook ge-
trokken door, ja zeker, de planeet Jupi-
ter. De eerste maanden van 1610 was
Jupiter net als nu een opvallende ver-
schijning aan de hemel. Zijn telescoop
een simpele buis met een paar lenzen.
Het moet hem moeite gekost hebben
de planeet in beeld te houden. Verba-
zingwekkend dan ook dat hij er in

slaagde te ontdekken dat Jupiter ver-
gezeld gaat van een aantal maantjes. 4
Manen die tot op de dag van vandaag
nog onderzocht worden en regelmatig
voor ophef zorgen. Niet in de laatste
plaats omdat een ervan, de maan Eu-
ropa, onder een oppervlakkige ijslaag
een waterwereld verbergt die mogelijk
ook leven bevat.
Terug naar vanavond, morgenavond
of eigenlijk de komende weken. Want
zo lang is Jupiter nog te zien. Mits het
helder is. Wij kunnen Galileo's ont-
dekking herbeleven want zijn tele-
scoop stelde niet veel voor. De eerste
de beste verrekijker is in staat de ma-
nen van Jupiter te laten zien. Het
scheelt een stuk als we de verrekijker
laten steunen op een stevige onder-
grond, een paaltje, de steel van een
schop, bedenk iets. Met een beetje
moeite zien we links en rechts, vlak
naast het heldere licht van de planeet,
kleine sterretjes die vaak op een rijtje
lijken te staan. 
Wie de smaak te pakken heeft kan een
dag later met eigen ogen ontdekken
wat ooit Gallileo aan het denken zette.
De maantjes hebben zich ten opzichte
van de grote planeet verplaatst. Het
was Galileo's geniale inzicht dat hem
deed inzien dat we hier naar een mini
zonnestelsel kijken. Een planeet in het
centrum waar 4 kleinere werelden
omheen draaien, gevangen door de
zwaartekracht.  En zo bracht de aan-
blik van deze planeet een kentering te
weeg in onze geschiedenis en Galileo
in problemen met de kerk. Uiteinde-
lijk zou hij als overwinnaar uit de
strijd komen. In 1992 (juist ja, eind vo-
rige eeuw!) heeft paus Johannes Pau-
lus II zijn spijt betuigd over de wijze
waarop Galileo werd behandeld en
dat de kerk erkent dat niet de zon be-
weegt maar de aarde.

Jupiter kijken met de verrekijker
Jupiter domineert de avondhemel.
Wie 's avonds, aan het einde van de
schemering, de zuidelijke hemel
afzoekt kan er bijna niet omheen.
Een ongelooflijk heldere ster, die
geen ster is maar een planeet. Jupi-
ter is de grootste planeet van ons
zonnestelsel, maar liefst 1300 aar-
des kunnen in een Jupiter. Daar-
door is zij zelfs op een onvoorstel-
bare afstand van bijna 700 miljoen
kilometer nog duidelijk te zien.



Zij mochten de bokaal voor de groot-
ste club uit Nederland in ontvangst
nemen, tevens waren Sanne en Fleur
Memelink de twee jongste deelnemer-
tjes. 

Het was een perfect georganiseerd Mo-
tocamp. 

Volgend jaar wordt het Motocamp in
Zwitserland gehouden.

Motocamp Spanje

Eind augustus bracht een delegatie van de Vordense Auto en Motorclub de
Graafschaprijders een bezoek aan het Motocamp te Alcaniz in Spanje.

SEPTEMBER
17 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
17 ANBO klootschieten, Kleine Steege
18 Bejaardenkring
18 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 ANBO Dialezing: "Reis naar het ein-

de van de wereld" in het Stampertje
24 ANBO klootschieten, Kleine Steege
25 PCOB middagbijeenkomst over ge-

heugenverlies in het Stampertje 
25 Klootschietgroep de Vordense Pan
27 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+

in de Wehme info 55 20 03

KUNST AGENDA VORDEN
Modevormgeving en beeldende kunst
GalerieBibliotheekVorden t/m 16 nov.
T/m 12 oktober Beeldend kunstenaar
Edith Snoek in galerie Agnes Raben,
Nieuwstad.

T/m 12 oktober Vormgeving Schoen-
ontwerpen van Maartje Halink in gale-
rie Agnes Raben, Nieuwstad.

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

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. 

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

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

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

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

Met het geld dat de collectanten heb-
ben opgehaald, kunnen we onze mis-

sie waar maken: minder kanker, meer
genezing en een betere kwaliteit van
leven. De KWF-afdeling Wichmond en
Vierakker dankt iedereen voor zijn of
haar bijdrage aan de collecte. 

Voor meer informatie over KWF Kan-
kerbestrijding kan men kijken op
www.kwfkankerbestrijding.nl of bel-
len naar (0800) 033 66 22.

Opbrengst KWF Kankerbestrijding
De collecte voor KWF Kankerbe-
strijding in Wichmond en Vierak-
ker heeft € 1.088,27 opgebracht.
Wie de collectant heeft gemist kan
alsnog een gift overmaken op giro
26000 t.n.v. KWF Kankerbestrijding
in Amsterdam.

De organisatie was wederom in ver-
trouwde handen van De Trekkebuuls
uit Hengelo. Zij beten zondagmorgen

ook het spits af. In een vlot tempo tra-
den achtereenvolgens verschillende
groepen op, veelal met prachtige na-

men. Zo onder meer de Möllespöllers,
Harmonicanen., De Spazentalers,
Mittwoch, de Veldzichtrekkers, of hoe
ze ook mogen heten. De mogelijkheid
bestond tevens om ‘ergens’ zomaar bij
een groepje aan te sluiten en mee te
doen.

Volle bak tijdens harmonicadag in De Herberg

In de zaal, achter in de tuin, het was afgelopen zondag ‘volle bak’ tijdens
de harmonicadag in De Herberg. De muzikanten kwamen van heinde en
verre om in Vorden een gezellig deuntje muziek te maken.

Gezellig spelen in de tuin van De Herberg

Muziek maken: een leuke tijdsinvulling

De Paradox is een streekschool voor
leerlingen van 4 tot 18 jaar. De
school is een paar maanden gele-
den van het buitengebied verhuisd
naar een gebouw vlak bij het stati-
on. Het adres is thans Nijverheids-

weg 2 te Vorden. Op de school wordt
onder het motto ‘spelen is leren’
uitgegaan van de natuurlijke inte-
resses van kinderen. 
Tijdens de ‘open dag’ krijgen ouders
en kinderen onder meer via video’ s
en dvd ’ s een idee over de wijze van
lesgeven. Voor nadere informatie
kan men bellen (0575) 47 06 97 of
www.schooldeparadox.nl

Open dag school De Paradox
Zaterdag 20 september is er op
school De Paradox tussen 10.00
en 14.00 uur ‘open dag’.

Deze middag kwamen er grote sche-
pen door de rivier, hetgeen menig vis-

ser op een nat pak kwam te staan. In
totaal werd er 16.520 gram vis gevan-
gen. 
De uitslag was als volgt: 1 Rob Golstein
4160 gram, 2 Jan Groot Jebbink 4080
gram, 3 H. Golstein 2040 gram.

De Snoekbaars
Hengelaarsvereniging De Snoek-
baars hield zaterdag een onderlin-
ge wedstrijd in de Yssel.



6 SEPTEMBER:
Snorkelen 1:
Alexander Bes, Dirk Borgman, Tim
Borgman, Eline Brummelman, Sandy
De Wilde, Thijs Govers, Britney Jansen,
Bryan Jansen, Marije Ligtenberg, Dani-
ël Scheurs, Gerben Sijbers, Paulien te
Riele, Thomas Weenk, Sanne Wit,
Yvette Ziggers.

Snorkelen 2:
Gerben Sijbers, Bjorn Wisman, Femke
Wisman, Max de Vries, Thijs Govers.

Snorkelen 3:
Irene Menkveld, Loes van der Linden,
Marlies Hesselink, Lisette Kettelarij,
Joost Mokkink, Rachel Waarle, Tho-
mas Weenk, Anne Wijs, Job Wijs.

Survival 1:
Ellen Besselink, Sijtje de Leeuw, Pa-
trick Groot Jebbink, Marlies Hesselink,

Frank Tolkamp, Carmen Vliem, Femke
Wisman, Corien Wunderink.

Survival 2:
Steven Blom, Iris Brummelman, Dian
Lenselink.

Aquakids 1:
Jamie Janssen, Jinn Lucassen, Renske
Uilenreef, Merith van der Veen, Eva
Wijs.

Aquakids 2:
Quincy Bobbink, Bo Groot Roessink,
Bente Lenselink, Ilse Lindenschot.

Plankspringen 1:
Carmen Fokkink, Evi Lichtenberg,
Daphne Lindenschot.
Plankspringen 2:
Kesley Bouwmeister, Boyd Groot Roes-
sink.

Wereldzwemslagen 1, 2 en 3:
Daisy Wisman, Lisette Arfman, Astrid
Cornelis, Gemma Eggink, Hester Eg-
gink, Anne Gudde, Saskia Gudde, Ger-
dien Robbertsen, Femke ten Have, Li-
anne ten Have, Marieke ten Have, San-
ne ten Have.

5 SEPTEMBER:
Diploma A:
Manouk Bakker, Simon Beunk, Rinske
Bielderman, Pieter Bikkel, Dione
Bouwmeester, Isis Bruinsma, Hidde de
Vries, Chris Engberts, Julia Eskes, Pien
Kranenberg, Kas Lutteke, Lot Meijer,
Milan Pot, Lisa Rinders, Werner Ron-
deel, Janneke ter Maat, Esther Tol-
kamp, Sterre Wagenvoort, Kasper
Weenk.

Diploma B:
Esmee Berendsen, Moby Bosma, Sam
de Groot, Job Eykelkamp, Chris ten Ha-

ve, Milo van de Pol, Daan van Pijlen,
Michelle Vlasblom.

Diploma C:
Pim Bergenhenegouwen, Jochem Bes-
selink, Thor Blenkers, Gitte Broek-
man, Floor Bruinsma, Robin Dadema,
Oscar de Leeuw, Daan de Vries, Timo
Dimmendaal, Timo Geukes, Fleur
Grube, Casper Hesselink, Indy Heuve-
link, Ella Jacobs, Sophie Jansen, Jet
Klein Nengerman, Niels Rondeel, Pia
Sloot, Duncan Spiegelenberg, Luuk
Sueters, Janouk Uilenreef, Renske Ui-
lenreef, Jesha van Noort, Carlos Vester,
Felipe Vester, Ruben Wentink, Baukje
Wezinkhof, Paulina Zents.

4 SEPTEMBER:
Vinzwemmen Junior A:
Anne Blom, Marthe Blom, Joost de
Klein, Stephan Weenk.

Vinzwemmen A:
Vera Velhorst, Daisy Wisman, Thomas
Weenk.

Vinzwemmen B:
Saskia Gudde, Femke ten Have, Lianne
ten Have, Marieke ten Have.

Vinzwemmen C:
Gerdien Robbertsen, Sanne ten Have.

Zwemvaardigheid 1:
Chinouk Hendriksen, Deirdre Koeken-
bier, Imre Koekenbier, Nicol Lebbink,
Rianne Reinders, Rachelle Rondeel, Sa-
rah van Dijk, Marleen van Gerner, Dani-
que Waarle, Dawid Zents, Patryk Zents.

Zwemvaardigheid 2:
Mariska Reinders, Stephan Weenk.

Zwemvaardigheid 3:
Maureen Scheffer.

Geslaagden zwembad

Daar staat een grote feesttent opge-
steld waar donderdagavond 25 sep-
tember ( aanvang 19.30 uur) de to-
neelgroep ‘Dorpstoneel Ruurlo’ het
blijspel ‘Man in de aanbieding’ zal
opvoeren. De regie is in handen van
Irene Kramer. 
Het ligt in de bedoeling dat de to-
neelavond in 2009 weer door de to-
neelgroep Linde verzorgd zal wor-
den. Door een samenloop van om-
standigheden en mede door drukke
werkzaamheden van een aantal be-
langrijke krachten, moet de groep

het een jaartje laten afweten. Overi-
gens is ‘Dorpstoneel Ruurlo’ geen
onbekende en heeft zij in het ‘Vor-
dense’ al diverse keren met succes
een toneelavond verzorgd.
Vrijdagavond 26 september wordt
om 19.30 uur een begin gemaakt
met het vogelschieten en zal Hans
Stokkink, de huidige koning, onge-
twijfeld proberen het huzarenstuk-
je van vorig jaar te herhalen. Overi-
gens kunnen ook dames aan het vo-
gelschieten meedoen. Wel speciaal
voor dames: het vogelgooien met als

inzet de titel ‘Knuppelkoningin van
Linde’. Ook staat er die avond vogel-
schieten voor de jeugd op het pro-
gramma. Na afloop speelt de band
‘Ziezo’ in de feesttent. 

Burgemeester Henk Aalderink
komt zaterdagmiddag 27 septem-
ber speciaal naar Linde om daar om
13.00 uur de volksspelen te openen. 
Daarna geeft Martin ten Have een de-
monstratie vaandelzwaaien, waarna
de spelen zullen beginnen. Voor de
jeugd is er die middag een speciaal
spelletjes programma samengesteld.
De oprijsuitreiking is om 17.00 uur.
S’avonds is in de feesttent een dave-
rend feest met medewerking van de
‘Alpha Band’.

Volksfeesten Linde beginnen met
fietstocht
Zondag 21 september is de ‘aftrap’ van de traditionele volksspelen in
het buurtschap Linde. Die dag wordt er tussen 12.30 en 13.30 uur ge-
start met een fietstocht voor jong en oud. De start is bij ’t Proathuus
en de finish in de feestweide nabij de Lindese molen.

Ondanks het mindere weer van de af-
gelopen dagen was het circuit goed be-
rijdbaar. Dit mede door de inzet van
Stefan Groot Nuelend, zijn broer Peter
en zijn oom Herman.In alle klassen ui-

termate spannende wedstrijden. In de
klasse 50 CC wist Tim Tuitert beide
manches te winnen. Zijn ouders vier-
den zaterdag het 12, 5 jarig huwelijks-
feest en toen dacht Tim, prachtig alle-
maal, maar ik vier ook dolgraag een
feestje op de motor ! 2 Bjorn Wisman,
3 Ties Hellegers. Klasse 65 CC: 1 Rico
Radstake, 2 Jan Willem Arendsen.
Klasse 85 CC: 1 Bas Broekhof. Klasse
Recreanten:1 Tjeerd Stapelbroek, 2
Harm Radstake, 3 Peter Berenschot, 4
Richard Enzerink, 5 Remco Tjoonk.
Superklasse: 1 Bas Klein Haneveld, 2
Niels Beck, 3 Johannes van Kempen, 4
Niek Langwerden, 5 Winand Hoenink.

Bas Klein Haneveld wint Superklasse
Bas Klein Haneveld is er zaterdag-
middag in geslaagd om tijdens de
door de VAMC De Graafschaprij-
ders georganiseerde crosswedstrij-
den de Superklasse op zijn naam te
schrijven.Johannes van Kempen,
tweede in de eerste manche moest
in de 2e manche toch het hoofd
buigen voor de jeugdige coureurs
Niels Beck en Niek Langwerden.

Wedvlucht vanaf Pommeroeul over een afstand van circa 260 km.
UITSLAGEN:
H.A. Eykelkamp 1, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20; comb. A en A. Winkels 3, 8, 19;
C. Bruinsma 4; Marc Tiemessen 6, 7, 14; H.B.M. Hoksbergen 10, 15.

P.V. Vorden
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DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

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

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

Veevoederhandel 
H. Vlogman

Zutphenseweg 125
7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

Een lekker eitje van uw
eigen gezonde kippen?

Kippen hebben goede
voeding nodig, om gezond
te blijven. En een gezonde
kip legt met regelmaat een

lekker ei. 
Daarom bij ons verkrijgbaar:

730 Garvo volledig legmeel of

731 Garvo volledige legkorrels
profess ionele  voeding voor  d ieren

HANZESTADCAMPERS Zutphen. 
Voor camperonderhoud, verhuur en

verkoop. Iedere zaterdag gratis
vochtmeting. Wij zijn gevestigd 
op de Revelhorst in Zutphen. 

0575-502226 
www. hanzestadcampers.nl

Nu Pack Business 2 

pakket met een voordeel 

van maar liefst € 3.425,- 

ACTIE!DE NIEUWE PEUGEOT 407 SW. 
OMDAT PERFECTIONISME ONS 

NIET VER GENOEG KAN GAAN. 

De Peugeot 407 SW is er vanaf € 26.750,-. In genoemde consumentenadviesprijs is de bonus-malusregeling op basis van het energielabel verwerkt. Gem. verbr. (afh. van type motor) 5,6-11,3l/100km; km/l: 10,1-17,9; CO
2
: 148-236gr/km. Pack Business 2 nu tijdelijk € 995,-, normale prijs is € 1.995.

Actie loopt tot en met 31-10-2008. Pack Business 2 bestaat uit: RT5 kleurennavigatiesysteem met radio, telefoon en harddisk/MP3, parkeerhulp voor en achter en 17” lichtmetalen velgen Quasar (m.u.v. 1.6 HDiF 16V en 1.8-16V deze versies zijn uitgerust met 16” lichtmetalen velgen Hortaz).

Wijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie kijk op www.peugeot.nl.

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.

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

Sensire zoekt

Alfahulpen en
Thuishulpen

Reageer via onze
website

www.sensire.nl

Karaoke-set 
huren?

bel Party Service
Achterhoek!

0575-559223

Any-time Jos Ruurlo
zoekt

enthousiaste collega’s m/v

Full-timers vanaf 18 jaar.
Oproepkrachten vanaf 16 jaar

Voor o.a. • eetcafé
• snackbar
• keukenwerkzaamheden

Heb jij zin in een leuke baan en ben jij
degene die wij zoeken, neem dan contact
op met: Jan Laamers

Zuivelweg 8a,  Ruurlo
Tel. (0573) 45 26 94

Telefonist/planner
Voor een dierenkliniek in de regio Zutphen zijn wij op zoek naar een telefonist/
planner. Ben je stressbestendig, heb je een dienstverlenende instelling en kun je
goed planmatig werken? Solliciteer dan!

Tevens biedt AB Oost ook leuke jobs voor dierenartsen
en paraveterinairen in Oost-Nederland. Zowel vast als
tijdelijk, fulltime of parttime. Kortom, voor ieder wat wils!

Interesse?
Neem contact met ons op via telefoonnummer 
0900-9896 en vraag naar Mirjam van Ast of Mariska Slot.
Of stuur je cv en een korte motivatie naar:
mvanast@aboost.nl.

Kijk voor meer informatie en alle actuele vacatures op
www.aboost.nl. 

Scheggertdijk 22
7218 NB Almen
Postbus 7
7218 ZG Almen

T 0900-9896
E info@aboost.nl
I www.aboost.nl

Oost

AB Oost 
zoekt:

AB Oost 
zoekt:



In dit voetbalseizoen 2008-2009 geven
Yvonne en Wilbert Grotenhuys elke
thuiswedstrijd 8 kaarten gratis weg. 

DE SPELREGELS ZIJN ALS VOLGT:
- Besteed € 15,- aan boodschappen
- Schrijf uw naam en telefoonnum-

mer achter op de kassabon en depo-
neer deze in de inleverzuil

- Winnaars worden telefonisch geïn-
formeerd

Ook wordt er dit seizoen aan de jeugd
gedacht, want Super de Boer Yvonne

en Wilbert Grotenhuys krijgen 3 voet-
balclinics aangeboden. Deze clinics
worden compleet verzorgd de 1e elftal
spelers van de Graafschap. Hier zit zelfs
eten en drinken bij en een gratis rond-
leiding door stadion De Vijverberg.

Houdt daarom iedere week het
Contact in de gaten voor verdere in-
formatie.

Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys ondersteunen

Voetbalvereniging ‘DeGraafschap’

Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys draagt voetbalvereniging de
Graafschap uit Doetinchem al jaren een warm hart toe. Ook dit jaar weer.

De club zwemt mee aan een landelijke
en een Gelderse competitie terwijl
daarnaast nog een hele reeks wedstrij-
den plaats vinden die wat meer van
belang zijn voor de persoonlijke tijden
van de zwemmers. In de landelijke
competitie is de club vorig seizoen ge-
promoveerd van District A naar de lan-
delijke C-klasse. Op Gelders niveau
wordt er in de B- klasse en jeugdpro-
motie gezwommen. Vandaag is de
spits afgebeten in met de Gld. B en
jeugdpromotie in Groenlo.

De jongste groep van 8, 9 en 10 jaar
(jeugdpromotie) konden in de eerste
ronde nagenoeg allemaal hun tijden
van vorig jaar al verbeteren. Marlijn
Welmer, Marije Lammerdink, Kim Nij-
land, Loes van de Linden, Britt Zweve-
rink  en Anniek Welmer verbeterden
allen hun tijd op de 50m schoolslag.
Edwin Jager zwom zelfs ruim 2 secon-
den van zijn tijd af op de 50 m vrije
slag terwijl ook Thomas Luchies hier
zijn tijd verbeterde. Salomé Prakke,
Martijn Cai en Emiel Eising verbeter-
den met name hun tijd op de 100m
rugslag. Luuk Nijland verbaasde door

zo vroeg in het seizoen al direct zijn
winnende vlinderslagtijd van het Ne-
derlandse kampioenschap weer op de
kok te zetten. 
Bij de oudere zwemmers ( Gld B) wa-
ren vooral Daan Nijland en Rick Was-
sink in "the winning mood". Daan
zwom op alle drie zijn afstanden 3 tot
6 seconden van zijn pr af, terwijl Rick
Wassink met name de 50 meters goed
presteerde. Richard Ebbers en Gerdien
Robbertsen verbeterden ruim hun tijd
op de 200m schoolslag en Laura Ach-
tereekte wist wel 10 sec van de 200m
rugtijd af te halen. Sjoerd Teunissen,
Harmen v Middelkoop en Thomas
Achtereekte konden elk op 2 van de 3
slagen hun tijd aanscherpten.
De wedstrijd wordt tenslotte afgeslo-
ten met een estafette die voor de Ber-
kelduikers  2x een derde plaats ople-
vert. Op de foto wordt extra duidelijk
hoe de hele groep met elkaar meeleeft
als de estafettes worden gezwommen.
Deze week is op de site van kring Gel-
derland te zien hoe de uitslag ten op-
zichte van de andere verenigingen uit-
pakt. Kijk voor uitslagen en informatie
ook op www.berkelduikers.nl

Zwemseizoen Berkelduikers
weer begonnen

Nadat de wedstrijdzwemmers van zwemclub de Berkelduikers ( Lochem)
hun trainingen zijn gestart met een intensief en zeer gezellig trainings-
kamp in Markelo, zijn nu ook de wedstrijden weer begonnen.

De afdeling Vorden deed dit met een
gezellige picknick. In de tuin van een
vrijwilligster waren twee tenten opge-
zet en werden de gasten verwelkomd
met koffie en thee.  Onder het genot
van een drankje en een hapje werd er

Bingo gespeeld en de middag werd af-
gesloten met een picknick. 
Mede dankzij het mooie weer kunnen
we terugkijken op een geslaagde mid-
dag die zeker voor herhaling vatbaar
is.

Zonnebloem afdeling Vorden

Geslaagde Zonnedag

De afgelopen week was het de week van de Zonnebloem. Deze week wer-
den er diverse activiteiten georganiseerd.

De kwaliteit van de ingeleverde kle-
ding is hoog, zodat veel klanten tevre-
den en goed geslaagd naar huis gaan.
Iedereen is van harte welkom op vrij-
dagavond in de Mene, Markolle 1 in
Zutphen. De toegang is gratis, alleen
als men kleding koopt wordt er per
klant 0,50 cent bij het totaalbedrag
≠opgeteld voor de zaalhuur.  Men kan
zelf kleding verkopen door op maan-

dag 22 september in de Mene een ver-
koopnummer te kopen. 
Daarvoor mag je 35 stuks kleding zelf
prijzen en donderdag of vrijdag ko-
men brengen. Van de kleding die ver-
kocht wordt houden wij 10 procent
van de opbrengst in. Dit gaat na aftrek
van de onkosten naar een goed doel.
Deze keer zal het geld worden ge-
schonken aan kinderboerderij de
Schouw in Zutphen. Mensen kunnen
zaterdag hun overgebleven kleding ko-
men halen en het verdiende geld. De
overgebleven kledingstukken kunnen
ook worden geschonken aan Dorcas.
Voor precieze tijden zie 
www.kinderkledingbeursleesten.nl

Op vrijdag 26 september

Kinderkledingbeurs in de Mene
De wintereditie van de kinderkle-
dingbeurs Leesten wordt gehou-
den op vrijdagavond 26 september
in de Mene. De beurs wordt voor de
17de keer gehouden en is elk sei-
zoen opnieuw een groot succes.

Het aantal bezoekers was bijzonder
hoog: bij het centrale punt (GalerieBi-
bliotheekVorden) werden op zondag
318 bezoekers geteld. De geurmachine
"Smells like Worldpeace" van Helene
Gandolfi verspreidde haar geuren en
het publiek begon met een glimlach
op het gezicht aan de kunstroute.
Het toegestroomde publiek was zeer

geïnteresseerd en bezocht vele loca-
ties. De aanwezige kunstenaars/vorm-
gevers werden met veel vragen be-
stookt, voelden zich helemaal in hun
element en vertelden in geuren en
kleuren over hun werk. Ondanks het
grote succes van dit eenmalige Kunst-
weekend Vorden gaat de organisatie
van KunstZondagVorden er voorals-
nog van uit dat het geen KunstWeek-
end Vorden gaat worden. KZV is in-
middels een begrip. 
De volgende KunstZondagVorden
staat gepland op 14 december 2008
en dan zullen galeries, ateliers en het
museum hun deuren weer openen
voor het kunstminnend publiek.

Kunstweekend Vorden

Letterlijk en figuurlijk 
in geuren en kleuren!
Voor één keer stond Vorden een
heel weekend - 6 en 7 september - in
het teken van Beeldende Kunst en
Vormgeving. Zeven keer eerder was
er al een KunstZondagVorden,
maar nu voor het eerst een heel
weekend.

Haar dialezing begint om 14.00 uur
zal plaatsvinden in het Dorpscen-
trum, zaal 't Stampertje. Het mysteri-
euze Rapa Nui of Paaseiland is be-
roemd om de reusachtige stenen beel-
den, de Moais. Hoe deze over het ei-
land werden verplaatst is nog steeds
een raadsel.

Paaseiland hoort bij Chili. De afstand
tot de hoofdstad Santiago is 3700 km.
Het zuidelijke deel van Chili en Argen-
tinië wordt Patagonië genoemd. Het is
van een overweldigende schoonheid:
prachtige meren, oude bossen, met
sneeuw bedekte toppen van het An-
desgebergte en fjorden in Chili, pam-
pa's, gletsjers, o.a. de beroemde Perito
Mo-reno gletsjer, muren van ijs en wa-
tervallen in Argentinië. Kortom spec-
taculair. Ushuaia is de meest zuidelij-
ke stad ter wereld en de toegangspoort
tot Antartica.

De fauna van Patagonië is al even im-
ponerend. Lopen tussen duizenden
pinguins of zitten op een strand bij
zeeolifanten en zeeleeuwen is een bij-
zondere ervaring. De presentatie ein-
digt in Buenos Aires, de bruisende
hoofdstad van Argentinië, waar de
tango op straat gedanst wordt.

Het bestuur van de ANBO-afdeling Vor-
den ziet uw komst, naar deze bijzon-
dere diapresentatie, met belangstel-
ling tegemoet. Iedereen is van harte
welkom.

Reis naar 
het "einde" 
van de wereld
Vrijdag 19 september staat de eer-
ste van een lezingenserie
2008/2009, in het teken van een
enerverende reis naar Argentinië,
Chili en Paaseiland. Het "einde"
van de wereld.  Mevrouw L.Baudoin
uit Doetinchem is daar vorig jaar
geweest en maakt de aanwezigen
in woord en beeld deelgenoot van
haar boeiende reisindrukken.
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De openingshandeling werd verricht
door Hans Bakker, directeur van het
MKB en door Teo Wams, directeur ter-

reinbeheer van Natuurmonumenten.
Het geheel werd opgeluisterd door een
groep jachthoornblazers uit de Kra-

nenburg. Wethouder Peter Glasbergen
woonde namens de gemeente Bronck-
horst deze plechtigheid bij. Het Be-
rendpad is tot stand gekomen door
een gezamenlijke actie van Natuur-
monumenten, de Vordense Onderne-
mers Vereniging en de Stichting Be-
rend van Hackfort. Marcel Leferink,
voorzitter van de VOV refereerde zon-
dag in zijn openingswoord nog even
aan deze samenwerking.
‘De actie ‘Vorden, Samen Sterker, is
een succes geworden. Wij willen het
niet bij één jaar samenwerking laten,
maar we willen er in de toekomst ze-
ker een vervolg aan geven’, zo sprak
hij. Teo Wams ( Natuurmonumenten )
sloot zich bij deze woorden aan. ‘Na-
tuurmonumenten wil graag iets tot
stand brengen. De natuur is in het le-
ven van mensen erg belangrijk. Het is
een gegeven dat mensen die in het zie-
kenhuis liggen en van daaruit door
het raam de natuur in kunnen kijken,
eerder genezen. In deze situatie, het
creëren van het Berendpad, is de sa-
menwerking met de VOV zeer belang-
rijk geweest. Het pad is door de inwo-
ners van Vorden bekostigd ( aankoop
ansichtkaarten, red. ), waarvoor onze
dank.
Teo Wams zette Marcel Leferink (‘hij is
de drijvende kracht achter het pro-

ject’) nog even apart in het zonnetje
zette. Ook bracht hij dank aan Car-
men Rondeel (Stichting Berend van
Hackfort )en aan Joost Bakker ( beheer-
der Natuurmonumenten ). Ook burge-
meester Henk Aalderink en wethou-
der Peter Glasbergen, alsmede de di-
verse sponsoren, werden in zijn dank-
woord betrokken. Hans Bakker die na-
mens het MKB het woord voerde zei: ‘
Wij willen als MKB graag met alle or-
ganisaties in gesprek. Middels dit Be-
rendpad is gebleken dat ondernemers
en natuur goed met elkaar kunnen
omgaan. De infrastructuur rondom
het centrum van het dorp is ook be-
langrijk. Wat ik niet begrijp is, dat hier
op de Rondweg, kasteel Hackfort niet
staat aangegeven. We horen dagelijks
op de radio dat er in Nederland vrijwel
altijd files zijn. De ANWB verkeersin-
formatie moet straks als volgt luiden:
‘Op de weg naar het Berendpad van
kasteel Hackfort naar het dorp Vorden
staat het verkeer helemaal stil’, zo
grapte Hans Bakker. Annegien Canoy
die het project ‘Vorden, Samen Ster-
ker’, de afgelopen maanden heeft be-
geleid sprak in haar dankwoord over
een unieke ervaring en een bijzondere

vorm van samenwerking.
Behalve de opening van het Berend-
pad was er op deze zonnige zondag-
middag rondom het kasteel tevens het
Hackfortfestival, door Teo Wams om-
schreven als ‘na de opening van het
Berendpad, de slagroom op de taart’.
Tijdens dit Festival konden de bezoe-
kers genieten van natuur, kunst, cul-
tuur, biologische gastronomie alsme-
de informatie over zorg. Te kust en te
keur een grote verscheidenheid aan
biologische streekproducten. Honing,
rode kool, witte kool, paprika’s , noem
maar op.
De pizzabakker was de gehele middag
druk aan het bakken. De oude am-
bachten, zoals wilgen vlechten, riet-

dekken e.d. hadden eveneens veel be-
kijks. De kinderen konden een hout-
spoor volgen, er waren mini- excursies
onder leiding van boswachters. 

Op het terrein was een team met twee
Belgische knollen druk in de weer met
het verslepen van bomen met de ‘Mal-
le Jan’. Op deze zondag lieten de mole-
naars in de watermolen zien hoe het
graan wordt gemalen. Op het erf van ’t
Hofhuis verstrekten medewerkers van
Urtica de Vijfsprong onder meer infor-
matie over deze boerderij en over de
Vijfsprong zelf.
Ook vond er deze middag tweemaal
onder het motto ‘Hackfort onder de
hamer’ een unieke landschapsveiling
plaats. Natuurmonumenten wil mid-
dels deze veiling samen met iedereen
die de natuur een warm hart toe-
draagt een belangrijke stap zetten om
het landgoed Hackfort beter te be-
schermen. 

Bezoekers konden op tal van dingen
bieden, zoals op ooievaarsnesten,
boomsoorten, een huiszwaluw til, een
vleermuiskelder, boomsoorten etc.
Worden deze landschapselementen

gekocht dan wordt men geen eigenaar
maar worden de elementen geadop-
teerd. Het geld dat zondagmiddag bij-
een is gebracht wordt aangewend voor
het onderhoud van bestaande of nog
nieuw aan te leggen waardevolle land-
schapselementen. De landschapsvei-
ling is een concept van kenniscen-
trum
Triple E. De directeur van dit centrum
introduceerde met succes soortgelijke
veilingen in de Ooijpolder, Mergelland
en het Gooi. Triple E is als kenniscen-
trum gespecialiseerd in de relatie tus-
sen natuur, natuurbeleving en econo-
mie. Het levert oplossingen en onder-
zoek aan overheden, natuurorganisa-
ties en het bedrijfsleven.

Opening Berendpad en Hackfort Festival een festijn
voor velen

Er is het afgelopen half jaar veel over gezegd en geschreven, zondagmid-
dag was het dan eindelijk zover. Het Berendpad ( een wandelroute van van
8,5 kilometer vanaf kasteel Hackfort naar het dorp ( vice versa ) werd offi-
cieel geopend.

Opening Berendpad door Hans Bakker en Teo Wams

Jachthoornblazers uit de Kranenburg

bomen verslepen met de Malle Jan

Evangelie betekent goed nieuw voor ie-
dereen, dus niet alleen voor ‘ons’ die ge-
regeld naar ‘onze’ kerk gaan en actief
zijn in ‘onze’ parochie.
Blijf toch niet zo naar binnen gekeerd -
zei onze bisschop zeven jaar geleden –
trek erop uit, verzin nieuwe manieren
om aan anderen te laten zien wat gelo-
ven voor jou betekent. En als je met min-
der mensen bent, doe het dan samen!
Deze nieuwe pastorale koers kwam
maar moeizaam op gang.
- We wisten niet goed hoe dat moest,

werken aan ‘missionaire geloofsge-
meenschappen’.

- Onze pastores konden ons er nauwe-

lijks bij helpen, want ze waren al zo
druk.

- En samenwerken betekende vooral
veel extra vergaderen.

Vanuit die ervaring kwam fusie in
beeld, en wel een bestuurlijke fusie, die
de eigenheid van de plaatselijke geloofs-
gemeenschap hoog zou houden, maar
tegelijk het bestuurlijke proces fors zou
kunnen versimpelen. 
Minder tijd nodig voor het bestuurlijke,
meer voor het pastorale.
Als parochies minder bestuurlijk wor-
den samengevoegd, komt er om te be-
ginnen ruimte in de agenda van de pas-
tores: minder bestuurlijk vergaderen,
meer ruimte voor nieuwe taken, nieu-
we initiatieven. Hoe kunnen we samen
het geloof vieren en leren en laten zien
in diaconaal handelen? Kunnen we el-
kaar meeslepen naar buiten? 

VERSNELDE NOODZAAK
De afgelopen jaren is rustig gebouwd

aan samenwerkingsverbanden op weg
naar fusies. En binnen de pastores
teams is er een specialisatie gekomen
(de profielen). En de toerusting van de
vrijwilligers ontwikkelde zich met on-
ze dekenale dienstverleners. Op dat
punt ontstaat vanaf 2010 een grote ver-
andering. Want de financiële positie
van het bisdom noopt tot flinke bezui-
nigingen. Met name het aantal dienst-
verleners zal verminderen.
- Daarom moet de vorming van vrijwil-
ligers voortaan gebeuren door de plaat-
selijke pastores, die er dus een taak bij
krijgen en daar dus tijd voor moeten
maken.
- Ook bij het Bisdom verdwijnen ar-

beidsplaatsen. En met een kleinere
staf in het Bisdom is het niet meer
mogelijk het wel en wee van 310 paro-
chies ook maar enigszins te volgen.
Bij de 45 parochies die door samen-
voegingen/fusies ontstaan, moet dat
wel werkbaar zijn. 

SAMEN STERKER
Er is nog een praktische reden om tot
bestuurlijke samenvoeging van paro-
chies over te gaan, die met name voor

plattelandsparochies geldt. Er zijn in
ons Bisdom nogal wat parochies die te
zwak zijn om nog lang op eigen kracht
voort te bestaan.
Vaak wil de plaatselijke bevolking wel
bijdragen aan de instandhouding van
een kerkgebouw dat de trots van het
dorp is, maar de pa-
rochiële activiteiten
brokkelen af bij ge-
brek aan mensen en
middelen.
Toch is het belang-
rijk dat geloofsge-
meenschappen kun-
nen blijven voortbe-
staan, ook al zijn ze
minder talrijk of
minder welvarend.
In een groter ver-
band zullen dergelij-
ke parochies niet zo
gauw ‘omvallen’. De
noodzakelijke solida-
riteit tussen geloofs-
gemeenschappen
krijgt een stevige or-
ganisatorische
grondslag door be-

stuurlijke samenvoeging van paro-
chies.
Zoals u ziet er dus geen enkelvoudig
antwoord op de waarom-vraag. Er zijn
meerdere redenen waarom het Bis-
dom gekozen heeft voor samenvoeging
van parochies.

Voorleesbrief van Aartsbisschop Eijk

Samenvoeging van parochies
Fusie … Waarom moet dat nu ei-
genlijk? Het is goed om te begin-
nen bij de centrale vraag: Kerkzijn:
waarvoor is dat nodig? En dan kom
je bij Jezus: Hem volgen; en het
evangelie uitdragen in woord en
daad.

Wij gaan voor kwaliteit!!!
Rode of witte kool kilo 0.49

Elstar of Goudreinette 2 kilo 1.50
Stoofperen vanaf 2 kilo 1.50

Pruimen kilo 1.75
Aardappelen v.a. 10 kilo 2.99

Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!

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

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

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.
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Mevrouw Hannie Ankersmit-Eliesen
maakt(e) zich op diverse manieren ver-
dienstelijk voor de plaatselijke samen-
leving met de volgende activiteiten: 
1968-heden: bestuurslid (diverse func-
ties) van rijvereniging De Bosruiters,
tevens maakte zij deel uit van het over-
legorgaan tussen de paardensport-ver-
enigingen in de voormalige gemeente
Hengelo (Gld); 1980-heden: lid van de
Parochieraad en daarna secretaris van
het bestuur van de St. Jan de Doper-
kerk in Keijenborg (1980-2000). Op dit
moment is zij nog actief als vrijwilli-
ger en verzorgt zij de kopij van het
kerkblad.

De heer Reinier Hilderink maakt(e)
zich op diverse manieren verdienste-
lijk voor de samenleving met de vol-
gende activiteiten: 1948-heden: tam-
boer-maître van en vrijwilliger bij
schuttersgilde St. Jan. Hij heeft actief
meegeholpen aan de sloop en her-
bouw van het verenigings-gebouw en
draait vele kantinediensten; 1948-he-
den: tamboer-maître van en vrijwilli-
ger bij de Koninklijke Harmonie Con-
cordia. Hij is onder andere actief bij di-
verse acties van de Harmonie zoals het
ophalen van oud ijzer, parkeerregel-
aar bij de wegraces en dergelijke; 1996-
1999: medebouwer van een muziekge-

bouw met grote oefenzaal, vergader-,
les- en opslagruimten en kantine. 

Daarnaast zorgt de heer Hilderink al
meer dan 24 jaar voor zijn ernstige zie-
ke tweelingbroer die bij hem in huis

woont. Hij begeleidt zijn broer onder
meer naar ziekenhuis en kerk. Tot slot
is de heer Hilderink vrijwilliger bij de
bejaardensoos Hengelo. Tijdens activi-
teiten voor ouderen voorziet hij hen
van een natje en droogje.

Lintje voor twee Bronckhorsters

Koninklijke onderscheiding voor Hannie Ankersmit en
Reinier Hilderink

Uit handen van burgemeester Henk Aalderink ontvingen mevrouw Han-
nie Ankersmit-Eliesen en de heer Reinier Hilderink, allebei uit Keijen-
borg, op 14 september een koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde van
Oranje-Nassau). Mevrouw Ankersmit kreeg de onderscheiding uitgereikt
tijdens de viering van het 60-jarig bestaan van rijvereniging De Bosruiters
en de heer Hilderink bij het 155-jarig jubileum van het Schuttersgilde.

Burgemeester Aalderink spelt de koninklijke onderscheiding op bij Hannie Ankersmit. Koninklijke onderscheiding voor Reinier Hilderink.

Vrijdag 26 september starten kinderen
van de basisschool Velhoek het feest
met een uitgebreid feestprogramma.
Vanaf 11.00 uur mogen kinderen van
peuterspeelzaal De Speeldoos en basis-
school Veldhoek gratis zweven in de
zweefmolen. Van 13.15 tot 15.15 uur
worden de kinderen een verrassings-
programma aangeboden. Vrijdag-
avond begint om 19.30 uur de toneel-
voorstelling van toneelgroep Veld-
hoek. Onderleiding van regisseur In-
grid Zieverink speelt de groep de

klucht 'Er zit een luchtje aan'. De to-
neelgroep Veldhoek bestaat dit jaar
uit Jan Klein Elhorst, Nelly Klein Selle

Janet Zonneberg, Erwin Koers, Chan-
tal Lusink, Ria Ankersmit, Mark
Schoppers, Wim Eggink, Monique
Klein Selle en Chantal Reerink. Toneel-
hulp is Mina Schepers, souffleur Berty
Klein Elhorst en de grime wordt ver-
zorgd door Greta Faber. Na afloop
speelt de Veldhoekse band Real Time
Showband een thuiswedstrijd. Zater-

dag 27 september begint de tweede
feestdag om 10.00 uur met een kinder-
optocht vanaf sportcomplex De Veld-
hoek, om onder begeleiding van mu-
ziekvereniging Sophia's Lust uit Ruur-
lo, richting het feestterrein te trekken.
Om 11.00 uur beginnen de volksspe-
len zoals het vogel-, klepel-, en schijf-
schieten, het vogelgooien voor vrou-
wen en het kegelen. Om 13.30 uur
starten de diverse kinder- en andere
volksspelen. Voor kinderen is er een
springkussen en ze kunnen gesch-
minkt worden. Om 16.00 uur wordt
het dagprogramma afgesloten met
een skelterrace. 'a Avonds vanaf 20.30
uur speelt de band Kaliber in de feest-
tent.

School- en Volksfeest Veldhoek

Toneelgroep Veldhoek speelt
klucht 'Er zit een luchtje aan'

Vrijdag 26 en zaterdag 27 september viert buurtschap Veldhoek weer haar
jaarlijkse School- en Volksfeest. Het feestterrein van de Ruurlose/Hengelo-
se buurtschap ligt achter basisschool Veldhoek aan de Kapersweg naast
het verenigingsgebouw.

Jan Klein Elhorst, Nelly Klein Selle (zittend), Erwin Koers en Janet Zonneberg (v.l.n.r.) maken onder leiding van regisseur Ingrid Zieverink
onder meer deel uit van de toneelgroep De Veldhoek.

Het team van AeroFitt en SlimFitt
staat voor u klaar om u het sportcen-
trum te laten zien en u te voorzien van
informatie op maat. De SlimFitt mede-
werkers willen u graag begeleiden op
het gebied van voeding en sport. Dit
om uw leefpatroon zodanig te veran-
deren, dat u het gewenste resultaat be-

haalt zonder jojo-effect.

Binnen de muren van AeroFitt is ook
MediCare gevestigd. Bij MediCare
kunt u terecht voor medische training
en proactieve zorg. De fysiotherapeute
van MediCare is zondag ook aanwezig.
Voor vragen bent u van harte welkom.
Elke bezoeker maakt zondag 21 sep-
tember kans op een gratis lidmaat-
schap. Voor meer informatie zie websi-
te www.aerofitt.nl

Sportcentrum AeroFitt
houdt open dag
Op zondag 21 september is er van
tien tot vier uur een open dag bij
sportcentrum AeroFitt in Hengelo.

Socii zette in de thuis wedstrijd tegen
St Joris een goed pot  neer. Op de eer-
ste 10 min na heerste men de gehele
partij met leuk voetbal. Dit voetbal
met mooie combinaties leidde het er-
toe dat Robert Kornegoor zowel de 1-0
als de 2-0 binnen kon schieten.
Na de thee een zelfde spelbeeld en was
Gert jan Loman gelijk na rust er als de
kippen bij op de 3-0  in te tikken. Ro-
bert Kornegoor scoorde in de 58 min
zijn derde de 4-0 en werd door trainer
Jan Steffens gewisseld en kwam Hans
Haverkamp voor hem in het veld. Ro-
land Wolbrink bepaalde de eindstand
op 5-0 en mocht Rick Pellenberg de
plaats van Hans Vleeming over ne-
men. Als Socii iets secuurder met de
kansen was omgegaan  had de uitslag

nog veel hoger kunnen zijn nu bleef
het bij 5-0. Kort voor eind gingen de
handen op elkaar voor Kevin Esselink
die een terechte publieks wissel kreeg
voor zijn harde werken en werd ver-
vangen door de licht geblesseerde Ste-
fan Roording. 

UITSLAGEN
Socii 2 -VIOD 4 4-4
SCS 1 - Socii 3 4-2
Erica 76 7 - Socii 4 2-0
Socii 5 - Lochem 7 0-3
PROGRAMMA 21 SEPTEMBER
Carvium 1 - Socii 1
Zeddam 2-Socii 2
Socii 3 - Zuthpania 5
Socii 4 - Brummen 3
Ratti 4 -Socii 5

S o c i i  n i e u w s

De wijngaard biedt vele mogelijkhe-
den om creatief mee aan de slag te
gaan. Niet alleen de uitdagende vor-
men van de wijnbladeren en de wijn-
ranken ook de prachtige herfsttinten

en de idyllische hoekjes in de wijn-
gaard met haar strakke belijning zijn
een voortdurende inspiratiebron.
De workshop, inclusief lunch en een
rondleiding door de wijngaard, wordt
begeleid door een professioneel beel-
dend kunstenaar. Schilders ezels, ta-
feltjes en stoelen zijn aanwezig. De
deelnemers zorgen zelf voor hun ma-
teriaal. Bij slecht weer kan er ook bin-
nen gewerkt worden. 
Het adres van Wijnboerderij ‘t Heek-
enbroek is Tellingstraat 7, 6996 DZ,
Drempt. Informatie over de kosten en
opgave per telefoon (0314) 381988 of e-
mail: heekenbroek@xs4all.nl.

Activiteit bij Wijnboerderij ’t Heekenbroek

Workshop ‘Herfstkleuren in
de wijngaard’
Nu de wijnbladeren beginnen te
kleuren organiseert Wijnboerderij
‘t Heekenbroek op zaterdag 4 okto-
ber 2008 een workshop tekenen –
schilderen – aquarelleren, in sa-
menwerking met het Expositie-ate-
lier Ton Kramer. De workshop be-
gint om 10.00 uur met koffie of
thee met een dobbetje en duurt tot
16.00 uur.
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Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 

U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lappen,
stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere aan-
biedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95. 

Voor Vorden kan men inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang s.v.p.). Tijdens kantooruren (9.00 - 16.00 uur).

 

 

Echter in ‘de schaduw’ van de cou-
reurs staan de onmisbare helpers
klaar om hulp te bieden bij de ravitail-
leringen, bij de tijdcontroles, benzine
bijtanken en andere problemen oplos-
sen. Mannen en vrouwen die ook op
deze manier hun niet onbelangrijk
steentje bijdragen. 

Het Nederlands Trophy team bestaan-
de uit Hans Vogels uit Best, Ralph Hu-
bers uit Middelaar, Mark Wassink uit
Lochem, Alex van de Broek uit Zun-
dert, Amel Advocaat uit Noordeloos
en Vordenaar Erwin Plekkenpol werd
in Griekenland bijgestaan door Anne-
miek ( vriendin van Erwin ) en door Jo-
hannes van Kempen, beiden uit Vor-
den. 

Hun bijdrage is niet voor niets ge-
weest, want de vijf rijders ( Amel Advo-
caat was geblesseerd uitgevallen ) be-
haalden allemaal de gouden medaille.
Dat hield in dat het vijftal binnen tien
procent van de winnaar finishten.
Vier leden van het Trophy team zijn
trouwens lid van de VAMC De Graaf-
schaprijders. Er waren nog twee leden
van deze club actief te weten Stephan
Braakhekke en Marco Elting. Zij reden
mee in het team van MC Hellendoorn.
Johan Braakhekke, oom van Stephan,
was helper bij dit team. 

Overigens werd het Trophy team ook
bijgestaan door fysiotherapeut/mas-
seur Jan Broekhof, eveneens lid van de
Graafschaprijders. Johannes van Kem-
pen is al jarenlang met het ‘Zesdaagse-
virus’ besmet. Vijftien jaar geleden
maakte hij kennis met deze, bij de
coureurs, zeer tot de verbeelding spre-
kende tak van motorsport. Johannes: ‘
Dat was in 1993 toen de Zesdaagse in
Assen werd gehouden en onze club (
VAMC De Graafschaprijders ) met twee
eigen teams van de partij was.

Vanwege werkzaamheden moest ik
het vervolgens enkele jaren laten af-
weten. Vanaf 2001 ben ik er altijd als
helper bij geweest. In 2001 samen met
Benno Schuppers in Frankrijk, een
jaar later hebben we Kees Koolen bijge-
staan. Daarna achtereenvolgens het
Trophy team inclusief ( uiteraard ) Er-
win Plekkenpol, bijgestaan in Brazilië,
Slowakije, Nieuw Zeeland, Chili e.d.
en dan dit jaar in Griekenland. Mijn
drive is dat het ontzettend leuk is om

te doen. Natuurlijk zou ik best zelf op
de motor willen kruipen, maar helaas
ik ken mijn beperkingen, geen talent
genoeg, ha, ha. Trouwens over deze
Zesdaagse hou ik een goed gevoel over.
Gezien de prestatie ( goud ) en gezien
de persoonlijke prestatie van Erwin
heb ik zeker het idee dat ik niet voor
niets mee ben geweest’, zo zegt Johan-
nes van Kempen. Zijn medewerking
begon al op vrijdagavond 30 augustus.
Om precies 12.00 uur s’ nachts haalde
hij Erwin in Ruurlo op, bij de bruiloft
van diens broer. 

Johannes: ‘Erwin had zijn goeie pak
nog aan. Snel omkleden en vervolgens
( ik zelf achter het stuur ) in de VW bus
naar Ancona in Italië, in totaal 1400
kilometer. Onderweg op de Duitse au-
tobanen meer drukte dan verwacht,
dus daar waar het kon, plankgas rij-
den. Op gegeven moment begon het
toch te knijpen. Zouden wij de boot
naar Griekenland wel halen ? Geluk-
kig net op tijd. Temperatuur bij aan-
komst 43 graden, in de schaduw 38
graden. 

Het was goed dat we al een week voor
de zesdaagse in Griekenland waren.
Tijd om te acclimatiseren en drinken,
veel drinken. Samen met de coureurs
hebben we die week lopend alle proe-
ven twee keer verkend. In totaal 40 ki-
lometer over een heuvelachtig en
zwaar traject. In twee uur tijd dronken
we ongeveer drie liter water en de rest
van de dag nog eens drie liter. Door
voorafgaande aan zo’n zware zesdaag-
se ( geleidelijk ) water te drinken krijgt
het lichaam toch een zekere ‘balans’.

Voor de coureurs was deze Zesdaagse
een pure uitputtingsslag. Erwin start-
te op de eerste dag uitstekend. Als
snelste Nederlander eindigde hij op de
11e plaats. Dat kunststukje herhaalde
hij in de loop van de week nog een
paar keer. Echter, op de tweede dag
ging er binnen het team van alles mis. 

Veel valpartijen, niet geconcentreerd
genoeg, maar dat had wel een oor-
zaak. De avond ervoor bleek namelijk
dat Amel Advocaat zijn onderste rug-
genwervel had gebroken. Ondanks de
pijn heeft hij die dag de rit gewoon
uitgereden. S’ avonds werd de pijn
steeds heviger en werd Amel voor on-
derzoek naar het ziekenhuis gebracht,

waar de breuk werd geconstateerd. Er
werd hem gelijk een korset aangeme-
ten. In de loop van deze week komt hij
weer naar Nederland. Je begrijpt dat
dit gehele gebeuren een geweldige im-
pact op het team had.

Erwin reed zaterdag nog een geweldi-
ge slotcross. Uiteindelijk werd hij in
het eindklassement 13e met één se-
conde achterstand op nummer twaalf.
Hij was met deze eindklassering overi-
gens zeer content. Wanneer het op da-
gen zoals de tweede dag tegen zit, dan
is dat natuurlijk duidelijk aan de cou-
reurs te merken. Dan moet je als hel-
per de coureurs gewoon ‘laten gaan’
en zelf vooral rustig blijven, dan komt
alles van zelf weer goed. Jan Broekhof
is daar een kei in. In moeilijke tijden is
Jan de praatpaal van de coureurs en
pept hij ze weer op’, zo zegt Johannes
van Kempen die een dag na de Zes-
daagse terug vloog naar Nederland.
Erwin Plekkenpol nestelde zich op de
chauffeursstoel van de VW bus om
naar Italië te vertrekken. Daar gaat hij
de komende weken trainen en WK
wedstrijden rijden. Begin oktober
keert hij weer naar Vorden terug.

Helper Johannes van Kempen: ' Hulp is niet voor niets geweest'

Tijdens Internationale Motorzesdaagse:
Goud voor Erwin Plekkenpol!

Tijdens de internationale Motorzesdaagse moeten de coureurs het zelf
allemaal doen. Zes dagen lang, 240 kilometer op een dag, over zandpaden,
paden met steenslag, heuvelachtig parcours en vele andere hindernissen
en zoals vorige week in Griekenland met temperaturen rond de 40 graden
Celsius ! Dat betekent veel, heel veel, afzien.

Trophy team: van links naar rechts, Ralph Hubers, Amel Advokaat, Alex van den Broek, Hans Vogels, Erwin Plekkenpol, Mark Wassink.

COLLECTEWEEK 26 OKTOBER
T/M 1 NOVEMBER: OP NAAR DE
2,2 MILJOEN EURO
U bepaalt uw eigen inzet. Collecteren
hoeft niet veel tijd te kosten: met twee
uur van uw tijd kunt u al heel veel be-
tekenen. U bepaalt tijdens de collecte-
week zelf op welke dag, welk tijdstip u
gaat collecteren. 

DIABETES NEEMT EPIDEMISCHE
VORM AAN
De kans is groot dat u iemand in uw
omgeving kent die diabetes heeft, of
leert kennen. Want iedereen kan het
krijgen, jong en oud, dik en dun. En
elk jaar komen er 70.000 mensen met
diabetes bij. Diabetes begint epidemi-
sche vormen aan te nemen. Maar liefst
1 op de 19 mensen in ons land heeft
deze aandoening. In totaal telt Neder-

land ongeveer 1 miljoen mensen met
diabetes. Een groot aantal daarvan
weet nog niet dat ze deze ziekte heb-
ben.

ONDERZOEK LEIDT TOT 
GENEZING
Het Diabetes Fonds werkt hard aan op-
lossingen voor het diabetesprobleem.
Zo financiert het Fonds onderzoek
naar manieren om diabetes te gene-
zen via transplantatie van insuline-
producerende cellen. Het onderzoek
naar transplantatie is nu zo ver gevor-
derd dat genezing voor mensen met
type 1 diabetes zienderogen dichterbij
komt. Voor veel kinderen, die zichzelf
nu vaak viermaal daags moeten injec-
teren met insuline, is dit een grote
wens. En die wil het Diabetes Fonds
graag laten uitkomen.

HELP HET DIABETES FONDS,
WANT ZONDER UW HULP
KOMEN WE NERGENS!
Investeer een paar uur om diabetes
aan te pakken en neem contact op
met collecteleider: L. Lubbers-Zemme-
link, Telefoonnummer: 0575-462771,
Emailadres: kflubbers@prettel.nl

Diabetes Fonds zoekt vrijwilligers voor collecteweek 2008

Ook u kent iemand met 
diabetes!
Het Diabetes Fonds kan ieder jaar
rekenen op een groot aantal trou-
we vrijwilligers. Vorig jaar haalden
zij ruim 2 miljoen euro op, dit jaar
willen we richting de 2,2 miljoen.
Het Fonds vraagt daarom in de col-
lecteweek van 26 oktober tot en
met 1 november uw hulp.

Het geluid waar Joost van schrikt, komt van Wolf, 

zijn trouwe viervoeter. De hazewindhond likt enthousiast 

de hand van zijn baasje.

– Ik had je niet gezien, Wolf. Gelukkig ben jij er nog. 

Je komt op het goede moment. Kom, we gaan ontbijten.

Kwispelend loopt Wolf met Joost kasteel Roderlo binnen.

Door de hal gaan ze dadelijk naar het vertrek waar moeder

Agnes zit. Een dampende soep en brood staan op tafel.

Joost ziet direct haar betraande ogen.

– Moeder, U mist vader? Ik ook. Maar wij hebben elkaar

toch nog? Agnes van Hackfort knikt. Zij glimlacht Joost

warm toe. Gekleed in een zwartfluwelen japon is zij, 

47 jaar oud, een knappe en sympathieke vrouw. 

Agnes zit in de rouwperiode van haar overleden moeder.

Het is ruim vijf maanden geleden dat Margriet van Egmond,

Joost' grootmoeder, is heengegaan. Grootvader Berend van

Hackfort is ook al op hoge leeftijd en ligt ziek op bed.

Agnes knuffelt haar jonge zoon.

– Joost, vader heeft beloofd dat hij binnen een paar maanden

weer thuis zal zijn. Met wat geluk kunnen we Pinksteren

samen vieren. Tot die tijd moeten we ons redden. 

Maar ga even zitten. Ik moet je iets ernstigs vertellen.

Joost kijkt zijn moeder verbaasd aan…

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman



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

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

NET ZO GOEDKOOP BIJ ALBERT HEIJN!

GOEDGEVONDEN CINSAULT MERLOT
ZUID-AFRIKAANSE RODE WIJN

fles

van 4.99
voor 3.49

ALLE SHAMPOOS
EN CONDITIONERS

40%KORTING

BLOEMENAFDELING

ORCHIDEE

per stuk 9.95

1+11+1 GG RRAATT IISS

ARIEL
WASMIDDEL
color of wit vloeibaar
2 flacons à 1,5 liter

van 11.58
voor  7.39

ALLE STYLING
PRODUCTEN

40%KORTING

SUN VAATWAS-
PRODUCTEN
pak 60 stuks

van 12.18
voor  6.09

Stephany Dechering is er van over-
tuigd dat het totale team, bestaande

uit zes allround kapsters en schoon-
heidsspecialisten, er helemaal klaar

voor is. "Met ons allen staan wij te
trappelen om de reeds ingeslagen be-
drijfsweg voor te zetten in een nieuw
onderkomen. 

Het opstarten van een totaal nieuw
concept op het gebied van haarmode
en schoonheid is voor ons een gewel-
dige uitdaging. En dat ook nog eens in
de praktijk te mogen brengen in het
prachtige monumentale pand, waarin

voorheen drogisterij De Gaper van de
familie Schiedon gehuisvest was."
Stephany Dechering is de dochter van
Theo en Rita Dechering, van wie zij in-
middels al weer zo'n tien jaar geleden
de zaak heeft overgenomen. En daar-
mee is de derde generatie kappers bin-
nen de familie Dechering een feit. In
1930 waren opa en oma Dechering de
grondleggers van een kapperzaak, die
altijd in Groenlo gehuisvest is ge-
weest: eerst in de Lepelstraat en nu al
jaren achtereen in de Beltrumsestraat. 
De nu 37-jarige Stephany Dechering,
gehuwd en moeder van twee kinde-
ren, zit al twintig jaar in het vak. Na
op diverse plaatsen in Nederland, als-
mede in Duitsland in aanraking te
zijn gekomen met alle facetten van de
haarmode, wil zij nu als onderneem-
ster een totaal concept uitdragen op
het gebied van haar, beauty en aller-
hande bijkomende zaken, waarbij
voor haar de persoonlijke behande-
ling hoog in het vaandel staat.

"En centraal in dat totaal concept
staat Aveda, een merk dat ten behoeve
van al onze behandelingen plantaar-
dige producten levert, die voor 95% be-
staan uit natuurlijke ingrediënten.
Zelfs al onze haarverfmethoden wor-
den toegepast met producten, die
voor 97% bestaan uit natuurlijke be-
standdelen. Mede hierdoor kunnen
wij onze klant een unieke combinatie
aanbieden van haarmode, schoon-
heidsbehandelingen en spa."

Naast de hairstyling en kleurbehande-
lingen worden bij de onderdelen
beauty en spa alle mogelijke gezichts-
en lichaamsbehandelingen aangebo-
den, waarbij de klant met name kan
ervaren hoe Aveda behandelingen en
producten de balans in het lichaam
helpen herstellen. De klant bepaalt

zelf de duur van de behandelingen, te
weten 30, 60, 90 of 120 minuten. Bo-
vendien wordt in een persoonlijk con-
sult de behandeling samen- en vastge-
steld. Om de nadruk te leggen op de
persoonlijke behandeling, wordt de
klant gevraagd vooraf een vragenlijst
in te vullen. Naast de meest professio-
nele, intensief verzorgende haarbe-
handelingen is Dechering Groenlo nu
dus ook helemaal gespecialiseerd in
ontspannende gezichts- en lichaams-
massage. Zo behoort een gepersonali-
seerde massage van rug, nek en benen
met gebruikmaking van de favoriete
Aveda aroma tot de mogelijkheden. In
het in de Beltrumsestraat gevestigde
nieuwe pand zijn zelfs Spa rooms in-
gericht, waar men niet alleen heerlijk
kan ontspannen, maar zich ook kan
verfrissen, waarbij tevens de gelegen-
heid aanwezig is om een heerlijke
douche te nemen.

Sedert het begin van dit jaar is Stepha-
ny Dechering dag in, dag uit bezig
met de nieuwe zaak. "Ik heb verschil-
lende bedrijven bezocht, heb congres-
sen meegemaakt, heb me helemaal
verdiept in plantaardige producten en
ben daarvoor zelfs naar het buiten-
land gegaan, waarbij voor mij vooral
het bezoek aan de overzeese Aveda-fa-
brieken een absoluut hoogtepunt be-
tekende. En wat ik allemaal gezien en
geleerd heb, moet nu in de praktijk
worden gebracht in een historisch
pand, dat van binnen een inrichting
kent die helemaal gericht is op de toe-
komst. 
Alle ruimtes e.d. bevinden zich op de
begane grond en nemen in totaal 170
vierkante meter in beslag. Daarnaast
zijn er achter het pand een veertiental
parkeerplaatsen beschikbaar. De klant
moet zich bij ons helemaal happy en
thuis voelen!"

Open huis op zondag 21 september!

Hair Beauty Spa Salon Dechering in nieuw pand

Op zaterdag 20 september a.s. opent Haarmode en Beautysalon Deche-
ring het nieuwe pand in de Beltrumsestraat te Groenlo. Tegelijkertijd zal
er een totaal concept van haarmode en schoonheid worden gelntrodu-
ceerd, te weten: Aveda Hair Beauty Spa salon. Een dag later, op zondag 21
september a.s., wordt er voor alle klanten en andere belangstellenden uit
Groenlo en omgeving vanaf begin van de middag een open huis georgani-
seerd, waarbij belangstellenden kennis kunnen maken met alle onderde-
len van het nieuwe totaal concept.

Het team van Hair Beauty Spa salon Dechering uit Groenlo



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Komende week ontvangen alle
Bronckhorster huishoudens een
brief van de politie en de gemeente
met de vraag of zij zich willen
aanmelden voor SMS-Alert. 
Ook u krijgt deze brief dus! 

Wat is SMS-Alert?
Met SMS-Alert zijn de hulpverlenende
instanties (politie, brandweer en
geneeskundige diensten) in staat om
u zeer actueel en kosteloos te infor-
meren over incidenten die zich in
uw omgeving afspelen. Een kind dat
zoek is of een woninginbreker die in
de buurt is gesignaleerd, zijn twee
voorbeelden van informatie die de
politie u via SMS op uw mobiele tele-
foon toespeelt. Van de deelnemers

verwachten wij dat zij tips en andere
bruikbare gegevens snel doorgeven
via het telefoonnummer dat in het
SMS-bericht wordt vermeld. Deze
informatie kan dan bijvoorbeeld
leiden tot het snel terugvinden van
het vermiste kind of de aanhouding
van de woninginbreker. Ook kunnen
SMS-berichten worden verstuurd
om u bijvoorbeeld te waarschuwen
voor een onbevoegde collectant die
in uw buurt actief is. Kortom, alle
informatie die de veiligheid in uw
buurt vergroot, komt voor SMS-Alert
in aanmerking.

In andere gebieden in ons land waar
een proef heeft gedraaid, is deze
succesvol geweest en is de veiligheid

en betrokkenheid van de inwoners
vergroot. Wij hopen dan ook dat u
zich aanmeldt voor dit project.  

Deelname is gratis
In de brief staat precies hoe u zich
kunt aanmelden voor SMS-Alert.
De ontvangen SMS-berichten zijn
gratis, een deelnemer aan het SMS-
Alert betaalt alleen de kosten van
het SMS-bericht van aanmelding. 
De SMS-berichten van de politie
kunnen niet worden beantwoord.
Wel kunt u naar aanleiding van een
SMS-Alert zelf contact opnemen
met het algemene nummer van de
politie (0900) 88 44. Ook voor vragen
over dit project kunt u bij dit infor-
matienummer terecht.

Meldt u aan voor SMS-Alert
Voor informatie over veiligheid en incidenten in uw omgeving

Eind mei 2008 is de gemeente
begonnen met de reconstructie van
de wijk Vorden Zuid. Een tijdje was
de wijk bijna niet meer toegankelijk
voor verkeer, gelukkig komt daar nu
snel verandering in en is een groot
gedeelte van de reconstructie klaar.
Het project loopt door omstandig-
heden helaas wat anders dan verwacht
(vertraging in leveranties, oude riolen
die opgeruimd moesten worden etc).
De bewoners hadden daardoor meer
overlast dan verwacht. Wij vinden dit
heel vervelend en bieden u hiervoor
onze excuses aan. Wat is nu de stand
van zaken en wanneer is het project
klaar? 

Wat houdt de reconstructie ook
alweer in?
De gemeente koppelt het hemel-
water van de wegverharding af van
de riolering. Het schone regenwater
komt dan niet meer in de riolering,
maar in de bodem. Ook werkt de
overstort dan minder, wat bijdraagt
aan een betere waterkwaliteit in
de Baakse Beek. Verder wordt er
minder vuilwater naar de rioolwater-
zuiveringsinstallatie gepompt. 
Hiervoor vervangen we onder meer
de huidige bestrating door water-
doorlatende bestrating en leggen
we een infiltratieriool aan in de
Nieuwstad. Ook maken we van de
gelegenheid gebruik om de ver-
keersveiligheid en leefbaarheid in
de wijk te bevorderen. Het gaat om
de volgende werkzaamheden:
• herstraten van diverse wegen

(afkoppelen regelwater van riool)
• aanleggen van snelheidsbeper-

kende maatregelen

• aanleggen van een infiltratieriool
• reconstrueren van delen van het

openbaar groen
• aanpassen van het Van Arkelplein

Afkoppelen regenwater 
In totaal koppelen wij 32.500 m2 ver-
harding af van de riolering in Vorden
Zuid. Dit betreft het oppervlak van de
rijbanen, trottoirs, parkeerstroken
en aangrenzende inritten van de
Christinalaan, Willem Alexanderlaan,
Prins Clauslaan, P. van Vollenhoven-
laan, Beatrixlaan, Margrietlaan,
Dr. W.C.H. Staringstraat, een deel
van de Nieuwstad en de parallelweg
van De Horsterkamp. De afkoppeling
wordt uitgevoerd door het toepassen
van nieuwe waterdoorlatende ver-
harding. Alleen op de Nieuwstad legt
de gemeente een infiltratieriool aan,
onder andere omdat deze weg in de
strooiroute van de gladheidsbestrijding
ligt. Ook kunnen we hierdoor onder
meer een appartementencomplex
aan deze straat afkoppelen.

Verkeersmaatregelen
In de wijk richt de gemeente waar
nodig de straten opnieuw in, zodat
sluipverkeer uit de wijk geweerd
wordt, de gereden snelheden
omlaag gaan en de verkeersdrukte
afneemt. Hiervoor versmallen we
sommige straten en leggen we snel-
heidsremmende maatregelen aan.
Ook wordt het groen aangepast/
uitgebreid. Deze maatregelen bevor-
deren de verkeersveiligheid en de
leefbaarheid van de wijk aanzienlijk.

Van Arkelplein
Het Van Arkelplein is nagenoeg klaar

Stand van zaken reconstructie wijk Vorden Zuid

Het Van Arkelplein is al bijna klaar, op de inrichting van de speelplaats en de aanplant van

de bomen na.

Vorig jaar stelde de gemeente het
Evenementen- en festiviteitenbeleid
en een Uitvoeringsprogramma
tijdelijke reclame-uitingen vast. In
dit laatste is o.a. geregeld hoe een
evenement mag worden gepromoot
in de openbare ruimte, bijv. via
sandwichborden. Eind 2007 is hier-
over gesproken met een groot aan-
tal organisatoren van evenemen-
ten. Afgesproken is om in 2008
samen met hen beide plannen te
evalueren. Afgelopen zomer zijn
daarom twee bijeenkomsten ge-
weest tussen de gemeente en enkele
organisatoren van evenementen
om ideeën uit te wisselen en
suggesties voor verbeteringen te
bespreken. De gemeente heeft
enkele suggesties onder de loep
genomen en is van plan het huidige

Uitvoeringsprogramma tijdelijke
reclame-uitingen en het Evene-
menten- en festiviteitenbeleid op
een aantal punten te wijzigen.
Onder meer op het gebied van
meerjarenvergunningen, sluitings-
tijden en geluidsnormen. 

De infoavond
Om deze veranderingen te bespreken
met alle organisatoren van evene-
menten organiseert de gemeente
een informatiebijeenkomst op 
29 september a.s. om 20.00 uur
bij zaal Langeler aan de Spalstraat
in Hengelo. Wij hebben de organisa-
toren, waaronder evenementen-
organisaties, kermis- en schutterij-
commissies, dorpsbelangenorgani-
saties, leden Toeristisch Recreatief
Overleg Bronckhorst, oranje- en
4 mei comités Bronckhorst, hiervoor
inmiddels per brief uitgenodigd.
Mocht u als organisator echter
onverhoopt geen brief hebben ont-
vangen en u wilt toch aanwezig zijn,
dan kan dat met max. twee personen
per organisatie. Opgeven is niet
nodig. Tijdens de avond staat ook
een presentatie op het programma
over aansprakelijkheid van be-
stuurders en verenigingen en de
aansprakelijkheid bij evenementen.

Informatieavond voor organisatoren
evenementen over gemeentelijk beleid
voor evenementen en tijdelijke reclame-
uitingen op 29 september a.s.

en heeft een functie voor het infiltreren
van hemelwater gekregen. De huidige
bestrating is grotendeels vervangen
door gras. Omdat er behoefte is aan
een speelplek in de wijk, realiseert
de gemeente op het plein een speel-
gelegenheid. Ook is er een aantal
banken geplaatst.

Tijdsplanning
De werkzaamheden zijn nu voor
ongeveer tweederde af. Door extra
materieel en mankracht in te zetten,
probeert de aannemer de opgelopen

achterstand zoveel mogelijk weg te
werken. Naar verwachting zijn de
werkzaamheden eind oktober klaar.
De beplanting kan nu nog niet worden
ingeplant. Dit doen we eind oktober/
begin november, evenals het plaatsen
van de speeltoestellen op het 
Van Arkelplein. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de werk-
zaamheden kunt u contact opnemen
met de afdeling Openbare werken,
tel. (0575) 75 03 39.

De jaarlijkse motorraces in Hengelo zijn

een groot evenement



Vorige week stelden b en w het
definitieve beleid vast voor het
plaatsen van permanente reclame-
uitingen aan o.a. winkels en be-
drijfspanden in de gemeente. Hier-
mee willen zij de beeldkwaliteit in
Bronckhorst verhogen en aantas-
ting van de architectuur voorkomen.
Verantwoordelijk wethouder André
Baars zegt hierover: “Een rustig en
overzichtelijk straatbeeld verhoogt
de beeldkwaliteit en zorgt voor een
toegankelijke en veilige openbare
ruimte voor bezoekers, bewoners
en hulpdiensten. Daarnaast biedt
dit beleid rechtszekerheid voor
ondernemers, die hun bedrijf op de
kaart willen zetten, door duidelijke
richtlijnen te stellen.” Het nieuwe
reclamebeleid staat in verband met
de Welstandsnota en is afgestemd
op de functie van de verschillende
delen van de gemeente (gebieds-
gerichte benadering), die hierin is
opgenomen. In het ene gebied mag
meer dan in het andere. 

Wethouder André Baars

Van 18 juni t/m 30 juli jl. konden
ondernemers en belangstellenden
hun zienswijze geven op dit beleids-
plan van b en w. Dit leidde tot enkele
kleine aanpassingen. Zo mogen
reclame-uitingen nu tot 23.00 uur
worden verlicht, in plaats van tot
21.00 uur.

Richtlijnen 
De gemeente maakt in het reclame-
beleid onderscheid in algemene
en gebiedsgerichte richtlijnen.
Alle reclame-uitingen moeten aan
de algemene richtlijnen voldoen.
Het gaat hierbij om functioneel,
technische eisen (reclame-objecten
moeten een verband hebben met
de activiteiten van het bedrijf, het
gebruikte materiaal moet deugdelijk
zijn etc.), verkeersveiligheidseisen
(er mag geen overlast zijn voor ge-
bruikers van nabijgelegen onroerend
goed, er mag geen sprake zijn van
uitzichtbelemmering etc.) en wel-
standsaspecten (eisen ten aanzien
van het uiterlijk van het reclame-
object; de uiting moet bij voorkeur
een verrijking zijn van gevels en de
openbare ruimte/nabije omgeving
etc). Ook geldt dat alle reclame-
uitingen op eigen terrein moeten
worden geplaatst. Voor de gebieds-
gerichte richtlijnen is het uitgangs-
punt dat de reclame moet passen
binnen de functie van het karakter
van een gebied. Zo verdienen histo-
rische centra een extra bescherming
en zijn er op bedrijven- en kantoor-
terreinen meer mogelijkheden voor
reclame. 

Veel bedrijven hebben een huisstijl
en/of huiskleuren die zij willen
gebruiken in hun reclame-uitingen.
Deze spelen geen overwegende rol
in de beoordeling van de aanvraag
om een vergunning voor reclame-
objecten. 

Buitengebied 
De gemeente onderscheidt op haar
grondgebied onder andere de vol-
gende gebieden: bebouwde kom,
bedrijventerreinen, sportterreinen,
buitengebied (buiten de bebouwde
kom), beschermde stads- en dorps-
gezichten en monumenten. Per
gebied zijn regels opgesteld voor

reclame-uitingen. Voor het buiten-
gebied geldt bijvoorbeeld in principe
dat alle reclame-objecten ontoelaat-
baar zijn. Om ondernemers in het
buitengebied echter niet te benadelen,
zijn enkele reclamevormen toege-
staan onder bepaalde voorwaarden:
• reclameborden moeten een direct

verband hebben met de activiteiten,
die de ter plaatse gevestigde on-
dernemer op dat perceel uitoefent

• in totaal zijn max. twee reclame-
objecten toegestaan per onder-
neming

Verwijsborden
Het is moeilijk te bepalen waar
bewegwijzering eindigt en reclame
begint. De gemeente ontwikkelt
beleid om de vraag naar verwijs-
borden te kunnen reguleren en wil
een uniform bewegwijzeringsysteem
voor heel Bronckhorst realiseren.
Op dit moment is alleen een keuze
gemaakt in toeristische bewegwijze-
ring. Het overige bewegwijzerings-
beleid is nog in ontwikkeling. Om
niet alle vormen van verwijzing naar
een onderneming te verbieden, is in
het nieuwe reclamebeleid voor een
tussenoplossing gekozen. Op het
moment dat de beleidsnota met
regels voor bewegwijzering in werking
treedt, komt dit onderdeel hierover
in het reclamebeleid te vervallen.
Volgens het reclamebeleid geldt
voorlopig dat voor nieuwe aanvragen
voor bewegwijzering alleen een
tijdelijke vergunning afgegeven kan
worden.   

Overgangsregeling
In Bronckhorst staan, net zoals
elders in ons land, veel reclame-
objecten. De vergunningen voor
deze permanente reclame-uitingen
blijven van kracht totdat een eigenaar
zijn reclameborden wil vervangen.
Dan geldt het nieuwe reclamebeleid.
Het nieuwe beleid is nu al wel van

kracht voor alle nieuwe aanvragen
die binnenkomen. Deze worden
hieraan getoetst. Reclame-objecten
die zonder vergunning zijn geplaatst,
zijn in principe illegaal en moeten
verwijderd worden.

Handhaving
In 2007 is de hele gemeente in beeld
gebracht op panoramafoto's. Op de
foto's staan alle aanwezige reclame-
uitingen, die vanaf de verharde
rijweg zichtbaar zijn, voor zover
openbaar en redelijkerwijs toegan-
kelijk. Deze foto's zijn voor de
gemeente de nulsituatie. Van de
reclame-uitingen op de foto's, wordt
uitgezocht of ze met een vergunning
zijn geplaatst. Niet vergunde objecten
zijn niet toegestaan en moet de
eigenaar verwijderen. Voor vergunde
objecten die niet voldoen aan de
nieuwe reclameregels geldt zoals
aangegeven de overgangsregeling.
De gemeente zet handhaving in om
toe te zien op het naleven van de
regels rond reclame-uitingen. 

Relatie met ander gemeentelijk
beleid 
Naast de regels in het reclame-
beleid, kunnen voor het al dan niet
vergunnen van reclame-uitingen,
bepaalde voorschriften die zijn
opgenomen in gemeentelijke
bestemmingsplannen van kracht
zijn. Deze gaan vóór op de regels in
het reclamebeleid. Verder staat het
reclamebeleid dus in verband met
de Welstandsnota. Verzoeken om
reclame-uitingen kunnen ook aan
welstandscriteria worden getoetst. 

Meer informatie
Voor meer informatie over het
gemeentelijke beleid voor perma-
nente reclame-objecten kunt u
contact opnemen met mevrouw
B. Nikkels of de heer E. Mol, tel.
(0575) 75 03 22/13.         

Zie voor meer informatie over het
vastgestelde reclamebeleid ook de
rubriek Openbare bekendmakingen
elders op deze gemeentepagina's.

Nieuwe richtlijnen permanente reclameobjecten

Op bedrijventerreinen zijn meer mogelijkheden voor reclame.

Raadsvergadering 
25 september 2008
Op 25 september a.s. vergadert de
gemeenteraad in de raadzaal van
het gemeentehuis. De openbare
vergadering begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom om deze
vergadering bij te wonen. Op de
agenda staan onder meer de vol-
gende onderwerpen:
• Woonvisie

De woonvisie is opgesteld om
de gemeente een sturingsinstru-
ment te geven waarmee zij aan
de woonbehoeften van de burger
invulling kan geven. De inspraak-
nota en de conceptwoonvisie kunt
u inzien of downloaden op onze
website www.bronckhorst.nl,
onder Wonen � Woonvisie.
De raad neemt een besluit over
het voorstel van het college om
de woonvisie vast te stellen.

• Bestemmingsplan 
'Landgoed Voorhorst'
Door dit bestemmingsplan onge-
wijzigd vast te stellen, wordt het
planologisch mogelijk om een
landgoed te vestigen op de gronden
gelegen aan de 1e Berkendijk,
de 2e Berkendijk en de Rijnweg
in Hengelo.

• Bestemmingsplan
'Buitengebied Steenderen,
Hummelo en Keppel 2008:
functiewijziging'
In dit bestemmingsplan wordt
beleid geformuleerd voor vrij-
komende agrarische bebouwing
in het kader van de nota 'Functies
zoeken plaatsen zoeken functies'.
Voor een aantal bestemmings-
plannen is dit beleid al meege-
nomen. Nu wordt het aansluitend
ook voorgesteld voor boven-
genoemd bestemmingsplan. 

• Besluit op bezwaar tegen 
voorkeursrecht Raadhuisstraat
(Edah-locatie en omgeving),
Hengelo (Gld)
De Vereniging van Eigenaren
Raadhuisstraat 43-45 (VVE)
hebben bezwaar gemaakt tegen
het voorstel aan de raad om op de
gronden aan de Raadhuisstraat in
Hengelo (Edah (Plusmarkt)locatie
en omgeving) het voorkeursrecht
gemeenten aan te wijzen. De VVE
is echter geen eigenaar van de
gronden en daarom geen belang-
hebbende. Het college stelt de
raad voor om het bezwaar niet-
ontvankelijk te verklaren.

• Verordening VROM
Starterslening gemeente
Bronckhorst
De huidige woningmarkt is voor
starters niet altijd even toegan-
kelijk. Gemiddelde huishoudens
kunnen moeilijk als starter een
woning kopen. De Starterslening
overbrugt het verschil tussen de
totale koopsom van de woning en
het maximale bedrag dat de starter
- op basis van het inkomen -
bij de bank kan lenen volgens
de normen van de NHG. De raad
wordt gevraagd om de Verordening
VROM Starterslening gemeente
Bronckhorst vast te stellen,
waardoor starters financieel
geholpen kunnen worden. 

• Bestuursopdracht opstellen
milieubeleidsplan

• Beleidsvisie externe veiligheid
inrichtingen

• Financiële verordening
gemeente Bronckhorst
Elke gemeente is verplicht om
een financiële verordening vast
te stellen. Hierin moet een aantal

financiële zaken geregeld zijn
betreffende het financiële beleid,
het beheer en de inrichting van
de financiële organisatie van een
gemeente.

• Planschadeverordening
gemeente Bronckhorst
Door het vaststellen van deze
verordening kunnen aanvragen
planschadevergoeding volgens
een vaste procedure worden
afgehandeld.

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

tot de bevoegdheid van het
gemeentebestuur

b. een bezwaar in de zin van hoofd-
stuk 7 van de Algemene wet
bestuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur of het

advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13
van de Algemene wet bestuurs-
recht

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

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

Indien u tijdens de vergadering
het woord wil voeren, dient u dit
bij voorkeur uiterlijk 24 uur van te
voren van tevoren te melden bij
de griffier, tel. (0575) 75 05 43 of
e-mail griffie@bronckhorst.nl,
onder vermelding van agendapunt,
naam, adres en telefoonnummer. 

Over spreekrecht en burgerinitiatief
is ook een folder beschikbaar die
gratis in het gemeentehuis en 
-kantoor is af te halen en op de
gemeentelijke website staat.

Uit de raad

Woningen voor ouderen in Steenderen



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. 

Op 4 september jl. hebben de bestuurders van de
acht Achterhoekse gemeenten (Aalten, Berkelland,
Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost-Gelre,
Oude-IJsselstreek en Winterswijk) een overeen-
komst getekend met de Harting-bank. Met ingang
van 1 oktober a.s. leveren zij Wmo-middelen, zoals
rolstoelen, scootmobielen etc.

De acht gemeenten uit de regio
Achterhoek werken al jaren samen
voor de levering van hulpmiddelen
met bijbehorende service/dienst-
verlening. Zij hebben begin dit jaar
de levering door middel van een
Europese aanbesteding uitbesteed.
De gemeenten en de Harting-bank
vertrouwen op een goede samen-
werking en rekenen er op dat de
dienstverlening aan de klanten
verder verbetert.

Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo)
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2007
verantwoordelijk voor het uitvoeren
van de Wmo. Een wet die er is voor

iedereen: voor gezonde mensen, maar ook voor
mensen met een beperking. Onderdeel van de Wmo
is de levering van de hulpmiddelen voor personen. 
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aan-
bieden van adequate hulpmiddelen ten behoeve van
haar inwoners (uiteraard voor zover sprake is van
een passende indicatie).

Gemeenten ondertekenen contract 
Wmo-hulpmiddelen

Sinds enige tijd heeft de gemeente een
geautomatiseerd systeem voor de
registratie van meldingen en klachten.
Dit werkt als volgt. Als u iets wilt melden
op het terrein van bouwen, milieu, de
openbare weg, groen of overlastsituaties,
dan kunt u terecht bij het algemene num-
mer van de gemeente, (0575) 75 02 50.
De medewerker van de receptie die u
aan de telefoon krijgt, registreert de
melding of klacht in het systeem. Na
registratie gaat de melding direct naar
de juiste persoon binnen onze organisatie
om deze goed en tijdig af te handelen.
We hoeven u hiervoor niet meer door te
verbinden. Voorbeelden van meldingen
kunnen zijn: kapotte of losliggende
stoeptegels in een trottoir, omgevallen
bomen op een weg of fietspad, overlast
van ongedierte of ongesnoeid groen,
een lantaarnpaal die niet werkt, afval-
zakken in een plantsoen, overmatige
stank en lawaai etc. Via het systeem
wordt ook de voortgang van uw melding
bewaakt.

In 2007 zijn bijna 3.500 meldingen binnen-
gekomen en driekwart had hierop be-
trekking. Het streven van de gemeente
is om binnen een week contact op te
nemen met de melder en afhankelijk
van het probleem lossen we de klacht
zo snel mogelijk op (direct of tijdens
werkzaamheden die al binnen afzienbare
tijd gepland stonden). Om te bekijken of
het systeem naar tevredenheid werkt,
heeft de gemeente onder meer 238
inwoners die een melding hebben
gedaan hierover een enquête gestuurd.
Het blijkt dat u de meeste meldingen
telefonisch (totaal 2.500) doet, gevolgd
door e-mail, mondeling (persoonlijk
aan de balie) en schriftelijk. Met een 7
als rapportcijfer bent u redelijk tevreden
over de afhandeling van uw melding. 

Het is de bedoeling om eind dit jaar de
dienstverlening nog uit te breiden met
een mogelijkheid om uw melding elek-
tronisch via internet te doen (dit kan
dan 7 dagen per week/24 uur per dag).

Gemeente evalueert meldingensysteem 
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, 24e halve marathon van Doetinchem, 26 oktober 2008 van 11.00 tot 13.30 uur,

atletiekvereniging ARGO
• Drempt, Zomerweg 28, aanvraag drank- en horecavergunning, mevrouw I. Otten
• Halle, zaal Nijhof, najaarsconcert, verloting, 22 november 2008 van 19.30 tot 22.00 uur,

christelijke muziekvereniging Euterpe
• Hengelo (Gld), plaatsen van verkeersspiegel bij uitrit Lankhorsterstraat 5A, D. Teeuwsen
• Hoog-Keppel en omgeving, ATB toertocht, 19 oktober 2008 van 07.30 tot 14.00 uur, Toerclub

Steenderen
• Vorden, Netwerkweg 7, 2 november 2008, prestatieloop en nordic walking (grote veldloop) met

diverse afstanden met start en finish bij Free-Wheel van 08.00 tot 15.00 uur, afsluiten Netwerkweg
en Kerkhoflaan van 09.00 tot 14.00 uur, A.V. Hanzesport

• Wichmond, Broekweg 11, 11 oktober 2008, ledenfeest met live-muziek van 20.00 tot 01.00 uur,
tijdelijke gebruiksvergunning tent, Jong Gelre Vorden-Warnsveld

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 
• Baak, Kerveldijk 4, bouw ligboxenstal
• Drempt, Kerkstraat 52, plaatsen dakkapel en veranderen kozijn
• Drempt, Roomstraat 7-9, verbouwen woning
• Halle, Dorpsstraat 37, veranderen raamkozijn
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 28, plaatsen mast ten behoeve van mobiele telecommunicatie
• Hengelo (Gld), Krommedijk 4A, verbouwen schuur
• Hengelo (Gld), Zelledijk 32, verbouwen schuur
• Toldijk, Schiphorsterstraat 12A, plaatsen tuinhuis en overkapping
• Vorden, Handelsweg 1, veranderen bedrijfshal/kantoor
• Wichmond, Baron van der Heijdenlaan 22, veranderen woning
• Zelhem, Bergstraat 31, plaatsen luifel 
• Zelhem, Ruurloseweg 1, bouw kachelhok

Aanvragen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 13A, vergroten van een potstal en opslagruimte, vrijstelling

wegens overschrijding van het bouwblok, de vrijstellingsbevoegdheid is opgenomen in artikel 14,
lid 3.1 van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1993 Steenderen'

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, De Bongerd 1, bouwen erker aan de woning, onthefffing wegens overschrijden

voorgevelrooilijn, geldend bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992' 
• Baak, Dambroek 16, plaatsen testopstelling trainingscontainer, ontheffing wegens overschrijden

van de hoogte en de afstand tot de perceelsgrens, geldend bestemmingsplan 'Bedrijventerrein
Baak 1991' 

De bouwplannen liggen van 18 september t/m 29 oktober 2008 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 
Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u
een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt
u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Voorgenomen vrijstellingen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 9 september 2008:
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 31, pleinmarkt, 21 september van 11.00 tot 16.00 uur, stichting

tot Restauratie van de St.Willibrorduskerk
Verzonden op 11 september 2008:
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 20A, aanbrengen van permanente reclame, Feestfabriek AKG

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 8 september 2008:
• Vorden, Julianalaan 9, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 5 september 2008:
• Hengelo (Gld), Beekstraat 3A, bouwen werktuigenberging
Verzonden op 8 september 2008:
• Zelhem, Einkweg 1, gedeeltelijk veranderen woonhuis en boerderij in drie woningen
Verzonden op 10 september 2008: 
• Halle, Halseweg 47, vervangend bouwen bergruimte,verleend met toepassing van artikel 50 lid 3

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Vorden, Maalderinkweg 4, bouwen melkveestal, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de ruimtelijke ordening

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 12 september 2008:
• Vorden, Dorpsstraat 22, wijzigen van de winkelpui
• Wichmond, Dorpsstraat 4, restauratie en verbouw van de boerderij

Kapvergunningen
Verzonden op 9 september 2008:
• Hengelo (Gld), Elderinkweg 2, vellen van twee eiken en één esdoorn, geen herplant
• Hengelo (Gld), Tramstraat nabij speeltuin, vellen van één kastanjeboom, herplant verplicht:

één tulpenboom

Verleende vergunningen

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 4 september 2008:
• Halle, Stuifveenweg (ongenummerd), perceel Zelhem sectie R, nummer 560. 

De vrijstelling maakt natuurontwikkeling in en bij het gebied Halse Heide mogelijk. 
Geldend bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 2-1988 gemeente Zelhem'

Verzonden op 9 september 2008:
• Wichmond, De Wogt II, voor het bouwrijpmaken en andere voorbereidende werkzaamheden.

Geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden' en 'Wichmond De Wogt 1993' 

De vrijstellingen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 18 september t/m 
29 oktober 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Een besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking.
Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend,
kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissements-
rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, verzoeken. 
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)
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• Steenderen, Kastanjelaan/Meidoornstraat, vellen van 55 kastanjebomen en tien meidoorns,
herplant verplicht: 49 amberbomen en vijf meidoorns

• Steenderen, industrieterrien Steenderdiek, vellen van vier lindes, geen herplant

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Verzonden op 15 september 2008:
• Toldijk, Lamstraat 19, voor het verbranden van afvalstoffen nabij eerder genoemd perceel
• Zelhem, Akkerweg 3a, voor het verbranden van afvalstoffen nabij eerder genoemd perceel

Ontheffing geslotenverklaring wegen 
• Hengelo (Gld), in de periode 16, 17, 18 en 19 oktober 2008 van 07.00 tot 18.00 uur geldt voor de

deelnemers van de EK enduro en off road rit een ontheffing voor de geslotenverklaring van de
volgende zandwegen in het gebied 't Zand: Gielinkweg, Everhardinkweg, Vierblokkenweg,
Oude Ruurloseweg, Berkendijk, Venneweg, Jachtweg en Oude Zelhemseweg 

Sloopvergunningen 
Verzonden op 10 september 2008:
• Vorden, Oude Zutphenseweg 2B, geheel slopen dakbeschot van woning, komt asbesthoudend

afval vrij
• Vorden, Schuttestraat 20 en 22, gedeeltelijk slopen bedrijfsgebouwen en woning, komt asbest-

houdend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens crosswedstrijden van HALMAC is de Wolfersveenweg, tussen de Kuiperstraat en

de Bielemansdijk, op 27 september van 07.00 tot 19.00 uur en op 28 september 2008 van 07.00
tot 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de Septemberfeesten is de Markt op 18 september van 19.30 tot 20.00 uur en
op 19 september 2008 van 09.45 tot 10.15 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmings-
verkeer

• Bronckhorst, tijdens de EK enduro en de off road rit op 16, 17, 18 en 19 oktober 2008 gelden
de volgende verkeersmaatregelen:

Afsluiting van de wegen voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
Van 15 oktober 12.00 uur tot 19 oktober 2008 19.00 uur

- Hengelo (Gld), Veldermansweg, tussen de Varsselseweg en de Rijnweg
Op 16, 17 en 18 oktober 2008 van 07.00 tot 18.00 uur

- Vorden, Hamminkweg, tussen de Riethuisweg en de Deldenseweg
- Vorden, Deldenseweg, gelegen tussen huisnr. 13 en de Hilverinkweg
- Vorden, Kostedezijweg 
- Vorden, Kapellebultweg, tussen de Lindese Enkweg en de Kostedezijweg
- Zelhem, Everhardinkweg, tussen de Varsselsestraat en de Oude Ruurloseweg 
- Zelhem, Berkendijk, tussen de Oude Ruurloseweg en de Rijnweg
- Zelhem, Gielinkweg, tussen de Aaltenseweg en de Everhardinkweg (zandweg)
- Zelhem, Aaltenseweg, tussen de Priesterinkdijk en de Kuiperstraat

Instellen van een stopverbod 
Op 16, 17 en 18 oktober 2008 van 07.00 tot 18.00 uur

- Halle, Wolfersveenweg, tussen de Kuiperstraat en de Bielemansdijk
- Vorden, Hilverinkweg, tussen de Hengeloseweg en de Hamminkweg
- Vorden, Deldenseweg, tussen huisnr. 13 en de Lankampweg
- Vorden, Lindeseweg, tussen huisnr. 10 en de Kapellebultweg
- Vorden, Kostedeweg, tussen de Lindeseweg en de Schutterstraat 
- Vorden, Kapellebultweg, tussen de Lindeseweg en de Lindese Enkweg

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, ontheffing
geslotenverklaring wegen, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen
en bouw- en sloopvergunningen), Ruimtelijke en economische ontwikkeling (gemeentelijke
monumentenvergunningen) 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 bezwaar-
schrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter 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.

Vastgesteld bestemmingsplan 'De Bleek, Vorden'  
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 28 augustus 2008 het bestemmingsplan 'De Bleek,
Vorden' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte
van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op de aanleg van een parkeervoorziening aan de
zuidzijde van De Bleek in Vorden. Daarnaast maken de bestemmingen 'groen'en 'beekzone'
deel uit van het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan ligt van 18 september t/m 29 oktober 2008 tijdens openingstijden voor een
ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook
raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren heeft gebracht,
kan gedurende de termijn van terinzagelegging bedenkingen tegen het bestemmingsplan
naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling inbrengen bij Gedeputeerde Staten
van Gelderland. Schriftelijk kan dit via Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, fax: (026) 359 94 80
of e-mail: post@gelderland.nl (o.v.v. REW/RO/BV). Mondeling kan dit op werkdagen tussen
10.00 en 12.00 uur via tel. (026) 359 98 20.

Bestemmingsplannen

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Landgoed Elsmaten, Zelhem'
Het bestemmingsplan 'Landgoed Elsmaten, Zelhem' is onherroepelijk geworden. Het plan heeft
betrekking op de realisatie van landgoed Elsmaten op percelen gelegen in de omgeving van de
Akkerweg/Wittebrinkweg/Kruisbergseweg in Zelhem.

Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van
de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Aangezien het plan nu onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van
een reactie.

Verleende ontheffingen
B en w hebben ontheffing verleend met toepassing van:

Artikel 3.6, lid 1, onderdeel c van de Wet ruimtelijke ordening (binnenplans)
Verzonden op 9 september 2008:
• Hengelo (Gld), Sint Michielsstraat 6, voor het aanleggen van parkeerplaatsen bij basisschool

De Leer, geldend bestemmingsplan 'Hengelo Dorp 1995'

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 18 september t/m 
29 oktober 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
dit besluit aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders.

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaar-
schrift ingediend, kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 
11 september t/m 22 oktober 2008 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van
artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Vorden, Handelsweg 2, voor het uitbreiden van een folieverwerkend bedrijf waarop het Besluit

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemd besluit is verbonden.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 
18 september t/m 29 oktober 2008 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Halle, Westendorpseweg 19, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning

voor een melkrundveehouderij
• Vorden, Eldersmaat 3, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een melkrundvee- en varkenshouderij
• Zelhem, Akkerweg 3A, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een varkenshouderij

De strekking van de 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 ziens-

wijzen in te brengen.
Een 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 30 oktober 2008.

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. Dit 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.

Wet milieubeheer

Beleid Permanente reclame 
B en w stelden op 9 september 2008 het beleid Permanente reclame vast. Dit beleid treedt in
werking op de dag na deze bekendmaking. De nota ligt vanaf heden voor iedereen ter inzage in
het gemeentekantoor en is hier tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. U kunt het plan ook
raadplegen via www.bronckhorst.nl � Ondernemen � Beleid Permanente reclame.  

Vaststelling ondermandaten 
• B en w en de burgemeester van Bronckhorst maken bekend dat het afdelingshoofd van de

afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling op 11 september 2008 het ondermandaat

Gemeentelijke regelgeving algemeen
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heeft vastgesteld voor de afdeling Ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling onder
intrekking van het besluit van 22 april 2008

• B en w en de burgemeester van Bronckhorst maken ook bekend dat het afdelingshoofd van de
afdeling Maatschappij en organisatie op 11 september 2008 het ondermandaat heeft vastgesteld
voor de afdeling Maatschappij en organisatie onder intrekking van het besluit van 28 april 2008

Met deze besluiten hebben de afdelingshoofden aan hen gemandateerde bevoegdheden ondergeman-
dateerd aan de onder hun verantwoordelijkheid werkzame functionarissen. De ondermandaat-
besluiten treden in werking op de dag na deze bekendmaking.

De stukken liggen voor een ieder ter inzage bij de afdeling Maatschappij en organisatie in het
gemeentekantoor en zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. 

Aanpassing Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 augustus jl. besloten om ouders en gezinnen
met sociaal-medische problematiek aan te wijzen als niet-wettelijke doelgroep kinderopvang.

Dit betekent dat de artikelen 2 t/m 5 van de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang
gemeente Bronckhorst 2005 met ingang van 1 januari 2008 voor deze groep van toepassing zijn. 

Het besluit ligt vanaf heden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis en is tegen betaling
van de kosten verkrijgbaar.

Intrekking Verordening kleinschalige nevenactiviteiten
De gemeenteraad heeft op 22 september 2005 de Verordening kleinschalige nevenactiviteiten
vastgesteld. Deze verordening is gebaseerd op de Wet stankemissie veehouderijen in landbouw-
ontwikkelings- en verwevingsgebieden. Doordat deze wet op 1 januari 2007 is ingetrokken is ook
de grondslag van de Verordening kleinschalige nevenactiviteiten vervallen. Om deze reden is de
gemeente van plan om de verordening in te trekken.

Het voornemen om de verordening in te trekken ligt gedurende zes weken vanaf de dag na deze
bekendmaking ter inzage in het gemeentekantoor, bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving en is tegen betaling van kosten verkrijgbaar.

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

SERRES - VERANDA’S
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst!

KOZIJNEN ...
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gzgeveltechniek.nl
voor betaalbaar vakmanschap

Lichtenvoorde. Tel.: 0544-379415 / 06 - 53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

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

VVV winkel Vorden

VVV winkel Zelhem

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

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

Zutphenseweg 1a, Vorden
Telefoon (0575) 55 06 66

Fax (0575) 55 39 58

30% KORTING
op de najaarscollectie

van Mexx

Geldig t/m 27 september 2008

Stationsstraat 46
Zelhem
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Het is nog rustig, als de eerste deelne-
mers arriveren en hun materieel uitla-
den op het terrein. Veel vrijwilligers
zijn al vroeg in touw. De verkeersregel-
aar bij de Zelhemseweg verwijst de
mensen naar hun plek. Bij het secreta-
riaat melden de deelnemers zich en
krijgen een nummer. Enkele dames
zijn actief bij de koffiestand. Even la-
ter is het terrein al goed bezet met
paarden en aanspanningen en staat ie-
dereen klaar voor de tocht. Jan Slot-
boom, voorzitter van de organiseren-

de vereniging In Stap en Draf heet ie-
dereen welkom. Terecht bedankt hij in
zijn openingswoord de vele vrijwilli-
gers voor hun inzet. “Als bestuur kun-
nen we niet zonder die hulp. Dank
ook aan de gemeente Bronckhorst, de
particuliere grondeigenaren voor het
beschikbaar stellen van de terreinen
en de sponsoren”. 

Het is ’s morgens bewolkt, maar in ie-
der geval droog boven De Hietmaat als
de stoet koetsen in beweging wordt ge-

zet. Onderweg krijgen ze wel enkele
buien over zich heen. De rit gaat over
mooie wegen en paden. Deze keer
wordt vooral de buitengebieden van
Hengelo en Zelhem aangedaan. 

Vooraan de stoet reed de Landauer
met twee Friesche paarden van koet-
sier Tonnie Schiphorst met het vereni-
gingsvaandel van de organiserende
vereniging In Stap en Draf. Zo’n 37
aanspanningen deden mee. Er waren
mooie type paarden, pony’s en rijtui-
gen te bewonderen. Gerrit en Minie
Borninkhof uit Zelhem waren voor de
vijfde keer aanwezig met een Fries
voor de Duitse Victoria (1900). De fami-

lie Harmsen uit Vorden kwam met
een Duitse Jachtwagen en de heer
Looman uit Zutphen had twee Friezen
voor zijn Wagonette. Henk Jansen uit
Zelhem met zijn passagiers en hond
had een pony voor zijn toerwagen en
deed voor de vijftiende keer mee. 

Een mooie combinatie vormde de
twee Gelderse paarden voor de antieke
aanspanning Victoria van de familie
Kapper uit Vorden. Gert Lammers met
bijrijder Chris Schuiten uit Zelhem
kwam met een Feldwagen getrokken
door een Gelders paard en deden voor
de vijftiende keer mee. Het echtpaar
Lichtenberg uit Hengelo met een Spi-
der was voor de zeventiende keer van
de partij. Plaatsgenoot Gijs Rozendaal,
met twee Friezen voor zijn Landauer
(1900), deed voor de twintigste keer
mee. Koetsier Bertus Schuurman uit
Zelhem is voor de tiende keer in Hen-
gelo. De twee Friezen trekken de Wa-
gonette. 

De Marathonwagens van Hengeloër G.
Ruiterkamp en Vordenaar H. Sloetjes
worden getrokken door een Fries. Een

totaal andere aanspanning was de
Landauer met twee Tuigpaarden van
de heer Verschuur uit Velp. Tot in de
puntjes verzorgde aankleding was de
aanspanning van de familie Te Roller
uit Zieuwent met een Gelders paard
voor de (replica) Victoria.

De morgenrit ging door het buitenge-
bied van Hengelo. Nabij camping
‘Kom Es An’ was er een sherrystop.
Hierna vervolgde de route door de om-
geving van Varssel naar het terrein De
Hietmaat voor de middagpauze. Voor
het publiek was dit een mooie gele-
genheid om de aanspanningen van
dichtbij te bekijken. 
De middagrit ging richting Keijen-
borg. Op het Booltinkplein in het dorp
was een sherrystop. De stoet rijtuigen
zette zich vervolgens weer in bewe-
ging. Door een mooie omgeving kwa-
men de rijtuigen weer aan op De Hiet-
maat waar ook de finish was.

Voor zowel de deelnemers als de orga-
niserende vereniging In Stap en Draf
was de 29e koetsentocht een geslaag-
de dag.

Veel variatie rijtuigen bij koetsentocht in Hengelo

De koetsentocht in Hengelo was een geslaagd evenement. Zo’n 37 aan-
spanningen deden mee aan de rit die voor de 29e keer werd georganiseerd
door In Stap en Draf.

Rond de 100 mensen hadden zich in
Zaal Den Bremer verzameld om te ge-
nieten van de verhalenvertellers van
de Dialectkring Achterhoek en Lie-
mers en door Vrienden van de streek-
taal veur Lochem en umgeving. De
zaal zat hiermee niet vol, maar, zo
vroegen zich een aantal mensen af,
zou dat komen omdat de jeugd niet
veel dialect meer spreekt? Het Staring
Instituut verleende haar medewer-
king en de muziek kwam van De Har-
monicanen uit Zelhem. De avond
werd gepresenteerd door Arie Ribbers.

Voor de wandeling rond Bronkhorst
meldden zich tijdens de twee dagen
rond de 150 mensen, die in het week-
end, of op een later tijdstip op pad wil-
den gaan. Over onbekende paden ging
de route, langs rustplaatsen met op de
bank gezeten fraaie vergezichten.
Maar ook een bezoek aan de Bronk-
horster Molen was onderdeel, de mo-
lenaars leidden de belangstellenden
graag rond.

In de St. Martinuskerk in Baak werden
de resten, die de archeologen van
RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
hadden gevonden tijdens het bodem-
onderzoek vorig jaar in Steenderen,
tentoongesteld. Te zien waren urnen
en scherven uit de Vroege IJzertijd. He-
laas was de waterput uit de Late Mid-
deleeuwen niet te bezichtigen. Het res-
taureren en conserveren van dit mate-

riaal nam meer tijd in beslag. Wel was
een kaart aanwezig met de Archeolo-
gische waarden en verwachtingen in
de gemeente Bronckhorst, waarop de
Archeologisch Waardevolle Gebieden

(AWG), de Archeologische Waardevol-
le Verwachtingsgebieden (AWV) en de
voorschriften t.b.v. het bestemmings-
plan waren aangegeven. Vrienden van
de Parel van Baak waren eveneens aan-

wezig en de mensen konden ook in
het nieuwe deel van de kerk rondkij-
ken.

Open Monumentendag 2008
Een lezing in Dialect, een wande-
ling rond Bronkhorst en het bekij-
ken van de resultaten van de opgra-
vingen in Steenderen waren de in-
grediënten van de Open Monu-
mentendag 2008 in de voormalige
gemeente Steenderen.

Er was tijdens de Open Monumentendag 2008 veel belangstelling voor de restanten van de opgravingen in Steenderen.

Naast de losse krant ‘De Huispagina’,
die de vier woningcorporaties weke-
lijks uitbrengen en die verspreid
wordt als bijlage in het ‘Achterhoek
Nieuws’ en het ‘Montferland Nieuws’,
is nu ook een gezamenlijke website tot
stand gekomen. Tot nu toe werd het
regionale woningaanbod van de vier
corporaties gepubliceerd op de websi-
tes www.ikwilhuren.nl en www.pro-
wonen.nl. Vanaf 16 september kunnen
woningzoekenden het regionale wo-
ningaanbod vinden op www.dehuis-
pagina.nl: Een digitale Huispagina
waar het volledige actuele regionale
woningaanbod bekeken kan worden. 

Handige zoekfuncties leiden woning-
zoekenden op www.dehuispagina.nl
direct naar de woning van hun wens
en op een overzichtskaart is in één
oogopslag te zien welke woningen per
week in een bepaalde gemeente wor-
den aangeboden. 

Naast het actuele regionale wonin-
gaanbod biedt de nieuwe website ook
de meest actuele nieuwsberichten van
de vier woningcorporaties. Er ver-
schijnt bijvoorbeeld informatie over
wonen in de regio en over verschillen-
de projecten. Ook kunnen er brochu-
res gedownload worden.

Regionale wonin-

gaanbod op

dehuispagina.nl
Woningstichting Bergh, WSD, Pro-
Wonen en Wonion hebben een
nieuwe gezamenlijke website. Van-
af dinsdag 16 september kunnen
woningzoekenden voor het regio-
nale woningaanbod van de vier sa-
menwerkende corporaties in de
Achterhoek terecht op www.de-
huispagina.nl.
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Waar gaat het verhaal over?

Erik-Jan:
,,Over de legende van de Kattenbelt!
En over mysterieuze dingen die in kor-

te tijd in het Ruurlo van 1557 plaats-
vinden. Jonker Joost gaat op tienjarige
leeftijd met zijn vrienden op pad om
de raadsels op te lossen. Hij beleeft
daarbij allerlei avonturen op en rond
Kasteel Huize Ruurlo.”

Arjen:
,,Maar hij reist ook naar zijn opa Be-
rend in Vorden, naar Zutphen en zelfs
Deventer. De Kattenbelt is trouwens
een oeroude veldnaam langs de Ruur-
loseweg naar Vorden, vlakbij het kas-
teel. Er zouden ooit grafurnen zijn ge-
vonden. Veel historici twijfelden aan
dat verhaal. Ik heb recent ontdekt dat
het echt is gebeurd. Niemand minder
dan de dichter Staring van De Wilden-
borch schrijft over de vondst. Er blijft
rond die urnen genoeg ruimte voor
fantasie, vandaar de legende van de
Kattenbelt. Joost is op het moment dat
het verhaal begint ‘oudste man’ op het
kasteel. Zijn vader en broer zijn voor

zaken van huis. Hij groeit in dit avon-
tuur van een wat bangig jongetje uit
tot een moedige tiener. Via gezond ver-
stand, moed en vriendschap komt hij
op voor de dorpsgemeenschap. Dat
hebben de kasteelheren hier altijd ge-
daan.”

HOE HEBBEN JULLIE ELKAAR
EIGENLIJK GEVONDEN?
Erik-Jan:
,,Arjen belde me ooit of ik een plaatje
wilde maken van Joost van Heeckeren.
Ik teken zelf al van kinds af aan. Als
hobby, maar ik heb ook al enkele ke-
ren meegewerkt aan publicaties. Bij-
voorbeeld boekillustraties. Het leek
me daarom leuk om nu eens zelf een
strip te maken. Een jongetje uit de zes-
tiende eeuw helemaal neerzetten, als
een soort beeldmerk van Ruurlo, dat
spreekt me erin aan.”

Arjen:
,,Ik kreeg de naam van Erik Jan getipt.
Het klikte meteen. Als docent op de
basisschool is hij enthousiast over ge-
schiedenis. De passie om via verhalen
de lokale geschiedenis en het erfgoed
uit de doeken te doen, dat delen we.”

IS HET NIET LASTIG DAT JULLIE
NIET BIJ ELKAAR IN DE BUURT
WONEN?
Erik-Jan:
,,We hebben elkaar tot nu toe één keer
live ontmoet! We werken voorname-
lijk via de mail en de telefoon. Maar ik
kom natuurlijk bijna iedere dag in
Ruurlo vanwege mijn werk.”

Arjen: 
,,Op internet ontdekten we een soft-

ware programma dat het mogelijk
maakt om tekst en beeldmateriaal op
een tijdslijn te zetten. We hebben bie-
den toegang tot de ‘site’ en kunnen zo
dus samenwerken, zonder tegelijk be-
zig te hoeven zijn. Zie het als een soort
ontwerpatelier, waar je in de verloren
uurtjes even naar toe gaat. Dat werkt
fantastisch.”

WAAROM SCHRIJVEN JULLIE 
IN HET CONTACT?
Arjen: 
,,Omdat we daarmee onze doelgroep,
(jonge) Ruurloërs en mensen uit onze
streek, laagdrempelig bereiken. Er ver-
schijnen tenminste 52 afleveringen.
Een heel jaar lang zijn we dus elke
week in het Contact te vinden. En het
wordt een spannend avontuur! Als er
belangstelling is, dan kunnen we de
strips daarna bundelen. Drukkerij
Weevers is er al enthousiast over. We
kunnen bijvoorbeeld ook kleurplaten
maken of ander promotiemateriaal.”

Erik-Jan: 
,,De striproman is een beetje geïnspi-
reerd op wat Marten Toonder jaren-
lang deed voor de Telegraaf met Tom
Poes. We vinden het uitdagend om
een jaar lang steeds onder tijdsdruk
mooie verhalen en tekeningen te ma-
ken. En die kan ik weer op school ge-
bruiken.”

IS HET DAN OOK EDUCATIEF?
Erik-Jan: 
,,Jazeker. Alles wat wij schrijven en te-
kenen is óf echt gebeurd, óf het had
gebeurd kunnen zijn. We proberen
een mooi beeld te geven van de leven-
dige zestiende eeuw, compleet met

hoe Ruurlo en diens gebouwen er toen
uit zagen. Hoe de mensen leefden en
werkten.”

Arjen: 
,,Dat betekent nog behoorlijk veel on-
derzoek. Er is over deze tijd in Ruurlo
op het eerste gezicht niet veel bekend.
Maar als je goed speurt, dan is er nog
best veel te vinden. Zie het als een
soort puzzel om het verhaal van Joost
te reconstrueren. Steeds vragen we ons
af: hoe ging dat toen? Hoe zag Ruurlo
er uit? Dat begint al met kasteel Huize
Ruurlo. Die is voornamelijk 17e eeuws.
De toren achter het kasteel was er bij-
voorbeeld nog niet. De huidige dikke
toren rechts van het kasteel is welis-
waar uit Joost’ tijd, maar stond er in
1557 nog nét niet in zijn tegenwoordi-
ge vorm. Dat reconstrueren we zo
goed als mogelijk, waarbij je soms
plausibele aannames doet.”

ONTSTAAT HIER EEN SCHRIJVERS-
DUO EN EEN JOOST- SERIE?
Erik Jan:
,,We zijn al een duo! Serieus: we bekij-
ken het van project tot project. Hier
beleven we al erg veel lol aan.”

Arjen: 
,,Maar het vergt wel wat. We hebben
ons werk en onze gezinnen. We probe-
ren het een beetje beheerst te houden.
Met het Joostpad en de website
(www.joostvanheeckeren.weebly.com)
waarvoor Erik Jan al illustraties maak-
te, en de leskisten straks voor de basis-
scholen, zijn we al druk genoeg.”

Interview met de makers van stripverhaal

Start stripverhaal ‘Jonker Joost’ in Contact

Deze week start het stripverhaal
‘Jonker Joost en de legende van de
Kattenbelt’ in Contact. Het is het
eerste feuilleton dat drukkerij
Weevers in Contact brengt. Hoog
tijd om met de makers te spreken.
Erik-Jan Holleman is verantwoor-
delijk voor de tekeningen. Hij is le-
raar van groep zeven aan de Kerst
Zwartschool in Ruurlo. Erik-Jan is
vader van twee kinderen en woont
in Hengelo (O). Arjen van Gijssel le-
vert de tekst en de verhaallijn. Hij
woont in Ruurlo en is vader van
vier kinderen. In het dagelijks le-
ven werkt Arjen als manager bij
brancheorganisatie Aedes in Hil-
versum.

Een portret van Joost van Heeckeren die in
een zeer turbulente tijd (16e eeuw) leefde.

Arjen van Gijssel: ,,Het project rond Joost van Heeckeren maakt de Ruurlose kinderen
bewust van de geschiedenis van ons dorp."

Tekenaar Erik-Jan Holleman: ,,De striproman is een beetje geïnspireerd op wat Marten
Toonder jarenlang deed met Tom Poes.

Sensire wil mensen op dit mogelijke
gevaar wijzen en organiseert daarom
een 'serviceweek loophulpmiddelen'.
Iedereen die gebruik maakt van een
loophulpmiddel kan op één van de
servicelocaties terecht voor een gratis
controlebeurt en, indien nodig, repa-
ratie. 
De servicedag is op 19 september in
Vorden van 10.00 tot 16.00 uur.

Sensire organiseert de servicedagen in
samenwerking met HCNON (Hulp-
middelen Centrum Noord en Oost Ne-
derland), leverancier van de hulpmid-
delen in haar thuiszorgwinkels. Een
monteur van HCNON beoordeelt de
aangeboden hulpmiddelen op veilig-
heid en kan indien nodig ter plekke
reparaties uitvoeren of onderdelen
vervangen. Medewerkers van de Sensi-

re thuiszorgwinkels controleren of de
hulpmiddelen op de juiste hoogte zijn
ingesteld en adviseren over een veilig
gebruik van het hulpmiddel. Indien
gewenst kunnen zij ook adviseren bij
de aanschaf van een nieuw of vervan-
gend (loop)hulpmiddel of handige ac-
cessoires als een boodschappentas of
drempelhulp voor rollators. Aan con-
trole, advies, reparatie en vervanging
van onderdelen zijn géén kosten ver-
bonden.

GRATIS ONDERHOUD
Gebruikers van een rollator, wandel-
stok, kruk of looprek kunnen voor gra-
tis onderhoud tussen 10.00 en 16.00
uur terecht op: - vrijdag 19 september
in het Servicehuis in Vorden (Dorps-
straat 7).

VERLOTING ROLLATOR
Iedere bezoeker dingt bovendien mee
naar een gloednieuwe Fellow rollator.
Deze lichtgewicht rollator wordt na af-
loop verloot onder de bezoekers die op
één van de servicedagen een verlo-
tingsbriefje hebben ingeleverd. De
winnaar wordt bekendgemaakt op
www.sensire.nl

Sensire controleert rollators
Rollators, wandelstokken en loop-
rekken hebben regelmatig onder-
houd nodig. Een niet optimaal wer-
kende remkabel van een rollator
kan tot gevaarlijke situaties leiden.
En een versleten dop onder een
wandelstok kan zomaar een val-
partij veroorzaken.

"Voor mij persoonlijk heeft dit een om-
mekeer teweeg gebracht. Ik slaap snel
in en mijn spanningshoofdpijn is ver-
dwenen. 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 Rei-
ki 2e graad te volgen."Inmiddels  heb
ik de opleiding  tot Reikimaster afge-
rond. Dat betekent dat ik nu bevoegd
ben om mensen Reiki te leren." ver-
volgt Rianne. Rianne heeft dan een
praktijk aan huis om Reikicursussen
en Reikibehandelingen te kunnen ge-
ven. Maar wat is Reiki eigenlijk? "Reiki
komt uit Japan en betekent "Universe-
le Levensenergie" , legt Rianne uit. "De-
ze levensenergie stroomt door ieder
mens. De stroom kan door stress ge-
blokkeerd 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 energieka-
nalen. Door jezelf Reiki te geven (je
handen neerleggen dus) wordt het
zelfgenezend vermogen van het li-
chaam gestimuleerd. Met als direct ge-
volg een diep gevoel van ontspanning.
Door regelmatig te behandelen wordt
je weerstand en vitaliteit vergroot. Rei-
ki ondersteunt bij allerlei soorten van
klachten. Bestrijdt niet alleen sympto-
men, maar bereikt ook de oorzaak." 
Nooit meer naar de dokter dus? "Bij
klachten altijd je huisarts raadplegen.
Reiki gaat altijd samen met reguliere
medische geneeskunde, maar komt
nooit in de plaats daarvan!", onder-
streept Rianne. "Reiki is een krachtige,
liefdevolle energie die je niet kunt stu-
ren of beïnvloeden."
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!" Er zijn weer een aantal Rei-
kicursussen gepland bij Rianne aan
huis: 6 en 7 oktober a.s. (2 dagen van
9.30-16.30 uur), 16, 17 en 18 oktober
a.s. (2 avonden van 19.30-22.30 uur en
op zaterdag van 9.30-16.30 uur). Als de-
ze data je niet schikken, neem dan
contact op met Rianne.
Ben je nieuwsgierig geworden?? 
Wil jij weten wat Reiki voor je kan be-
tekenen………..
Wil jij je graag leren ontspannen in
deze hectische wereld…………..
Heb je vragen over Reiki…………
Wil je voor je je aanmeldt eerst kennis-
maken met Rianne…………….
Kom dan naar de informatieavond op
7 oktober a.s. bij Rianne aan huis. Van
20.00 tot 21.00 uur staat er koffie en/of
thee klaar en beantwoord ze graag al
je vragen. Graag vooraf aanmelden
per telefoon of stuur een e-mail.
Reiki Vorden, Rianne Leijten (Reiki-
master Usui Shiki Ryoho), Smidsstraat
13 te Vorden, tel. 0575-553528 (bij voor-
keur tussen 17.00 en 19.00 uur).
www.reiki-vorden.nl
Zie ook de advertentie.

"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."
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Leu.

B. Eierproeme, Eierspalle.

C. Sloeken.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

VEILING
Elke laatste maandag van de maand
sluit de veiling om 12.00 uur, twee
weken vóór deze datum wordt de vei-
ling geopend en kan worden gebo-
den op het kunstwerk van de maand.
Direct na de sluiting is bekend welk
bedrag ten goede komt aan het goe-
de doel. Op de website en de kalen-
der staat niet alleen het kunstwerk
afgebeeld, maar wordt ook infor-
matie vermeld over de kunstenaar
en het goede doel dat hij of zij heeft
uitgekozen. Mocht u niet de moge-
lijkheid hebben om via e-mail uw
bod uit te brengen, dan kan dit ook
telefonisch bij Drukkerij Weevers:
(0575) 55 10 10. 

De kunstenaars die hebben mee-
gewerkt aan dit project zijn, in
volgorde van de veiling: 
Joke Logtenberg, Wim van der Meij,
Cees Roorda, Anne Brouwer, Albert
Broens, Laurens Westhoff, cliënten
van de Hanzeborg, Karin Kaijen,
Lenie Boezeman, Luci Aversteeg,
Riek Schagen en Wim Romijn.

LENIE BOEZEMAN
Lenie Boezeman (’s-Hertogenbosch
1945) schildert met een grote spon-
taniteit en een subtiel doch welover-
wogen kleurgebruik, maar altijd in
een krachtige vormentaal. Haar pas-
sie voor kleur en kleurgebruik komt
voort uit zowel haar opleiding aan
een tweetal kunstacademies als uit
haar verleden met de textielindus-
trie waarin zij, na haar afstuderen
aan de ‘Design Academy’, als lid van
het ‘Benno Premsela-team’, geruime
tijd werkzaam is geweest als dessin-
ontwerpster en als zodanig betrok-
ken is geweest bij diverse grote en in-
noverende projecten. 

Haar werk is zowel abstract als figu-
ratief/abstract en haar onderwerpen
ontleent zij veelal uit de natuur, in
een samenspel van waarnemen, her-
innering en interpretatie. Hierdoor
én door de twee stromingen in haar
werk blijft zij de toeschouwer steeds
weer verrassen. 
Lenie heeft diverse tentoonstellingen
op haar naam staan en was in 2007

geselecteerd en uitgenodigd om deel
te nemen aan de 2-jaarlijkse “Biën-
nale” in Florence.

‘EMMA KINDERZIEKENHUIS
AMC’
De opbrengst van haar schilderij
“de Paradijsvogel” gaat volledig naar
het ‘Emma Kinderziekenhuis AMC’
in Amsterdam: een medisch experti-
se-centrum met specialisten die alle
aspecten van de kindergeneeskunde
beheersen en waar tevens artsen
worden opgeleid tot kinderarts en
veel onderzoek wordt gedaan.

De patiënten komen uit binnen- en
buitenland en met behulp van dona-
teurs worden tal van voorzieningen
gefinancierd die nodig zijn om het
verblijf van deze extra kwetsbare
patiënten (kinderen) en hun ouders
te veraangenamen.

WWW.KUNSTINDRUK.NL
Via de weekbladen van Drukkerij
Weevers en de website www.kunstin-
druk.nl wordt gepubliceerd wie in de
afgelopen maand het hoogste bod
heeft uitgebracht en wordt het
kunstwerk voor de volgende maand
onder de aandacht gebracht.

www.kunstindruk.nl

2008: elke maand kunst voor goede doelen
Voor september is het kunstwerk beschikbaar gesteld door Lenie Boezeman

Een groep artistieke mensen is bereid gevonden om ieder één kunst-
werk beschikbaar te stellen voor een goed doel. Elke maand komt één
kunstwerk aan bod en wordt geveild via de website www.kunstindruk.nl
De kunstwerken staan ook afgebeeld op de verschillende maanden op
de bureau- en de wandkalender, het relatiegeschenk van Drukkerij
Weevers voor 2008.

Op dit kunstwerk wordt vanaf 15 september geboden.

Dit is overgemaakt naar Stichting de
Zonnebloem voor de vrijwilligers
welke actief zijn in Steenderen.

Opbrengst kunstwerk
augustus
Het kunstwerk van de maand
augustus dat aangeboden is door
Mevrouw Kaijen-Remery heeft een
bedrag opgeleverd van € 275,-.

Evita en Jetske kregen woensdagoch-
tend 10 september jl. hun prijs uitge-
reikt door de voorzitter van de Stich-
ting Open Monumentendag Bart van
Rooij en gemeentemedewerker Monu-
menten Zorg en lid van de Stichting,
Willem Hagens. De prijs werd op
school uitgereikt omdat niet alleen de
twee winnaars, maar de hele groep
naar Kasteel Keppel mag gaan voor
een bezoek met rondleiding door Ba-
ron van Lynden zelf.
Elk jaar organiseert de Stichting Open
Monumentendag in het tweede week-

end van september in het hele land de
Open Monumentendag. Allerlei activi-
teiten vinden plaats en er zijn kaste-
len, musea en dergelijke opengesteld.
Dit jaar is het thema ‘Sporen’ en de ge-
meente Bronckhorst koppelde daar
een wedstrijd aan. 

De opdracht aan de kinderen was om
in een klein groepje met één van hun
familieleden naar een plek te gaan
waaraan deze een bijzondere herinne-
ring heeft, bijvoorbeeld het huis waar
hun opa of oma heeft gewoond toen

ze kind waren of een plek waar een
tante vroeger verstoppertje speelde.
“De kinderen hebben in kleine groep-
jes werkstukken gemaakt. En een des-
kundige jury onder leiding van wet-
houder Baars, heeft zich gebogen over
al die stukken en uiteindelijk een keu-
ze gemaakt voor de prijswinnaars,”
vertelde Bart van Rooij. “Jetske Kem-
per en Evita Verheij hebben een hart-
stikke leuk verhaal gemaakt. Ze zijn
met een oom naar de Beek gegaan,
waar die vroeger veel speelde. Daar
hebben zij aan die oom herinneringen
gevraagd.” Het verhaal gaat over de
vlotten die werden gebouwd en de
straf die oom kreeg omdat hij op een
dag twee keer in het water viel en dro-
ge kleren aanmoest. Ze maakten zelf
foto’s, maar gebruikten ook foto’s van
vroeger in hun werkstuk.

Met de hele groep naar Kasteel Keppel

Evita Verheij en Jetske Kemper van Basisschool St. Joannes in Steenderen
wonnen de eerste prijs met hun werkstuk rond het project ‘Sporen uit
Grootmoeders tijd’. De gemeente Bronckhorst schreef deze wedstrijd uit
als voorbereiding op de jaarlijkse Open Monumentendag met als thema
voor 2008: ‘Sporen’.

Op de St. Joannesschool werd de prijs uitgereikt door Bart van Rooij (l.) en Willem Hagens
(r.) aan Evita Verheij (m.l.) en Jetske Kemper. Yoga kan kinderen helpen bij het ver-

werken van drukke invloeden van bui-
tenaf. Er is aandacht voor elkaar, zon-
der competitie of concurrentie. Yoga is
een verademing in deze drukke sa-
menleving. Bij kinderyoga zijn er al-
leen winnaars en geen verliezers. Kin-
deren houden van deze benadering.

Ze voelen zich daardoor vrij zichzelf te
laten gaan zonder angst voor oordeel
of kritiek. Deze vrijheid zorgt ervoor
dat kinderen zelfvertrouwen en eigen-
waarde ontwikkelen, waar ze tot op
volwassen leeftijd voordeel van onder-
vinden. Ze worden zich bewust van
zichzelf en ervaren de mogelijkheden.

Op dinsdag 23 september start De Zon-
nehof een nieuwe cursus kinderyoga
in het speellokaal van de Dorpsschool
te Vorden. Het is op die dag mogelijk
om, na aanmelding, een proefles te
volgen. Zie voor verdere informatie
www.dezonnehofvorden.nl of bel
0575-555213

Yogalessen voor kinderen,
een verademing
De invloeden van de jachtige tijd
waarin wij leven gaan ook aan on-
ze kinderen niet voorbij. Kinderyo-
ga biedt kinderen de mogelijkheid
om op een speelse manier een uur-
tje nuttig en plezierig met hun lijf
en geest bezig te zijn in een veilige
omgeving.
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Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

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

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

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

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

collegiale instelling
• Inzet en goede contactuele vaardigheden 

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

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

7255 AX Hengelo

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

ELEKTROMONTEURS
LOODGIETERS / C.V MONTEURS

Weten wat Reiki voor u kan betekenen?
Kom naar de GRATIS informatie-avond op 
dinsdag 7 oktober van 20.00 tot 21.00 uur.

Kijk voor meer informatie op www.reiki-vorden.nl 
of bel vrijblijvend: 0575 - 55 35 28.

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

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

T
BI

U kunt deze korting besteden bij uw aankopen in 2009.

H E L M I N K  M A A K T  H E T  M O O I E R  B I J  U  T H U I S
*Zie de spelregels op de achterzijde

Gefeliciteerd!

€100,-
korting

Jubi leumKraslot

Jubi leumKraslot

KRAS HIER UW KORTING�

OT 30 NOVEMBER A STT

9.

I J  U  T H UU II SSS
*Zie de spelregels op de achterzijde

Gefeliciteerd!

€100,-
korting
100,

otttottotttt

��

       50 jaar
Helmink Helmink 
  Meubelen!  Meubelen!

Alles voor een sfeervolle aankleding van uw woning 
zoals parket, laminaat, vinyl, marmoleum, tapijt,
karpetten, gordijnen, zonwering etc. Kortom, een 
bron van inspiratie voor een eigentijds interieur.

Alles voor een sfeervolle aankleding van

Met Helmink uw woning Met Helmink uw woning 
sfeervol aankleden!sfeervol aankleden!

Vorden
Zutphenseweg 24 

Tel. 0575-551514

Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3 

Tel. 0545-474190
www.helminkmeubelen.nl

Uw makelaar voor:

verkoop en aankoop van

• woningen • bedrijfspanden

• boerderijen • productierechten

Taxaties voor:

• aan- en verkoop Registertaxateur LV

• verkrijging van financiering Rentmeester

• bedrijfsbeëindiging- of overdracht Tel.: 0575-441331

• inbreng in een BV Mobiel: 06-22684706

• planschade www.lomanvastgoed.nl

• onteigening www.taxatielandelijkvastgoed.nl

Reiger Suspension is een zelfstandige organisatie
met een internationale reputatie op het gebied
van de ontwikkeling en productie van schokdem-
pers in auto- en motorsport, met name voor de
toepassing onder extreme omstandigheden.
Gedreven door de absolute wil om de beste te zijn,
werken ruim 40 medewerkers iedere dag
opnieuw aan de realisatie van deze doelstelling.

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

Montagemedewerker (m/v) 
Fulltime

Onze schokdempers worden handmatig geassembleerd, conform de speci-
ficaties die de klant in overleg met onze engineering is overeengekomen. De
kwaliteit van uw werk bepaalt mede het succes van onze klanten. Die willen
maar één ding: winnen!
U bent een enthousiaste monteur, met een MTS werktuigbouwkundige ach-
tergrond die intern wordt opgeleid tot volwaardig monteur. 
De functie bestaat uit montagewerkzaamheden van uiteenlopende en gede-
tailleerde aard.

Taken en belangrijke elementen zijn;
• Klantspecifiek assembleren en monteren van schokdempers;
• Controleren, meten, afstelwerkzaamheden en testen. 

Voor deze functie is het van groot belang dat u;
• Om kunt gaan met zéér vertrouwelijke informatie;
• Nauwkeurig en accuraat bent, kwaliteit wilt leveren, ook als het complexe zaken zijn en de tijd

dringt;
• Zelfstandig kunt werken en initiatieven neemt;
• Makkelijk kunt schakelen tussen diverse werkzaamheden;
• Talenkennis is een pré;
• Bereid bent tot overwerken. 

ENTHOUSIAST?!
Reageer dan op korte termijn. Je kunt je schriftelijke sollicitatie richten aan:
Mevrouw S. Groosman
Molenenk 5a E-mailen mag uiteraard ook:
7255 AX Hengelo Gld. silvia@reigersuspension.com

Voor meer informatie over ons bedrijf surf naar;
www.reigersuspension.com

SUETERS
Top 1 Toys

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

TEL. 0575 - 55 35 66 FAX. 0575-55 37 62

Dé speelgoedspeciaalzaak van Bronckorst!

HEROPENING
TOP 1 TOYS SUETERS
Dé speelgoedspeciaalzaak van Bronckhorst!

Woensdag 17 september om 14.00 uur openen wij
onze deuren en kunt U een kijkje nemen in onze
vernieuwde speelgoedwinkel voor jong en oud!

Tevens kunt U een kijkje nemen in de workshop-

ruimte van Suus' hobbyshop.

Om 13.45 uur zijn alle kinderen uitgenodigd voor

een ballonwedstrijd met als hoofdprijs een

speelgoedbon t.w.v. € 100,00.

Voor iedere klant hebben we een leuke attentie.

Graag tot ziens!



De jeugd kreeg bij binnenkomst een
lijst mee met vragen over de verschil-
lende ambachten. Bij het verlaten van
het pand kon de lijst in een bus wor-
den gedeponeerd. Volgende week
maakt Smederij Oldenhave de prijs-
winnaars bekend. Directeur Willem
Oldenhave was deze dag niet alleen
met de gehele familie ‘gastheer’ maar
was tevens de man die alle werkzaam-
heden door zijn bedrijf verricht, onder
de aandacht van het publiek bracht. 

Oldenhave: ‘Wij zijn net als vorig jaar,
ook vandaag tevreden over de belang-
stelling. Ik schat een kleine duizend
bezoekers, afkomstig uit de gehele re-
gio en daarbuiten’. Meubelmaker An-
dré Garritsen was voor de eerste keer
tijdens deze open dag van de partij. Hij
en zijn medewerkers demonstreerden
onder meer hoe een zwaluwstaartver-
binding wordt gemaakt. ‘Die verbin-
ding wordt gebruikt bij laden, kasten
en dekenkisten. Uitsluitend handma-
tig gemaakt. Ik verwacht dat ik straks
nog wel opdrachten zal ontvangen. Ik
heb de gehele dag allerlei vragen ge-
had in de trant van ‘kunnen jullie dat
en dat ook maken’?, zo legt hij uit. De-
zelfde geluiden hoorden we bij stoe-
lenmatter Gosse Terpstra. ‘Bij dit soort

demonstraties rollen er altijd wel or-
ders uit’, zo zegt hij.

Erik Oldenhave en Sergio Wopereis ga-
ven aan de lopende band demonstra-
ties op het gebied van smeden van tan-

gen, ornamentjes, noem maar op. De
jeugd vond het prachtig dat zij zelf
ook mocht smeden. De tien- jarige
Dennis Siebelink stond onder het toe-
ziend oog van Sergio te smeden dat

het een lieve lust was. ‘Het is wel
zwaar hoor mam, maar ik krijg er wel
spierballen van’, zo verzuchtte Dennis
met een rood hoofd van inspanning.
‘Wanneer de kinderen smeden, kun-
nen wij even uitrusten’, zo grapte Erik
Oldenhave. Bert Krabbenborg is koper-
drijver ( ook wel koperslager genoemd
) van beroep. Hij was druk bezig met
het slaan van een schild met daarop
een haring afgebeeld.

‘Die schilden zijn bestemd voor een
visboer. Hij wil ze op zijn haringvaten
bevestigen. Eigenlijk een opdracht die
zomaar uit de lucht is komen vallen.
Dat is ook het leuke van mijn vak, de
onvoorspelbaarheid van werkzaamhe-
den. Het is spannend wanneer je van-
daag nog niet weet wat je morgen
moet doen’, zo sprak Bert. De liefheb-
bers van de oude ambachten konden
deze zaterdag bij de diverse demon-
straties hun hart ophalen bij onder-
meer een houtsnijder, fresco schilder,
rietdekker e.d. En tussen al die am-
bachtelijk beroepen door vertelde
Martine Letterie over de door haar ge-
schreven kinderboeken. En ondertus-
sen liet modelbouwer Gerrit Zillevol-
de uit Zelhem zijn ‘treintjes’ rondrij-
den !
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Leu: 
1. "Arme leus össe en rieke leus dochters bunt gauw groot,

wodt ter ezeg um an te geven dat de össe van arme leu gauw
verkoch wodt en dat de dochters van rieke leu al vrog
trouwt." 

2. "Armeleus pannekoke en riekeleus stront stinkt 't hardste,
wodt ter ezeg um an te geven dat arme leu slecht te etten
kriegt en rieke leu good." 

B. Eierproeme, Eierspalle:
Grote gele pruim

C. Sloeken: 
slikken. "Dat mot e maor sloeken."

Oude ambachten zeer in trek en leerzaam voor kinderen

Bijna duizend bezoekers bij
Smederij Oldenhave

Wat gebruikt de stoelenmatter als vulling voor een zitting ? Antwoord:
restanten bies. Welke soorten kolen gebruikt de smid bij het smeden?
Antwoord: vetkolen nummer 4 ! De jongens en meisjes veelal vergezeld
door hun ouders waren afgelopen zaterdag naar Smederij Oldenhave ge-
togen om daar de demonstraties van oude ambachten te bekijken.

Links stoelenmatter Gosse Terpstra

Koperslager Bert Krabbenborg

Dennis Siebelink met Sergio Wopereis

Toplita is een bergdorp waar het in de
winter erg koud is en waar het enkele
maanden tussen de –15°C tot –30°C
kan zijn. Sokken, warme mutsen en
sjaals zijn daarom erg welkom.

Daarom deze oproep: Hebt u nog er-
gens resten wol liggen en zou u willen
breien dan zijn de spullen weer van
harte welkom. Hebt u wel wol maar
breit u niet meer dan is wol alleen ook
welkom en wilt u breien maar hebt u
geen wol dan kunt u bij ons om wol
vragen. Om er leuke pakketjes van te

kunnen maken zoeken we ook nog
wat spulletjes, zoals: handdoeken,
stukken zeep, tandpasta en tanden-
borstels, shampoo, kaarsen, kleine
mokken, kleine popjes, kleine autoo-
tjes en kleine knuffels. Voor ongeveer
500 kinderen maken we een rugtasje
(die we van een bedrijf hebben gekre-
gen) gevuld met de spullen die binnen
komen. Begin december gaat er een
vrachtauto met de spullen naar Roe-
menië. Het inleveren van de spullen
kan de eerste maandagavond van ok-
tober en november bij de familie Din-
kelman aan de Beijerinkdijk 1 in Hen-
gelo en op een nog nader bekend ge-
maakte datum in november in Ons
Huis aan de Beukenlaan in Hengelo.
Hebt u nog vragen, neem dan gerust
contact op met: Jo Dinkelman, tel.
0575 46124, Jo Lubbers, tel. 0575
463150 of Hermien Hiddink, tel. 0575
462238.

Kerstpakketten voor Roemenië
Nu de avonden weer langer worden
is het weer tijd om te denken aan de
koude winters in Roemenië. Ook dit
jaar zullen er weer pakketjes wor-
den gemaakt die als kerst cadeautje
zullen worden verzonden naar het
zigeuner dorp nabij Toplita en naar
arme gezinnen in Toplita.

Voor deze meditatieve en spirituele
vieringen bestaat een steeds groeiende
belangstelling, getuige de bijna zes-
honderd bezoekers tijdens de vier Ad-
ventszondagen in het afgelopen jaar.
De prachtige en rustmakende gregori-
aans gezangen leken bijna verdrongen
en vergeten, maar wat blijkt, deze mu-
ziek is voor velen echt een openbaring
en een buitengewone wijze om in de-
ze jachtige tijd tot inkeer te komen.
Het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan
wil niets liever dan deze breed gewaar-
deerde traditie graag voorzetten en is
daarom naarstig op zoek naar enkele
nieuwe koorleden nu in een korte tijd
enkele koorleden door ziekte en over-
lijden zijn ontvallen. Gelukkig hebben
zich in het afgelopen jaar twee jonge
en enthousiaste koorleden aangeslo-
ten, maar het is zeker niet de bedoe-
ling dat het een groot koor wordt en
uitgroeit boven het huidige aantal van
14 zangers dat ideaal is voor het uit-
voeren van het gregoriaans. Het zou

anders snel te veel koor, te traag en
weinig ensemble worden. Anders dan
men zou vermoeden zijn niet alle le-
den kerkelijk gebonden of met teksten
en de geloofsinhoud bezig, het gaat
vooral om het zingen in een traditie
die bij uitstek ruimte biedt aan men-
sen uit verschillende geloofsovertui-
gingen. Iedereen binnen het koor, of
men nu komt uit Wehl, Apeldoorn of
Gorssel vindt iets anders terug in deze
muziek. 
Eigenlijk is het meer een projectkoor,
wat betekent dat er niet wekelijks ge-
repeteerd wordt, maar uitsluitend
vanaf half oktober tot Kerst en vanaf
februari tot Pasen. De repetities zijn
op donderdagavond van 19.00-20.30
uur in de sacristieruimte van de St.
Janskerk in Zutphen.
Voor die enkele keer dat het koor
wordt uitgenodigd om elders een ge-
tijdenviering te verzorgen zoals vorig
jaar in de Kathedrale basiliek St. Jan in
Den Bosch, wordt natuurlijk wel extra
gerepeteerd, maar dat was dan ook
een gebeurtenis om niet gauw te ver-
geten. Het ligt in de bedoeling dat
nieuwe koorleden, voorafgaand aan
de geplande repetities, een aantal
avonden bij elkaar komen om wat
meer vertrouwd te raken met het gre-
goriaans. Belangstelling ? Neem dan
gerust vrijblijvend contact op met
Wim Laurensse. Tel. 0575-517773.

Gregoriaans Getijdenkoor
op zoek naar nieuwe leden
Alweer bijna vijftien jaar verzorgt
het Gregoriaans Getijdenkoor in
de Adventstijd en rond Pasen Ves-
pervieringen en Metten en Lauden
in de St. Janskerk in Zutphen. Deze
maken deel uit van het Officie, dat
nog dagelijks op vaste uren over de
dag in veel kerken en kloosters
wordt gezongen.
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...metsmaak ingericht!
Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.
Een keuken kies je met zorg, je wilt er immers

jaren plezier van hebben. In onze showroom

vindt u een ruime variatie in stijlen en prijs-

klassen. Onze adviseurs maken samen 

met u een ontwerp naar uw wensen.

Meer inspiratie vindt u op onze site:

www.bruggink-bv.nl.

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld
T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl

GEHEEL NIEUWE

SANITAIR AFDELING!

maatwerk meubels
maatwerk keukens 

inbouwkasten
kastwanden

meubelmakerij

vakmanschap op maat

Schuttestraat 22 - Vorden
tel. 06 - 10 03 77 92www.debovensteplank.com

info@debovensteplank.com

BERENDSEN DREMPT

Verkoop en plaatsing van
sierhekwerk en industrieel
hekwerk, doorsteek omhei-
ning, vierkante en ronde
palen, elektrische afrastering.

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

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

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

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

Kijk ook op www.glasgarage.nl

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

www.ryans.nl

Rijksweg 85, tel. 0314 383302

Met ons 
assortiment 

tegels, vloeren 
wij iedereen.

RIJWIELEN • BROMFIETSEN ACCESSOIRES
ELECTRISCHE FIETSEN HENGELO GLD.

Fietsen met trapondersteuning
Sparta • Batavus • Koga Miyata • Giant

Diverse modellen uit voorraad leverbaar!

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

Kieftendorp 11 • 7255 MG Hengelo Gld. • Tel.: 0575-467278 • www.slotboomtweewielers.nl

Maak nu uw afspraak voor de 
Winterbeurt van uw grasmaaimachine. 

GRATIS HALEN EN BRENGEN

Ruurloseweg 65c - Vorden • Tel.: (0575) 55 20 80 • Mobiel: (06) 51 631 878

www.bulten-techniek.nl

v.o.f.

C.J.V. “Jong Hengelo”
Club begint weer op 22 september 2008!

Ben jij (een beetje) creatief en tussen de 

7 en 12 jaar? Kom dan gezellig met

anderen: knutselen, toneelspelen, zingen,

of heb je zelf een leuk idee? 

Wanneer en waar? 

Maandags van 18.45-20.00 uur 

in Ons Huis, Hengelo (Gld).

Voor meer informatie: 

Henny Peelen-Wenneke (0575) 46 27 99 

Karin Schuerink-Havinga (0575) 46 46 18

Of kom gewoon eens langs!

P.S. Wij zoeken ook nog (assistent)leiding.



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

BASISCURSUS NORDIC WALKING
De Basiscursussen zijn op maandag-
middag 14.00 uur , woensdagmorgen
10.00 uur. Andere dagen en tijden op
aanvraag. De Basiscursus is bedoeld
voor de beginnende Nordic Walker en
bestaat uit 6 lessen van 1 1/2 uur. In de-
ze lessen wordt u de techniek van Nor-
dic Walking geleerd met van video-
analyse. De poles krijgt u gedurende
alle lessen in bruikleen. U ontvangt
een certificaat van deelname na af-
loop van de Basis Cursus. 

EASY-CURSUS NORDIC WALKING
De Easy-cursus Nordic Walking is op

vrijdagmiddag 14.00 uur. Deze cursus
bestaat uit 10 lessen van 1 uur. Deze
cursus is bedoeld voor mensen met
een fysieke beperking, zoals diabetes-,
hart- en borstkanker patiënten en ook
voor mensen met een nieuwe knie /
heup. Ook voor mensen met spierpro-
blemen is dit de meest geschikte cur-
sus. Mensen met ernstige fysieke be-
perkingen en /of handicaps adviseren
wij om eerst met hun behandelende
arts of fysiotherapeut te overleggen,
zodat wij op de juiste wijze worden
gelnformeerd over uw beperking. Het
tempo wordt volledig aangepast aan
de fysieke mogelijkheden van de cur-

sisten. Het doel hierbij is hoofdzake-
lijk om deze mensen zo lang en zoveel
mogelijk mobiel te houden d.m.v. Nor-
dic Walking. De techniek is daaraan
ondergeschikt. Indien nodig wordt fy-
siotherapeutische begeleiding toege-
voegd.

CURSUS NORDIC WALKING VOOR
GEVORDERDEN
Na de Basiscursus kunt u deelnemen
aan de Cursus Nordic Walking voor
Gevorderden. Daarin wordt de Nordic
Walking techniek verfijnd met video-
analyse in elke les en u krijgt een les
theorie over Nordic Walking alsmede
over de relatie tussen sport en voe-
ding. Deze cursus bestaat uit 4 lessen
van 2 uur.

INSTRUCTEUR NORDIC WALKING
C.Q WANDELBEGELEIDER
Door de speciale aandacht in deze op-
leiding voor de relatie tussen Sport &
Voeding onderscheidt zich onze In-
structeursopleiding juist van andere !
Na het volgen van deze opleiding kunt
u zelfstandig les geven en of groepen
begeleiden met Nordic Walking en/of
Sportief Wandelen. Deze opleiding
duurt in totaal 4 dagen en bestaat uit
een praktisch en een theoretisch ge-
deelte. In het theoretische gedeelte
worden lessen anatomie, fysiologie,
basiskennis voedingsleer, didactiek,
communicatie, marketing e.d. gege-
ven. Deze opleiding wordt afgesloten
met een theoretisch en een praktisch
examen. Hierna is het mogelijk om de
opleiding Voedingsadviseur te volgen,
zodat u mensen tevens kunt begelei-
den en adviseren over voeding. 

SPORT / WANDEL VERENIGINGEN
Voor verenigingen en groepen hebben
wij speciale cursussen. Bel of mail ons
voor informatie: Telefoon: 0575 - 46 36
03, website: www.vitalnowa.nl

Nordic Walking & Sportief Wandelen

Waardoor onderscheidt Vitalnowa
zich ?

Zij willen ervoor zorgen dat mensen die niet fit zijn of een (fysieke) beper-
king hebben, zich gezonder  en vitaler gaan voelen. In hun cursussen
wordt uiteraard veel aandacht besteed aan de juiste Nordic Walking tech-
niek, omdat alleen met de juiste techniek fysieke problemen zijn te voor-
komen of te beperken. In alle cursussen wordt aandacht besteed aan de
oorzaak of de reden waarom men zich niet fit voelt. In september start Vi-
talnowa in Hengelo weer met de nieuwe cursussen.

Voor de Award van Stopondersteuner
van het jaar komen alle professionele
hulpverleners in aanmerking die op

een bijzondere manier rokers hebben
geholpen bij hun stoppogingen. Dat
kunnen zijn: de huisarts, de apothe-

ker, de stoppen-met-rokentrainer, de
telefonische coach, de doktersassis-
tent, de verpleegkundige, de gedragst-
herapeut, de acupuncturist enzovoort.

De jury van Stivoro ontving een over-
weldigende hoeveelheid nominaties
voor de heer Vloet. Hieruit kwam voor-
al naar voren dat hij een man is die vol
enthousiasme en met heel veel men-
selijkheid en humor iedereen op een
persoonlijke manier helpt en vooral
motiveert. Zonder dwang en met to-
meloze energie staat hij altijd klaar
om iemand door een moeilijk mo-
ment heen te helpen. 

The European Smoke Free Award is in
het leven geroepen door het European
Network of Quitlines (ENQ). Dit is een
samenwerking van landelijke organi-
saties voor tabakspreventie en stopon-
dersteuning. Deze Award bestaat in
Engeland al geruime tijd en wordt dit
jaar in Nederland voor het eerst uitge-
reikt, tegelijk met een Award voor
'stopper van het jaar' en 'beleidsmaker
van het jaar'. Op 16 september komt
een delegatie van Stivoro naar eraCare
in Malden om de heer Vloet de Award
te overhandigen.  

Dit jaar wordt er voor het eerst ook
een Europese winnaar gekozen. Deze
winnaar zal bekend worden gemaakt
tijdens de uitreiking op 29 september
in Amsterdam, waarvoor de finalisten
van alle twaalf deelnemende landen
zijn uitgenodigd.

Meer informatie kunt u vinden op
www.eracare.nl of www.stivoro.nl

Arno Vloet gekozen tot beste 
stopondersteuner van 2008
Gelderse praktijk wint prestigieuze prijs van Stivoro

Arno Vloet is door Stivoro gekozen tot beste stopondersteuner van Neder-
land. Hij runt in het Gelderse Malden samen met zijn vrouw al bijna vijf
jaar de praktijk eraCare en heeft zich als natuurgeneeskundig therapeut
gespecialiseerd in het stoppen met roken.

In heel Nederland gaan ruim 75.000
vrijwilligers van de Nierstichting van
14 tot en met 20 september van deur
tot deur tijdens de Nationale Collecte-
week. De Nierstichting bestaat 40 jaar
en grijpt dit jubileumjaar aan om ex-
tra geld in te zamelen voor het realise-
ren van doorbraken in het voorkómen
en de behandeling van nierziekten.
Met dat doel voor ogen zetten enthou-
siaste collectanten alles op alles om zo
veel mogelijk geld voor de Nierstich-
ting op te halen. 

De Nierstichting bestaat dit jaar 40
jaar. Een periode waarin zij zich onver-
moeibaar heeft ingezet voor een bete-
re kwaliteit van leven voor nierpatiën-
ten. Nierfalen is een sluipend en on-
omkeerbaar ziekteproces en een medi-
cijn tegen nierziekten bestaat niet.
Voor nierpatiënten met ernstig nier-
functieverlies bestaan op dit moment
slechts weinig opties: dialyse, nier-
transplantatie of de dood. "Dat klinkt
misschien hard, maar helaas is dit wel
de harde realiteit", zegt Paul Beerkens,
algemeen directeur van de Nierstich-
ting. "Dialyse is een levensreddende
behandeling, maar erg zwaar en in-
grijpend. Eigenlijk is dialyse geen le-
ven, maar óverleven. Een niertrans-
plantatie lijkt dan ook de beste oplos-
sing, maar er is nog steeds sprake van
een groot tekort aan orgaandonoren.
Bovendien is de verwachting dat het
aantal nierpatiënten sterk zal stijgen.
Daarom willen we in de komende ja-
ren krachtige stappen voorwaarts zet-
ten en doorbraken realiseren in de
strijd tegen nierziekten."

DOORBRAKEN
Zo spant de Nierstichting zich meer
dan ooit in voor een structurele oplos-
sing voor het grote tekort aan donor-
nieren en staat ook de vroegtijdige op-
sporing van nierziekten hoog op de
agenda. Bovendien wil de Nierstich-
ting dat getransplanteerde nierpatiën-
ten binnen vijf jaar in aanmerking ko-
men voor celtherapie. Een therapie
die ervoor zorgt dat een donornier be-

ter én langer functioneert, zodat pa-
tiënten minder snel opnieuw een
transplantatie hoeven te ondergaan.
Verder steunt de Nierstichting onder-
zoek naar de ontwikkeling van de im-
planteerbare kunstnier met als doel
de kwaliteit van leven en de overle-
vingskansen van nierpatiënten struc-
tureel te verbeteren.

'ALVAST BEDANKT'
Tienduizenden Nederlanders hebben
nieren die niet goed functioneren.
Door een aangeboren afwijking, een
ontsteking of een nierbeschadiging. In
de campagne voor de Collecteweek
staan drie nierpatiënten centraal, die
als geen ander weten wat het betekent
om een nierziekte te hebben. Uit hun
verhalen - te lezen op de website van
de Nierstichting,
www.nierstichting.nl - blijkt welke im-
pact een nierziekte heeft, wat het bete-
kent te moeten wachten op een donor-
nier of er juist één te hebben. Zoals de
kleine Zoë. Als zij een half jaar is,
wordt nierkanker geconstateerd en
worden haar nieren verwijderd. Als
het meisje drie jaar wordt, krijgt zij
een nier van haar moeder Ariadne.
"Het was alsof ik haar voor de tweede
keer het leven gaf. Zoë is nu acht jaar
en ontwikkelt zich uitstekend. Ze kan
goed meekomen met leeftijdsgeno-
ten, heeft haar zwemdiploma gehaald
en zit op balletles!" In de collecteweek-
campagne bedanken Zoë en de andere
nierpatiënten de mensen alvast voor
hun gift én de vrijwilligers die na-
mens de Nierstichting collecteren.

COLLECTANTEN GEZOCHT
De Nierstichting roept iedereen op
zich via www.nierstichting.nl als col-
lectant aan te melden en in de derde
week van september met een collecte-
bus van deur tot deur te gaan: alleen,
met een vriend, vriendin of familielid.
"Door een aantal uur vrije tijd op te of-
feren, leveren collectanten een onbe-
taalbare bijdrage aan het werk van de
Nierstichting."

Voor meer informatie kunt u de websi-
te van de Nierstichting raadplegen:
www.nierstichting.nl

Nationale Collecteweek
Nierstichting van 14 tot en
met 20 september
Collectanten zamelen geld in voor
doorbraken in de strijd tegen nier-
ziekten

In september start atelier Zepp Gerrit-
sen weer met cursussen! Beeldhou-
wen, boetseren, schilderen/tekenen
(ook experimenteel en/of intultief),
aquarelleren en workshops. Er is heel

veel mogelijk. Ook een combinatie tus-
sen de verschillende cursussen is een
optie. Informeer naar de mogelijkhe-
den. Voor plaats reageer snel! Zepp
Gerritsen Rijksweg 25 6996 AA
Drempt E-mail: fransgerritsen@zepp-
gerritsen.nl 06 - 13 57 24 76 0313 - 47
26 01

Beeldhouwen/schilderen in
Drempt
Heeft u zin om na de vakantie weer
met iets nieuws te beginnen?

HALLE - Denkt u nog steeds dat
stoppen met roken onmogelijk
is? Of bent u bang voor ont-
wenningsverschijnselen, een
slecht humeur of overgewicht?
Dankzij de gecombineerde met-
hode van eraCare is die angst
ongegrond. Ook als u al diverse
pogingen hebt ondernomen,
kan eraCare u helpen.

Om de lichamelijke verslaving aan
te pakken wordt er gewerkt met
Auriculo therapie (ook wel westerse
oor-acupunctuur genoemd). Door
middel van een effectieve op NLP
gebaseerde training en een boekje
wordt u geleerd de geestelijke
afhankelijkheid te bestrijden. 

Tijdens de tweede behandeling
(een week later)  wordt er tevens

aandacht besteed aan het voorko-
men van overgewicht. eraCare is zo
overtuigd van de werking van haar
behandelmethode dat zij maar
liefst levenslange garantie geeft.
Mocht u binnen zes maanden toch
weer gaan roken, dan kunt u zo
vaak terugkomen als nodig is. Na
deze zes maanden betaalt u slechts
voor de consultkosten. 
De behandelingen worden door de
meeste zorgverzekeraars (deels) ver-
goed. 

Op zaterdag 27 september geeft
eraCare behandelingen in Zaal
Lovink in Halle. (uitsluitend op
afspraak)

Voor meer informatie kunt u 24 uur per
dag bellen naar: 024 - 388 04 57 of kijk
op www.eraCare.nl

- Advertorial -

Rokers opgelet !!!!!
Beste stopondersteuner van Nederland weer bij u in de buurt
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Bij de keuring van het Friesche Paard
was de aanvoer goed. Volgens Harrie
Draaijer, stamboekinspecteur van het
KFPS, merk je in het algemeen wel, dat
het hele jaar minder paarden gekeurd
zijn dan in voorgaande jaren. “We krij-
gen de situatie als een aantal jaren ge-
leden dat hengsten minder gaan dek-
ken. Nu heb je ook minder 3-jarigen
en er waren ook minder paarden te
keuren dan andere jaren”. 

Draaijer vond de algemene indruk
over de kwaliteit in Hengelo redelijk
en stabiel. Volgens de stamboekinspec-
teur heeft dit te maken met het feit
dat het een na-keuring is. De ‘betere’
keuringen vinden in de zomer plaats.
Met de herfst willen mensen toch nog
even hun paarden laten keuren. Soms
is er dan toch nog een uitschieter bij.
“In Hengelo was dit ook het geval met

een paard die een 1e premie kreeg.
Een aantal andere paarden kregen een
2e premie, maar de meeste zijn toch
met een stamboekpremie naar huis
gegaan en een aantal 3e premies”,
zegt Draaijer. 

Er werd gekeurd in twaalf rubrieken.
Zes veulen rubrieken en zes stamboe-
kopnamen rubrieken. Bij de keuring
van de veulenrubrieken was de kwali-
teit redelijk. Bij de hengstveulens wa-
ren vier 1e premies en een groot aan-
tal 2e premies. De keuring van het
Friesche Paard werd voor de elfde keer
gehouden in Hengelo. Draaijer vindt
het een mooie accommodatie. “Wat
dat betreft komen we hier graag en
het is altijd prima georganiseerd sa-
men met de Hengelose Marktvereni-
ging”. 

DE DAG VAN DE DARTMOOR
De vereniging van Het Nederlands
Dartmoor Ponystamboek had een vol
programma. De Dartmoor is een veel-
zijdige pony en dat werd volop in al
haar facetten gepresenteerd. Naast de
keuringen in de diverse rubrieken
werden er allerlei demonstraties gege-
ven. Daarmee werd aangetoond hoe
kindvriendelijk en veelzijdig de kleine
pony is. Er was een demonstratie van
de veulen- en jeugdkampioenen, lea-
ding rein, een show van verkleedde
kinderen op de pony, een kür op mu-
ziek en verder werd er ook onder meer
aangespannen gereden. 

Arjan Bakker, vice-voorzitter van het
Dartmoor ponystamboek, was na af-
loop tevreden. “Het is allemaal goed
verlopen. Er was een goede aanvoer
(58 stuks) van hoge kwaliteit”. Vooral
in de breedte neemt de kwaliteit toe,
maar ook in de gebruiksrubrieken
had Bakker geconstateerd.

Keuringen van het grote Friesche
paard en de kleine Dartmoor pony

Het evenemententerrein De Hietmaat was zaterdag 6 september druk be-
zet met paarden en pony’s. Op het terrein aan de Zelhemseweg in Henge-
lo werd de Dag van het Nederlands Dartmoor Pony Stamboek gehouden
en de Premiekeuring van Het Friesche Paard. Het was een mooi contrast
van grote Friesche paarden en de kleine Dartmoor pony.

De premiekeuring van het Friesche paard.

Toch kunnen ouders er veel invloed
op uit oefenen. Marga Jansen geeft
een workshop met als titel ‘Werken
aan Liefde’. In eerste instantie is die
bedoeld voor doorsnee stellen om hun
relatie nog interessanter te maken.
Het blijkt dat wanneer vader en moe-
der een intensere, leukere relatie heb-
ben dit zijn onmiskenbare uitstraling
heeft op de kinderen. Het effect is
merkbaar op zowel de band met de
kinderen als de band die ze onderling
hebben.
Marga vertelt dat dit bekend is vanuit

de relatietherapie, ook wel systeem-
therapie genoemd. Zij heeft dit fre-
quent meegemaakt als relatiethera-
peut. Als ouders weet je het soms niet
meer: hoe komt het dat dit ene kind
zo tegendraads is, wanneer is dat be-
gonnen? Belangrijker is hoe ermee om
te gaan, want doorgaans wordt het hu-
welijk er niet beter van.
Marga laat ook de andere kant zien in
de workshop: kinderen kunnen signa-
len van stress feilloos oppikken en
erop reageren, net wanneer je dat niet
kunt hebben. Het mooie is, dat hier

wel degelijk wat aan te doen is. Door te
werken aan je eigen relatie, hierop te
focussen, werk je eigenlijk ook aan het
welbevinden van je gezin.
Marga geeft in drie avonden een on-
derhoudende minicursus, met op-
drachten voor thuis. Ze legt uit: “Op
deze avonden, waar ook veel gelachen
wordt, krijgen mensen dus informatie
over hoe hun relatie op te fleuren.
Maar ook krijg je er handige tips over
de communicatie met je peuter, puber
of ander kindersoort. Trouwens, deze
workshop mag ook door stellen met
perfecte kinderen gevolgd worden…”
Data: 22 september, 7 en 22 oktober
2008. Voor nadere info en opgave
M.M.Jansen, telefoon (0575) 441569,
email mmjansen@hccnet.nl.

Kinderen, lastig?
Zeker, kinderen kunnen lastig zijn en met heel duidelijk aanwijsbare re-
denen. Maar vaak ook niet. Bovendien: is niet bijna elk kind weleens ver-
velend? Natuurlijk zijn de meeste kinderen maar een bepaalde periode
moeilijk te hanteren, is het gros lief en kunnen ouders daar veel plezier
aan beleven.

In september start atelier Zepp Gerrit-
sen weer met cursussen! Beeldhou-
wen, boetseren, schilderen/tekenen

(ook experimenteel en/of intultief),
aquarelleren en workshops. Er is heel
veel mogelijk. Ook een combinatie tus-
sen de verschillende cursussen is een
optie. Informeer naar de mogelijkhe-
den. Voor plaats reageer snel! Zepp

Gerritsen Rijksweg 25 6996 AA
Drempt E-mail: fransgerritsen@zepp-
gerritsen.nl 06 - 13 57 24 76 0313 - 47
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Beeldhouwen/schilderen in Drempt
Heeft u zin om na de vakantie weer
met iets nieuws te beginnen?

Na ontvangst door mantelzorgconsu-
lent Karin Hogevonder werd een inlei-
ding verzorgd door Martin Reijntjes.
Hij is CVA-consulent in de regio Doe-
tinchem en Bronckhorst. De term CVA
is de medische term voor een beroerte
ofwel: een ongeluk in de bloedvaten
van de hersenen. 

Martin vertelde over zijn werk waarbij
hij mensen die een beroerte hebben
gehad bezoekt in het ziekenhuis of als
ze net thuis zijn. Hij helpt de patiën-
ten bij het omgaan met en het verwer-
ken van de gevolgen van een beroerte.
Vermoeidheid en depressieve gevoe-
lens komen regelmatig voor. Sommige
aanwezigen vonden veel herkenning
in zijn verhaal en kregen de ruimte
om ook hun eigen ervaringen te ver-
tellen en uit te wisselen met anderen.

Karin Hogevonder zorgde dat ieder-
een gelegenheid kreeg zijn of haar ver-
haal te vertellen. 

Op 14 oktober is er weer een activiteit
voor mantelzorgers. Dan wordt geza-
menlijk een bezoek gebracht aan Ser-
vicehuis Vorden. Hier kunt u allerlei
hulpmiddelen uitproberen die het
thuis wonen langer mogelijk maken.
De middelen zijn in een herkenbare
woonomgeving opgesteld en kunnen
uitgeprobeerd worden. Hierbij kunt u
denken aan zaken als een traplift, toi-
letsteun of artikelen voor blinden en
slechtzienden en dergelijke. 

Ook diegenen waar mantelzorgers
voor zorgen worden uitgenodigd om
mee te komen. Voor dit bezoek is opga-
ve wenselijk. Iedereen die zorgt voor
iemand in zijn of haar omgeving is
mantelzorger en daarom van harte
welkom. Voor informatie of opgave
kunt u contact opnemen met de VIT
Oost-Gelderland, op werkdagen be-
reikbaar via 0573-438400 of kijk op de
website www.vitoostgelderland.nl

Mantelzorgsalon
Bronckhorst alweer gestart
In Partycentrum Langeler in Hen-
gelo, waar de Mantelzorgsalon
Bronckhorst is gevestigd, kwamen
de mantelzorgers op dinsdag 9 sep-
tember weer voor het eerst bij el-
kaar na de vakantieperiode.

Tevens werd er door de leden van de
Zevensteen gestreden om de clubkam-
pioenschappen. In de dressuur ging
de overwinning overtuigend naar Vi-
veke Meutstege met Veronique die in
de groen dressuur 195 punten bij el-
kaar verzamelde en daarmee verras-
send het clubkampioenschap dres-
suur won. Spring- en algemeen kampi-
oen werd Daniëlle van Enck met Win-
nie. 

Voor de beste paarden- en ponycombi-
natie waren er twee dekens beschik-

baar gesteld door kippenbroeierij Ver-
beek en Nagelstudio Direct Effect.
Naast deze gezellige wedstrijd was er
tevens een tweedehands winkeltje
waarin diverse paardenspulletjes te
verkrijgen waren waarvan de op-
brengst ten goede komt van de club. 

De groen dressuur werd drukbezet
door de jongste leden van de Zeven-
steen en behaalden allen mooie pun-
ten. Uitslag groen dressuur: 1. Viveke
Meutstege, Veronique, (195 ptn). 2. Lu-
ke Willemsen, Madonna, (191 ptn). 3.
Sophie Broekers, Lady en Eileen Bak-
ker, Yesta (190 ptn). 5. Amber Kreitz,
Masscha (189 ptn). 6. Tess Masselink,
Bonnie (188 ptn). 7. Maartje Kreijtz,
Masscha (180 ptn). Voor alle uitslagen
en meer informatie over de vereni-
ging: www.psvdezevensteen.web-
log.nl

Viveke Meutstege

Clubkampioen Dressuur PSV
de Zevensteen
De jaarlijkse onderlinge wedstrijd
van PSV Zevensteen werd 7 septem-
ber gehouden. Door leden van de
PSV de Zevensteen, PC de Hessen-
ruiters, PSV Doornslagruiters en
PSV Bronckhorst werd gestreden
om de eerste plaatsen.

Tijdens de ontspannen fietstocht krij-
gen de deelnemers (vrijwillig) een op-
dracht mee. Als zij die opdracht goed
volbrengen maken ze kans op één van

de 11 robuuste Rabo Cruisers. Uiter-
aard is er ook aan de inwendige mens
gedacht. Tijdens de rit is er een aantal
stops gepland, waar de fietsers wor-
den getrakteerd op diverse versnape-
ringen. Het enige dat aan het toeval
wordt overgelaten is het weer. 

MEEFIETSEN?
Dat kan! Iedereen is welkom. Aanmel-
den kan met een inschrijfformulier op
één van de kantoren of op de website
van Rabobank Graafschap-Noord:
www.rabobank.nl/graafschap-noord.

Herfsttinten fietstocht
Rabobank

Op 28 september 2008 organiseert
Rabobank Graafschap-Noord een
fietstocht van circa 35 kilometer
door het prachtige gebied tussen
Vorden en Gorssel. Iedereen kan
meefietsen, klant of geen klant van
de bank. Opstappen kan tussen
10.00 en 12.00 uur op de vestigin-
gen van de Rabobank in Vorden,
Warnsveld en Gorssel.

Er waren 129 duiven in concours. Dit
was tevens de laatste vlucht van dit sei-
zoen. De eerste duif werd geconsta-
teerd door A. Kamperman. Deze duif

haalde een snelheid van ruim 66 km
per uur, met kopwind.
UITSLAG:
1. A. Kamperman
2. G. Kempers
3. G. Duitshof
4. R. Koers
5. G. Hendriks
UITSLAG JEUGD:
1. Ellen van Melis
2. Kelly Bergervoet

Postduivenvereniging Steeds
Sneller

De duiven zouden zaterdag gelost
worden maar het weer liet dat niet
toe, dus werden ze zondagmorgen
om 09.45 uur gelost in Pomme-
roeul (250 km) met een stevige
NoordOostenwind Kracht 3.
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Halverwege is er een pauze gepland.
De routebeschrijving wordt ook in
GPS aangeboden n.l. Garmin Zumo
versie 9. Inschrijven 's morgens in de

molen, gelegen aan circuit "De Varssel-
ring", Varsselseweg 34 te Hengelo Gel-
derland. Telefoon: 0575-467350  (al-
leen op zondag 21 september). Bij in-
schrijving gratis consumptie, na af-
loop is de bar open voor een hapje
en/of een drankje.
Informatie: P. Bunkers tel. 06-
45456331 of kijk op www.hamove.nl.
Er is een beker beschikbaar gesteld
voor de club met de meeste deelne-
mers/sters.

Hamove touring
Op zondag 21 september organi-
seert H.A.M.O.V.E. touring de jaar-
lijkse herfstrit. Deze toerrit voor
motoren heeft een lengte van ± 200
km en voert over mooie toeristi-
sche wegen door de Achterhoek en
Veluwe.

Het onderwerp over "Geheugenverlies
of beginnende Dementie" zal worden

ingeleid door de heren Johan Bobbink
(secretaris) en Gerben Sterringa (voor-
malig huisarts te Vorden). Dit belang-
rijke onderwerp zal voor de oudere
doelgroep van groot belang zijn. 

Het komt vaak voor als je het (even)
niet meer weet. Komt daarom allen
deze bijeenkomst bijwonen!

Ouderdomsvergeetachtigheid
De eerste vergadering na de vakan-
tieperiode op 25 september as. om
14.30 uur in het Stampertje (Dorps-
centrum) te Vorden zal  in het te-
ken staan van "Ouderdomsvergeet-
achtigheid".

Daar worden allerlei spullen  verkocht
en wafels gebakken ten bate van het
koor. In 2009 bestaat het koor 90 jaar
en dat wil het koor niet ongemerkt

voorbij laten gaan. Hoe meer geld be-
schikbaar is voor het lustrumjaar, des
te grootser zal de viering van dit lus-
trum zijn. Onder meer zal dat tot ui-
ting komen in de keuze van de uit te
voeren muziekstukken in 2009. 

Nadere informatie over het lustrum-
concert op 7 juni 2009 volgt in het
najaar.

Zomermarkt in Bronkhorst
Op zaterdagmiddag 20 september
a.s. is er in Bronkhorst bij de kapel
een zomermarkt, georganiseerd
door het koor Cappella Bronck-
horst (voorheen Sanclust).

Van woensdag 17 tot en met maandag
22 september kan er weer oud papier
in de container worden gedeponeerd
die dan bij school staat. 

De container voor oud ijzer staat per-
manent in het weiland van de fam.
Bretveld aan de Boskapelweg.

Oud papier Basisschool Veldhoek

De wedstrijd leverde talloze inzendin-
gen op. Uiteindelijk werden tien inge-
kleurde tekeningen beloond met een
toegangskaart voor vier personen. De
inzending van Floor was volgens de ju-

ry duidelijk de beste. Daarom kwam
hij onlangs naar Slagharen om de
hoofdprijs, een westernkostuum, in
ontvangst te nemen en de nieuwste at-
tracties te zien.

Winnaar komt naar Slagharen

Floor Goorden heeft een bezoek aan Attractiepark Slagharen gebracht.
Hij won eerder dit jaar een kleurwedstrijd die werd gehouden door Week-
blad Contact en Attractiepark Slagharen.

Floor met familie in de Ripsaw Falls

De eerste partij werd binnen 20 secon-
den beslist tegen de Azerbeidjaan Hu-
seynova. De tweede partij was tegen de
Franse Louchez hier scoorde ze met
nog 47 seconden op de klok de partij
in haar voordeel. De derde partij was
ze goed op dreef binnen 40 seconden
scoorde ze tegen de Oekrainse Diden-
ko wederom een Ippon.

De halve finale tegen de Deense Moel-
lerskov had Antoinette meer tijd no-
dig, beide judoka's kennen elkaar
door en door. 1minuut voor tijd scoor-
de Antoinette een Ippon .
In de finale stond ze tegenover de Hon-
gaarse Gaspar voor het eerst kreeg ze
een klein punt tegen om direct daarna
zelf een Ippon te scoren! Een bijzonder
mooie  en welverdiende prijs aan het
einde van haar junioren periode.

Als afsluiting mag ze over een paar we-
ken afreizen met haar centrale coach
en trainer Leo Buitink naar Thailand.
Daar gaat ze strijden om de wereldti-
tel en wellicht kan ze de topprestatie
die ze dit weekend neerzette wel door-
trekken naar het W.K.

Antoinette Hennink pakt Europees
goud in Polen!

Antoinette Hennink uit Geesteren gld deed afgelopen weekend voor de
derde keer mee aan het E.K. ditmaal in Warschau. De eerste keer pakte ze
de 5e plaats, vorig jaar in 2007 werd het brons en nu wist ze de Europese
gouden plak te veroveren! Alle partijen wist Antoinette te beslissen met
Ippon.

Sinds 1 juli 2008 zijn de horeca, sport en
de kunst- en cultuursector rookvrij en
mag er niet meer gerookt worden in bij-
voorbeeld café, sportkantine en theater.
Ongetwijfeld heeft u dat al gemerkt.
Misschien zijn de nieuwe regels u al
duidelijk, maar misschien heeft u nog
vragen.

Waarom rookvrij?
Tabaksrook is schadelijk
voor de gezondheid. Niet
alleen voor de roker zelf,
maar ook voor anderen in
de omgeving. Om mensen
te beschermen tegen
meeroken, zijn overheids-
gebouwen, scholen en
ziekenhuizen al sinds 1990

rookvrij. Sinds 1 januari 2004 geldt dit ook voor
werkplekken en het openbaar vervoer. Aan de
uitzondering die toen is gemaakt voor de horeca
en podia is op 1 juli een einde gekomen. Want
ook werknemers in de horeca verdienen bescher-
ming tegen tabaksrook.

Waar mag u niet meer roken …..
Sinds 1 juli mag u daarom niet meer roken in
cafés, restaurants, discotheken en bars. Maar ook
niet in foyers van schouwburgen en bioscopen,
sportkantines, museumrestaurants, overdekte
winkelcentra, evenementenhallen, congrescentra
en luchthavens. Het rookverbod geldt altijd!
Dus ook als niemand bezwaar heeft tegen het

opsteken van een sigaret of als het personeel zelf
rookt. Eigenlijk mag u nergens meer roken waar
andere mensen werken!

….. en waar nog wel
Wilt u (toch) roken dan
kunt u terecht in een spe-
ciale afsluitbare rook-
ruimte. In zo’n ruimte
mag niet worden bediend.
Niet overal is een rook-
ruimte. U kunt wel altijd
buiten roken. Op overdekte terrassen mag u
roken als één zijde van het terras volledig open

is. Twijfelt u of u een
sigaret mag opsteken,
vraag het dan aan het
personeel.

Meer weten …..?
Kijk op www.horecarookvrij.nl.
Of bel met Postbus 51: 0800-8051
(werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Ondernemers kunnen terecht bij het
Informatiepunt Roken en de Wet: 0900-8380
(10ct/min) op werkdagen van 09.00 tot 17.00
uur.

Een opgerookte sigarettenpeuk hoort in de
asbak. Dat lijkt nogal logisch als u thuis rookt,
maar op straat denken rokers daar nogal eens
anders over. Kijk maar eens naar al die peuken
bij de ingang van het winkelcentrum, bij de
voordeur van de schouwburg, voor het kantoor
en natuurlijk op de stoep van het café. Te vaak
gooien rokers hun peuken gewoon op straat,
zonder te letten op de schadelijke gevolgen. En
daar kunt u als roker iets aan doen.

Peuken schadelijk?
Vooral filters zijn schadelijk voor het milieu,
omdat ze slecht afbreekbaar zijn. Het duurt
wel 3 jaar voordat een filter uit het milieu is
verdwenen. Bij het roken neemt het filter veel
schadelijke stoffen op. Als het filter vergaat,
komen deze stoffen vrij, met als gevolg een
negatief effect op water en grond.

Die ene peuk?
Op dit moment zijn er voor Nederland nog
maar weinig harde cijfers bekend. Maar als we
afgaan op de aantallen peuken in Engeland en
Australië, dan hebben we het al gauw over

miljoenen peuken die ook in Nederland op
straat liggen. En iedere dag komen daar vele
100.000en peuken bij! Terwijl het eigenlijk heel
eenvoudig anders kan: gooi die peuk gewoon in
de asbak!

Lastig op te ruimen …..
Peuken komen vaak tussen de stoeptegels te
liggen. Of ze worden neerge-
gooid bij putdeksels, rondom
bomen, in bloemperkjes, enz. In
alle gevallen is het opruimen van
sigarettenpeuken lastig. Met een
bezem zijn ze niet weg te vegen
en ook met een prikstok of knij-
per is dat erg lastig. En zeker niet
als het om miljoenen stuks gaat.

….. peuken en zwerfafval?
Zwerfafval, daar storen we ons
allemaal aan. Maar heel weinig
rokers realiseren zich dat ook
peuken tot het zwerfafval beho-
ren. U als roker kunt dus zelf iets
doen aan het terugbrengen van

de hoeveelheid zwerfafval in Nederland.
Met hetzelfde gemak gaat de peuk in de asbak.
Want waarom zou u uw peuk aan de rest van
Nederland kado doen?

Meer weten …..?
Kijk op www.nederlandschoon.nl of mail naar
info@nederlandschoon.nl.

En natuurlijk gaat de peuk, ook buiten in de asbak!
Patatbakje, kauwgom en peuken, allemaal zwerfafval!

SINDS 1 JULI IS OOK
DE SPORTKANTINE

ROOKVRIJ

SINDS 1 JULI IS OOK
DE BIOSCOOP

ROOKVRIJ

1. Geldt er ook een rookverbod als het
personeel zelf rookt?
Ja, het rookverbod geldt altijd. Het maakt niet
uit of de horeca-eigenaar en zijn medewerkers
roken of als niet-rokers aangeven geen
bezwaar te maken tegen het opsteken van een
sigaret.

2. Mag er buiten de openingstijden wel
gerookt worden in horecagelegenheden?
Nee, ook buiten de officiële openingstijden
moeten horecagelegenheden rookvrij zijn.

3. Geldt het rookverbod ook voor een
besloten club of feest?
Ja, als een besloten club of feest plaatsvindt in
een horeca-inrichting, is roken alleen toege-
staan in een afsluitbare rookruimte of buiten.
Geeft u thuis een feestje, dan mag u zelf
bepalen of er gerookt wordt. In privé-ruimten
mag gerookt worden.

4. Is een rookruimte verplicht?
Nee, dat is niet verplicht. Een ondernemer kan
ervoor kiezen om zijn bedrijf geheel rookvrij
te houden.

Veelgestelde vragen

Sinds 1 juli is de horeca rookvrij
Waar gewerkt wordt, mag niet worden gerookt

SINDS 1 JULI IS OOK
HET THEATER

ROOKVRIJ



HENGELO

heeft het,

HENGELO

bruist !!

HENGELO

het Centrum van Bronckhorst

H e n g e l o  p r e s e n t e e r t :

“HENGELO PRESENTEERT” is een uitgave van de Hengelose Ondernemers Vereniging in samenwerking met plaatselijke verenigingen.

KOOPZONDAGKOOPZONDAG

Living Statues

Winkels open van

11.00 tot 17.00 uur

Elk halfuur optredens

van Living Statues:

- Hermines Verbeelding

bij Partycentrum

Langeler om 13.00 uur,

14.00 uur, 15.00 uur

en 16.00 uur.

- Kinderoptredens bij

Expert Arendsen om

12.30 uur, 13.30 uur,

14.30 uur en 15.30 uur.

- Roy de Brandweerman

- Nick en Demi

de Pannenkoekbakkers

ZONDAG 21 SEPTEMBER



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

Zondag 21 september komt nog een Neder-lands kampi-
oen, met broer en zus naar Hengelo toe. Het is namelijk zo
dat Roy in Arnhem Nederlands kampioen Living statue bij
de jeugd is geworden. Ieder jaar vindt in Arnhem de wed-
strijd van de Living statues plaats. Roy pakte de eerste
prijs en daarmee de titel.

Hopelijk wordt het in Hengelo ook weer een mooie fees-
telijke dag. Roy Kersten, de brandweerman, 13 jaar,
hobby's voetbal, is een aantal jaren geleden door de
onderwijzer van groep 7 gevraagd (met nog andere
leerlingen) om mee te doen aan een Living statue optre-
den. Dat leek hem wel leuk en zo is het begonnen. Roy
bleek talent te hebben en ging door met levend stand-
beeld staan. Het is nu zijn 3e jaar als living statue. Na
wielrenner en ijscoman beeld hij nu een brandweerman
uit.

Nick en Demi Kersten zijn ook aangestoken door het
virus en zijn dit jaar voor het eerst begonnen. Zij zijn
samen de pannenkoekenbakkers.

Nick is 11 jaar en houdt enorm van voetbal. Demi is 8
jaar en zit onder meer op handbal en streetdance.

De zondag 31-08-2008 in
Arnhem was echt super, alle
facetten voor een geslaagde
dag waren aanwezig. Het
was een mooie zonnige dag
met heel veel enthousiaste
bezoekers tijdens de
Worldstatues 2008.
Dat Hermine van der Burgt
tijdens deze dag behalve het
Nederlandskampioenschap
bij de professionals, ook nog
de publieksprijs mocht win-
nen, maakte het voor haar
een dag om niet meer te ver-
geten.

Zondag 21 september komt
zij naar Hengelo met haar
partner Andre. Bekijk ook
even de foto’s op haar site
www.livingstatues.eu als
voorproefje voor haar act op
de koopzondag in Hengelo
Gld.

WEBPAPER
De digitale krant!

www.contact.nl
voor onze weekbladen: 
Weekblad Contact
Weekblad Elna
De Groenlose Gids
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Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor

uit, er was zelfs niets eens ‘praat over’.

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

tijd in ‘betrekking’. Jan: ’Ik weet nog

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

Wanneer je 90 jaar bent en bovendien 60 jaar getrouwd, dan heb je veel te

vertellen. Zo ook Jan Wassink die vorige week 60 jaar met zijn Mies was ge-

trouwd. Een fraaie boog bij het zorgcentrum de Wehme en een bezoek van

burgemeester Henk Aalderink, maakte deze 20e juni voor Jan en Mies Was-

sink tot een gedenkwaardige dag. ‘Heel erg leuk dat de burgemeester

langs kwam, wij kregen ook nog een bloemstuk van hem cadeau, ik kon

erg goed met hem praten, best een aardige kerel’, zo zegt bruidegom Jan

terugkijkend. Na al die jaren lief en leed met elkaar te hebben gedeeld,

woont het echtpaar Wassink thans, (noodgedwongen) niet meer bij elkaar.

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

kaar: ‘dat was eens en nooit weer’, zo

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer
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GEZAMENLIJK 15X EXTRA IN

Ford Ka FUTURA II €

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer

Auto Zutphen-Lochem, De Stoven 5, Zutphen
*excl. opties en afleveringkosten
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P

€ 7
Nú uw discount 

voordeelprijs
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Colofon

Uitgave: Grafisch Bedrijf Weever

Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994

Lid NNP

Aanleveren advertenties

Nieuws tot maandag 12

Advertenties tot maand

Overname van adverte

en berichten is niet to

EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

L i c h t e n v o o r d e

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragende

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwol

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISAR

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

DDeeze week in de

A

mooier wonen,

begint met goede ideeën

Ontwerp & adviesbureau 

www.idbouwdiensten.nl  0543 479797

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

0544 - 373193, www.nijhofbanden.nlNijhof Banden V.O.F.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weever

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

Mevrouw Oolthuis is geboren en geto-

gen in Lichtenvoorde aan de

Boschlaan. Sinds zeven jaar woont zij

nu in Woon- en Zorgcentrum

Antoniushove en ze is nog heel goed

van geest. Op enkele lichamelijke

ongemakken na verkeert ze in goede

gezondheid. Ze heeft veel felicitaties

ontvangen, maar een paar waren heel

bijzonder, namelijk een felicitatie

namens Koningin Beatrix, een van de

Commissaris van de Koningin van de

provincie Gelderland en een van de

gemeente Oost Gelre, vertegenwoor-

digd door loco burgemeester Gerrits. 

De donderdagmorgen begon met een

mis in de kapel van het woon en zorg-

centrum. Ook kreeg ze een telefoontje

De jarige mevrouw Dina Oolthuis-Harbers, geflankeerd door twee van haar zussen. Links Doortje Willemsen-Harbers en rechts Dine

Spanjaard-Harbers.

Donderdag 21 juni 2007, op de langste dag van het jaar, vierde mevrouw Dina

Oolthuis haar honderdste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en

achterkleinkinderen. Ook waren er een aantal broers, zussen, schoonzussen

en zwagers aanwezig. Dinsdag 26 juni was er een feest voor de bewoners van

Antoniushove en andere genodigden.

van haar broer uit Canada en daar

heeft ze uitgebreid mee gesproken. 

’s Middags was de grote zaal van het

zorgcentrum geheel gevuld met alle-

maal familie. Bijna alle kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren waren aanwezig. In totaal waren

er die middag dan ook ruim honderd

naaste familieleden in de zaal te vin-

den. Er werd een erehaag gevormd

van erebogen die door de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen waren

gemaakt en de jarige vond het zo

prachtig dat ze zelfs tweemaal de

ronde maakte.  

Geen f

Bennink L

Grote

Nectarin

kilo

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.
Telefoon 0544-374495

voor al uw

SCHILDER-, GLAS- en

ONDERHOUDSWERK.

Op Zomermarkt 2007 valt veel te beleven

Inschrijvingen touwtrekken en echte kamelenrace begonnen

Verenigingen, sportclubs, families,

buurten, vriendengroepen en ‘kroeg-

tijgers’ worden opgeroepen hieraan

mee te doen en kunnen zich bij de

Zomermarkt commissie aanmelden.

De strijd van het touwtrekken wordt

onder auspiciën van de touwtrekver-

eniging uit Eibergen georganiseerd.

Ploegen van 7 tot maximaal 10 perso-

nen die hun krachten willen meten,

mogen dat zaterdag 7 juli doen op het

hete zand van de Molendijk in hartje

Lichtenvoorde. Voor de zondag kun-

nen duo’s zich inschrijven voor een

echte kamelenrace zoals die in

Australië en het Middenoosten wor-

den gehouden. Er is een parcours op

hetzelfde terrein uitgezet. Rijervaring

(paardensport) is niet nodig.

Inschrijfformulieren zijn tot donder-

Op de Zomermarkt op 7 en 8 juli valt veel te beleven en te doen. Behalve

de 100 marktkramen, een fikse dosis muziek op straat en gezellige terras-

sen heeft de een organisatie van het evenement een competitie touwtrek-

ken en een kamelenrace op touw gezet. Net als bij de echte wedstrijden

zijn er geldprijzen te verdienen.

dag 5 juli op te halen bij Bakkerij

Oude Wesselink, Drank en Spijslokaal

Markant of bij Modehuis Gijs en

Lidwien in Lichtenvoorde. 

Andere attracties op de Zomermarkt

in het weekend van 7 en 8 juli zijn:

abseilen vanaf de kerktoren

Bonifatius-kerk; demonstratie jump-

style; kinderrrommelmarkt; race- en

verkeers-circuit met modelauto’s op

de Var-kensmarkt; stuntwerk met

BMX-fietsen en ‘Change’, een andere

hairlook krijgen op een podium aan

de Molendijk.

Colofon
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers

Nieuwstad 17a - Postbus 55

7140 AB  Groenlo

Telefoon (0544) 46 18 28

Fax
(0544) 46 59 84

E-mail: info@groenlose

Rabobank: 32.34.44.008
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waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

ALARMNUMMER: PO

HUISAR

Opening nieuwe zaak op dinsdag 3 juli a.s. -

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

a
z
a
z

• sfeervol zalencentrum

• tennis- en squashbanen 

• subtropisch recreatiebad 

• wedstrijdbad • sauna

• bowlingbanen • pizzeria

• à-la-carte restaurant

• grill-restaurant 

Marveld heeft het!

Geen frats

Bennink Lich

Grote

Nectarine

kilo

Het nieuwe team van Bril-In-Mode Groenlo met van links naar rechts: Annie Baak, 

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.

Voor een on

vakantie

Ab

www.vakan

Te huur va

v.a. 50,-  euro

Tel. 0544 

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

GGrrooeennlloossee GGiiddss

AutoContact

Voor alle bouwwerken

Vrijblijvende prijsopgave

Den Sliem 35
info.gubouw@planet.nl

7141 JE  Groenlo

www.gubouw.nl

Tel.: 0544 - 371539

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

pand Beltrumsestraat 49 in Groen-

lo niet alleen een geheel nieuwe

optiekwinkel geopend, maar

maakt na een periode van bijna

dertig jaar de naam Nico Winkel

Optiek plaats voor Bril-In-Mode.

Na drie decennia vinden Nico Winkel

en zijn echtgenote Yvonne het tijd

geworden om een stapje terug te

doen. Dit stapje terug betekent niet

dat zij een punt zetten achter het in

hun ogen nog altijd boeiende vak van

opticien. Wel hebben de beide

Groenlose echtelieden besloten om

hun zaak in eigendom over te dragen

aan Bril-In-Mode uit Lochem en er zelf

op parttime basis in loondienst te blij-

ven werken. Na de start van Nico

Winkel Optiek in 1977 in Het

Heydenrijck, de verhuizing in 1984

naar het huidige luxueuze winkel-

pand, waarin een tweetal forse ver-

bouwingen plaatsvonden waarbij de

inrichting werd gemoderniseerd en

tevens de apparatuur, automatisering

en kennis naar het gewenste niveau

werden gekrikt, ondergaat de in

Groenlo erg populaire optiekzaak een

derde ingrijpende verandering.

Gezeten in de ontvangstruimte van

hun huidige zaak in de

Mattelierstraat vertelt Nico Winkel

uw verslaggever de toedracht tot dit

besluit.

“Een en ander is een vijftal jaren gele-

den in gang gezet toen het gemeente-

bestuur met een detailhandelvisie op

de proppen kwam voor het centrum

van Groenlo. Het belangrijkste uit-

gangspunt van deze visie was om een

clustering van winkels te bewerkstelli-

gen in de Beltrumsestraat. Vervolgens

ging alles in een stroomversnelling.

Dit laatste zeker toen er zich een pro-

jectontwikkelaar meldde voor ons

huidige pand. Het besluit om naar de

Beltrumsestraat te verkassen, was

toen snel genomen. Wanneer je daar-

bij tegelijkertijd de status van eigen-

aar wilt behouden, betekent dit dat je

zeker gelet op de forse nieuwe investe-

ringen nog jaren op dezelfde voet

moet doorgaan en dat is onder meer

zes dagen per week de nodige uren

maken. Met name dit laatste heeft ons

doen besluiten om voor de optie ver-

koop te gaan, maar dit dan wel onder

bepaalde voorwaarden. Zo vinden wij

dat het totale optiekgebeuren in

Groenlo op hetzelfde niveau geconti-

nueerd moet worden, zoals wij dat

altijd voor ogen hebben gehad en nog

hebben. Daarbij willen wij tevens, zij

het in mindere mate, onderdeel blij-

ven uitmaken van de nieuwe optiek-

zaak. Door de jaren heen is er name-

lijk een sterke band ontstaan tussen

enerzijds de klant en anderzijds ons

als ondernemer. En mede gelet op de

daaruit voortgekomen goede, eigen-

lijk onmisbare sociale contacten mag

dit maar niet zomaar een abrupt

einde krijgen. Derhalve zullen wij ook

straks in de nieuwe winkel in de

Beltrumsestraat er voor onze klanten

zijn.”

Het nieuwe team van Bril-In-Mode, dat

naast Nico en Yvonne Winkel ook zal

blijven bestaan uit medewerkster

Annie Baak, zal worden aangestuurd

door Tim van Harselaar, compagnon

voor Bril-In-Mode in Groenlo. Namens

de directie van Bril-In-Mode vertelt

Stèphanie van Wageningen uit Ruurlo

over de aanleiding om in Groenlo aan

de slag te gaan, alsmede over het con-

cept van het bedrijf.

“Toen ik circa drie jaar geleden voor

de eerste maal met Nico Winkel in

gesprek raakte, overheerste bij mij

direct een goed gevoel. Duidelijk is dat

Nico Winkel Optiek mede dankzij de

misschien wel belangrijkste zakelijke

aspecten als mode, kwaliteit en ser-

vice een begrip is in Groenlo en omge-

ving. En wanneer je dat beeld aan-

treft, wordt de drang tot overname

van een dergelijk zaak alleen maar

groter. Wij willen hier in Groenlo een

onderneming neerzetten, die de

bedrijfssfeer van Nico Winkel Optiek

blijft uitademen en die tegelijkertijd

voor een aantal vernieuwingen zorgt,

die de klant zullen aanspreken. Zo

willen wij naast de exclusieve mode-

merken een huismerkcollectie intro-

duceren, waardoor er voor een zeer

gering bedrag toch al een leuke bril

met glazen op maat kan worden aan-

geschaft. Dit voordeel kunnen wij de

klant bieden door grootschalig in te

kopen.”

Samen met haar echtgenoot heeft

Stèphanie van Wageningen in de

optiekwereld zakelijk reeds op brede

schaal aan de weg getimmerd. Na in

1999 als zelfstandig opticien een start

te hebben gemaakt in Enschede, zijn

er in den lande reeds een aantal win-

kels geopend. Niet te verwarren met

de in Winterswijk aanwezige zaak Bril

in, geniet de nu dichtstbijzijnde en in

Lochem gevestigde zaak Bril-In-Mode

grote bekendheid. 

In de zaak in Lochem is de ontwikke-

ling inmiddels zover dat hier de hoog-

ste status is bereikt: Centrum voor

optometrie en orthopie. Dit houdt

onder meer in dat er rechtstreeks met

de oogartsen contact kan worden

opgenomen. Mede daardoor is het

straks ook mogelijk dat bijvoorbeeld

klanten uit Groenlo naar Lochem wor-

den verwezen of dat de in Lochem

aanwezige kennis in dienst wordt

gesteld van de Groenlose cliëntèle.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weevers

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

www.contact.nl/
specials.html
voor een overzicht 
van extra edities 
en bijlages

Er werd in het er op volgende najaar hevig geëvalueerd en gedis-

ussieerd en men was het er over eens: Dit evenement moest

oorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

egio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

ndament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

rkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

hem toezegden mee te werken. Er gaan geruchten dat Oost Gel-

r volgend jaar weer bij is en dat Zutphen dan ook mee zal doen.

Achterhoek Spektakel Toer 2007 is nu een feit! En de etappe-

tsen zijn Eibergen, Ulft, Winterswijk, Zelhem en Lochem. 

zij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

og weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrij

derse Achterhoek en van de Stichtin A

k nu een bijzonder psers

Een bejaard echtpaar, voorzien van klapstoelen, vroeg in Winters-

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

werige jongens in Zelhem wilden weten of de sneltekenaar en snel-

dichter Frank Los 's avonds ook nog optrad. De voorstellingen van

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

van de firma Weijland zaten er dertig mensen intens te genieten.

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

zuchtte iemand in Groenlo, dat je toch normaal voor zo iets moois

wel heel "wied van't hoes" moest en Hendrik-Jan Stienesen uit

Warm ging tussen door even melken. De Pilot Achterhoek Spek-

takel Toer was een succes!!!

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Z

een bezoek aan het mooie Vorde
ben we in goed ove lreca

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

19, 20 en 21 juliWij nodigen u van harte uit om ook dit jaar een bezoek te brengen

aan de Vordense Zomerfeesten. We zijn trots op het zeer uitgebrei-

de programma dat mede tot stand is gekomen dankzij de financië-

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

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

ZOMERKRANT
ZOMERKRANT
ZOMERKRANTZ O M E R F E E S T E N  1 9 ,  2 0  E N  2 1  J U L I  2 0 0 7

NIEUW-ANDERS-VERRASSEND-GEZELLIG
Zaterdag 18 oktober 2008

De Première van de:

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

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

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

Een bijzondere avond met inbegrepen:
Ontvangst met welkomstdrankje.

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

����������
�������
�������������
����� �������!�"�#$�$��

KOOPZONDAG 21 SEPTEMBER 2008
GEOPEND VAN 11.00 - 17.00 UUR

Raadhuisstraat 23, Hengelo (Gld.). Tel. (0575) 46 32 79

NAJAAR / WINTERCOLLECTIE 2008

20% korting
OP DE GEHELE COLLECTIE!

Na de inbraak hebben wij nieuwe
collectie ingekocht, dus er is weer
volop keuze.

Graag tot ziens!
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KOOPZONDAG 21 SEPTEMBER
hebben wij diverse 

SSS CCC HHH EEE RRR PPP EEE    AAA AAA NNN BBB III EEE DDD III NNN GGG EEE NNN !!!

Bij aankoop van €€€111000 ,,, --- of meer

een leuke attentie kado!
Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

Spalstraat 13
7255 AA Hengelo (Gld.) Tel. 0575 - 461996

DE Nieuwe 
Herfst- en Wintercollectie 

is binnen

Wij zijn ook koopzondag 
21 september geopend

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

Al 12 1/2 jaar
dealer van

SHOW:

woensdag 17 september
•   10.00 uur
•   13.30 uur

NIEUW!   •   15.30 uur

Maak kennis met de nieuwste collecties
Herfst/Winter 2008-2009

Fashion with feeling

Wij verheugen ons op uw komst!

Koopzondag

21 september

GRATIS RUGZAK!

U i t e r w e e r d
d r u k k e r i j

Voor al uw drukwerk bent u
bij ons aan het juiste adres!
Wij zorgen voor een perfecte uitstraling van 
al uw handels- en reclamedrukwerk in
zwart/wit, kleur of full-colour.

Ook uw familiedrukwerk 
verzorgen wij graag.
Wij hebben een uitgebreide collectie
geboortekaarten, huwelijkskaarten,
en jubileumkaarten.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld. 

Tel. (0575) 46 38 18 - Fax (0575) 46 50 88 E-mail: info@uiterweerd.nl

DE NAJAARSCOLLECTIE
IS BINNEN!

DE NAJAARSCOLLECTIE
IS BINNEN!

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

De Nieuwe Wintercollectie Babykleding
is binnen, kom gauw kijken

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

LIVING STATUES

- Hermines Verbeelding bij Partycentrum Langeler om

13.00 uur, 14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur.

- Kinderoptredens bij Expert Arendsen om 12.30 uur, 13.30

uur, 14.30 uur en 15.30 uur.

- Roy de Brandweerman

- Nick en Demi de Pannenkoekbakkers
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– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar

My First Room van D’imago is 

een frisse en kleurrijke collectie 

behang die exclusief is ontwikkeld 

voor jongens- en meidenkamers. 

Vanaf begin september zijn er ook 

verf, rolgordijnen en wandstickers 

verkrijgbaar. 

MY FIRST ROOM
een complete collectie

HARMSEN
Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo.Tel. 0575-464000

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

 Molenenk 6 7255 AX Hengelo (gld)
Tel: 0575-465258  Fax: 0575-460181

Installatie-Badkamers-Tegels-Natuursteen-Sauna’s

Een hapje en een drankje staan voor u klaar.

Met onze verloting maakt iedere bezoeker kans op diverse leuke prijzen.
Waaronder een verwendag bij een sauna centrum.

   Kom naar onze open dag
Onze bovenverdieping is klaar en geheel ingericht met de nieuwste trends.

                                       27 september


