Dinsdag 18 september 2007
69e jaargang no. 28

Goede belangstelling pleinmarkt Vierakker

Opbrengst € 6.260,97
Kankerbestrijding
De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Vorden heeft € 6.260,97 opgebracht. Wie de collectant heeft gemist
kan alsnog een gift overmaken op giro
26000 ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.
Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald, kan KWF Kankerbestrijding haar missie waarmaken:
minder roken, meer genezing en betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. De KWK afdeling Vorden
dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage aan de collecte. Voor meer informatie over KWF Kankerbestrijding
kunt u kijken op www.kwfkankerbestrijding.nl of bellen naar 08000226622.

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
SCHOUDERKARBONADE

Uitzoeken maar.
‘Veel mensen op weg naar de tuinbeurs van de gebr. Arends, een paar
kilometer verderop, kwamen bij
ons de weg vragen en kwamen dan
tegelijkertijd even een kijkje op de
pleinmarkt nemen’, zo sprak Frans
Hilge, die zondag bij de ingang aan
iedere bezoeker een euro vroeg. De
entreegelden en de opbrengst van
de pleinmarkt, die voor de Willibroduskerk onder zonnige weersomstandigheden plaats vond, worden allemaal aangewend voor de
restauratie van de kerk zelf. De organisatie van deze markt was namens de restauratiecommissie in
handen van Ria Tijssen en Henny
Helmink. ‘Wij niet alleen hoor, ook
het bestuur en circa 40 vrijwilligers
zijn de gehele dag in touw’, zo
sprak Ria Tijssen. De verkoop startte officieel om 11.00 uur.

BANANEN
kilo

€

2.49
0.79

www.oldenhave.nl
0575-54 69 86

Deze week
speciaal voor u!
Alleen bij Plus Eland
Hengelo (Gld.)
Raadhuisstraat 53
T: 0575-463777
F: 0575-461766

WEEKBLAD
Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37
Wildenborch
Vierakker
Wichmond

Bronckhorst Noord

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

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

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

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

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet

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

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

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37
ildenborch
ierakker
Wichmond

Bronckhorst Noord

WEEKBLAD VOOR VORDE - KRANE BURG - CH O D - ERAKKER - L DE - EDLER -

Linde

Colofon

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?
Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

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

Vorden ranenburg
Medler

Delden

LDE BORCH - DELDE

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwst ad 30 - Postbus 22
7250 AA orden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fa
0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Internet:
.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid
Aanlever en advertenties/beric hten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 C Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

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

Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid
Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

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

Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid
Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl
Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegest aan

Zie in het hart van Contact

Oud Vorden

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
Woensdag 22 november zal J. Berends der meer vertellen over scholtenboeeen logincode aan te vragen voor een
uit Doetinchem voor de vereniging ren, de boerenadel uit deze omgeving,
afgeschermd deel van de website
‘Oud Vorden’ een dialezing houden kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
waarmee de aanlevering wordt verover het onderwerp ‘Adel en boeren- zaal De Herberg wordt gehouden, be
eenvoudigd en u zelf meer invloed beurt nu op verschillende manieren, Hebt u zelf een idee voor uitbreiding adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- gint om 20.00 uur.
heeft op de opmaak van het artikel. aan de balie, telefonisch, via e-mail of van deze sites, laat het ons dan weten.
Tevens heeft u een overzicht van alle post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
artikelen die u via dit systeem heeft alleen een mogelijkheid bijgekomen, E-paper is voor Drukkerij Weevers een
aangeleverd.
want u kunt nu ook via de website van nieuw product. Komt u foutjes of verbeterwww.contact.nl heel eenvoudig uw punten tegen, laat het ons weten op ons
De advertenties in de krant staan ook Contactjes aanleveren.
e-mailadres: info@contact.nl.
Op donderdag 23 november a.s. houdt
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te Op de vernieuwde website vindt u ook De website www.contact.nl is volledig de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stamlaten doorlinken naar uw eigen web- "Exposities & Musea" en een aantal verzorgd door ons webbureau:
site. Het aanleveren van Contactjes ge- interessante sites om te bezoeken. Weevers Net.
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
KOOPZO DAG
no
ember
.00–17.00 uur
november
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een GelExtra
derse landstreek".
koopavonden
wo / do
Het gaat over kastelen, Saksische boerdo
22 / 23 nov
derijen, de aanpassing van planten- en
KoopDe dames van de Welfare Rode
dierenleven aan de menselijke bedrijzonda
zondagg KORTING
Kruis Vorden waren woensdagmidvigheid, over hessenwegen, elk met
26 nov
OP GEHELE
dag na afloop van de bazaar toch
hun eigen historie. Kortom: de AchterCOLLECTIE
een tikkeltje teleurgesteld. De bahoek vormt het decor, waarover heel
zaar die in het verzorgingshuis De
wat plaatsjes en praatjes te maken
Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Wehme werd gehouden, trok minzijn. Tevens zal in deze vergadering
der bezoekers dan verwacht.
het 150e lid worden verwelkomd. Bo- S I N T O P G E L E T
vendien is er nog een verrassing voor
10% korting
Heeft waarschijnlijk te maken met de
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijProfiteer SOLDER E Prijzen
Najaarsmarkt die jongstleden zatereenkomst van harte welkom.
dag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
.konijnenbult.nl
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
E I N D E L I J K !
W
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Deze week
in Contact
26

Bazaar Welfare Rode Kruis

HE GELO GLD.

Zie in het hart van Con

20%

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VA FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VA SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de
• NU: iverse 2006 modellen van

collectie v n 2007

GAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TA

tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

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

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

Ons magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom

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

op onze G EHELE co ectie SCHOENE en LAARZEN

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

“Oh, kom er eens kijken”
SCHOENMODE HERMA S

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

midden in het hart van Bronckhorst

BLAZERS NU
T'SH RTS U
BROE E U

€ 75,-€ 20,-€ 49,--

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

PULLO ERS U € 35.--

2 OOR € 50.--

LANGELER MODE ER STRAAT 11
7255 CB HE GELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek

CHEVROLET

Oud Vorden

EPICA
Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
Woensdag 22 november zal J. Berends der meer vertellen over scholte
www.auto-palace.nl
een logincode aan te vragen voor een
uit Doetinchem voor de vereniging ren, de boerenadel uit deze om
afgeschermd deel van de website
‘Oud Vorden’ een dialezing houden kasteeladel e.d. De bijeenkomst
over het onderwerp ‘Adel en boeren- zaal De Herberg wordt gehoude
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed beurt nu op verschillende manieren, Hebt u zelf een idee voor uitbreiding adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- gint om 20.00 uur.
heeft op de opmaak van het artikel. aan de balie, telefonisch, via e-mail of van deze sites, laat het ons dan weten.
Tevens heeft u een overzicht van alle post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
artikelen die u via dit systeem heeft alleen een mogelijkheid bijgekomen, E-paper is voor Drukkerij Weevers een
aangeleverd.
want u kunt nu ook via de website van nieuw product. Komt u foutjes of verbeterwww.contact.nl heel eenvoudig uw punten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.
De advertenties in de krant staan ook Contactjes aanleveren.
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
Op donderdag 23 november a.s. houdt
de mogelijkheid om de advertentie te Op de vernieuwde website vindt u ook De website www.contact.nl is volledig de PCOB afd. Vorden haar middagbijlaten doorlinken naar uw eigen web- "Exposities & Musea" en een aantal verzorgd door ons webbureau:
eenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
site. Het aanleveren van Contactjes ge- interessante sites om te bezoeken. Weevers Net.
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
KOOPZOND
november 11.00–17.
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een GelExtra
derse landstreek".
koopavonden
wo / do/
Het gaat over kastelen, Saksische boer22 / 23/ nov
derijen, de aanpassing van planten- en
Koopdierenleven aan de menselijke bedrijDe dames van de Welfare Rode
zondag KORT
vigheid, over hessenwegen, elk met
Kruis Vorden waren woensdagmid26 nov
OP GEHE
dag na afloop van de bazaar toch
hun eigen historie. Kortom: de AchterCOLLECT
COLLECT
hoek vormt het decor, waarover heel
een tikkeltje teleurgesteld. De bawat plaatsjes en praatjes te maken
zaar die in het verzorgingshuis De
Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
zijn. Tevens zal in deze vergadering
Wehme werd gehouden, trok minhet 150e lid worden verwelkomd. Bo- S I N T O P G E L E T
der bezoekers dan verwacht.
vendien is er nog een verrassing voor 101010 10% korting10 10
10
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij- 10
Heeft waarschijnlijk te maken met de
10
Profiteer SOLDERIE Prijzen
1010
10
10
eenkomst van harte welkom.
Najaarsmarkt die jongstleden zater10
10
10
10
dag in hetzelfde gebouw werd gehou10
10
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
www.konijnenbult.nl
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
E I N D E L I J K !
NIEU
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.
De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.

M

M

M

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

De opbrengst wordt aangewend om Verkoop kleedjes bij de Welfare
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor te handwerken te slijten op de kerst- gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorde deelneemsters te bekostigen.
markt die op 10 december in het Lud- den is daar namelijk met een verkoopDe organisatie hoopt de niet verkoch- gerusgebouw in Vierakker zal worden stand aanwezig.

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

Deze week
in Contact
26

Bazaar Welfare Rode Kruis

HENGELO GLD.

Zie in het hart van Contact

20%

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VA SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • ATA US • OGA-MIYATA • IANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

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

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 2 6

Ons magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom

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

op onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZEN

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

“Oh, kom er eens kijken”
SCHOENMODE HERMA S

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

midden in het hart van Bronckhorst

BLAZERS NU
€ 75,-T'SHIRTS NU
€ 20,-BROE EN NU
€ 49,-PULLO ERS NU € 35.--

2 OOR € 1
2 VOOR € 3
2 VOOR €
2 VOOR € 5

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

Hèt kadoboek

CHEVROLET

EPICA

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.

Oud Vorden

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
www.auto-palace.nl
Woensdag 22 november zal J. Berends der meer vertellen over scholtenboede redactie, dan is het nu mogelijk om
uit Doetinchem voor de vereniging ren, de boerenadel uit deze omgeving,
een logincode aan te vragen voor een
‘Oud Vorden’ een dialezing houden kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt verover het onderwerp ‘Adel en boeren- zaal De Herberg wordt gehouden, beeenvoudigd en u zelf meer invloed beurt nu op verschillende manieren, Hebt u zelf een idee voor uitbreiding adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- gint om 20.00 uur.
heeft op de opmaak van het artikel. aan de balie, telefonisch, via e-mail of van deze sites, laat het ons dan weten.
Tevens heeft u een overzicht van alle post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
artikelen die u via dit systeem heeft alleen een mogelijkheid bijgekomen, E-paper is voor Drukkerij Weevers een
aangeleverd.
want u kunt nu ook via de website van nieuw product. Komt u foutjes of verbeterwww.contact.nl heel eenvoudig uw punten tegen, laat het ons weten op ons
De advertenties in de krant staan ook Contactjes aanleveren.
e-mailadres: info@contact.nl.
Op donderdag 23 november a.s. houdt
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te Op de vernieuwde website vindt u ook De website www.contact.nl is volledig de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stamlaten doorlinken naar uw eigen web- "Exposities & Musea" en een aantal verzorgd door ons webbureau:
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
site. Het aanleveren van Contactjes ge- interessante sites om te bezoeken. Weevers Net.
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
KOOPZONDAG
november 11.00–17.00 uur
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een GelExtra
derse landstreek".
koopavonden
wo / do
Het gaat over kastelen, Saksische boer22 / 23 nov
derijen, de aanpassing van planten- en
KoopDe dames van de Welfare Rode
dierenleven aan de menselijke bedrijzondag KORTING
Kruis Vorden waren woensdagmidvigheid, over hessenwegen, elk met
26 nov
OP GEHELE
dag na afloop van de bazaar toch
hun eigen historie. Kortom: de AchterCOLLECTIE**
een tikkeltje teleurgesteld. De bahoek vormt het decor, waarover heel
zaar die in het verzorgingshuis De
wat plaatsjes en praatjes te maken
Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Wehme werd gehouden, trok minzijn. Tevens zal in deze vergadering
der bezoekers dan verwacht.
het 150e lid worden verwelkomd. Bo- S I N T O P G E L E T
vendien is er nog een verrassing voor 101010 10% korting10 10
10
Heeft waarschijnlijk te maken met de
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij- 10
10 Profiteer SOLDERIE Prijzen
10
10
10
Najaarsmarkt die jongstleden zatereenkomst van harte welkom.
10
10
10
10
10
dag in hetzelfde gebouw werd gehou10
10
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
www.konijnenbult.nl
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
E I N D E L I J K !
NIEUW!
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.
De opbrengst wordt aangewend om Verkoop kleedjes bij de Welfare
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludde deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch- gerusgebouw in Vierakker zal worden

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995

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

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.
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PCOB lezing over de
Achterhoek

Deze week
in Contact
26

Bazaar Welfare Rode Kruis

HENGELO GLD.

Nu
ook op Internet!

20%

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

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

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

%

%

%

Ons magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

%

%

daarom

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

%

op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

%

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

“Oh, kom er eens kijken”

%

%

%

%

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

midden in het hart van Bronckhorst

BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

%

SCHOENMODE HERMANS

%

%

%

€ 75,-€ 20,--

BROEKEN NU € 49,-PULLOVERS NU € 35.--

%

%

%

2 VOOR € 125,-2 VOOR € 35,--

2 VOOR € 75,-2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB HENGELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek

CHEVROLET

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend om Verkoop kleedjes bij de Welfare
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor te handwerken te slijten op de kerst- gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorde deelneemsters te bekostigen.
markt die op 10 december in het Lud- den is daar namelijk met een verkoopDe organisatie hoopt de niet verkoch- gerusgebouw in Vierakker zal worden stand aanwezig.

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

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

Dus kijk snel op www.contact.nl
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Bijeenkomst Vordense
Indië-veteranen

Ria Tijssen: ‘De eerste bezoekers stonden al een uur van te voren voor het
toegangshek te wachten. Je kent die types wel, snel naar binnen en snel bij
de verschillende stands hun slag
slaan’, zo vertelt ze. De standhouders
deden goede zaken. Het meubilair dat
verkocht werd hadden prijskaartjes
van pakweg tien tot 25 euro.

Donderdag 11 oktober a.s. is het
weer zover. Dan komen de Vordense Indië-veteranen bij elkaar in restaurant Fan Sheng aan de Dorpsstraat 28 te Vorden.

Bij het glaswerk varieerden de ‘koopjes’ van vijftig eurocent tot een euro.
Toch ook nog een ‘vette vis’, dat wil
zeggen een opgezette schildpad die 80
euro opbracht! Behalve de opbrengst
van de pleinmarkt en andere activiteiten, komen de gelden voor de restauratie van de Willibrorduskerk ook via
de toeristen e.d. binnen.
Jaarlijks worden ongeveer 5000 bezoekers in de kerk rondgeleid. Deze zondag kon de kerk ook bezichtigd worden en kon voor een paar euro de kerktoren beklommen worden. Wat deze
pleinmarkt heeft opgebracht wordt
begin deze week bekend gemaakt.

€

kilo

PERSONEELSDIENSTEN

Het begint zo langzamerhand traditie
te worden, de 2e donderdag van oktober- al die oude "sobats", die vlak na
WO2 hebben gediend in het toenmalige Ned-Indië en Nieuw-Guinea, komen
voor een hapje en een drankje bijeen.
Erg gezellig! In de loop der jaren is een
speciale band ontstaan tussen deze

De toren kon ook beklommen worden.

mensen uit Vorden en omstreken,
mag je wel zeggen....
Menige herinnering wordt opgehaald
uit die tijd, hoewel de deelnemers bij
allerlei verschillende onderdelen der
landmacht en marine hebben gediend. Maar het verblijf in de "Oost" is
de bindende factor.

Aanvang: 17.00 uur. Kosten van de
maaltijd is een afgesproken eenheidsprijs. Drankjes verder voor eigen rekening. Heeft u nog vragen? Bel dan
naar Jaap v.d. Broek, tel. 0575-551375
of Harry de Bruin, tel. 0575-551144.

Lekker nazomeren
bij de bakker

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Zondag 23 sept. 10.00 uur Doopdienst ds. B. Neppelenbroek.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 23 sept. 10.00 uur en 19.00 uur ds. D. Westerneng.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 september 10.00 uur ds. Bakker, Doetinchem.

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

R.K. Kerk Vorden
Zondag 23 september 10.00uur J. van Kranenburg woorden communieviering m.m.v. Vokate.

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.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 22 sept. 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 23 september10.00 uur woord-/communieviering,
herenkoor.

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

Tandarts
22/23 sept, B.W. A.M. Polman, Lochem, tel. 0573-25 14 83.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht
bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag 13.3017.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte
huisdieren.
Dierenbescherming
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.
Terminale thuiszorg
‘Noaberhulp’ tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05,
openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur.
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij:
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steunpunt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail info@portaalwegwijzer.nl
Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.
Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT
Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van
VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.
Artsenpraktijk HOMEOPATHIE
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en
acute klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur,
zondags telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en
mobiel (06) 13 80 17 29.

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

VLAAI V/D WEEK
 Afslanken, meer energie: drie keuzes! Doe gratis
voedingsanalyse + test. Bel
Jerna Bruggink 0575-463205.
 Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Rechtstreeks verkoop vanuit magazijn, vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen, kijken na tel.
afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.
 Snuffelaar vraagt te koop:
Boeken, stripboeken, lp’s,
single’s, cd’s, anzichtkaarten
en printen, enz. Telef. (0543)
45 17 03.
 Te huur voor langere periode: luxe gemeubileerde
bungalow op park. 3 slk, 2
badk. à‚ € 1250 per maand
excl energie www.sikkeler.nl
0573-461221.
 Cursusprogramma 20072008 KunstKring Ruurlo:
www.kunstkringruurlo.nl of
aanvragen op 0573-453090 of
451599. Nog enkele plaatsen
bij schilderen, tekenen, patchwork, speksteen bewerken,
borduren, sieraden en mozaïek.
 Nordic Walking cursussen
en loopgroepen. Bel (0575)
46 36 03 of www.vitalnowa.nl
 Te koop: Kippen aan
de leg. Goossens, tel. (0575)
46 16 70 of 46 37 43. Alleen
op afspraak.
 Veiling commissie Vorden
vraagt goederen voor de te
houden Veiling, Pleinmarkt en
Boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
tel.nr. 55 14 86 en 55 17 87.
 Te koop: stacaravan
Müller € 5000,-. Stacaravan
Belter € 17000,-. Starkraft
speedboot 35 pk BB €
9000,-. Nabij Giethoorn aan
het water. Tel. 0575-467338.
 Leer (beter) bridgen.
Beginnerscursus start 19
september; opfriscursus start
20 september; afspeelcursus
20 september. Nicolette Loven
en Harry Garsen, gediplomeerde bridgedocenten. Aanmelden (0575) 52 22 75.
 Te huur vanaf 15-10-2007
tot 15-3-2008. Luxe, gemeubileerde 4 kamer app. in
buitengebied Vorden. Alles
begane grond, 0575-556680.
 Altijd een vrijblijvend
advies. Herbalife Nieske
Pohlmann, 06-54326669.
 Al eens een schilderij
gemaakt met textielverharder?
Open huis voor workshops
huis en tuindecoraties.
Zondag 23 september van
11.00 tot 16.00 uur. Kraam met
verkoop los materiaal tegen
aktieprijzen. M. Frederiks,
Wiendelsweg 1, 7256 KZ
Keijenborg. Tel. 0575-463442.
 Maandagmorgen 1 oktober
a.s. start ik weer met mijn
teken- en schildersgroep.
Woensdagmorgen 3 oktober
met mijn boetseer/beeldhouwgroep. Lestijd van
10.00-12.00. Nog enkele
plaatsen vrij! Tel. 0575-551151,
Zomervreugdweg, Vorden.
 ENGELSE LESSEN.
Ervaren docent Engels begint
in september met cursussen
voor beginners en gevorderden, zowel privé als in kleine
groepen (max. 4 personen).
Ook scholieren kunnen hiervan zeker profijt trekken. De
lessen kunnen eventueel bij
de studenten thuis of bij de
leraar worden gegeven. Tel.
(0575) 55 66 43.

• Hazelnootslagroomvlaai
€

6-8 pers.

6,25

DINSDAG = BROODDAG

• 3 fijn volkoren bus

€

4,25

WEEKEND-AANBIEDINGEN

• Herfstbroodje
met stoofperen en noten

€

1,99

€

3,50

• Weekendcake
met bosvruchten
 Lieve oppas gezocht! Wij
zoeken voor onze twee zonen
(3,5 en 10 mnd.) een lieve,
warme en betrouwbare oppas
voor ongeveer 3 dagen in de
week. Naast de zorg voor onze
kindjes stellen wij het op prijs
dat je licht huishoudelijk werk
verricht (koken voor de kinderen, strijken). Wij wonen in
Bronkhorst, dus op een heerlijke plek waar jij je ook helemaal thuis kunt voelen. Ik werk
aan huis, waardoor ik je makkelijk kan helpen wanneer je
vragen hebt. Geïnteresseerd?
Bel met 06-20597614.
 Workshops op de
Wilghenhoeve. Schilderen,
beelden maken, sieraden in
combinatie met High Tea enz.
Vriendinnendag? Individueel
of vrijgezellendag voor a.s
bruidjes? Zie voor meer info
www.wilghenhoeve.nl of bel
(0573) 45 21 57.
 Gratis proefles bridge
voor beginners en gevorderden in Lochem en Ruurlo
door gediplomeerd bridgedocente Thea de Leeuw.
Informatie: 0573 - 453568 /
256288.

 Peuterspeelzaal "het
Kraankuikentje" organiseert
haar jaarlijkse speelgoed- en
kinderkledingbeurs. Met verkoop van oude schoolplaten
en schoolboeken. Tevens
leuke kinderspelletjes georganiseerd door het Kranenburgs belang. Op vrijdag 289 van 18.00-20.30 uur in
basisschool "de Kraanvogel"
te Kranenburg.
 15e najaars kinderkl.
beurs in Leesten!! Vr. 28-92007, 19.00-21.30 u, wijkcentrum “de Mene”. Verk. nrs à €
1,- halen op ma. 24-9 van
08.45-09.45 en 19.00-20.00
uur. Inleveren: do. 27-9 van
19.00-20.00 en vr. 28-9 van
08.30 tot 09.30 uur. Kleding
vanaf maat 80 en speelgoed
vanaf 9 mnd! NIEUW! Tienerhoek met pasruimte. Meer
info: 529956/528128.
 Noten te koop, zelf rapen
op zaterdag 22 september
van 9 tot 12 uur. Huize Zelle,
Ruurloseweg 92, Hengelo Gld.

 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.

Dagmenu’s

19 t/m 25 september 2007
Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,95
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 7,95
Veranderingen in het menu € 1,25 p. verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,75

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

Woensdag 19 september
Bruine bonensoep / Wiener Zwiebelrostbraten met
aardappelen en groente.
Donderdag 20 september
1
/2 haantje gebraden met frieten, appelmoes en
rauwkostsalade / Chocolademousse met slagroom.
Vrijdag 21 september
Groentesoep / Urkervispot in witte wijnsaus, aardappelen en groente.
Zaterdag 22 september (alleen ophalen)
Italiaanse Gordon Bleu met ham/kaas gegratineerd,
aardappelen en rauwkostsalade/IJs met slagroom.
Maandag 24 september
Gesloten.
Dinsdag 25 september
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade /
IJs met slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team
Wendie en Thomas

ETJ-Witgoedservice

Noor

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

Harmen Antoon Nijenhuis

De judolessen zijn
weer begonnen!

Noor is geboren op 10 september 2007.
Zij weegt 2895 gram en is 49 cm lang.
Cees van Voskuilen &
Margriet Boers
Mara van Voskuilen

Harry

Vorden vanaf 4 jaar.

in de leeftijd van 78 jaar.
G.W. Nijenhuis †
J. Nijenhuis-Regelink

Holtmaet 18
7251 VV Vorden
tel: 0575 - 55 36 23

G. Bargeman-Nijenhuis
J. Bargeman
A. Nijenhuis
J.F. Nijenhuis-Koning

Zaterdag 29 september 2007 zijn wij

J. Wullink-Nijenhuis
A.J. Wullink

Henk en Willy
Brummelman-Steege
40 jaar getrouwd.

neven en nichten
16 september 2007

“ ‘t Ganzenslag”
Hekkelerdijk 12
7207 DB Zutphen

Op donderdag 27 september 2007 zijn wij

Derk en Dini
Hartemink-Garsen
50-jaar getrouwd.
Wij hopen dit feestelijk te vieren en nodigen u uit
voor onze receptie van 14.30 tot 16.30 uur in zaal
’Den Bremer’, Zutphen-Emmerikseweg 37 te Toldijk.

Elke dinsdag vanaf 15.45 uur
Sporthal ‘T Jebbink

Onovertroffen, niet te evenaren, onze ambachtelijk
bereide achterham. Als dat al geen feest op uw
boterham is doen wij bij aankoop van 150 gram van
deze smaakvolle ham er gratis een bakje rijkelijk gevulde
vleessalade bij. Ook voor op brood of op een toastje.
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Info:
www.judoschool-leobuitink.nl

Huur
Mister Steam

Vleeswarenkoopje

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Achterham

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zèlf
meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

€

2.79

100 gram

€

1.55

samen

€

4.98

2x 500 gram

€

5.50

500 gram

€

2.98

Bij 150 g GRATIS bakje vleessalade
Special

Mister
Steam

Filet pancetta

Mister Steam is te huur bij:

,, ’t Hoogevonder ”
Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u van harte
welkom op onze receptie van 14.30-16.00 uur in
café-restaurant “Den Bremer”, Zutphen-Emmerikseweg 37 te Toldijk.

“Dat is uitgekookt,
een gratis volle bak”

Kookidee

4 Speklappen +
4 Saucijzen

Wildenborchseweg 34, 7251 KJ Vorden.
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op
woensdag 19 september van 20.00 tot 20.30 uur in
het uitvaartcentrum, Het Jebbink 4a te Vorden.
De herdenkingsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden op donderdag 20 september om 11.30 uur in de Ned. Hervormde kerk te
Vorden. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden
op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan
te Vorden.
Eveneens gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te
Vorden.

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575) 55 15 14

Onderhoud cv-ketels,
24-uurs storingsdienst
Weulen Kranenbarg, telefoon
0314-621364. Vestigingen in:
Zelhem - Westervoort - Arnhem

WEEKBLAD

Indien u geen rouwkaart mocht hebben ontvangen,
gelieve deze advertentie als uitnodiging te beschouwen.

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Met liefde herdenken wij onze broer, zwager en oom

Wildenborch
Vierakker
Wichmond

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

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

Aanbiedingen geldig van 17 september t/m 22 september 2007

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

Na een bijzonder positief leven met een warme
belangstelling voor iedereen om hem heen, hebben
wij met ontelbare fijne herinneringen met verdriet
afscheid moeten nemen van onze lieve broer,
zwager en oom

Keurslagerkoopje

Rundergehakt
Maaltijdidee

Nasi of Bami

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

Uw uitvaart in vertrouwde handen!

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

Gerrit Jan Denkers

IJselweg 25
7233 SJ Vierakker

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

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

Riek Zeevalkink-Denkers
Mieneke Dimmendaal-Denkers

Vervuld van mooie herinneringen en dankbaar voor
wat ze voor ons heeft betekend, delen wij u mede
dat is overleden onze lieve moeder en oma

Johanna Hendrika Oonk-Gosselink

Neven en nichten
Vorden, 9 september 2007

op de leeftijd van 91 jaar.
Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de
ziekte en na het overlijden van onze vader en opa

Piet Rikkers

nieuwe grafmonumenten
restauratie grafmonumenten
 onderhoud grafmonumenten
Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

ERAKKER - L DE -

EDLER -

Wichmond

Wichmond

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

Linde

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 C Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

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

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Zie in het hart van Contact

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.
De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

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

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

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

Deze week
in Contact
26 KOOPZO

HE GELO GLD.

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

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor decollectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van
GAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

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

DAG

.00–17.00 uur

Zie in het hart van Con

20%

KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE

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

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

S I N Ons
T magazijn
O wordt
P Gte klein
E L E T
Wij gaan verbouwen
daarom

10% korting

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

op onze G EHELE co ectie SCHOENE en LAARZEN

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

“Oh, kom er eens kijken”
SCHOENMODE HERMA S
Raadhuisstraat27 .
Hengelo (Gld.)
Te . 0575 46 25 47
‘s maandags gesloten

midden in het hart van Bronckhorst

Profiteer SOLDER E Prijzen
BLAZERS NU

€ 75,--

2 OOR € 125,--

T'SH RTS U
BROE E
U
PULLO ERS U

€ 20,-€ 49,-€ 35.--

2 OOR € 35,-2 OOR € 75,-2 OOR € 50.--

Oud Vorden

LANGELER MODE ER STRAAT 11
7255 CB HE GELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek

.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

CHEVROLET

EPICA

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.

M

M

W

M

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze week
in Contact
26 KOOPZOND
HENGELO GLD.

11.00–17.

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

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

GAZELLE • BATAVUS • OGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

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

KORT

OP GEHE
COLLECT
COLLECT

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

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

O P G E L E T

Ons magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom

10

10

10% korting 10

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

op onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZEN

10
1010
10

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

10

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

midden in het hart van Bronckhorst

10

10

10
10
10

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

€ 75,-€ 20,--

2 OOR € 1
2 VOOR € 3

BROEKEN NU
PULLO ERS NU

€ 49,-€ 35.--

2 VOOR €
2 VOOR € 5

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

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

NIEU

CHEVROLET

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

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

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

Oud Vorden

VANAF
€24995

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

Zie in het hart van Contact

20%

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

S I N T
10
10
10

10
10

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

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?
Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Vorden ranenburg
Medler

Delden

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

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?
Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

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

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

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

LDE BORCH - DELDE

Passage

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

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

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

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

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

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

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

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

Bazaar Welfare Rode Kruis

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

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

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

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

Deze week
in Contact
26 KOOPZONDAG
HENGELO GLD.

11.00–17.00 uur

november
Extra
koopavonden
wo / do
22 / 23 nov

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

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

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

20%

KORTING
OP GEHELE
**
COLLECTIE
COLLECTIE

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

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

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

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

10%

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

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU

€ 75,--

T'SHIRTS NU
BROEKEN NU
PULLOVERS NU

€ 20,-€ 49,-€ 35.--

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

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB HENGELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

NIEUW!

CHEVROLET

EPICA

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

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

VANAF
€24995,-

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

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

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

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

Nu
ook op
internet!

Tel. 0575 - 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar
Uw uitvaartleiders:

J. Eppink
Steenderen

A. Ruiterkamp
Almen

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

Warnsveld, september 2007

Kapsalon:
Knippen dames en heren
Kleuren
Permanenten
Feestkapsels enz.

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten

GRAFSTEENSPECIALIST



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

Hans en Ineke Rikkers-Grooters
Ruben en Miek
Karin en René
Loes

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden op
vrijdag 14 september 2007.



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

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

Dus kijk snel op www.contact.nl

Correspondentieadres:
Christinalaan 3b
7251 AX Vorden

G.O.G. VORDEN

ildenborch
ierakker

CH O D -

Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.
De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

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

willen wij U hartelijk danken.

Vorden: Truus Brandenbarg-Oonk
Bert Brandenbarg
Pamela en Patrick
Marloes en Arjan
Luuk
10 september 2007
Nieuwstad 32
7251AJ Vorden

Wildenborch
Vierakker

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

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

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

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

WEEKBLAD VOOR VORDE - KRANE BURG -

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet

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

Colofon

Passage

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

Jantje en Han van den Broek-Denkers

weduwe van Jan Hendrik Oonk

Zutphen: Hennie Frijters-Oonk
Peter Frijters
Hans en Annemarie
Bas, Daan
Yvonne en Remco
Robbin, Vincent

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

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

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

sinds 1908

Al bijna 100 jaar vakmanschap!

Schoonheidssalon:
Gelaatsbehandelingen dames en heren
Maria Galland huidverzorging
Flitslamp ontharing
Feest make-up enz.

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen
Tel: 0575-546788
www.hesselink.nl
Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel. 0575 551423

Zilveren busproject Vierakker-Wichmond

EXCITYNG live: zaterdag 22 september

Voorzitter Jan Rietman:
CRYSTAL DREAM
'Buurtbus bevordert de leefbaarheid'

Op zaterdag 22 september komt
Crystal Dream naar City Lido in
Groenlo.

Ondersteund door muzikale topkwaliteit weet Crystal Dream met energieke
en spectaculaire shows veel mensen te
overtuigen. Enthousiasme, gedrevenheid en het streven naar vernieuwing
zijn ingrediënten die de Achterhoekse
band inmiddels meer dan veertien
jaar op de weg houdt. Crystal Dream
behoort al jaren tot de top uit het livecircuit. Het songmateriaal bestaat uit
moderne pop- rocksongs uit de hedendaagse hitlijsten, aangevuld met covers uit de jaren '80 en '90 en daarnaast uit een aantal eigen songs. Met
een goede mix van covers en een aantal eigen songs weet de band haar publiek keer op keer te boeien. Resident
DJ's zijn Michel en Jeroen.

Puzzeltocht Linde gewonnen
door Wim Harmsen
In het buurtschap Linde is het gebruikelijk dat de zondag, voorafgaande aan de volksfeesten, er een
puzzeltocht wordt gehouden. Een
fietstocht waaraan het gehele gezin kan meedoen en waarbij de
fietsers onderweg tal van opdrachten krijgen voorgeschoteld.

Jan Rietman en Tineke ten Dijk.
Al 25 jaar lang vertrekt er elke werkdag om 7.30 uur de buurtbus vanaf de
Lankhorsterstraat in Wichmond richting het ziekenhuis Spittaal, vervolgens naar Warnsveld, Zutphen en weer terug naar Vierakker-Wichmond.
Van daaruit direct door naar Vorden en weer terug naar Wichmond, waar
om 10.30 uur met de ‘tweede ronde’ wordt begonnen. Om 13.30 uur volgt
‘ronde drie’ waarna om 16.30 uur het laatste ‘rondje’ wordt gereden. De
buurtbus rijdt op zaterdag tussen 13.00 en 18.00 uur. Op zon- en feestdagen wordt er niet gereden. Dan staat de buurtbus in de stalling bij garage
Langwerden, het bedrijf dat ook in opdracht van Syntus het onderhoud
van de bus verzorgt. Het ‘Buurtbus Comité Wichmond-Vierakker’ is de
drijvende kracht achter het busproject.
Jan Rietman is sinds enkele jaren voorzitter en is maar wat trots op de buurtbus. Daarover zegt hij: ‘De buurtbus is
hier niet meer weg te denken. Het bevordert de leefbaarheid in Wichmond
en Vierakker. Het is ook zeer dankbaar
werk. Onze 25 chauffeurs die op vrijwillige basis hun werk doen krijgen
van de passagiers de nodige waardering. Onlangs waren hier mensen uit
het westen die ook van de buurtbus
gebruik maakten. Zij stonden ervan te
kijken dat de scholieren bij het uitstappen de chauffeur vriendelijk bedankten. Zoiets hadden ze nog nooit
meegemaakt’, zo zegt Rietman.
Zo’n 26 jaar geleden bedroefde gezichten in de beide kernen. Toen besloot
de GSM namelijk om de buslijn Zutphen- Vierakker- Wichmond- BaakSteenderen op te heffen. Een aantal
verontruste dorpelingen stak de koppen bij elkaar. Wichmond en Vierakker niet meer met het openbaar vervoer te bereiken, dat kon toch niet!! Tineke ten Dijk-de Haan, (nog steeds secretaresse) was één van de initiatiefnemers tot de oprichting van een voorlopig comité (4 september 1982). Daarin
hadden verder zitting: mevrouw de
Boer-de Bok, mevrouw J.H. HelminkWentink en de heren G.F. Vruggink,
A.G. Nijenhuis, H. Pardijs en W.A. Grotenhuijs.
Tineke ten Dijk: ‘Wij hebben toen als
comité direct de heer H. Wiersma, gemeentesecretaris van Warnsveld ingeschakeld (Wichmond-Vierakker behoorde toen namelijk tot de gemeente
Warnsveld, red). Deze heeft toen contact opgenomen met de GSM en de provincie. Dit om financiële steun van de
provincie te krijgen om een buurtbus
te kunnen laten rijden. Dat is gelukt,
wij zijn Wiersma nog altijd dankbaar
voor zijn inzet’, zo zegt ze. Het huidige
bestuur bestaat uit Jan Rietman voorzitter, Tineke ten Dijk secretaresse,
Wim Olthof penningmeester en de le-

lemaal met de buurtbus die zes dagen
per week vanuit Wichmond naar Zutphen, Warnsveld en Vorden rijdt!!

De tocht veelal door een bosrijke omgeving en met een lengte van circa 23
kilometer, was uitgezet door Gerard
Harmsen en Niels Groot Jebbink. De
weersomstandigheden waren ideaal.
Start en finish waren bij ’t Proathuus
in Linde. Het aantal deelnemers bedroeg 130. Bij de volwassenen ging de
eerste prijs naar Wim Harmsen, 2

Derk Nijenhuis, 3 Johan Hoogkamp.
Bij de jeugd werd Emma Groters eerste, 2 Bente Lenselink, 3 Bo van Deun.

Donderdag 20 september wordt vanaf
19.30 door de toneelgroep Linde onder
leiding van regisseur Henk Broekgaarden in de feesttent het toneelspel ‘Een
arfenis vol verrassings’ opgevoerd. Vrijdagavond 21 september wordt om
19.30 uur begonnen met het vogelschieten voor volwassenen en de
jeugd en het vogelgooien voor de dames. Zaterdagmiddag 22 september
vinden vanaf 13.00 uur de volks- en
kinderspelen plaats, met op zaterdagavond een daverend feest in de tent
met ‘Commercial Break’.

De Klinker schenkt D-pupillen Ratti
nieuw tenue

den Derry Pellenberg en Tonny Tijssen.
Derry Pellenberg is tevens de coördinator van de groep chauffeurs. De chauffeurs zijn met name personen die of
met de VUT of met pensioen zijn. Voor
het rijden met de buurtbus is rijbewijs
BE nodig. Wanneer een chauffeur er
mee stopt, met 70 jaar houdt het namelijk op en er komt een vervanger,
dan volgt er eerst een rijvaardigheidstest die door een instructeur van het
vervoersbedrijf Syntus wordt afgenomen. Er zijn dagelijks vier chauffeurs
nodig. Die rijden eens per week een
‘blok’ van drie uur. Tineke ten Dijk: ‘De
naam van Lenie Lamers mag in dit verband zeer zeker niet onvermeld blijven, zij rijdt al vanaf de oprichting wekelijks haar ronde. En dan te bedenken
dat de chauffeurs het lang niet altijd
gemakkelijk hebben. Zo betekent een
‘blok’ van drie uur rijden dat er dan
ook 150 keer over een drempel wordt
gereden. En dat is niet niks, er heeft
ooit één chauffeur vanwege daardoor
ontstane rugklachten moeten stoppen’, zo zegt ze.
Jan Rietman: ‘De buurtbus sluit aan
op de aankomst en vertrektijden van
de treinen in Zutphen en Vorden. Passagiers die eventueel hun reis per
trein vervolgen, of juist andersom.
Ook veel passagiers die naar het ziekenhuis gaan of die boodschappen in
Vorden of Zutphen doen.
En vergeet niet de wekelijkse markt op
donderdag in Zutphen’. Ook jongens
en meisjes die in Zutphen een school
bezoeken, maken veelvuldig van de
bus gebruik. De buurtbus vervoert
maandelijks circa 800 personen, dat
wil zeggen circa 40 per dag!.
De kosten vallen mee. Jan Rietman en
Tineke ten Dijk wijzen nog op een ander aspect: ‘In de bus zelf is het altijd
hartstikke gezellig en gemoedelijk.
Staat er onderweg ‘ergens’ iemand die
zijn hand opsteekt, de bus stopt, stap
maar in en rijden maar. En dat kan al-

Uiterst rechts staat dhr. Dijkman.
Een volledig nieuw tenue kregen de D-pupillen van Ratti aangeboden
door Jan Dijkman, eigenaar van De Klinker. De Klinker, dat gevestigd is in
Zutphen, voert infrastructurele werkzaamheden uit op het gebied van
grond-, weg- en waterbouw, maar is daarnaast vooral gespecialiseerd in
milieutechnologie.
Sinds zoon Fabian vijf jaar geleden
mee ging voetballen in de D-pupillen
van Ratti, is de familie Dijkman nauw
verbonden geraakt met de voetbalclub
uit Kranenburg. Bijna wekelijks zijn
de gezinsleden langs de lijn te vinden

en sinds anderhalf jaar is Mariette
(echtgenote van Jan) secretaris van
Ratti.
Sportief gedrag in en buiten het veld
staat hoog in hun vaandel. Fabian

voetbalt inmiddels in het succesvolle
A-team en is nu zelf leider van de Dpupillen, waarin ook zijn zus Jasmijn
een balletje meetrapt.

"De groene kleuren van Ratti passen
mooi bij mijn bedrijf," merkte Jan op
toen hij met het door hem gesponsorde team op de foto ging. Als dank voor
de geste van Jan was er voor Mariette
een boeket in de toepasselijke groenwitte kleuren.

Accon-Avm Zutphen in de sportlights
voor het goede doel
meerdere manieren. Naast een bedrag
per kilometer voor een collega kon dit
ook met een vast bedrag. De totale opbrengst nadert inmiddels (er wordt
nog steeds gesponsord) de € 7000. Zonder andere sponsors te kort te willen
doen, worden met nadruk de volgende personen/ instellingen bedankt:
•Collega's Marjolijn en Grieko (volgwagens)
•Accon-Avm Rentmeesters B.V. (lunch)
•De Nieuwe Aanleg (diner)
In totaal hebben elf collega's de wandeling gemaakt.

Wat als een grapje is begonnen is nu werkelijkheid geworden: Accon-Avm
Zutphen heeft gelopen voor het goede doel. Er is op één dag maar liefst
een afstand gelopen van 51 kilometer. Dit is namelijk de afstand tussen
kantoor Zutphen en hotel Belvoir in Nijmegen. En het goede doel was
Pink Ribbon, een stichting die zich inzet in de strijd tegen borstkanker.
HOE IS HET BEGONNEN:
Zoals zovele stoere verhalen had ook
Tom van Baaren, tijdens de Nijmeegse
vierdaagse, een opmerking gemaakt
tegen collega's dat hij wel even ongetraind naar Nijmegen kon gaan wandelen. Dus dit moest hij ook volbrengen maar dan alleen voor een goed
doel. Dit was snel gevonden.

Op kantoor Zutphen is het afgelopen
jaar bij twee collega's borstkanker geconstateerd. Vandaar het doel Pink
Ribbon. Bij veel collega's kwam spontaan het gevoel op van: "ik doe mee!"
Naast morele ondersteuning heeft accon/avm ook veel collega's en klanten
gevraagd om te sponsoren. Dit kon op

TV presentator
Leo Fijen in Vorden

Vijf hiervan hebben de gehele 51 km
volbracht, zij het soms "op karakter":
•Tom van Baaren (51 km)
•Henk van de Vosse (51 km)
•Roy Floot (51 km)
•Henk-Jan van Hartskamp (51 km)
•Moniek ten Thije (51 km)
•Jeanine Bloemzaad (36 km)
•Evert Stormink (30 km)
•Annemarie Lankhaar (26 km)
•Marieke van Breeschoten (25 km)
•Ester Hagen (20 km)
•Leo Oostewechel (20 km)
Al met al een zeer geslaagde actie! In
november zal er een symbolische
cheque worden overhandigd aan Pink
Ribbon.

Seniorensoos
Vierakker/Wichmond

Niet vergeten
Een nieuw seizoen met activiteiten
is begonnen, de soos wil alvast herinneren aan de activiteit van
woensdag 26 september.
Deze middag zal de heer Dick Klein
Geltink uit Ede, door middel van
prachtige beelden, eenieder laten mee
genieten van zijn 24 daagse rondreis
door Zuid Afrika in oktober vorig jaar.
Komt u zeker want het is niet alleen
erg mooi maar ook heel interessant.
De soos start om 14.30 uur in het zo
vertrouwde Ludgerusgebouw. U bent
natuurlijk weer van harte welkom.
Zegt het voort, want u weet: hoe meer
zielen, hoe meer vreugd!

Politie

Op dinsdag 11 september jl. sprak de bekende TV presentator en auteur
Leo Fyen op de jaarlijkse parochie avond van de katholieke kerk in Vorden.
11 september was een merkwaardige
dag. Niet alleen omdat exact 6 jaar geleden de Twin Towers in New York
werden getroffen door een terroristische aanslag. Maar ook omdat Leo Fyen exact 6 jaar geleden ook in Vorden
was voor opnames van het TV programma "Rond Kerk en Kroeg". Ook al
was het dit maal niet in "de kroeg", de
kerk zat desondanks goed gevuld met
parochianen. De bezoekers hingen
aan de lippen van de bekende Fyen die
zijn publiek zeer indringend wist te raken. Een belangrijk thema bij Fyen is
"de stilte". Wist u dat een mens anno

2007 meer indrukken per dag op doet
dan een mens in de middeleeuwen in
een heel jaar? Het kan voor de westerling anno 2007 geen kwaad als het lawaai van alle zelfhandhaving en geldingsdrang eens plaats maakt voor de
stilte waarin je luistert naar je zelf.
Kortom, een geslaagde parochie avond
met een inspirerende spreker. Na afloop was er voor alle bezoekers een gezellige "borrel" zodat "kerk en kroeg"
toch nog aan bod kwamen. Het parochiebestuur belooft voor volgend jaar
een minstens net zo interessant programma te organiseren.

CONTROLE IN VERBAND MET
WEGWERKZAAMHEDEN
In verband met wegwerkzaamheden
aan de Rondweg in Vorden wordt het
vrachtverkeer omgeleid via Lochem.
In Vorden zelf geldt een verbod voor al
het vrachtverkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer. De politie heeft na
klachten over de veiligheid woensdag
12 september gecontroleerd op bestemmingsverkeer. Er werd gecontroleerd op de Zutphenseweg van 11.15
tot 12.15 uur. Van de 14 vrachtauto's
bleken 8 bestuurders de omleiding te
negeren. Tegen hen werd proces verbaal opgemaakt. De omleidingsroute
staat vanaf Doetinchem en Zutphen
duidelijk aangegeven middels borden.
De wegwerkzaamheden duren nog tot
begin 2008 en de politie is van plan vaker te controleren.

Cursussen van de Muzehof
DIT ZIJN O.A.
• Algemene Muzikale Vorming AMV
• Algemene Dansante Vorming ADV
• Muziek op schoot
• Muziek en beweging voor peuters
en kleuters
• Op weg naar een instrument

De financiële markten zijn de laatste tijd flink geraakt door onzekerheid over de gevolgen van de problemen op de Amerikaanse hypotheekmarkt. De beurs is inmiddels
iets teruggeklommen van het dieptepunt. Waar komen de problemen
vandaan en hoe kunnen ze worden
opgelost?
De onrust op de financiële markten is
terug te voeren op de problemen op
de Amerikaanse subprimehypotheekmarkt. Dat is het segment waarin
door financiële instellingen ruimhartig hypotheekleningen werden verstrekt aan mensen met een lage kredietwaardigheid.
Doordat de rente de afgelopen jaren is
gestegen nemen de rentelasten toe bij
oversluiting of bij het vastleggen van
de rente. Het gevolg is een toenemend
aantal wanbetalingen en gedwongen
huizenverkopen. De pijn gaat echter
verder dan alleen de hypotheekbanken die actief zijn op de subprimemarkt. Deze banken hebben de hypotheken namelijk gebundeld en doorverkocht aan andere beleggers, waarbij er per bundel verschillende kopers
kunnen zijn. Sommige kopers krijgen
een hoge rente en vangen als tegenprestatie ook de eerste wanbetalingen
op, andere kopers krijgen een lagere
rente maar worden alleen geraakt als
er heel veel wanbetalingen optreden.
Discontoverlaging
Door die onzekerheid zijn veel banken
nu zeer terughoudend geworden met
het verstrekken van kredieten, waarbij
personen en bedrijven met een lage
kredietwaardigheid heel moeilijk geld
kunnen lenen. Door die onzekerheid
zijn er ook nauwelijks kopers voor hypotheekbundels en kortlopende obligaties van risicovollere bedrijven.

• Blokfluitcursus
• Diverse Dans cursussen
• Diverse Theater cursussen
• Cursussen Grimeren
• Cursussen Kunstgeschiedenis
Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.muzehof.nl of komt
u langs bij de administratie van de
Muzehof, Coehoornsingel 1, Zutphen.
Telefoon: 0575-515350.

Voor nadere informatie:
Rabobank Achterhoek-Noord, afdeling beleggingen, (0575) 558 470.
v.l.n.r.: Ronald Kolkman, Henk
Kreeftenberg, Simon van Leeuwen,
Rob Jonker en Martijn Mossink.
De centrale banken in de wereld hebben niet stil gezeten. Zij hebben het
wantrouwen dat banken onderling
hebben, opgevangen door extra geld
beschikbaar te stellen aan diezelfde
banken. Daarnaast heeft de Fed het
discontotarief verlaagd van 6,25%
naar 5,75%. Dit is een weinig gebruikt
'noodtarief' waartegen banken kunnen lenen als ze een paar dagen extra
geld nodig hebben.
Handreiking
De Fed maakt zich in toenemende mate zorgen over de Amerikaanse economie. Nu de risico's voor de economie
toenemen, wordt een korterenteverlaging waarschijnlijker. Zo'n verlaging
zou de problemen op de hypotheekmarkt verzachten en de rentelasten
voor bedrijven verlagen, zodat de economie een stimulans krijgt. De Fed
heeft op 18 september weer een bijeenkomst in het kader van de reguliere vergadercyclus. Dan komt waarschijnlijk
een verdere handreiking - in de vorm
van een korterenteverlaging - naar de
economie en de financiële markten.
Bron:
IRIS (Institute for Research and Investment
Services), een gezamenlijke onderneming
van de Rabobank en de Robeco Groep.

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

SEPTEMBER
19 Handwerkmiddag en kraamverkoop Welfare Rode Kruis in de
Wehme
19 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
20 Bejaardenkring Vorden
20 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 HSV de Snoekbaars Afsluiting wedstrijdseizoen
24
Klaverjassen en jokeren in de
Wehme
26 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
27 ANBO Bergkoninkrijk Nepal in
Dorpscentrum Deldenzaal
27 PCOB in het Stampertje Studiereis
Zuid-Afrika
27 Klootschietgroep de Vordense Pan
29 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70plussers in de Wehme tel 55 20 03.

Boeken vol geheimen

Kinderboekenweek
Het mysterieuze thema Sub Rosa boeken vol geheimen - staat dit
jaar centraal tijdens de kinderboekenweek (3 t/m 13 oktober).

Er is nog ruimte
Binnenkort gaan een aantal bekende en nieuwe cursussen bij de Muzehof Centrum voor de Kunsten
van start.

Paniek op de beurzen

De bibliotheek Vorden en boekhandel
Bruna hebben rond dit thema een
leuk programma samengesteld. Aan
alle schoolgaande kinderen uit de onder- en middenbouw worden kleur- of
bouwplaten uitgedeeld. Voor de bovenbouw is er een boekenzoekspel dat
kinderen in de bieb of boekhandel
kunnen doen. Alle kinderen die hun
materialen inleveren ontvangen een
aardigheidje en maken kans op een
hoofdprijs; een mooi kinderboek. De
ingeleverde exemplaren worden in de
bieb tentoongesteld.

OPTREDENS
Martine Letterie komt voor alle groepen vijf van de basisschool op maandag 1 oktober in de bibliotheek vertellen over haar boeken. Kinderen worden hier klassikaal voor uitgenodigd.
Martine heeft ook spannende boeken
geschreven in de serie Het geheim
van…. Wie kent niet haar boeken over
Berend van Hackfort ?

POPPENKAST
Voor kinderen van groep 1 en 2 hebben we een leuke poppenkast. Gratis
kaartjes zijn af te halen tijdens openingsuren in de bibliotheek en bij
Boekhandel Bruna. Zolang de voorraad strekt. Tijdstip : Vrijdag 5 oktober
van 15.30 - 16.15 uur

Startzondag Hervormde Gemeente succesvol Bridgen in Vorden
Hebt u er al eens aan gedacht om te
gaan bridgen deze winter? In Vorden is één Bridgeclub nl. de "Vordense Bridgeclub". Wij spelen in
het Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat op maandagavond en
woensdagmiddag. Er wordt niet gerookt tijdens het bridgen. De rokers gaan in de pauze even naar
een vertrek waar het toegestaan is
om te roken. Op beide speeldagen
hebben wij spelers van grote klasse, maar er zijn ook bridgers die
net de bridgecursus achter de rug
hebben.
We beschikken over het Scanzo(computer) - uitrekenprogramma. Aan het
eind van de speeltijd kunnen we binnen 10 minuten al de uitslag bekend
maken.
Iedere bijeenkomst worden zes tafels
van vier spellen gespeeld. Na drie tafels houden we een kwartier pauze.
We willen tenslotte ook nog even een
praatje kunnen maken met elkaar.

Op maandagavond spelen we van
19.30 tot 23.00 uur en op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur in het
Dorpscentrum van Vorden.
De Bridgeclub telt op het ogenblik ca.
55 leden op maandagavond en 45 op
woensdagmiddag. Meerdere mensen
spelen beide keren.

Mocht u belangstelling hebben, kom
dan gerust een avond of middag geheel vrijblijvend meespelen. Dit verplicht u tot niets, u kunt in ieder geval
de sfeer proeven.
Het nieuwe bridgeseizoen is maandagavond 17 sept. resp. woensdagmiddag
19 sept. begonnen.
We willen u vragen om vooraf even te
melden dat u komt. Mogelijk kunnen
we dan een suggestie doen met wie u
zou kunnen spelen.
Aanmelden graag bij mevr. Kitty Vruggink, tel. 552498, voor de maandagavond en bij de heer Jan Koekkoek, tel.
441970, voor de woensdagmiddag.
Wie weet tot ziens.

De Snoekbaars
Mooi weer , vrolijke gezichten , een gezellige fietstocht op zoek naar 11
"vossen", een gezamenlijke lunch buiten voor de kerk en een inspirerende korte dienst in de kerk met muziek van In Motion, allemaal ingrediënten die de Startzondag van de Hervormde Gemeente Vorden tot een succes maakten.

In het winterseizoen zal dit thema op
verschillende manieren in beeld worden gebracht en iedereen wordt uitgenodigd aan de activiteiten mee te
doen.

Daarnaast werd aandacht gevraagd
voor het jaarthema: "Laat zien wat je
beweegt", en kom zelf "in beweging."
De gemeente wil uitdragen dat ge-

Ze zijn terug te vinden in het kerkblad
of op de website www.dorpskerkvorden.nl. Hopelijk komen velen in beweging.

meente zijn betekent: er iets voor
doen, zoeken naar wegen om anderen
opnieuw of voor het eerst bij de gemeente, de kerk te betrekken.

Vo e t b a l
SILVOLDE - VORDEN 6-0
Vorden heeft donderdagavond in Silvolde een flinke oorwassing gekregen.
Het leek er de eerste helft niet op, dat
wederom een grote (nederlaag) zou
moeten worden gelncasseerd. Met de
rust was de stand nog dubbelblank.
In de tweede helft werd Vorden compleet van de mat gespeeld. Vorden zal
nu moeten laten zien, dat het over
veerkracht beschikt en dat het mentaal ook allemaal goed zit met de geelzwarten.
Vorden trad aan in een 4-4-2 concept,
nadat in en tegen Doetinchem halverwege de wedstrijd van de driemanvoorhoede was afgestapt.
Dat is natuurlijk even wennen, hoewel
Vorden in Silvolde niet onverdienstelijk van start ging.
In de beginfase had Vorden het initiatief, maar Silvolde trok door veel
agressiviteit aan de dag te leggen en
korte mandekking gaandeweg het
spel meer naar zich toe.
Toch kreeg Vorden de eerste uitgespeelde kans van de wedstrijd via Tim
van de Berg, die oog in oog kwam te
staan met de Silvoldese doelman.
De beste kans in de eerste helft kreeg
de spits van Silvolde. Hij kreeg de bal
uit de kluts en trof voor open doel de
paal.
De Vordense achterhoede kon zich
staande houden al moest het wel alle
zeilen bijzetten tegen de snelle en balvaste spitsen.
Via Niels Siemerink counterde Vorden
een aantal keren gevaarlijk uit en met
iets meer geluk had deze speler een of
twee keer de bal tegen de touwen kunnen jagen.

Maiscampagne toezicht

heen. Hoewel Silvolde wel erg goedkoop aan de 4-0 en 5-0 kwam (buitenspel en overtreding), was de 6-0 weer
een uitgespeelde kans. Vorden kreeg
via Dennis Wentink en Micha Bolink
nog twee mogelijkheden om de nul
weg te werken, maar beide inzetten
werden van de lijn gehaald. Vorden zal
zich snel moeten hervinden.
Uitslagen zaterdag 15 september:
SBC '05 A1 - Vorden A1
0-4
Pax B1 - Vorden B1
5-1
FC Zutphen B3 - Vorden B2
4-1
Vorden C1 - OBW C1
0-3
Vorden C2 - Zelos C2
0-11
Vorden D1 - Erica '76 D1
4-2
Zutphania D1 - Vorden D2
1-7
DZC '68 D3 - Vorden D3
6-3
Vorden D4 - FC Zutphen D4
10-3
Vorden E1 - FC Zutphen E2
1-2
Vorden E2 - FC Zutphen E4
13-3
Vorden E4 - Witkampers E5
7-3
Vorden F1 - Be Quick Z. F1
1-4
Warnsveldse Boys F6 - Vorden F2 1-9
FC Zutphen F7 - Vorden F3
2-3
Vorden F4 - Pax F5
0-4
Brummen F8 - Vorden F5
4-2
Donderdag 13 september
Silvolde 1 - Vorden 1
6-0
Zondag 16 september
Varsseveld 3 - Vorden 2
1-0
Vorden 4 - Veldhoek 1
3-4
Vorden 5 - Brummen 4
1-9

Rene Neyenhuis bleef, wegens een
blessure, achter in de kleedkamer en
zijn plaats werd ingenomen door Stefan Eggink. Silvolde zette vanaf het begin meer druk op de achterhoede en
Vorden kwam nauwelijks meer aan
opbouwen toe. Balverlies was de inleiding tot het eerste en tweede doelpunt, die in de 10e en 15e minuut op
het scorebord werden gezet.

Programma zaterdag 22 sept.:
Vorden A1 - Silvolde A1
15:00
Vorden A2 - DZC '68 A3
13:00
Vorden B1 - SDOUC B1
14:45
Vorden B2 - Ang. Vooruit B2D 13:00
Neede C1 - Vorden C1
14:30
VVL C1D - Vorden C2
14:00
Eefde SP D1 - Vorden D1
11:15
Vorden D3 - FC Zutphen D2
09.00
Brummen D4M - Vorden D4
09.00
Zelos E1 - Vorden E1
09:30
AZC E3 - Vorden E2
08:45
Harfsen E2 - Vorden E4
10.00
Vorden E5 - Warnsveldse Boys E710.00
FC Zutphen F2 - Vorden F1
09.45
Vorden F3 - Zelos F5
09.00
Ratti F1C - Vorden F4
10.00
Vorden F5 - Warnsveldse Boys F9 11.00

Ook de 3-0 liet niet lang op zich wachten, want wederom door balverlies
werd de achterhoede uit positie gespeeld. Bij Vorden leek er iets te knakken, want sommige spelers zaten er
mentaal kennelijk helemaal door

Zondag 23 september
Vorden 1 - DVC'26
Vorden 2 - FC Eibergen 2
Vorden 3 - FC Eibergen 4
Bon Boys 5 - Vorden 4
Ratti 3 - Vorden 5

14.00
10.00
10.00
09:30
10:00

De politie gaat in het kader van de
verkeersveiligheid extra toezicht
houden tijdens de zogenaamde
malscampagne. Daarbij gaat het
vooral om de verlichtingseisen en
de belading van de voertuigen
maar ook om de mogelijk achtergebleven modder op de rijbaan. Genoemde zaken kunnen tot onveilige situaties leiden.

Tijdens de laatste onderlinge wedstrijd van de hengelaarsvereniging
De Snoekbaars welke zondag in de
Berkel bij Lochem werd gehouden,
werd ruim 21 kilogram vis gevangen.
De uitslag van die wedstrijd was als
volgt: 1 J. Groot Jebbink 4230 gram, 2
J.W. Golstein 3540, 3 W. Vreeman

2850, 4 D. Weustenenk 2000, 5 J. Besselink 1760 gram. Door onder meer deze
resultaten is J.W. Golstein dit seizoen
clubkampioen geworden. Hij behaalde in totaal 878 punten; 2 W. Vreeman
876, 3 J. Groot Jebbink 872, 4 R. Golstein 870, 5 A. Golstein 870 punten.
Het seizoen wordt zaterdag 22 september definitief afgesloten met een ‘gezelligheids’ wedstrijd.

Vrachtwagen vast
bij Rotonde Rondweg

JAARLIJKSE MALSOOGST
De malsoogst komt er weer aan. Dagelijks en vaak ook 's avonds laat rijden
de tonnen wegende landbouwvoertuigen met hun lading van het land naar
de plaats van inkuilen. De enorme
voertuigen moeten over de vaak smalle wegen in het buitengebied en dienen dan ook, zeker bij donker, goed
zichtbaar te zijn voor het overige verkeer. De politie hoopt dat ondernemers bij het lezen van dit bericht hun
voertuigen nog aan een extra inspectie onderwerpen.
VERONTREINIGD WEGDEK
In sommige gevallen wordt het wegdek verontreinigd met modder, zand
en afvallende mals. Voeg hierbij nog
herfstregens, vallend blad en vroeg invallende duisternis aan toe en de toestand van het wegdek verandert in
een glijbaan.
GEVAAR EN TOEZICHT
Deze verontreinigingen kunnen verkeersgevaarlijke situaties opleveren
voor het overige verkeer. Om dit te voorkomen gaat de politie regelmatig in
het buitengebied controleren. Afhankelijk van de aangetroffen situatie (niet of
wel verkeersgevaarlijk) zal de politie zonodig waarschuwend of verbaliserend
optreden. Ook hierbij verwacht zij dat
de ondernemer zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de verkeersveiligheid oppakt. Zoals aangegeven wordt
er ook op de technische aspecten (verlichting, belading) van de voertuigen
gelet. Daarnaast dienen de zgn. kooiwielen (gebruikt bij het aandrukken
van mals bij het inkuilen) bij een transport naar een andere locatie te worden
verwijderd. Tot slot doet de politie een
beroep op alle weggebruikers om in de
periode van de malscampagne rekening met elkaar te houden en daar
waar nodig snelheid en rijgedrag aan te
passen aan de omstandigheden.

Op zondagmiddag 16 september jl.,
heeft een chauffeur de verleiding niet
kunnen weerstaan om via de rotonde
aan de rondweg, Vorden binnen te rijden terwijl de werkzaamheden aan

deze rotonde nog in volle gang zijn. De
chauffeur is dan ook niet verder gekomen dan de rotonde zelf, de geladen
auto heeft zich ingegraven in het mulle zand.

Jeugdselectie Berkelduikers
begint seizoen goed
Als voorbereiding op de grotere
wedstrijden, hebben de zwemmers
van de jeugdselectie (7- tot 11-jarigen) van de Berkelduikers uit Lochem, zondag hun eerste miniorenwedstrijd gezwommen.
In het gezellige zwembad van Lichtenvoorden zwom een aantal hun eerste
officiële wedstrijd. Hoewel dat spannend was, lieten vooral de jongste kinderen al een prima zwemtechniek
zien en werd er boven verwachting gezwommen.
Goede tijden werden er neergezet
door Esmee Vrielink, Kim Nijland, Melissa Hoentjen, Nina Verwij en Emiel
Eising. Plaatsingen waren er voor: Jef-

frey Hoentjen 3e op 100m rugslag,
Luuk Nijland 1e op 100m rugslag en
100m vrije slag, Britt Markerink 1e op
100m rugslag en 100m vrije slag,Lisette Kettelarij 2e op 100m rugslag en 3e
op 100m vrij slag, Judith Wentink 1e
op 200m wisselslag, Nina Verweij 2e
op 25m vlinderslag, Loes van de Linden 2e op 50m vlinderslag en 2e op
100m schoolslag, Niels Tjoonk 1e op
100m wisselslag en 200m vrije slag,
Harmen van Middelkoop 2e op 100m
wisselslag en 3e op 200m vrije slag,
Thomas Achtereekte 3e op 100m vrije
slag en 2e op 200m vrije slag. De wedstrijd werd door 16 teams met een
spetterende estafette afgesloten.
De totale uitslag is te lezen op:
www.berkelduikers.nl

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

Landbouwmechanisatieen Konstruktiebedrijf

Wensink Ruurlo BV
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Voor ons bedrijf zijn we op zoek naar een
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monteur landbouwmechanisatie
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Gevraagd wordt:
- kennis van traktoren en machines
- goede motivatie
- zelfstandig kunnen werken
- in bezit van rijbewijs
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Al 25 jaar hèt adres voor:
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STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle

en een

VORDEN

(leerling)konstruktie-bankwerker
Afwisselende werkzaamheden in een modern bedrijf met een
brede klantenkring en een passende beloning overeenkomstig
de werkzaamheden.
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Verkoop/verhuur aanhangwagens

Uw tuin? Onze zorg.
Uw rustpunt? Ons ontwerp.
Uw droom? Onze uitvoering.
Uw groen? Ons onderhoud.

KIKA BENEFIET-FESTIVAL
zaterdag 13 oktober 2007 20.00 u.

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

Uw groen is bij ons in goede handen!

Onder het motto ‘3 bands, één doel’ organiseren
de achterhoekse pop/rock formaties Magic
Butterfly, MeXX en B.P.M. een BenefietFestival in zaal Wolberink met Bennie Jolink
als spreekstalmeester.

boomverzorging
* Snoeien van bomen

De opbrengst komt geheel ten goede aan de
Stichting KIKA die zich bezig houdt met onderzoek naar kinderkanker.

Iedere gift
is welkom!

Kaarten á € 10,- zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij:
Super de Boer, Zuivelweg 7
Zonwering Eugelink, Bleekstraat 12
Auto Ridderhof, Molenenk 2

U kunt uw gift ook
storten op rekening

Kaarten verkocht in de voorverkoop geven recht
op verloting van een Borretti Outdoor Kitchen
t.w.v. € 850,- !

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

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

Wat wij bieden:

Sollicitaties graag schriftelijk aan onderstaand adres:
Wensink Ruurlo BV
Haarweg 3
7261 LE RUURLO
of: info@wensink-ruurlo.nl

•
•
•
•

* Boomverwijdering
Zutphen-Emmerikseweg 83a, BAAK

vhg

www.hoveniersbedrijfevers.nl

0575-441048

SOS

TELEFONISCHE HULPDIENST

0900 -0767

12.74.83.977
t.n.v.
Rabobank Hengelo G.

5

eurocent p.m.

* VTA Boomcontrole
* Stobben frezen
* Gecertificeerd European Treeworker
en European Tree Technician
WWW.CODITBOOMVERZORGING.NL
Zutphen-Emmerikseweg 83a / BAAK / tel. 0575-441048

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

t.g.v.
Kika Kinderfonds

Administratiekantoor

Voor meer informatie en voorverkoop kunt u
terecht op: www.kika3bands1doel.magicbutterfly.nl
of mail naar kika@magicbutterfly.nl

DE WENDING
Dirk van der Houwen
uw
voor Vorden
en omgeving
Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl
TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

Dealer van:
■
■
■
■
■

Jonsered
Castelgarden
Solo
Partner
enz.
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s
in prij

Ook uw adres voor reparatie en onderhoud

L.M.B. VORDEN B.V.
Al jaren uw leverancier van Tuin- en Park machines
Industrieweg 13
(0575) 55 31 63

- 7251 JT Vorden
- www.lmbvorden.nl - info@lmbvorden.nl

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS
à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker

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

De nieuwe
WI NTE R C O LLE CTI E
is binnen bij

Kom snel en laat u
verrassen!
Steenderenseweg 11
7255 KC Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 21 39, Fax (0575) 46 22 05
info@goossensatomica.nl
www.goossensatomica.nl

B.V.

Wij zijn een administratiekantoor voor ondernemers uit het midden- en
kleinbedrijf en agrarische sector. Tot onze dienstverlening behoort het
het verzorgen van de financiële administratie, fiscale aangiften en de
jaarrekening, alsmede advisering op allerlei gebied.
Wij zijn op zoek naar een

- ASSISTENT ACCOUNTANCY M/V (40 uur per week)
De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:
- Het verwerken van financiële administraties m.b.v. AccountView
- Samenstellen jaarrrekeningen
- Verzorgen fiscale aangiften
- Onderhouden contacten met cliënten
Wij zijn op zoek naar iemand die werkt op MBA niveau en bij voorkeur
ervaring heeft opgedaan bij een administratie- of accountantskantoor.
Ervaring met salarisadministraties is gewenst.
Uw sollicitatie, voorzien van een uitgebreide C.V., kunt u richten aan
onderstaand adres t.a.v. dhr. A.Zweers of M.A.G.M. Veldkamp, of
aan a.zweers@dewending.nl

Clubkampioenschappen Tennisclub VTP Drieling geboren
Familie de Braak heeft maandag
11 september jl. in het Nijmeegse
Radboudziekenhuis gezinsuitbereiding gehad met 3 jongens. Het gezin had ook al een zoontje van ruim
2.5 jaar. Het drietal is uit één eitje
geboren. Zoiets komt bij 1 op de 200
miljoen zwangerschappen voor.
De jongens maken het goed na
omstandigheden.
Ze wegen respectievelijk, Luc: 2250,
Wes: 2045 en Nik: 2060 gram.
Op de eigen website:
www.debraakjes.kidzsite.nl is alles
over de drieling te volgen.
Bij een plaatselijke supermarkt mag
de familie voor 100 euro per week
gratis boodschappen doen.
En drukkerij Weevers heeft gratis de
geboortekaartjes gedrukt.

De jeugdwinnaars.
Onder prima weersomstandigheden werden de afgelopen twee weken de
clubkampioenschappen 2007 afgewerkt, zowel voor de seniorenafdeling
als voor de jeugdafdeling.
De beide wedstrijdleidingen kunnen
terugkijken op een perfect en sfeervol
verlopen toernooi met wedstrijdtennis van een hoog niveau.
De lijst met uiteindelijke winnaars bij
de senioren ziet er als volgt uit:
HE 4,5,6 1 Maurice Korenblik. 2 André
van de Vlekkert.
HE 7,8 1 Edwin Bruinsma. 2 Christiaan Brinkhorst.
HD 4,5,6 1 Cees van Voskuilen/Rutger
Wullink. 2 Martie Dijkman/André van
de Vlekkert.
HD 7,8 1 Henri Meekes/Edwin Bruins-

ma. 2 Henk Hunktink/Dick Buunk.
DE 7,8 1 Hermien Maas. 2 Carmen
Smeerdijk.
DE 4,5,6 1Anneleen Dijkman. 2 Annemarie Meddens.
DD 7,8 1 Annerie Westerink/Nel Warringa. 2 Marjanne Grube/Frederique
Olthaar.
GD 7,8 1 Hermien Maas/Henk Knoef.
2 Annerie Westerink/Henk Westerink.
DE WINNAARS BIJ DE JEUGD:
JE t/m 10 1. Bryan Jansen. 2. Dirk Lam.
ME t/m 12 1. Merel Grube. 2. Eva Klein
Brinke.

Scholieren lopen voor Unicef
Op vrijdagmiddag 28 september
organiseert Unicef voor de derde
keer een sponsorloop bij Fort de
Bronsbergen in Zutphen. Alle basisschoolleerlingen uit de regio
kunnen meedoen. De kinderen lopen rondjes rondom het Bronsbergenmeer en worden per gelopen
kilometer gesponsord door ouders, familie, buren en bekenden.
Tussen 15.30 en 17.00 uur kan er
worden gestart.
Eén school in Vorden en een aantal
scholen in Lochem, Zutphen, Warnsveld en Brummen verlenen hun medewerking aan de loop. Zij informeren
de leerlingen over de loop en delen de
benodigde materialen uit. De organisatie van de loop is verder geheel in
handen van de regionale vrijwilligers
van Unicef. De kinderen lopen zoveel
rondjes als ze willen. Na afloop ontvangen ze een medaille en een leuke
verrassing. Kinderen die voor de tweede of derde keer meedoen ontvangen
een zilveren schoentje. De heer Jansen
van Fort de Bronsbergen stelt het recreatieterrein opnieuw belangeloos
ter beschikking, inclusief EHBO en

toiletvoorzieningen. Er wordt gezorgd
voor drinken en een gezonde snack
voor de deelnemende kinderen.
De opbrengst van de sponsorloop is
bestemd voor het Unicef-project 'Unite
for children, unite against aids' en zal
gaan naar de aidswezen in Mozambique. Wereldwijd zijn er ruim 15 miljoen aidswezen en in Mozambique
zijn dat er 325.000. Deze kinderen
staan er vaak helemaal alleen voor.
Unicef zorgt voor hulpverleners die de
kinderen dagelijks bezoeken en hen
helpen met het huishouden en hun
huiswerk voor school. Ook geven zij de
kinderen het beetje aandacht dat ze
vaak zo bitterhard nodig hebben. Voor
elke ¤ 2,50 die een kind op 28 september bij elkaar loopt kan Unicef voor 10
weeskinderen in Mozambique een geboortebewijs regelen, waarmee deze
kinderen recht hebben op voedsel en
schoolspullen. Tijdens de loop zal er
een grote expositie over HIV/Aids aanwezig zijn op het Bronsbergenterrein.
Kinderen die mee willen doen en ouders die meer informatie willen over
de loop kunnen contact opnemen met
Els Veraart in Toldijk, telefoon: 0575442445.

NBvP Vrouwen van Nu Vorden
Het nieuwe seizoen is ook voor de
Plattelandsvrouwen, Vrouwen van
Nu weer aangebroken.
Woensdagavond 19 september a.s. is
de eerste avond van dit seizoen. Deze
avond wordt verzorgd door mevrouw
Thea Kroeze uit Daarlerveen. Zij is bekend van RTV Oost. Het thema is:
streekcultuur, met name streektaal en
streekgerechten. Het beloofd een interessante avond te worden. De avond

begint om 19.45 uur in de Herberg te
Vorden. Ook wanneer u nog geen lid
bent wordt u hierbij uitgenodigd om
eens kennis te maken met de Plattelandsvrouwen, Vrouwen van Nu te
Vorden. Op dinsdag 9 oktober is er een
agrarisch reisje gepland naar het tapijtmuseum in Genemuiden met
daarna een bezoek aan de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Leden kunnen
zich hiervoor nog opgeven tot zondag
30 september.

JD 1. Bram en Koen Pijnappel. 2. Luuk
en Twan Borgonjen.
MD 1. Roos en Merel Grube. 2. Eline
Heijink en Eva Klein Brinke.
DD t/m 15 1. Irene Olthaar en Arlette
Oosterhuis. 2. Miriam Mulderij en Rasha de la Bije.
HD t/m 15 1. Paul Broekhuizen en Jarno Jansen. 2. Tom Bruinsma en Joeri
ten Kate.
Mix t/m 15 1. Arlette Oosterhuis en
Paul Broekhuizen. 2. Miriam Mulderij
en Tom Bruinsma.
DE t/m 16
1. Marlot Horstman. 2. Irene Olthaar.
HE t/m 15 verliezersronde
1. Tom Bruinsma. 2. Michael Vet.
HE t/m 15
1. Paul Broekhuizen. 2. Jarno Jansen.

Ratti dames
RATTI 1 - VDZ 2
Na de geflatteerde nederlaag van vorige week stond afgelopen zondag VDZ
uit Arnhem op het programma. Ratti
begon goed aan de wedstrijd en VDZ
had moeite met het goede spel van de
Ratianen. Ratti hield een hoog speltempo en bleef continue in de aanval.
Een kopbal van Rianne Meijerink belandde net op de lijn en een schot van
Kelly Peters had de keepster op het
nippertje nog klemvast. Spits Gerrie
Brummelman kwam alleen op de
keepster af, maar wist haar niet te verschalken. Dus kansen genoeg, maar
perfectie in de afronding ontbrak. In
de 18e minuut wist VDZ voor het eerst
een aanval op te zetten en zij deden
wel wat Ratti naliet en verzilverde hun
kans. 0-1. Zo keek Ratti zeer onverdiend tegen een achterstand aan. Tien
minuten voor rust wist Marielle Peters
met een fraaie actie zichzelf vrij te spelen en met een afstandsschot belandde de bal over de keepster in het net. 11. Na de rust was het VDZ die fanatiek
begon aan de tweede helft en liet Ratti zich onder druk zetten.
Na zo'n tien minuten kreeg Ratti de
controle over de wedstrijd weer terug
en was het Ratti die de wedstrijd weer
domineerde. Wederom was het VDZ
die geheel tegen de verhoudingen in
op een voorsprong kwam. 1-2. Ratti
bleef kans na kans creëren, maar VDZ
hield zich staande. Tien minuten voor
het laatste fluitsignaal wist Marielle
Peters nog een punt veilig te stellen.
Rianne Meijerink leverde een assist en
eindelijk was het schot op het doel
raak. 2-2. De laatste tien minuten ging
Ratti nog met de laatste restjes energie op zoek naar de verdiende winst,
maar helaas zat dat er niet in en kon
VDZ hun handjes heel hard dicht knijpen met de verdeelde punten.
Aanstaande zondag uit tegen Keyenburgse Boys.

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

WERK.NL
Laat je talent werken op de Landelijke Banenmarkt 2007
Op de Landelijke Banenmarkt kunt u direct kennismaken met werkgevers en vindt u
vele duizenden vacatures. Op zaterdag 29 september vindt tussen 10.00 en 15.00 uur
dit grootste banenevenement van Nederland plaats bij de meeste CWI-vestigingen.
In de 4 grote steden is de Banenmarkt ook op vrijdag 28 september. Daar kunt u op
beide dagen terecht tot 16.00 uur.

Direct kennismaken
Werkgevers uit uw regio zijn op de Landelijke Banenmarkt aanwezig met hun
vacatures. Verder zijn erop deze dag heel veel banen uit diverse branches en op elk
niveau. U vindt er informatie over opleidingen en allerlei andere zaken die met werk
te maken hebben. Ook kunt u workshops volgen, bijvoorbeeld op het gebied van
solliciteren of het starten van een eigen bedrijf.

LA AT JE TALENT WERKEN
DE LANDELIJKE BAN
ENMARK T

Ontdek je talent
Iedereen heeft talent. Misschien kent u uw talenten nog niet. Of weet u niet wat u
ermee kunt doen. Onder het motto ‘Laat je talent werken’ kunt u tijdens de Landelijke
Banenmarkt ontdekken waar úw talenten liggen. Adviseurs staan klaar om samen
met u competentietests te maken. De testuitslagen laten uw talenten en persoonlijke
kwaliteiten zien. U vergroot hiermee uw kansen op het vinden van werk. Op werk.nl -----≥
kansen vergroten kunt u terecht voor een eerste kennismaking met competentietests.

Een goede voorbereiding is het halve werk
Kijk op w
erk
gegevens .nl voor de adresen de act
per locati
iviteiten
e.

Hebt u een CV (Curriculum Vitae)? Neem dan meerdere exemplaren mee.
Zo kunt u meteen solliciteren als u een leuke baan tegenkomt. Ook kunt u
de CV-check doen, adviseurs helpen u om uw kwaliteiten via uw CV zo goed
mogelijk in beeld te brengen. U kunt zich voorbereiden op een bezoek aan de

Landelijke Banenmarkt door u alvast te verdiepen in de branche waarin u wilt werken.

We zien u graag op de Landelijke Banenmarkt!

Het grootste banenevenement van Nederland is een initiatief van CWI, UWV en gemeenten.

het Hackfortfestival!

Genieten van Natuur, kunst, cultuur en gastronomie
zig en kan u van alles vertellen over
verschillende rassen. Neem gerust een
appel van uw eigen boom mee!Diverse
ambachtslieden zullen hun vakmanschap tonen, er wordt graan gemalen
in de watermolen bij het kasteel en
ook de mobiele houtzagerij wordt gedemonstreerd.Voor kinderen is er veel
te beleven. Ze kunnen het 'Houtspoor'
volgen, waarbij ze zien hoe je van een
boom uiteindelijk een nestkastje kan
maken.
De speurtocht 'Beestenboel' zorgt voor
veel 'beestachtig' plezier en ieder kind
mag zijn eigen natuurbuttons maken.
Ieder uur nemen de boswachters van
Natuurmonumenten u mee voor een
korte wandeling en vertellen onderweg alle wetenswaardigheden over
verleden en toekomst van het landgoed.
De zorgboerderij 't Hofhuis' houdt
Open Erf. U kunt rondkijken bij de
boerderij en het Hackfort Logement.
Medewerkers van Urtica De Vijfsprong
informeren u graag. (de woonruimtes
zijn vanwege privacy en rust van de
bewoners niet opengesteld.)

Liefhebbers van natuur, kunst, cultuur en gastronomie kunnen op zondag 23 september volop genieten op het Hackfort Festival op landgoed
Hackfort te Vorden. Tussen 12.00 en 17.00 uur heten Vereniging Natuurmonumenten, Driekant Ambachtcentrum en Urtica De Vijfsprong u van
harte welkom. Rondom het prachtige kasteel Hackfort zijn tal van activiteiten voor jong en oud georganiseerd, zoals een boerenmarkt, een concert en excursie`s voor volwassenen of een leuke speurtocht voor kinderen. De toegang tot het Hackfort Festival is gratis. Ook parkeren is gratis.
Voor sommige activiteiten wordt een bijdrage gevraagd. Meer informatie
over deze feestelijke dag vind u op www.natuurmonumenten.nl.

BLIJ MET BUITEN!
Het Hackfortfestival is een dag voor
jong en oud, die helemaal in het teken
van de natuur en de prachtige omgeving staat. Een dag voor iedereen die
blij is met/ blij wordt van buiten!Op de
boerenmarkt u genieten van biologische streekprodukten, die u ter plekke
kunt proeven en kopen. De Noordelijke pomologische vereniging is aanwe-

CONCERT
Tijdens het Hackfortfestival kunnen
muziekliefhebbers zich tegoed doen
aan de muzikale klanken van de
groep Air Laut, die om 12.00 uur een
wervelende voorstelling geven. Zij
brengen een repertoire ten gehore van
eigen composities, gebaseerd op Ierse
muziek. Plaatsreservering voor dit
concert is noodzakelijk en kan bij de
ledenservice van Natuurmonumenten, tel. 035-655 99 55. Voor het hackfortfestival zelf is aanmelden niet
noodzakelijk.

10 jaar
SAMO
jeugdmuziekweekend
Ook dit jaar weer organiseren
de SAMO Gld.-Fld. het cursorisch instituut van de drie landelijke muziek koepels KNFM,
NFCM en FKM, in samenwerking met MUI en KCG het muziekweekend voor jeugdige
muzikanten uit Gelderland en
Flevoland, en wel voor de tiende maal!
Van vrijdag 21 tot en met zondag
23 september 2007 zullen er weer
vele jongelui aanwezig zijn op dit
zeer leerzame maar ook plezierige weekend.
Er wordt veel gemuciseert, maar
zoals reeds vermeld de vrolijke
noot wordt ook niet vergeten.
Op zondag 23 september a.s. zal
dit weekend worden afgesloten
door een concert van het SAMO
Gelegenheids orkest, u kunt dan
zelf horen waarmee de jonge muzikanten mee bezig zijn geweest,
onder de bekwame leiding van de
heren Joop Boerstoel en Romano
Mediati.
Wij als bestuur van SAMO Gld.Fld. en alle medewerkers, nodigen
u hierbij gaarne uit, om hierbij
aanwezig te zijn. Toegang gratis.
Zoals vermeld vindt dit plaats op
23 september a.s. in de grote zaal
van vakantieoord 'De Haverkamp',
Vierblokkenweg 23 te Hengelo
(Gld.). Aanvang 15.00 uur.

Cursus:
Wegwijs aan de sterrenhemel
Sterrenwacht Phoenix te Lochem is
voornemens om een cursus te geven op een tijdelijke locatie, in de
buurt van de huidige locatie. Deze
tijdelijke locatie is de Kapel bij Kasteel Wildenborch.
De cursus zal heten: Wegwijs aan de
sterrenhemel en zal beginnen op 5
oktober a.s. De cursus is in totaal tien
keer op een vrijdagavond en zal ca. elke drie weken plaatsvinden tot en met
april 2008. De cursus zal voor iedereen die interesse heeft in de sterrenkunde geschikt zijn en er is geen huiswerk aan verbonden.

Zo mogelijk wordt er naar de sterrenhemel gekeken met transportabele telescopen.
Een opsomming van een paar behandelde hoofdstukken: 1. Met zevenmijlslaarzen door het heelal; 2. De
aarde de zon en de maan; 3. De planeten; 4. Kometen en vallende sterren; 5.
De zon; 6. De sterren, enz. Kortom geschikt voor iedereen. De avonden beginnen om ca. 20.00 uur en duren tot
ca. 22.30 uur. Als er gekeken kan worden, met mobiele telescopen, kan het
later worden.
Voor nadere informatie en opgave van
deelname tel. 0573-25 49 40.

Prijsuitreiking Ballonnenwedstrijd
Midzomerfeest

Er zijn toch nog tientallen kaartjes teruggekomen vooral van ons buurland
Duitsland, met vermeldingen van gevonden in appelboom tot dakgoot.
De ballon van Célian Havenaar uit Vorden kwam verder dan elke andere ballon en daarmee heeft ze de eerste prijs
gewonnen.
Daarop volgde de ballon van Auke
Blankwaar uit Den Haag, goed voor de
tweede prijs. Hij had het geluk om met
zijn familie de Stevo kindermiddag te
bezoeken.
De ballon van Sanne Memelink uit
Vorden kwam niet verder dan "De Wildenborcherhof" en zij kreeg hiervoor
de poedelprijs. Op de foto staan Célian
Havenaar en Sanne Memelink met bestuurslid Gerwin Besselink met hun
ontvangen prijs, voor Auke was de afstand te ver en hij heeft inmiddels een
waardebon toegestuurd gekregen.

Geslaagde knipactie
Ami kappers voor Cliniclowns!
Célian Havenaar en Sanne Memelink met bestuurslid Gerwin Besselink.
Afgelopen week kon Stevo (Stichting Evenementen Vorden) eindelijk de
prijzen van de ballonnenwedstrijd uitreiken. De wedstrijd werd afgelopen
juni tijdens het vijfde Midzomerfeest gehouden.

Dus jongens en meisjes volgend jaar
weer allemaal jullie best doen en noteer alvast de datum 21 juni 2008 voor
de volgende ballonnenwedstrijd tijdens de kindermiddag van het midzomerfeest!

Vertrek Gerard ter Winkel bij voetbalvereniging Vorden
De trainer van 3e klasser voetbalvereniging Vorden, Gerard ter Winkel uit
Ruurlo, heeft besloten om na 3 competitiewedstrijden te stoppen met zijn
werkzaamheden bij de achterhoekse promovendus.

Zondag 9 september jl. was het zover. Ami kappers Vorden ging knippen
voor Cliniclowns. (hierbij dient te worden vermeld dat het personeel
belangeloos heeft meegewerkt).
Ook konden kinderen zich laten
schminken en werden er ballonfiguren gevouwen. Het is een zeer geslaagde en gezellige dag geworden waarbij
de opbrengst geheel ten goede komt
aan Cliniclowns.
Dinsdag 11september werd de cheque
ter waarde van 1250,-- euro door Linda

van Leijden-Zweverink van Ami kappers Vorden overhandigd aan mevrouw A. Banning. Zij is ambassadrice
van stichting Cliniclowns.
Linda wil iedereen die aan deze dag
heeft meegewerkt enorm bedanken
voor de geslaagde actie "geknipt voor
Cliniclowns"!

De oud trainer van Vios Beltrum heeft
afgelopen donderdag aan het bestuur
aangegeven dat hij deze beslissing
puur op zijn gevoel heeft genomen. "Ik
merkte dat ik met een belangrijk gedeelte van de groep maar niet de klik
kreeg. Ik heb wat mij betreft alle mogelijke moeite gedaan om dit te bewerkstelligen, maar ik merkte aan mezelf dat ik geen aanknopingspunten
meer had. Als je dan na 3 wedstrijden
16 doelpunten tegen hebt gekregen en
nog geen punt hebt behaald, dan vind
ik dat ik in het belang van het team en
de gehele vereniging mijn gevoel moet
laten spreken en van daaruit heb ik
deze zeer moeilijke beslissing genomen". Het bestuur van de voetbalvereniging Vorden waardeert het enorm
dat Gerard ter Winkel zo openhartig is
en het clubbelang zo duidelijk heeft
mee laten wegen bij het nemen van
deze moeilijke maar moedige beslis-

sing. "Natuurlijk is het moment zowel
ongelukkig als ongebruikelijk en zijn
wij zeer onaangenaam verrast met deze ontwikkeling, maar als Gerard zo
duidelijk aangeeft dat het goede gevoel ontbreekt dan kunnen wij alleen
maar respect opbrengen voor het nemen van deze beslissing", aldus voorzitter William van der Veen.
Gerard ter Winkel beaamt ook dat de
vereniging verder geen blaam treft. "Ik
heb hier wat omstandigheden betreft
prima kunnen werken, want de organisatie rondom het 1e elftal en de trainingsfaciliteiten waren ruim voldoende en ook de sfeer binnen de vereniging heeft bij mij totaal niet meegespeeld bij het nemen van deze beslissing".
Het bestuur van de promovendus uit
4c stond donderdagavond laat dus

voor de uitdaging om zo snel mogelijk
een oplossing te vinden rondom de begeleiding van het 1e elftal. "Wij zochten een trainer wie een uitdaging ziet
in de technische potentie van deze
groep, maar vooral ook iemand wie zo
snel mogelijk weer een eenheid kan
maken van het team, want de gebeurtenissen in de laatste weken hebben
natuurlijk ook invloed gehad op de
groep.Wij hebben contact gezocht
met Maarten Wolventang uit Hummelo en vrijdagavond is het direct tot een
akkoord gekomen voor de rest van het
seizoen. Gezien de situatie waarin wij
terecht zijn gekomen is het natuurlijk
logisch dat wij enorm content zijn dat
Maarten Wolventang de uitdaging
aan wil nemen om ons in de 3e klas te
houden. Wij hebben zondagmiddag
de selectie en Gerard ter Winkel de gelegenheid gegeven om tijdens een gesprek op de juiste wijze een streep te
zetten onder deze kortdurende relatie
en vanaf dinsdagavond staat Maarten
voor de groep", aldus William van der
Veen.

Nieuwe tassen en trainingsballen
voor A-junioren s.v. Ratti

Margreet Blanken te gast bij Passage
De actrice Margreet Blanken is
woensdagavond 26 september in
het Dorpscentrum te Vorden te
gast bij de vrouwengroepen van de
christelijke vrouwenorganisatie
Passage te weten de afdelingen
Hengelo, Steenderen, Toldijk, Vorden en Zelhem (zie de landelijke site www.passagevrouwen.nl).
Margreet Blanken treedt op met een
avondvullend programma over de
dagboeken van Etty Hillesum. In september 1941 opent de dan 27 jarige Etty Hillesum haar dagboek met de bedoeling ‘orde te scheppen in de innerlijke chaos’. Zij zoekt zich zelf en is
daarbij genadeloos eerlijk.

Met veel humor en zelfspot neemt zij
haar doen en laten onder de loep en
schrijft zij even openhartig over haar
seksualiteit als over haar spiritualiteit.
Over haar worsteling met haar verlangens, haar ‘onthechting’ en haar
steeds sterker wordende contact met…
‘dat allerdiepste in me dat ik gemakshalve maar God noem’.
De dagboeken zijn een weergave van
haar persoonlijke groei en, paradoxaal’ van haar bevrijding tegen een
achtergrond van toenemende bedreiging en Jodenvervolging.
Op 6 juni jl. speelde Margreet Blanken
de 226e voorstelling!
De bijeenkomst in Vorden begint om
19.45 uur.

Niet alleen op het veld maar ook daarbuiten kunnen de A-junioren zich
de komende seizoenen laten zien.
Nadat het team vorige week nieuwe tenues kreeg overhandigd, kreeg het

aansluitend uit handen van Dhr. Bloemendal, van sponsor Installatiebedrijf

Wiltink, nieuwe tassen uitgereikt.
Ook schonk hij het team nieuwe trainingsballen. Jeugdvoorzitter Bert
Tuinman bedankte Dhr. Bloemendal
voor de sponsoring van de A-junioren.
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Gonny Jacobs prijswinnaar actie Bodycombat

Joey Den Besten terug op het podium

Veel belangstelling open dag
sportcentrum AeroFitt
salon. De prijswinnaar was Gonny Jacobs uit Zelhem. Tijdens de open dag
werd de prijs uitgereikt door Wilma
van AeroFitt. Bodycombat is een van
de vele groepslessen die bij het sportcentrum worden gegeven.
Bodycombat is een groepsfitnessprogramma op basis van bewegingen uit
verschillende vechtsporten, waaronder karate, boksen en tai-chi. Dit betekent dat er bij Bodycombat niet alleen
intensieve en explosieve, maar ook
rustige en ontspannende bewegingen
worden uitgevoerd, gericht op evenwicht, concentratie en coördinatie. De
combinatie van vechtbewegingen en
fantastische muziek zorgt voor zowel
een lichamelijke als een mentale uitdaging.

De prijswinnares van de Bodycombat Gonny Jacobs (rechts) heeft zojuist de prijs in ontvangst genomen van Wilma van AeroFitt.
Bij sportcentrum AeroFitt werd zondag 9 september een open dag gehouden. De hele dag waren er verschillende demonstraties. De vele bezoekers
werden rondgeleid en kregen informatie over de vele mogelijkheden die
het Hengelose sportcentrum te bieden heeft. Verder konden de belangstellenden kennismaken met diverse fitnessactiviteiten en toestellen.
Op de open dag werd ook gestart met
een nieuwe activiteit: Quick Fitt, de 30
minuten workout! Quick Fitt is een
trainingsmethode waarbij je in 30 minuten effectief traint. In een aparte
ruimte werk je op een gezellige ma-

Woensdag van 9.00 tot 10.00 uur en
van 18.30 tot 20.30 uur. Donderdag
van 9.00 tot 10.00 uur en van 18.30 tot
20.30 uur. Zondag van 10.00 tot 11.30
uur. Er was een speciale actie bij de activiteit SlimFitt. Wie zich inschreef

DE KRACHT VAN BODYCOMBAT
Bodycombat kent net als de andere
programma’s van Les Mills een vaste
en unieke structuur die garant staat
voor veiligheid en resultaat. Een team
van experts op het gebied van fitness,
vechtsport en fysiotherapie is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de inhoud van het programma. Bodycombat wordt uitsluitend gegeven bij
sportcentra die daarvoor een licentie
hebben. Deze clubs beschikken over
instructeurs die een speciale opleiding hebben gevolgd voor het geven
van Bodycombat.
VOOR WIE IS BODYCOMBAT?
Bodycombat is geschikt voor deelnemers van ieder niveau, leeftijd of geslacht. Het programma biedt voor iedereen voldoende opties om op eigen

Joey Den Besten

Foto: Henk Teerink

Na een blessure reed Achterhoeker Joey Den Besten de afgelopen weken
weer een aantal wedstrijden in de 125-cc junior cup voor zowel het ONK als
het IDM kampioenschap.
Op zaterdag 18 augustus reed hij zijn
eerst race voor het ONK kampioenschap in Assen. In de trainingen had
hij mechanische pech waardoor hij als
elfde moest vertrekken voor de race.
Hij had echt een super start want hij
kwam als vierde door in de eerste
bocht. Bij de tweede bochten partij lag
hij al derde. Door een paar problemen
met zijn motor kon hij helaas niet verder naar voren komen.Ondanks de
probleempjes die hij aan boord had
kon hij de derde plaats stevig in handen houden. Joey gaf wel te kennen
dat hij wat zenuwachtig was. Dat
kwam omdat er een twintigtal genodigden en sponsors naar het circuit
waren gekomen om zijn kunsten te
kunnen aanschouwen. Joey was dan
ook zeer blij dat hij op het podium
mocht komen samen met winnaar Jerry v.d. Bunt en teamgenoot Kevin van
Leuven die tweede werd.
Op 1 september reed Joey een wedstrijd voor het Duitse kampioenschap
(IDM) op het circuit van Most in Tsjechië. In de training ging het niet geweldig, hij zette daar een 37e tijd neer.
Dit kwam mede doordat de meeste rijders daar al getraind hadden en dat
het circuit vrij hobbelig was waardoor
Joey niet in zijn ritme kwam. In de
race ging het wat beter en hij reed
ruim 2 seconden sneller rond dan in
de training wat resulteerde in een 26e
plaats in de einduitslag van de wedstrijd.
Na een korte onderbreking van een
paar dagen reden de heren op vrijdag
7 september weer een ONK op het circuit van Assen. In de training reed hij
een vierde tijd op 0,04 seconde van de
derde plek. Tijdens de start kwam hij
goed weg en kwam in de eerste ronde
als derde door met een kleine voorsprong op de nummer vier. Naarmate
de wedstrijd vorderde begon de druk
toe te nemen van de man op de vierde

plaats, deze hij passeerde Joey dan
ook.In de laatste ronde wilde Joey alles
op alles zetten om de derde plaats te
bemachtigen. Ze gingen met zijn
tweeën af op de finish lijn maar helaas
kwam hij 23 duizendste seconde tekort voor de derde plaats. Die ging nu
naar Pepijn Bijsterbosch. De race werd
gewonnen door Jerry v.d. Bunt met op
een tweede plaats Kevin Van Leuven.
Afgelopen zaterdag was er weer een
wedstrijd voor Den Besten in Assen en
wederom behaalde hij een derde
plaats achter Jerry v.d. Bunt en van
Ginkel teamgenoot Kevin van Leuven
die respectievelijk eerste en tweede
werden. Jerry v.d. Bunt, Jaap Kingma
rijder en teamgenoot rijder van Hans
Smees werd Nederlands kampioen in
de 125-cc junior cup. De heren rijden
op zaterdag 6 oktober hun laatste
twee wedstrijden van het seizoen op
het circuit van Assen.
Hans Smees reed afgelopen weekend
twee internationale races op het circuit van Ochsersleben in Duitsland.
Hij was daar om wat dingen te testen
en om wat kilometers te maken voor
de laatste wedstrijden van het seizoen.In de eerste race eindigde hij als
tweede achter de Duitse rijder Joshua
Sommer. De tweede wedstrijd wist hij
echter te winnen doordat Sommer, in
zijn ijver om Smees bij te houden, onderuit ging.
Volgend weekend (22 en 23 september) zal Hans Smees voor het laatst te
bewonderen zijn in Nederland op zijn
250-cc Jaap Kingma Aprilia tijdens de
Race of the Champions die gehouden
worden op het circuit van Assen. Deze
laatste ONK zal ongekend spannend
worden met veel buitenlandse rijders
waaronder de kersverse Wereldkampioen Kenan Sofoglu uit Turkije. Deze
rijder komt uit voor het Nederlandse
Ten Kate Honda team in de klasse superbikes.

Socii nieuws
Tijdens de Quick Fitt lessen kan op ieder moment van de les vrij worden ingestapt.
nier aan een gezond lichaam. Quick
Fitt is voor iedereen. Daarnaast zijn er
ook uren voor vrouwen en 50-plussers.
Tijdens de Quick Fitt lessen kunt u op
ieder moment van de les instappen.
Het lesrooster van Quick Fitt is: Maandag van 9.00 tot 10.00 uur en van 18.30
tot 20.30 uur. Dinsdag van 9.00 tot
10.30 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.

voor een abonnement, kreeg de eerste
maand gratis.
Voor leden van sportcentrum AeroFitt
werd er een actie gehouden voor Bodycombat. De deelnemers kregen bij elke les een stempel en bij iedere volle
kaart maakten ze kans op de hoofdprijs: een metamorfose ter waarde van
100 euro bij Martine, Hair & Beauty-

niveau mee te kunnen doen. Ervaring
op het gebied van vechtsport is bovendien niet nodig. Alle bewegingen worden in iedere les opnieuw uitgelegd
en er wordt heel veel aandacht besteed aan veiligheid en techniek.
Meer informatie over sportcentrum
AeroFitt, zie de website:
www.aerofitt.nl

Socii-Stokkum leek later te moeten beginnen doordat de gasten de pasjes
waren vergeten gelukkig was nog een
bestuurlid thuis bereikbaar die ze nog
mee kon brengen zodat de wedstrijd
dik tweeen alsnog kon aanvangen. Het
werd een mannelijk duel met over en
weer doel rijpe kansen. Na twintig minuten stond het 0-2 toen ging men bij
Socii met meer agressie en vechtlust
spelen en was men bij vlagen de betere ploeg. Hierdoor kwam men kort
voor de rust op 1-2 door Mark Schoenaker en kreeg Martin Rietman nog
een doelrijpe kans met de kop. Het
was wel Rietman die de 2-2 binnen
schoot in de 73 min.

Het kon vanaf die tijd beide kanten op
toch was het Stokkum dat aan het
langste eind trok door in de 80 min de
2-3 er in te koppen. Kansen op 3-3 zijn
er zeker geweest maar de bal ook door
paar goede reddingen wilde er niet in.
VERDERE UITSLAGEN:
Socii 2 - Stokkum 2:
2-3
Socii 3 - Worth Rheden 3: 4-0
Brummen 5 - Socii 4:
1-3
PROGRAMMA 23 SEPTEMBER:
Wolfersveen - Socii;
Viod 5 - Socii 2;
PAX 7- Socii 3; Socii 4 - Zuthpen 4;
Socii 5 - Keijenburgse Boijs 6
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Spreekuur CDA Bronckhorst
151

De fractie van het CDA nodigt de
inwoners van Bronckhorst opnieuw uit voor een spreekuur op
woensdag 19 september a.s. van
19:00 tot 20:00 uur.
U kunt dan uw mening geven over zaken, die de gemeente betreffen. Hierbij kan het gaan om onderwerpen die
al op de agenda voor de raadsvergade-

Ze kuiert met mekaar langs de
paaie van bos en weide. Grootva
Jan en kleinen Jan.
Dat mag opa graag doon. Dat jong
hef de zelfde aardigheid net as hij
zelf in alles wat vogel is, in kniens
fazanten en hazen. Ze kunt no nog
te gemakkelijk weg kommen in de
mais. Kleinen Jan :”Grootva.. as iej
no toch neet mear op jacht gaot,
mag ik dan oew gewear is zo no en
dan vasthollen?” Verlangend kik de
kleinzunne naor zienen naamgenoot, zien grootva. Wat zolle toch
onwies graag met een gewear an de
rugge willen rond stappen net as
vrogger hier opa deed. Schieten op
alles wat zik bewoog. Gek van alles
wat knapt en wat op een waopen
liekt. Opa knikt ,och hij was net zo
in zien jonge dage. Hij denkt terugge an den 17 september ne zondagmeddag in 1944. Wat wieterop op
de Veluwe, de Renkumse heide
kwammen ze ton in massa uut de
lucht vallen. De tommies met ne
enorm antal zweefvliegtuuge en
para troepen. Wat waren wiej bliej.
Hij was zelf wat older al as dizzen
kleinzoon no, en hij dreumden ok
van schieten en helden daden. Hovulle jonge jonges rond de twintig
ligt er begraven? Later as vrijwilliger was hij op Java. Um daor as soldaoten is efkes orde op zaken stellen. Wat een verbeelding . Ho anders gink dat in zien wark. Duuzenden, die er bleven en het neet kunt
nao vertellen. Opa Jan zuut ne dikken eiken stobbe en zeg:”Kom laot
ons is efkes gaon zitten en uutrus-

ten dan zal ik oew een verhaal vertellen: ”Weet iej mien jong, ik bun
net zo gewest as iej, indertied. Ik
ging graag naor Java met duuzend
man op ne groten boot. Machtig
mooi, wat heb ik een hoop oorlogsverhalen in beuke met beleafd. En
dan op jacht, ’s morgens vrog of
met een koppel mansleu. Knallen
op kniens en soms gewoon ne holtdoeve in de vlucht. Allene maor
umme ok met te kunnen doon. En
later die starke verhalen. En toch..
as ik dan zon dier zagge vallen en
effen later in de hande kreeg.. dan
zol het mien een lief ding weard
wezzen dat ik d’n haze wear met ne
toverspreuk het leaven terug kon
geven. Mien jonge ai een good jager
of een good soldaote wilt wezzen
dan moi earst weten wat het verhaal van het wolfsmes wil zeggen.
“Kleinen Jan een en al andacht:
”Opa wat is dat een wolfsmes?”
Grootva Jan zet zich breed op de eiken stobbe en begunt: ”Heel vrogger had mien grootva en den zien
grootva en zo wieter trugge in de
tied, last van wolven. Het was dat
winter en gruwelijk kold en de
diers hadden groten honger. Ze
vratten alles wat ze maor kriegen
konnen . Kippen kalver alle wat ze
konden vinden en ok mensen
waarn neet veilig veur een trop wolven. En no zal ik oew zeggen wat
onzen grootvader deed umme die
slimme diers te grazen te nemmen.
Hij slachten n’n groten hane en dat
bloed deed hij in een schaaltjen.
Dan een superscharp lang mes. Dat

legden hij in dat blood in dat
schaaltjen. Dat in de kolde en in de
kortste kearn bevroor dat blood en
zo deed hij dat nog een paar kear,
totdat er ne dikke laoge bloed umme dat super scharpe mes hen zat.
Dan een zwaor stuk eikenholt en
daoran het heft van het mes goed
vastgemaakt zodat ze het mes neet
met konden nemmen. En dat in de
heldere vriesnacht buuten near gelegd. Wolven roekt heel scharp en
zeker de lucht van bloed. Ze kwammen er op af en gingen lekken an
dat bevroren bloed zitten likken.
Likten alsmaor met hun warme
tonge en het bloed smaakten hun
lekker. Net zo lange tutdat ze zich
zelf sneden an dat scharpe mes. Dat
markten ze ja neet want het bloed
had de zelfde smaak. Ze hadden zo
de smaak te pakken dat ze bleven
likken van hun eigen bloed en veur
dat ze het in de gaten hadden.. sneden ze hun eigen aders in de tonge
deur en bloeden ze zelf dood”. Vol
ontzag zuut kleinen Jan het veur
zich. Wat ne slimmen opa was dat.
Kleinen jan: ”En verder?” Opa
Jan:”De les hier uut. De jagers en de
soldaoten, is in eigen ogen goed
bezig. Maor pas op wannear hij de
smaak van het doodmaken het
bloed te pakken krig.. dan ruppe
zien eigen ongeluk, de vraak van
het wolfsmes oaver zik hen. Dan
smaakt het zo lekker en kan hij het
neet mear laoten en geet er zelf an
kapot.
De Baron van Bronckhorst

Barry Wassink Nederlands Kampioen pocketbike 2007

Foto: Henk Teerink
De afgelopen maanden reed Vordenaar Barry Wassink vele wedstrijden
voor zowel het Europees als het Nederlands kampioenschap pocketbike.
Barry rijdt op een ZPF pocketbike. In de maanden juli en augustus stonden er drie Europese wedstrijden op het programma. De eerste wedstrijd
voor het EK was in juli op het circuit van Castell Raimundo in Italie op
zo'n 70 km van Rome. Wassink liet weten dat het een van zijn mooiste
races was van het afgelopen seizoen. Er was daar van alles te doen en er
was tevens een groot dorpsfeest georganiseerd voor dit evenement. De
wedstrijden werden rechtstreeks uitgezonden op Rai Uno, de bekendste
televisie zender van Italie. De races in dit kampioenschap gaan over twee
manche's. Barry behaalde twee vijfde plaatsen op dit ultra snelle circuit
met een recht stuk van driehonderd meter en was daar zeer tevreden mee.
Hij kon de kop niet bijhouden doordat hij met zijn lengte vele kilo's meer
mee moest nemen dan de jonge en veelal lichtere en kleinere Italianen en
Tsjechen. De grote winnaar op Castell Raimundo was de Italiaan Cristian
Gamerino die deze twee manches op zijn naam wist te schrijven.
Op het bekende Grand Prix circuit van
Brno in Tsjechie werd in augustus de
tweede EK wedstrijd gereden. Op dit
technische circuit kreeg hij in de trainingen veel hulp van de ZPF coureurs
uit Italie waardoor hij de baan snel onder de knie kreeg. In de eerste manche
reed een vijftal coureurs weg van de

rest en achter deze vijf reed Wassink
met vijf jongens om de zesde plaats.
Het was geen makkelijke race want op
een gegeven moment lag hij negende
maar wist uiteindelijk een zesde
plaats te pakken waar hij zeer tevreden over was.In de tweede heat had hij
een zeer slechte start en moest zich

naar voren werken. Ondanks de grote
achterstand maar met wat durf behaalde hij toch nog een redelijk resultaat met een zevende plek. Als troostprijs zette hij wel de snelste rondetijd
van de dag op de klokken in Brno.
In het tweede weekend van augustus
reed Barry voor eigen publiek de EK
wedstrijd in Stadskanaal.In de trainingen reden de Italiaanse ZPF teamgenoten achter hem aan om de lijnen van
het circuit beter te leren. Op zaterdag
wist Barry ondanks wat remfoutjes en
stuurfoutjes een mooie vijfde plek te
bemachtigen waar hij blij mee was
omdat hij een felle strijd moest leveren met de concurrentie. Op zondag
sloeg echter het noodlot toe doordat
zijn ZPF machine de geest gaf, wat overigens de eerste keer dit seizoen was.
Wassink baalde enorm dat het niet
wilde lukken in Nederland maar was
toch tevreden met zijn vijfde plaats in
het algemeen klassement voor het EK.
De Italiaan Cristian Gamerino was iedereen te snel af in deze wedstrijden
en werd dan ook de terechte EK pocketbike kampioen.
Afgelopen weekend werd Barry Wassink in Zwolle Nederlands kampioen.
De race ging tussen Tim v.d. Wilk, Dion
van Empelen en Wassink. Barry pakte
vrij gemakkelijk de eerste plaats voor
v.d. Wilk en van Empelen. Hij was in
Nederland heer en meester op de circuits en won van de zestien manches
er vijftien en werd eenmaal tweede. Terug kijkend op het seizoen was het een
top jaar met vele hoogte punten.
Arjan Luimes en Barry's vader hadden
de ZPF machine dan ook prima voor
elkaar dit seizoen. Zonder de steun
van zijn sponsors, ouders, zus en Arjan was dit alles niet mogelijk geweest
volgens hem. De laatste race is op zaterdag 6 oktober in Stadskanaal.

ring staan, maar u kunt ook nieuwe
onderwerpen aansnijden. Om te voorkomen dat u moet wachten én om ervoor te zorgen dat de fractieleden met
de juiste specialisme aanwezig zijn,
wordt u vriendelijk verzocht om u
vooraf aan te melden bij de fractiesecretaris, Jannie Rexwinkel.
Telefoon 0575-463476 of
e-mail: j.rexwinkel@cdabronckhorst.nl

Uw hulp is zeer gewenst!
Een klein beetje van uw tijd kan
veel betekenen voor een ander. De
Stichting Vrijwillige Oppas en
Thuishulp (St. V.O.T.) ondersteunt
ouders/verzorgers van mensen met
een beperking, door een vrijwilliger in te zetten die even de zorg
overneemt.
In de gemeenten Zutphen en Bronckhorst wacht een aantal mensen op uw
hulp. Iemand met een licht verstandelijke beperking wil er graag eens uit,
maar kan dat niet alleen. Een gezin

met een autistisch kind zoekt iemand
die af en toe even oppast, zodat de rest
van het gezin even tot rust kan komen. U kunt iets voor hen betekenen.
Wat biedt dit werk u? Behalve veel voldoening kunt u een gratis basisopleiding volgen bij de koepelorganisatie
de VIT Oost-Gelderland én u bent tijdens het werk verzekerd.

Wilt u meer weten belt u dan met Ekie
Voorburg, VIT Oost-Gelderland, tel.
(0573) 43 84 00 of reageer via email
e.voorburg@vitoost-gelderland.nl

RTV Vierakker Wichmond klaar voor
Nederlandse Clubkampioenschappen
Aankomende zaterdag wordt in
het groningse Hoogezand de
Nederlandse Clubkampioenschappen verreden. Dit is een ploegentijdrit voor clubploegen. RTV Vierakker Wichmond staat hier met
twee ploegen aan het vertrek. In de
B categorie (nieuwelingen en junioren) starten Rens te Stroet, Jeroen
Borgonjen, Joost Berendsen en Wesley Willems. Bij de A categorie (Elite, beloften, amateurs a/b, veteranen) starten zeker Jan Weevers, Peter Makkink, Martin Weijers, Olav
van den Bergh en Niels Flierman.
Om de zesde plek in deze ploeg
wordt nog door verschillende renners gestreden, maar deze zal zeker
komende week ingevuld worden.
Rens te Stroet reed op 9 september een
criterium in Uden. Hij behaalde hier
een 5e plek. Afgelopen weekend reed
hij in Kampen de Flevotoer. Een wed-

strijd over ruim 120 km. door de Flevopolder. Hier behaalde hij een zeer nette 8e plek. Rudi Peters reed afgelopen
zondag een veteranenwedstrijd in
Doetinchem. Halverwege de wedstrijd
reed hij samen nog vier andere renners weg uit de kopgroep van 15 man.
Door goed samen te werken, pakten ze
al snel een mooie voorsprong. In de
eindsprint werd Rudi Peters echter gehinderd en miste hij net het podium.
Hij werd vierde.
Moutainbiker Frank Schotman heeft
afgelopen weekend in een MTB wedstrijd in Holten het podium gehaald.
Ondanks een verkoudheid reed hij
een zeer sterke wedstrijd. Vanuit de
start reed hij samen met een andere
renner weg van het deelnemersveld.
Echter halverwege moest hij deze renner laten gaan. Vanuit het achterveld
kwam een andere renner opzetten.
Deze haalde Frank bij. Uiteindelijk
werd Frank zeer verdienstelijk derde.

Toneelgroep speelt "Een baby om te stelen"

School- en Volksfeest Veldhoek
Vrijdag 28 en zaterdag 29 september viert buurtschap Veldhoek
weer haar jaarlijkse school- en
volksfeest. Het feestterrein van de
Ruurlose/Hengelose buurtschap
ligt achter basisschool Veldhoek
aan de Kapersweg naast het verenigingsgebouw.
Vrijdag 28 september starten kinderen van basisschool Veldhoek het
feest met een uitgebreid feestprogramma. Vanaf 11.00 uur mogen kinderen van de peuterspeelzaal en basisschool gratis zweven in de zweefmolen. Van 13.15 tot 15.15 uur worden de kinderen een verrassingsprogramma aangeboden. Vrijdagavond
om 19.30 uur begint de toneelvoorstelling van toneelgroep Veldhoek.
Onder leiding van regisseuse Ingrid
Zieverink speelt de groep ‘Een baby
om te stelen’, een blijspel in drie bedrijven. De toneelgroep bestaat uit
Mark Schoppers, Janet Zonnenberg,
Nelly Klein Selle, Ria Ankersmit,
Wim Eggink, Ronald Lusink, Jans
Huttinga en Monique Klein Selle. Toneelhulp is Mina Schepers, souffleur
Alice Bloemendal en de grime wordt

verzorgd door Ans Reindsen en Anja
Luyendijk. Na afloop speelt de Veldhoekse band Real Time Showband
een thuiswedstrijd. Zij zullen voor
een spetterende afsluitende dansavond zorgen.
Zaterdag 29 september begint de
tweede feestdag alweer vroeg. Om
10.00 uur staan de kinderen namelijk al klaar bij sportcomplex de Veldhoek, om onder begeleiding van muziekvereniging Sophia’s Lust uit
Ruurlo, richting het feestterrein te
vertrekken. Om 11.00 uur beginnen
de volksspelen zoals het vogel-, klepel- en het schijfschieten, vogelgooien en kegelen. Om 13.30 uur starten
de diverse kinder- en andere volksspelen.
Voor de kinderen is er een springkussen en ze kunnen geschminkt worden. Om 16.00 uur wordt het dagprogramma afgesloten met een spectaculaire kruiwagenrace voor twee personen.
‘s Avonds vanaf 20.30 uur speelt de
band Kaliber in de feesttent.

Duivensport
STEEDS SNELLER HENGELO-GLD
Duiven werden gelost in Roodeschool
(163 km).

Uitslagen: 1. G. Kempers. 2. G. Braakhekke. 3. G. Duitshof. 4. R. Koers.

Voor onze Super de Boer in Vorden
zoeken we

Mensen voor
diverse vacatures
Voor Super de Boer staat het gemak voor de klanten voorop. We
zorgen dat ze al hun boodschappen in één keer kunnen doen; of
het nu gaat om de allerbeste versproducten, bijzondere delicatessen of om onze voordelige huismerken.
We maken de keus simpel door op het goede moment met de
juiste aanbiedingen en acties te komen.
Kortom, bij alles wat we doen, willen we het de klant makkelijker
maken.
En dat is niet altijd even eenvoudig, maar met de juiste mensen
en inzet lukt het. We vragen dan ook veel van onze medewerkers.
Voor onze Super de Boer in Vorden zoeken we mensen voor
diverse afdelingen.
Ben jij - servicegericht
- enthousiast
- flexibel

Het Gastouderbureau van Stichting De Blokkentoren
zoekt met spoed:

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32
Handwerken
uw hobby

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten
en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- en
handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten
“De Witte Engel”
• Fournituren

Dé grote tapijtmerken
Parade, Desso,
Bonaparte en Nouwens
Bogaers in combinatie
met gordijnstoffen van
Christian Fishbacher, De
Ploeg, Ado of Gardisette
zijn onze garantie voor
een modieus en kleurrijk interieur...

Heb je een opleiding op (V)MBO-niveau en lijkt het je leuk om in
een supermarkt te werken.
Stuur dan binnen 14 dagen een brief naar:
Super de Boer Vorden BV
t.a.v. Dhr. Grotenhuys
Dorpsstraat 18
7251 BB Vorden

GASTOUDERS m/v in Vorden
• die, tegen betaling, één dag per week (vrijdag)
opvang wil bieden aan
twee jongetjes van 1 en 2 1/2 jaar
èn
• die, tegen betaling, één dag per week (woensdag)
en één maal per 14 dagen (vrijdag)
opvang wil bieden aan 1 jongetje van 3 jaar
Interesse?
Neem contact op met het Gastouderbureau
van De Blokkentoren in Zutphen:
Tel. 0575-498145 of gob@blokkentoren.nl
Kijk voor meer informatie op onze website:
www.blokkentoren.nl

SUPER DE BOER GROTENHUIJS

Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

VORDENSE
STOET

WALDKORN
BROODJES

NU

NU

75

Kwaliteit en vakmanschap
onder één dak

€

1.

KERSEN
BAVAROISE
VLAAI
GROOT

25

€

2.

€
KLEIN

25

11.
50
7.

€

De enige echte

ZWANENHALZEN
volgens origineel recept
combineert vakmanschap en service
voor uw instrument met pianoonderwijs.
Een totaalconcept voor optimaal
pianoplezier!
Ambachtsweg 2a,
7251 KW Vorden
0575-552794

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 17 t/m 22 september.

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

Boekenmarkt 2007
Sensire de Wehme houdt op 6 Oktober a.s van
10:00 tot 15:00 uur haar jaarlijkse boekenmarkt.
Kom rondsnuffelen op deze gezellige
markt! Onder het genot van een kopje
koffie of thee. Voor ieder wat wils.
De opbrengst van deze boekenmarkt
komt geheel ten goede van de Bus.

Komt allen naar onze markt!
Sensire de Wehme
Nieuwstad 32
Vorden

vrijdag van 9.00 tot 21.00
zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756

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

Is uw drukwerk vakwerk geworden,
dan komt het van Weevers uit Vorden

openingstijden showroom:

Alles onder één dak bij

installatiebedrijf

De Echte Bakker Dat proef je!

dr ukkerij We e ve r s

Nieuwstad 30,
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl

Het FSC logo staat voor producten
die hout bevatten dat afkomstig
is uit goed beheerde bossen die
onafhankelijk zijn gecertificeerd
volgens de regels van FSC.
FSC SUPPLIER
CU-COC-804814

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN:
MEER COMMUNICATIE,
ZELHEM:
WEEVERS DRUK,
RUURLO:
STUDIO CONTACT,
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA,
GROENLO:
WEEVERS EMAUS,
VORDEN:
WEEVERS NET,

©1996
Forest Stewardship Council A.C.

TEL. (0575) 58 55 85
TEL. (0314) 62 50 53
TEL. (0573) 45 12 86
TEL. (0544) 37 13 23
TEL. (0544) 46 18 28
TEL. (0575) 55 73 10

DURE TIJDEN
GOEDKOPER
TANKEN

pakkers
Weekendvoordeel

Geldig van donderdag 20 t/m zaterdag 22 september 2007

PLUS
Filet
Americain

1.

39
Diverse smaken
Bak 150 gram
NORMAAL 1.79-1.89

Marques del
Almonacid*
Carinena tinto
Uit Spanje

3NEL MAKKELIJK VEILIG mN GOEDKOOP

1.

99

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





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



Fles à 75 cl
ELDERS 2.99




Messcherpe vleesprijzen bij PLUS

 UUR PER DAG
 DAGEN PER WEEK

+ONINKLIJK
GEBAAR

Gehakt ballen

Beenhammetjes

10 stuks
voor

Diverse soorten
500 gram

4.99

+OMEND WEEKEND EXTRA KORTING
$E KONINGIN GAAT WEER OP PAD MET HAAR GOUDEN KOETS :E ZWAAIT VANUIT
HAAR FRAAIE RIJTUIG NAAR DE DRIFTIG WUIVENDE MENIGTE LANGS DE WEG :E BE
SEFT ZICH GOED DAT DE BOODSCHAP DIE ZE GAAT BRENGEN VOOR SOMMIGEN NIET ZO
GUNSTIG ZAL UITPAKKEN KINDERBIJSLAG WEER WAT MINDER BELASTING WEER WAT
HOGER +ORTOM HET LEVEN WORDT WEER WAT DUURDER ,IEVER ZOU ZE VANDAAG
DE ACTIE VAN &IREZONE AANKONDIGEN WANT KOMEND WEEKEND KUNNEN HAAR
ONDERDANEN WEER EENS FORS GOEDKOPER TANKEN %N DAT IS TOCH EEN VROLIJK
BERICHT
VRIJDAG  SEPT
TM ZONDAG  SEPT

VRIJDAG  SEPT
TM ZONDAG  SEPT

 



EUROCENT £  PER LITER

EUROCENT £  PER LITER

KORTING OP BENZINE

KORTING OP DIESEL

OP DE LANDELIJKE ADVIESPRIJS

OP DE LANDELIJKE ADVIESPRIJS

!L ONZE STATIONS ZIJN TE VINDEN OP WWWFIREZONENL

3.75

kilo

per kilo

0.79

4.79

Dole
Bananen

Kipfilet
Voordeelverpakking

Kilo
ELDERS 1.69

Verpakt per ca. 1 kilo
ELDERS 5.99
3 stuks

9.99

7.49

Robijn Wasmiddel
Diverse soorten
Flacon 750-1500 ml of
pak 1008-1404 gram
3 stuks naar keuze
ELDERS 11.07-16.77

Heineken
Pils*
Krat 24 flesjes à 30 cl
* Wij verkopen geen alcohol
ELDERS 9.89
aan personen onder de 16 jaar.

38/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

www.plussupermarkt.nl

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

maandag - woensdag
donderdag - vrijdag
zaterdag

8.00 - 20.00
8.00 - 21.00
8.00 - 20.00

Wat een verschil.

Jaargang 3
Nr. 38, 18 september 2007
Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.
(Griffie/raad en de afdelingen
Maatschappelijke ontwikkeling,
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

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

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

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

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Recreatie en toerisme, Communicatie,
voorlichting en promotie, Openbare orde
en veiligheid, Handhaving, Algemeen
Juridische en Bestuurszaken en
Dualisering

Winnaars fotowedstrijd Kinderen in
Bronckhorst bekend
Op zaterdag 8 september zette de
gemeente Bronckhorst haar deuren
open voor publiek. In en rond het
gemeentekantoor werden diverse
presentaties en demonstraties
gegeven. De bezoekers werden
warm onthaald met een spetterend
optreden van de gelegenheidsband
'Bronckski Beat', waarin zeven
ambtenaren hun kunsten toonden
aan het publiek. De gangen en kantoren in het gebouw waren ingericht
met diverse informatiestands, waar
medewerkers van de gemeente
Bronckhorst presentaties gaven en
vragen beantwoordden.
Fotowedstrijd Kinderen in
Bronckhorst
Er zijn veel leuke foto's ingestuurd
voor de fotowedstrijd Kinderen in
Bronckhorst. De opdracht was het
fotograferen van kinderen tijdens
een bijzondere situatie in de
gemeente Bronckhorst, zoals op
school, in het zwembad, in de
speeltuin, tijdens een evenement
zoals de Vordense Berenddag of een
uitje zoals de Smoks Hanne route.

Tijdens de open dag op 6 september zijn een aantal klimaatgidsjes weggeven aan bezoekers. In dit gidsje staan 50 tips
voor energiebesparende
maatregelen, die niet alleen
de dagelijkse CO2-uitstoot
beperken, maar u ook nog eens
€ 2.000 besparing per jaar op
kunnen leveren! Er zijn nog wat
gidsen. Belangstelling? Kom er
één ophalen in het gemeentekantoor, bij de balie van de
afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.
De winnende foto's krijgen een opvallende plek in de nieuwe, full colour gemeentegids
2008/2009 die in heel Bronckhorst huis aan huis wordt verspreid.

Tijdens de open dag maakte
burgemeester Aalderink bekend wie
de tien winnaars zijn van deze
fotowedstrijd. Zij ontvingen een
certificaat en een cadeaubon van
25 euro. Daarnaast kregen zij hun

Momenteel loopt er een onderzoek
naar de haalbaarheid om deze
maatregelen voort te zetten voor

‘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.

Ellen Das
Lidian Luimes-Hakvoort
Iny Mateman
Harry Amerongen
Herman en Moniek Kemperman
Liesbeth Oukes-Spaansen
Fred Wolsink

vergelijkbare kleine bosjes in de
hele gemeente Bronckhorst.
Nadere informatie krijgt u bij mevr.
W. Kempers, medewerker natuur en
landschap, afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling,
tel. (0575) 75 03 77.

Kom werken in de ouderenzorg!

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

Colofon

•
•
•
•
•
•
•

Bezoek de Sutfene-stand en solliciteer
meteen

Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,
Informatisering en automatisering,
Wet maatschappelijke ondersteuning,
Volksgezondheid

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

• Bert M. Becker
• Corina Breukink-Prosper
• A.J. Dadema

de boseigenaren bij de uitvoering
van het toekomstig onderhoud, o.a.
door gebruik te maken van hiervoor
beschikbare subsidieregelingen.

Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis

Gemeenteraad bereiken?

eigen foto op groot formaat mee
naar huis. De tien winnaars zijn:

Kleine Bossen Project Zelhem

Wethouder Ab Boers
Financiën en belastingen, Personeel en
organisatie, Facilitaire ondersteuning,
Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid

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.

Gratis klimaatgids

Voorjaar 2006 is een start gemaakt
met de uitvoering van het Kleine
Bossen Project in het gebied rond
Zelhem. Dit project is een initiatief
van de gemeente Bronckhorst en is
bedoeld voor particuliere eigenaren
van kleine bospercelen. Het project
wordt gefinancierd door de Europese Unie, de provincie Gelderland en
de gemeente Bronckhorst. In totaal
hebben zich 36 deelnemers voor het
project aangemeld. Wedeo, het
sociaal werkvoorzieningsbedrijf uit
Doetinchem, heeft in overleg met de
eigenaren een plan opgesteld waarin de uit te voeren werkzaamheden
zijn beschreven. Het gaat daarbij
met name om de bestrijding van
Amerikaanse vogelkers en andere
exoten, dunnen en herstel d.m.v.
aanplant. Alle maatregelen hebben
tot doel om de natuurwaarde van de
bospercelen te verhogen. Door te
dunnen komt er licht in het bos,
waardoor nieuwe bomen en struiken

kunnen kiemen. Hierdoor krijgt het
bos meer structuur wat tot een
rijkere flora en fauna leidt. Wedeo
voert deze werkzaamheden uit. Het
project moet voor 1 februari 2008
zijn afgerond.
Op dit moment zijn de dunningswerkzaamheden in volle gang
waarbij een zogenaamde processor
wordt ingezet. Deze machine velt de
bomen en zaagt ze automatisch in
stukken. Direct na de uitvoering van
het werk met de processor maken
de bospercelen een wat rommelige
indruk. Daarom worden de percelen
nog met de hand bijgewerkt. Paden
worden geschoond, beschadigde
onderbegroeiing wordt waar nodig
afgezet en hier en daar worden
houtrillen opgeworpen. Nadat dit
gebeurd is ogen de bospercelen al
heel anders. De natuur zal vervolgens de rest doen. De Agrarische
Natuurvereniging 't Onderholt helpt

Werken in de ouderenzorg is veel
leuker dan de meeste mensen denken. Dat ontdekt u tijdens de banenmarkt 'Laat je talent werken' op
29 september. Hier kunt u kennismaken met Sutfene, een dienstverlenende organisatie op het gebied
van ouderenzorg. En misschien
meteen solliciteren!
Rixt Jensma is manager personeelszaken van Sutfene. Zij merkt
dat het de laatste jaren in de zorg
moeilijker wordt om aan personeel
te komen. “Daarom is landelijk het
JAZO-project gestart. Dat staat voor
Jongeren Aan Zet in de Ouderenzorg. Hier hebben wij, samen met
onder meer het UWV, het CWI en de
gemeente, op ingehaakt. Samen
proberen we jongeren tussen de
18 en 27 jaar enthousiast te maken
voor het werk in de zorg. En dan
vooral de jongeren die niet zo
gemakkelijk een baan vinden.”
Opleiding èn baan
Door middel van voorlichtingsbijeenkomsten, een introductieprogramma en 'stages' op verschillende

afdelingen geeft Sutfene op een
leuke en laagdrempelige manier een
realistisch beeld van de werkmogelijkheden in de zorg. “En als
het van beide kanten bevalt, kunnen
we een opleidingstraject en een
baan aanbieden”, geeft Rixt Jensma
aan. “Overigens zijn natuurlijk ook
mensen boven de 27 van harte
welkom om eens te komen kijken of
werken in de zorg iets voor hen is!
Bovendien willen we ook graag met
andere partijen praten over mogelijke samenwerkingsverbanden op het
gebied van werk. Zodat we werkzoekenden op een originele manier
kennis kunnen laten maken met het
werken in verschillende branches.”
Vind een baan of bied er één aan!
Bent u op zoek naar werk of heeft
u juist één of meer banen in de
aanbieding? Kom dan op 29 september van 10.00 tot 15.00 uur naar de
grote banenmarkt 'Laat je talent
werken' in de hal van het Stadhuis
aan de 's Gravenhof 2 en in de
Burgerzaal aan de Lange Hofstraat,
beiden in Zutphen.

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

Informatie- en oefendag Scootmobielers en elektrische rolstoelgebruikers
Op 16 oktober 2007 organiseert
Veilig Verkeer Nederland, afdeling
Bronckhorst, een informatie- en
oefendag voor mensen die gebruik
maken van een scootmobiel of
elektrische rolstoel. De dag wordt
gehouden bij Het Oranjehof, Prinses
Beatrixstraat 41 in Zelhem.

De eerste schetsen van de nieuwbouw

Vraag over composteren?
Onze compostmeesters kunnen u adviseren
Heeft u begin dit jaar een gratis
compostvat besteld en bent u inmiddels aan het composteren geslagen,
dan kan het natuurlijk zijn dat u nog
vragen heeft over composteren of de
werking van het compostvat. Onze
compostmeesters zijn u graag van
dienst. Hieraan zijn geen kosten
verbonden! U kunt contact met hen
opnemen via de afdeling Veiligheid,

vergunningen en handhaving van de
gemeente, tel. (0575) 75 02 50, vraag
naar mevrouw Fiera Leeflang of
mevrouw Ine Heesink. Een e-mail
met uw verzoek sturen naar
afval@bronckhorst.nl kan ook.

Doel van de dag
Op deze dag ontvangt u informatie
over de nieuwe verkeersregels en
verkeerssituaties waarmee u te
maken heeft, of krijgt als gebruiker.
Er zijn verkeersdeskundigen aanwezig die al uw verkeersvragen
kunnen beantwoorden en met u
kunnen oefenen.

Informatie en opgave
In week 37 hebben mensen die het in
bezit zijn van een scootmobiel en die
in Zelhem wonen, een uitnodiging
voor deze dag ontvangen. Mocht u
niet in Zelhem wonen, maar wel
geïnteresseerd zijn in deze dag, dan

kunt u tot 1 oktober contact
opnemen met: de heer Steentjes,
Kerkhoflaan 8, 7021 ZW Zelhem,
tel. (0314) 62 21 26, of via tel. (0314)
62 33 34 of (0575) 46 20 56.

Monumentencommissie

De compostmeesters nemen
telefonisch contact met u op of
komen bij u langs.

Streekcommissie Achterhoek en
Liemers vergadert op 5 oktober
De Streekcommissie Achterhoek en
Liemers houdt een openbare vergadering op 5 oktober 2007 van 9.30 tot
12.30 uur in de raadszaal van de
gemeente Berkelland, Marktstraat
1, Borculo, tel. (0545) 25 02 50 of (06)
50 27 31 66. Op de agenda staat
onder meer: bestuurlijk overleg met
gedeputeerde H. Keereweer, grond
en grondmobiliteit, stand van zaken

Provinciaal Meerjaren Programma
2007-2013 en stichting Plattelandshuis Achterhoek en Liemers: rol en
functie.
Agenda, verslag en agendapunten
zijn ook vanaf 24 september 2007
digitaal te vinden op: www.gelderland.nl/reconstructie/achterhoek en
liemers

De monumentencommissie vergadert op 19 september 2007 om 9.00
uur in het gemeentekantoor aan de

Banninkstraat 24a in Hengelo Gld.
Deze vergadering is openbaar. De
agenda voor deze vergadering kunt

u vinden op onze website
www.bronckhorst.nl.

Uit de raad
Raadsvergadering 27 september 2007
Op 27 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 deze
vergadering bij te wonen. Op de
agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• Verzoek vrijstelling artikel 19,
lid 1 WRO Wilmerinkweg 1,
Vorden
Het voorstel is het verzoek af te
wijzen om de recreatiewoning
Wilmerinkweg 1 in Vorden om te
zetten naar een reguliere
woning.
• Bestemmingsplan
'Buitengebied Steenderen 2006
Timpweg 6'
Het voorstel is om het perceel
Timpweg 6 in Steenderen te
herontwikkelen. Door dit bestemmingsplan is het mogelijk
de vervallen opstallen te slopen
en de bouw van vijf woningen
voor de doelgroep 'senioren' te
realiseren.
• Bestemmingsplan 'Vinkenkamp
herziening 2005-2', Zelhem
Het voorstel is om een aantal
ontwikkelingen in het bestemmingsplan te regelen. Hierdoor
is het mogelijk om enkele bedrijfspercelen gewijzigd te ontsluiten, gewijzigde ontsluiting en
uitbreiding van het bedrijf VIV
Vreeland mogelijk te maken, de
gebruiksmogelijkheden van
boerderij Reuterink te verruimen
en uitbreiding van het bedrijf
Keizer verkeerstechniek te
realiseren.
• Voorbereidingsbesluit ex artikel

21 WRO brede school
Keppelseweg in Hummelo
Het voorstel is om Gedeputeerde
Staten van Gelderland te vragen
een verklaring van geen bezwaar
af te geven, waardoor het
mogelijk is om de brede school in
Hummelo te bouwen.
• Detailhandelsstructuurvisie
Vorden
Het voorstel is om een detailhandelsstructuurvisie voor Vorden
vast te stellen. Hiermee wordt
uitvoering gegeven aan de wens
van alle betrokken partijen om
het centrum van Vorden ruimte
te geven voor een kwaliteitsslag
en dynamiek in de detailhandel.
In de structuurvisie komt een
aantal knelpunten aan de orde,
waarvoor een oplossing wordt
gezocht.
• Fusie Programmaraden
Het voorstel is kennis te nemen
van de fusie per 1 oktober 2007
tussen de stichting Programma
Adviesraad Oost en de Programmaraad Gelderland-Oost. Hierdoor komt er één Programmaraad tot stand, wat duidelijkheid
schept voor de inwoners van
Bronckhorst.
• Harmonisatie begraafplaatsen
Het beleid voor de gemeentelijke
begraafplaatsen is in dit voorstel
geharmoniseerd. Bovendien is
het voorstel om uitvoering te
geven aan het in- en uitbreidingsplan van de begraafplaats
Vorden en deze tevens uit te
breiden met twee urnenmuren,
de begraafplaats Zelhem in te
breiden en een islamitisch grafveld in te richten en het beheer
van de joodse begraafplaatsen te
continueren.

van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13
van de Algemene wet bestuursrecht
c. benoemingen, keuzen,
voordrachten 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.
De begraafplaats in Zelhem

• Beheersverordening begraafplaatsen
Het voorstel is om de oude regeling in te trekken en een nieuwe
vast te stellen. Wijzigingen in de
nieuwe regeling zijn onder meer
het regelen van aansprakelijkheid bij schade die ontstaat door
grafmonumenten of grafbeplanting.
• Verordening lijkbezorgingsrechten Bronckhorst 2008
Met het vaststellen van de nieuwe verordening kan per 1 januari
2008 kostendekkend begraven
worden.
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 hoofdstuk 7 van de Algemene wet
bestuursrecht tegen een besluit

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

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclameborden in de periode 28 april t/m 19 mei 2008 en
16 t/m 30 juni 2008 door stichting Ontmoetingscentrum Toldijk
• Hengelo Gld, Varsselseweg 34, diverse wegen in het buitengebied, off the roadrit voor motoren
met start en finish bij Varsselse molen op 25 november 2007 van 08.00 tot 20.00 uur, tijdelijke
gebruiksvergunning, afsluiten van de Veldermansweg, ontheffing artikel 35 van de Drank- en
Horecawet, Hamove
• Hengelo Gld. diverse straten in het centrum, intocht Sinterklaas op 18 november 2007 vanaf
13.30 uur, door mevr. G. Koenders
• Hengelo Gld., sporthal de Kamp, concert, verloting op 10 november 2007 van 20.00 tot 23.00 uur,
Koninklijke Harmonie Concordia
• Hengelo Gld., Stellingweg 2, Side car party, plaatsen van een tent, verloting, verkoop van zwakalcoholische dranken op 10 november 2007 van 11.00 tot 01.00 uur, dhr. H. Enzerink
• Steenderen, de Bongerd, bazar op 17 november 2007 van 14.00 tot 17.00 uur, stichting Welzijn
Steenderen
• Toldijk, Wolfstraat 5, slachtvisite, ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet op 10 november 2007
van 09.00 tot 17.00 uur, dhr. G. Garritsen
• Vierakker, Boshuisweg 5, bruiloftfeest, tijdelijke gebruiksvergunning tent, van 20.00 tot 01.00 uur,
10 november 2007, de heer G.J. Rietman
• Vorden, cyclocrosswedstrijden, 30 december 2007 van 10.30 tot 16.00 uur, afsluiten van de
Schuttestraat t/m kruising Vordense Bosweg en Vordense Bosweg tussen Horsterkamp en
Schuttestraat, 30 december 2007 van 08.00 tot 17.00 uur, RTV Vierakker-Wichmond
• Vorden, Onsteinseweg 6, verloting op 28 sept. 2007 door peuterspeelzaal 'het Kraankuikentje'
• Zelhem, Pluimersdijk 5, presentatie van oude ambachten, tractoren e.d., ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, 14 oktober 2007 van 10.00 tot 17.00 uur, museum Smedekinck
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.

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Keijenborg, Hengelosestraat 10a (hoek Hengelosestraat/Remmelinkdijk), voor het bouwen van
een vrijstaande woning, geldend bestemmingsplan 'Bronckhorst buitengebied 2005
Hengelo/Vorden'
Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 20 september t/m 31
oktober 2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Inzien van stukken:
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 de betreffende afdelingen, tel. (0575) 75 02 50.
Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de bovengenoemde te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de betreffende afdeling.

Rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 14 september 2007:
• Zelhem, Wiekenweg 5, voor de restauratie en verplaatsing van korenmolen Coops mölle.
Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit 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 dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
Het 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,
kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank
Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, worden verzocht.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Bouwvergunningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Halle, Dorpsstraat 1, stucken woning
Halle, Zieuwentweg 2, uitbreiding melklokaal/loopstal
Hengelo Gld., Elferinkdijk 8, vergroten werktuigenberging
Hengelo Gld., Zelhemseweg 38, gedeeltelijk veranderen gemeentewerf
Olburgen, Olburgseweg 31, bouwen ligboxenstal
Steenderen, Bronkhorsterweg 3, vernieuwen gevelreclame
Vorden, Margrietlaan 4, realiseren aanbouw aan woning/erker
Zelhem, Ambachtsweg 8, bouwen overkapping
Zelhem, Heijinkweg 11a, verplaatsen loods

Monumentenwet 1988
Ontwerpbesluit (art. 14a Monumentenwet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf 20
september t/m 31 oktober 2007 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Bronkhorst, Uilenhoek 4, aanvraag monumentenvergunning voor de herbestemming van de
schuren tot woonhuis met kookstudio en hotelkamers
Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder kenbaar worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 1 november 2007. Indien u dat
wenst worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Ook kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact
opnemen met de heren W. Hagens of C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

Voorgenomen vrijstellingen
B en w zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepassing van:
Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 103, plaatsen zeecontainers voor brandweeroefeningen. De
vrijstelling is nodig omdat het bouwplan niet past in de doelenomschrijving van de voorschriften
van het geldende bestemmingsplan, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in het
geldende bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Baak 1991' artikel 8, lid 6 van de planvoorschriften.
Het bouwplan ligt vanaf 20 september t/m 3 oktober 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Verzonden op 11 september 2007:
• Halle, Landstraat 10, autocrosswedstrijden, 23 september 2007 van 11.00 tot 19.00 uur,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 11.00 tot 20.00 uur, Halse autocross Club
Verzonden op 12 september 2007:
• Hummelo, parkeerplaats bij Van Heeckerenweg, kunst-, rommel- en antiekmarkt, 23 september
2007 van 10.00 tot 16.00 uur, Hummelo's gemengd koor
• Hummelo, loterij tijdens kunst-, rommel- en antiekmarkt, 23 september 2007, Nederlandse
Rode Kruis welfarewerk
• Hengelo Gld., De Hietmaat, concours hippique, 23 september 2007 van 8.00 tot 17.00 uur, PC
Hengelo Gld.
• Zelhem, Pikgatconcert, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,15 september 2007 van
19.00 tot 23.00 uur, Wolfershuus Susebeek
• Vorden, kasteel Hackfort, Baakseweg 8, informatiedag-oogstfeest-markt met oude ambachten,
23 september 2007 van 12.00 tot 17.00 uur, vereniging natuurmonumenten
Verzonden op 13 september 2007:
• Vierakker, pleinmarkt, 16 september 2007 van 11.00 tot 16.00 uur, stichting tot restauratie van
de St. Willibrordusparochie Vierakker
• Zelhem, Meindert Hobbemastraat, straatfeest, 28 september van 16.00 tot 24.00 uur
en 29 september 2007 van 19.30 tot 00.30 uur, buurtvereniging Meindert Hobbemastraat

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 7 september 2007:
• Zelhem, Resedastraat 4, bouwen carport
Verzonden op 10 september 2007:
• Vorden, Wildenborchseweg 3, bouwen overkapping
Verzonden op 13 september 2007:
• Drempt, Rijksweg 20-1, bouwen veranda bij woning
• Vorden, het Heijink 7, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 10 september 2007:
• Keijenborg, Uilenesterstraat 27, bouwen agrarisch bijgebouw
• Vorden, Rommelderdijk 2, plaatsen mestplaat, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden Wildenborchseweg 15, bouwen schuilhut/gereedschapberging
Verzonden op 13 september 2007:
• Keijenborg, Koepelweg 7b, bouwen woning
• Zelhem, Heijinkweg 13, bouwen ligboxenstal

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Gewijzigde bouwvergunningen

• Hengelo Gld., Kastanjelaan 8, vergroten woning, vrijstelling nodig om hoofdgebouw te kunnen
vergroten, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in het geldende bestemmingsplan 'Hengelo Dorp 1995' artikel 8, lid 8b van de planvoorschriften
• Zelhem, Ericaweg 6, bouwen bedrijfshal met kantoor. De vrijstelling is nodig omdat de voorgenomen bedrijfsactiviteiten een milieubelasting geven die valt onder milieucategorie 3.2 = 3b
overeenkomstig het bepaalde in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering 2007 SBI-codes'
en het bedrijfspand wordt gedeeltelijk gesitueerd binnen een zone waar bedrijfsactiviteiten
mogen vallen onder milieucategorie 1 t/m 3a overeenkomstig het bepaalde op de bestemmingsplankaart, B-vlak. Tevens is vrijstelling vereist, omdat het pand niet 5 maar 4,5 meter
uit de erfgrens wordt geplaatst. Het betreft vrijstellingsbevoegdheden die zijn opgenomen in
het geldende bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Vinkenkamp' artikel 8, lid 3 sub a ten eerste
van de planvoorschriften betreffende de milieucategorieindeling en artikel 18, lid 1 van de
planvoorschriften betreffende de bebouwingsgrens
De ontwerpbesluiten liggen vanaf 20 september t/m 31 oktober 2007 tijdens de openingstijden
ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Verzonden op 13 september 2007:
• Zelhem, Arendsenweg 3a t/m 3d, bouwen bedrijfsverzamelgebouw

Sloopvergunningen
Verzonden op 10 september 2007:
• Steenderen, Doesburgseweg 6, slopen woning, schuur en kantine
Verzonden op 13 september 2007:
• Toldijk, Schiphorsterstraat 3, gedeeltelijk slopen woning
• Wichmond, Dorpsstraat 28, geheel slopen asbestdak en kozijnen werkplaats, komt asbesthoudend afval vrij

Aanlegvergunning

Verzonden op 18 september 2007:
• Steenderen, ten behoeve van alle voorkomende bodemingrepen op bedrijventerrein Steenderdiek,
sectie V, kadastrale nummers 422, 423, 430, 431 en 565

Openbare bekendmakingen - vervolg
Ontheffing verbranden afvalstoffen
(art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en resp. art. 5.4.1 APV)

ingericht doordat, een deel
van de weg nog als voorrangsweg aangemerkt is
waar 80 km/uur gereden mag
worden, terwijl een ander
deel gelijkwaardige kruisingen heeft en een maximumsnelheid van 60 km/uur.
Deze drie aspecten vormen
de aanleiding om de weg
opnieuw in te richten.

Verzonden op 18 september 2007:
• Drempt, Tellingstraat 9, voor verbranding nabij dit perceel
• Halle, Varsseveldseweg 1, voor verbranding nabij dit perceel
• Steenderen, Doesburgseweg 6, voor verbranding nabij dit perceel
• Toldijk, Lamstraat 23, voor verbranding nabij dit perceel
• Hummelo, Kampermanstraat 4, voor verbranding nabij de Bruinekamp en Essenhorst

Ontheffing van het verbod voor motorvoertuigen
• Hengelo Gld., Wichmondseweg (tussen de Meeninklaan en de Koningsweg) en de parallelweg
Rondweg N316, afgegeven aan de heer W. Heitkönig, Kerveldijk 4 op kentekennummer XF-SF-49
• Hengelo Gld., Wichmondseweg (tussen de Meeninklaan en de Koningsweg) en de parallelweg
Rondweg N316 afgegeven aan mevrouw T. Hiddink - Olthof op kentekennummer LP-HT-46,
hiermee vervalt de ontheffing voor het kenteken GL-ZD-58

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens de autocross wedstrijden van de Halse Autocross Vereniging (HACC) is de Landstraat, tussen de Meuhoek en de Nicolaasweg, de Aaltenseweg, tussen de Stuifveenweg en de
Nicolaasweg en de Vosweg, tussen de Landstraat en de gemeentegrens met Doetinchem, op
23 september 2007 van 07.00 tot 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Hummelo, tijdens de kunst-, antiek- en rommelmarkt van Hummelo's gemengd koor is de
Van Heeckerenweg, tussen de Dorpsstraat en de Spalderkampseweg en de parkeerplaats op
de hoek Dorpsstraat/Van Heeckerenweg op 23 september 2007 van 08.00 tot 18.00 uur afgesloten
voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Vierakker, tijdens de pleinmarkt van R.K. Kerkbestuur van de St. Willibrordusparochie Vierakker
geldt op 16 september 2007 van 10.00 tot 16.00 uur een stopverbod aan de oostzijde van de
Vierakkersestraatweg, ter hoogte van de huisnrs. 27 t/m 35
• Vorden, tijdens de informatiedag - oogstfeest - markt met oude ambachten van de vereniging
natuurmonumenten, geldt op de Baakseweg, tussen de Hackforterlaan en de Veengoot en de
inrit kasteel Hackfort, Baakseweg 8, een stopverbod aan beide zijden van de weg op 23 september 2007 van 11.00 tot 17.00 uur
• Zelhem, tijdens het straatfeest van de buurtvereniging is de Meindert Hobbemastraat van
28 september 12.00 uur t/m 30 september 2007 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer

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

De maximumsnelheid wordt
verlaagd van 80 naar 60
km/uur. Dit komt de veiligheid van het fietsverkeer ten
goede. De voorrangssituatie
op de kruisingen wordt
gelijkwaardig, waardoor het
voor iedereen duidelijk is dat dit een 60 kilometerweg is. In verband met de veiligheid van het
kruisende fietsverkeer komen op de kruisingen met De Eldersmaat en de Riethuisweg
kruispuntplateaus. Omdat het kruispunt met de Hackforterweg slechts 100 meter van de
kruising met de Riethuisweg ligt, wordt het kruispuntplateau verlengd tot aan de Hackforterweg.
Met de verbeteringen aan de weg wil de gemeente Bronckhorst de verkeersveiligheid vergroten.

Vorden, Lindeseweg aanpassingen aan de weg
De Lindeseweg in Vorden is in
het Gemeentelijke Verkeers
en Vervoers Plan (GVVP)
aangemerkt met de functie
'verblijfsgebied'. De maximaal toegestane snelheid in
verblijfsgebieden buiten de
bebouwde kom dient 60
km/uur te zijn. Voor het
oostelijk deel van de
Lindeseweg is dit nu al het
geval. Op het westelijke
gedeelte geldt momenteel
een maximaal toegestane
snelheid van 80 km/uur. De
voorrangssituatie op het
westelijke deel van de Lindeseweg vervalt. De kruispunten met de overige wegen (met uitzondering van de N316) worden gelijkwaardig. Deze kruispunten worden aangeduid door middel van
blokmarkering. Hiermee wordt de herkenbaarheid van de kruispunten vergroot. In verband met
kruisend fietsverkeer worden ter hoogte van de Waarlerweg en ter hoogte van de zijweg naar
Lindeseweg 20 kruispuntplateaus aangelegd. Met de verbeteringen aan de weg wil de gemeente
Bronckhorst de verkeersveiligheid vergroten.
Inspraak
B en w verlenen op het voornemen deze maatregelen uit te voeren gedurende zes weken
inspraak, in overeenstemming met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt in
de periode van 18 september t/m 30 oktober 2007, tijdens de openingsuren, de bovengenoemde
plannen en ontwerpen verkeersbesluit inzien op het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. Uw zienswijze kunt u, bij voorkeur schriftelijk, bij b en w kenbaar
maken. De inspraakreacties betrekken b en w bij de definitieve besluitvorming over de maatregelen.

Eenrichtingsverkeer Station Vorden

Verkeer en vervoer
Keijenborg, Bronkhorsterstraat, herinrichting weg
De weginrichting van de
Bronkhorsterstraat tussen
Toldijk en Keijenborg is
inconsequent, doordat op het
grondgebied van de voormalige gemeente Steenderen de
kruisingen gelijkwaardig zijn,
terwijl op het grondgebied van
de voormalige gemeente
Hengelo Gld. verkeer op de
Bronkhorsterstraat voorrang
heeft. Daarnaast wordt er op
de Bronkhorsterstraat vaak te
hard gereden. Volgens het
onlangs opgestelde Gemeentelijke Verkeer en Vervoer
Plan (GVVP) dient de voorrangssituatie op de gehele
route gelijkwaardig te zijn.
De gemeente wil de gehele route tussen Keijenborg en Toldijk eenduidig inrichten.
De route is al wel voorzien van fietsstroken en kent een maximumsnelheid van 60 km/uur.
De voorrangssituatie op de kruisingen met de Voortseweg, Branderhorstweg en Zaarbelinkdijk
wordt door middel van blokmarkering gelijkwaardig gemaakt, waardoor het voor iedereen
duidelijk is dat dit een 60 kilometerweg is. Op het kruispunt met de Steenderenseweg en
Uilenesterstraat komt een kruispuntplateau. Met de verbeteringen aan de weg wil de gemeente
Bronckhorst de verkeersveiligheid vergroten.

Vorden/Wichmond, Baakseweg, herinrichting weg
De Baakseweg is in het Gemeentelijke Verkeers en Vervoers Plan (GVVP) opgenomen als een
sociale en economische route (rode route). De maximaal toegestane snelheid is volgens het
GVVP 60 km/uur. Op het middelste deel geldt momenteel een maximum snelheid van
80 km/uur. Daarnaast wordt er vaak hard gereden op deze weg. De weg is nu inconsequent

De provincie Gelderland heeft besloten om regionetlijn 51, van Doetinchem naar Vorden met
ingang van december 2007 op te waarderen tot een snelnetlijn. Busmaatschappij Syntus en de
provincie Gelderland verwachten in de toekomst een toename van het aantal reizigers op deze
lijn. De omvorming tot snelnetlijn heeft in Vorden gevolgen voor de transferpunten De Bleek en
station Vorden.
In de situatie waarin de stationsomgeving gereconstrueerd is, komen zowel de buurtbus als de
bussen van lijn 51 van dezelfde kant aanrijden. De bussen halteren op de rijbaan. Op het deel voor
het voormalige stationsgebouw (Stationsweg 31) komt tevens verkeer dat herkomst of bestemming heeft op het nabijgelegen parkeerterrein. Daarnaast worden hier nog reizigers met de auto
afgezet. Doordat de bussen op de rijbaan halteren, ontstaat er onvoldoende ruimte voor verkeer
in twee richtingen naast de halterende bus. B en w hebben daarom besloten om op dit deel
éénrichtingsverkeer in te stellen.
Inspraak
B en w verlenen op het voornemen om éénrichtingsverkeer in te stellen, in overeenstemming
met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende zes weken inspraak.
U kunt in de periode van 18 september t/m 30 oktober 2007, tijdens de openingsuren, het
ontwerpverkeersbesluit voor het instellen van éénrichtingsverkeer op de Stationsweg, inzien
op het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Uw zienswijze kunt u, bij voorkeur schriftelijk, bij b en w kenbaar maken. De inspraakreacties
betrekken b en w bij de definitieve besluitvorming over de maatregelen.

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

Openbare bekendmakingen - Vervolg
Wet milieubeheer

waarop het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer van toepassing is. Op basis
van de ingediende melding is in de inrichting sprake van het herstellen en spuiten van personenwagens en lichte bedrijfswagens onder de 3500 kg

Ontwerpbesluit tot aanpassing van de voorschriften
(art. 8.23 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 20 september t/m 31 oktober 2007 tijdens de openingstijden ter inzage het ontwerpbesluit voor het
ambtshalve aanpassen van de voorschriften van de milieuvergunning van:
• Zelhem, Kruisbergseweg 12a, voor de op 13 febr. 1990 verleende vergunning voor een tankstation
Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de aanpassing van de voorschriften
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften en niet strijdig met het
belang van de bescherming van het milieu.
Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke en
mondelinge zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 1 november 2007.
Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk
weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.
Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

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

Wijziging Leerplichtwet 1969 m.i.v. 1 augustus 2007
Kwalificatieplicht

Met ingang van 1 augustus 2007 is de kwalificatieplicht ingevoerd.
Dit betekent dat:
• alle leerlingen volledig leerplichtig blijven tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden
• een leerling daarna kwalificatieplichtig is zolang hij/zij
- nog geen achttien jaar is
- nog geen startkwalificatie heeft behaald (mbo 2, havo of vwo)
- de volledige leerplicht achter de rug heeft (schooljaar wanneer de leerling 16 jaar wordt)
Leerlingen die wel een startkwalificatie hebben behaald, zijn vanaf het moment dat ze de volledige
leerplicht achter de rug hebben niet meer leerplichtig.
Het gevolg van deze wijziging is dat de partiële leerplicht, zoals beschreven in de Leerplichtwet 1969, met ingang van 1 augustus 2007, komt te vervallen.

Meldingen art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf
20 september t/m 31 oktober 2007 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van
artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Halle, Bielemansdijk 11a, voor het oprichten van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is. Op basis van de ingediende
melding is in de inrichting sprake van een melkrundveehouderij waar minder dan 200 melk- en
kalfkoeien met bijbehorend vrouwelijk jongvee gehouden wordt
• Hengelo Gld., Hesselinkdijk 2, voor het oprichten van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is. Op basis van de ingediende
melding is in de inrichting sprake van een landbouwbedrijf waar boomachtige gewassen worden
gekweekt
• Keijenborg, Olde Kaste 6, voor het van toepassing worden van het Besluit inrichtingen voor
motorvoertuigen milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Op basis van de ingediende melding is in de inrichting sprake van reparatie, onderhoud
en verkoop van tuin- en parkmachines
• Steenderen, Doesburgseweg 2, voor het uitbreiden of wijzigen van de inrichting in de zin van de
Wet milieubeheer waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is. Op basis van
de ingediende melding is in de inrichting sprake van een melkrundveehouderij waar minder
dan 200 melk- en kalfkoeien met bijbehorend vrouwelijk jongvee gehouden wordt
• Vorden, Ruurloseweg 118, voor het veranderen van de inrichting in de zin van de Wet milieubeheer waarop het Besluit detailhandel- en ambachtsbedrijven milieubeheer van toepassing is.
Op basis van de ingediende melding is in de inrichting sprake van opslag van kozijnen, horren,
zonwering, gevelbekleding en steigermateriaal
• Zelhem, Stikkenweg 64, voor het oprichten van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer

Overgangsregeling
Leerlingen die zeventien jaar zijn geworden vóór 1 augustus 2007 vallen nog in de oude regeling.
Voor hen is de partiële leerplicht aan het einde van het schooljaar 2006/2007 gestopt. Daarna zijn
zij niet kwalificatieplichtig. Voor de jongeren die op of ná 1 augustus 2007 zeventien jaar worden,
is de kwalificatieplicht wel van toepassing.
Uitzonderingen
Uitgezonderd van de kwalificatieplicht zijn:
• leerlingen die geïndiceerd zijn als zeer moeilijk lerende kinderen/jongeren of meervoudig
gehandicapten kinderen/jongeren. Voor deze jongeren is het niet haalbaar om een startkwalificatie te behalen
• leerlingen die zijn ingeschreven bij het praktijkonderwijs. Voor deze jongeren is het niet haalbaar
om een startkwalificatie te behalen
• leerlingen die vrijstelling hebben gekregen op grond van artikel 5 van de Leerplichtwet 1969
Deze kwalificatieplicht is een onderdeel van de Leerplichtwet 1969. Er wordt dus gehandhaafd.
De sancties op een overtreding van de kwalificatieplicht zijn gelijk aan sancties op basis van de
leerplicht. Er is nog een wijziging in de Leerplichtwet. Leerplichtambtenaren zijn voortaan
bevoegd om hun taak uit te oefenen ten aanzien van alle leerlingen die in Nederland een woonof verblijfplaats hebben.
Wanneer u nog vragen heeft kunt u zich wenden tot de leerplichtambtenaar van de gemeente
Bronckhorst: mevrouw F.M. Jansen, tel. (0575) 75 04 91, f.jansen@bronckhorst.nl
Op de website van het Ministerie van Onderwijs treft u ook informatie aan (www.minocw.nl)

Inwoners van de ’Berkel Milieu’-gemeenten Bronckhorst, Brummen, Lochem en Zutphen:

Kom naar de
’Nationale Afval- en Recyclingdag’
zaterdag 22 september 10.30 – 15.30 uur bij Berkel Milieu, Loohorst 8 (industrieterrein Revelhorst), Zutphen

11.00 uur:
Jan Terlouw:
‘naar een
afvalloze
maatschappij!’

GRATIS:

Berkel Milieu
onthult deze
zaterdag ook de
nieuwe huisstijl;
een nieuw logo
met prikkelende
pay-off.

• entree
• boerderij-ijs,
• poffertjes
• koffie/thee/fris
• 40-literzak
kwaliteitscompost

Programma
10.30 uur onthulling nieuw logo door Jan Terlouw, schrijver,
voormalig minister en Commissaris van de Koningin in Gelderland
10.40 uur ontvangst met koffie/thee
11.00 uur presentatie Jan Terlouw: ‘naar een afvalloze maatschappij!’,
na afloop gelegenheid voor discussie
12.00 uur start informatiemarkt met:
G elk uur podiumoptreden van papierinzamelende muziekverenigingen
12.00 uur Koninklijk Zutphens Mannenkoor
13.00 uur Fanfarekorps D.E.S. uit Hall
14.00 uur Koninklijke Muziekvereniging Apollo uit Laren
15.00 uur De IJsselzangers uit Zutphen

G

veegmachine’

elk uur optreden van de ‘Kliko-trommelaars’ van de Muzehof
demonstratie snoeiafval versnipperen door Bruins & Kwast
G doorlopend uitdelen gratis 40-literzakken Bruins & Kwast-compost
G kruip zelf achter het stuur van een veegmachine
G demonstratie zijlader, kraanwagen en servicewagen Berkel Milieu
G spectaculaire modeshow ‘kleding uit afval’ van de beroemde Hinke Luiten
G leuke activiteiten en informatie door bedrijven en instellingen uit de wereld
van het huishoudelijke afval
G speciale kinderactiviteiten
G gratis koffie/thee/fris, boerderij-ijs en poffertjes
einde
G

15.30 uur

’kruip zelf
achter het stuur
van een

WISSELS

Kijk voor meer informatie op www.berkelmilieu.nl
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100 jaar chr. zangvereniging

"Looft den Heer" Hengelo

Stoppen met roken nu vaak al
vergoed door zorgverzekeraar!
Minister Klink van Volksgezondheid overweegt een cursus stoppen
met roken op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering;
zo was laatst veelvuldig in het
nieuws. In veel gevallen hoeft u
daarop echter niet te wachten.
De meeste mensen hebben een aanvullende verzekering op hun basispakket. Hierin is vaak ook opgenomen
een vergoeding voor alternatieve geneeswijzen of een vergoeding voor
preventieve cursussen. Veel methoden
om te stoppen met roken vallen hieronder. Of het nu gaat om acupunctuur, auriculo therapie, gedragstherapie of een combinatie van een aantal
methoden. Voorwaarde is wel dat de
behandelaar is aangesloten bij een
door de zorgverzekeraar erkende beroepsorganisatie. Zo is de heer Vloet
van eraCare in Malden als natuurkundig therapeut opgenomen in de lijst
met HBO gekwalificeerde therapeuten bij de B.A.T.C. (Belangen Associatie
Therapeut en Consument) . Een beroepsorganisatie die door de meeste

Een eeuw bestaan als zangvereniging is een zeer lange periode. De chr.
zangver. "Looft den Heer" uit Hengelo Gld heeft deze mijlpaal bereikt.
Op 24 oktober 1907 werd de vereniging opgericht door ds. J.L. Pierson. Ter
herdenking van deze gebeurtenis zal

het koor op zaterdag 27 oktober a.s. in
de Remigiuskerk te Hengelo Gld een
jubileumconcert verzorgen. Onder

leiding van dirigente Gerrie v.d. Horst
wordtt een programma van geestelijke
liederen en operette- en musical melodieën uitgevoerd. De entree van dit
concert is gratis en de aanvang is
20.00 uur.

zorgverzekeraars wordt erkend. Inmiddels vergoeden 85% van de zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk de
behandelingen van BATC zorgverleners die in deze lijst zijn opgenomen.
"Wij hebben een link op onze website
gezet naar een pagina van de B.A.T.C.
zodat onze cliënten meteen zelf kunnen opzoeken of en hoeveel er door
hun zorgverzekeraar wordt vergoedt,
dat verschilt namelijk behoorlijk per
verzekeraar" aldus de heer Vloet van
eraCare. "Veel cliënten zijn er namelijk
niet van op de hoogte dat ze (een deel
van) de behandelkosten terug kunnen
krijgen". EraCare is een praktijk in
Malden die is gespecialiseerd in behandelingen voor het stoppen met roken en afvallen. Om zoveel mogelijk
mensen te bereiken geven zij niet alleen stoppen met roken behandelingen in de vaste praktijk in Malden
maar ook op locatie; zo zijn zij binnenkort op diverse plaatsen in de Achterhoek. Voor meer informatie of het
maken van een afspraak kunt u 24
uur per dag bellen met 024-3880457 of
kijk op www.eraCare.nl

Klootschiettoernooi "De Noabers"

André Maalderink schutterskoning van Bekveld
dens van de Bekveldse Helden. Onverwachte talenten uit Bekveld, die met
elkaar een wervelde show verzorgden.
Na deze optredens kon er gedanst worden op muziek van Real Time.
UITSLAGEN WEDSTRIJDEN
Vogelschieten
Kop: Teun Roenhorst
Linkervleugel: Harry Maalderink
Rechtervleugel: Arjan Wullink
Staart: Ada Lubbers
Romp: André Maalderink
Jeugdvogelschieten
Kop: Pim Zents
Linkervleugel: Lotte Hilderink
Rechtervleugel: Erwin Lubbers
Staart: Wijnand Roelink
Romp: Herman Lubbers
Vogelknuppelen
Kop: Mineke Jansen
Linkervleugel: Ada Lubbers
Rechtervleugel: Gerda Roordink
Staart: Reini Roelink
Romp: Sabine Scheffer
Sjoelen: Dinant Wullink 100 pt
Sjoelen jeugd: Erwin Lubbers 76 pt
Spijkerslaan: Henk Lubbers
Spijkerslaan jeugd: Sander Jansen
Spijkerbroek hangen: Lucas Jansen
Bibberpiepe hangen: Jaap Hartman
Ringsteken: Ina Burghardt

Het buurtfeest in buurtschap Bekveld werd op vrijdagavond geopend met een schitterend toneelstuk,"Nonnen over de vloer", gespeeld door de eigen toneelgroep
van Bekveld.Tot het eind toe hielden de flitsende taferelen de aandacht van de bezoekers vast.
Zaterdagochtend werd het feest geopend door burgemeester Henk Aalderink, die samen met zijn vrouw naar
Bekveld gekomen was. Door de kinderen werden ballonnen opgelaten en
de burgemeester loste het eerste schot
bij het vogelschieten. André Maalderink schoot uiteindelijk de romp naar
beneden en werd schutterskoning van
Bekveld. Bij het jeugvogelschieten
werd Herman Lubbers de jeugdkoning. Sabine Scheffer haalde bij het vogelknuppelen de romp naar beneden.
De hele dag door waren er diverse
spelletjes, waaraan iedereen mee kon
doen. Voor de kinderen was er een ballonnenclown, een luchtkussen en diverse andere spelletjes. De zeskamp

zorgde voor een spektakel, waar de
toeschouwers zich opperbest mee vermaakten. De middag werd afgesloten
met de traditionele stoelendans. Het
avondprogramma begon met optre-

Stoelendans jeugd
1. Sharona Burghardt’ 2. Mariska Lubbers; 3. Ati Beunk
Stoelendans volwassenen
1. Chantal Hendriks; 2. Eddy Doornink; 3. Berna Maalderink

De Hengelose Klootschietkampioenen: Besselink, ANBO en Dunsborg.
Zondag 2 september j.l. kwamen
maar liefst 16 teams naar het clubhuis van de Noabers voor het open
Hengelo's klootschietkampioenschap. De Noabers waren erg verheugd met het feit dat er zich ook
weer enkele damesteams aangemeld hadden.
Het parcours was ± 5 km lang en liep
via de Memelinkdijk, Heideweversweg,
Vaalverinkdijk, Menkhorsterweg, Kreilweg, Ellenkampdijk, Slotsteeg.
Het grootste deel van het parcours was
harde weg maar de deelnemers moesten zich ook nog door een kilometer
zandweg "worstelen". De strijd was erg
spannend en er kwamen verassende
uitslagen uit de bus. De winnaars van
2006 in de herenklasse en bij de gemengde klasse eindigden dit jaar beide op de tweede plaats. Bij de gemengde teams liet het team van de AMBO
zien dat leeftijd bij het klootschieten

geen enkele rol speelt en lieten het
"jonge team" Momberg/ Arink met 1
schot minder achter zich. Verrassende
winnaar bij de heren was het team
Besselink dat de Onstenk-bokaal voor
de neus van De Dunsborg weg kaapte
met 3 schoten minder. Nadat de teams
uitgekloot waren, werd er nog een hele tijd gezellig nagepraat in het clubhuis onder het genot van een drankje
en een hapje, verzorgd door de Noabers. Alle bekers waren weer beschikbaar gesteld door Meubelhal Onstenk.
UITSLAGEN
Herenteams:
1. Besselink, 2. Dunsborg, 3. Delden
Damesteams:
1. Dunsborg. 2. Onstenk/Gr. Jebbink 1,
3. Onstenk/Groot Jebbink 2

Gemengde teams:
1. ANBO, 2. Momberg/Arink, 3. Groot
Roessink/Teunissen

Syntus wint OV-stimuleringsprijs 2007
Het Achterhoekse openbaar vervoerbedrijf Syntus heeft de OV-stimuleringsprijs 2007 gewonnen. Tijdens het OV-Congres dat op 12 september door het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat werd georganiseerd ontving Remko ten Brinke,
Manager Marketing & Verkoop van
Syntus, deze belangrijke onderscheiding uit handen van Minister
Camiel Eurlings.
Syntus versloeg met haar concept gerenommeerde marktpartijen als TNO
en de Reisinformatiegroep (9292).
Remko ten Brinke presenteerde tijdens het OV-Congres succesvol de 'digitale OV-Achterhoek kaart'. De digitale kaart bevat veel nuttige en handige

elementen. Zo worden van alle spooren buslijnen in de Achterhoek de bushaltes en stations getoond inclusief de
actuele vertrek- en aankomsttijden
van de treinen en bussen. Door middel van een voertuigvolgsysteem kunnen reizigers de actuele positie van
treinen en bussen volgen op de digitale kaart. Ook worden alternatieve routes in geval van omleidingen zichtbaar voor de reizigers. Tevens komen
ook alle P+R-, OV fiets- en Greenwheels
locaties in beeld en worden attractiepunten in de regio op de kaart getoond. Voor de reizigers die onderweg
zijn komen op de grotere stations digitale displays. De vernieuwde site
wordt ook beschikbaar gemaakt voor
mobiele internetters.

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

!
t
h
ic
r
e
g
in
k
a
a
m
s
t
..me

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

Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.

Woningen • Bedrijven • Landelijk en Agrarisch Vastgoed

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 prijsklassen. Onze adviseurs maken samen
met u een ontwerp naar uw wensen.
Meer inspiratie vindt u op onze site:
www.bruggink-bv.nl.

Wij kunnen u van dienst zijn voor:
• Aan/Verkoop van woning of bedrijf
• Taxaties-Financiering of Fiscaal
• Aan/Verkoop agrarische vastgoed
• Advies o.z./productierechten e.d.
Vraag naar onze gunstige voorwaarden en bekijk onze website:
WWW.STREEKMAKELAARS.NL
Gecertificeerd Makelaar/Taxateur:
Gea Haan
Lamstraat 17
Wim Kornegoor
Holtslagweg 4
Hans Boschloo
Covikseweg 1a
Henk Nijenhuis
Vosstraat 23

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

studium generale
cursusjaar 07-08

europa
duitse literatuur
filosofie van de geschiedenis
joodse cultuur
architectuur
kunstbeschouwing

Met Helmink uw woning
sfeervol aankleden!

&
wereldliteratuur oudheid
sterrenkunde

geschiedenis
muziek

schilderkunst

college: Rusland vandaag door Dr Peter van Nunen

vrijdag 28 september 15.00 uur
Regionale Muziekschool Doetinchem, Bizetlaan 1, Doetinchem
info: 0314 374141

hovo

Achterhoek & Liemers

Toegang gratis!!

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

Op zoek naar
een sfeervolle
aankleding van
uw woning? Bij
Helmink Meubelen
vind je een overzichtelijke presentatie
met combinatieideeën van parket,
laminaat, vinyl,
marmoleum, tapijt,
karpetten, gordijnen,
zonwering etc.
Kortom, een bron van
inspiratie voor een
eigentijds interieur.

ontwikkeling van de mens

feestelijke opening

Toldijk
Baak
Steenderen
Hall/Eerbeek

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

Eibergen

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

&

H e l m i n k

www.helminkmeubelen.nl

m a a k t

m o o i e r

b i j

u

t h u i s

Heegt Installatie Tinbergenstraat 42
7102 JL WinterswijkTel: 0543-518474

Insta l l a ti e te c hn i ek

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

Totaalinstallateur-Sanitair-Tegels

GAS | WATER | CV | DAK | ELEKTRA
(0575) 46 24 87

h e t

(0575) 46 51 19

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

WRWDDOSULMV¼ ( incl btw)

www.heegt.nl
$FWLHJHOGLJYDQMXQLWPDXJ

Urtica de Vijfsprong is een therapeutische leef-werkgemeenschap met een biologisch
dynamisch agrarisch bedrijf. De stichting geeft op ontwikkeling gerichte, 24-uurs, dag- en
ambulante zorg en behandeling aan mensen met een psychiatrische problematiek en aan
mensen met een verstandelijke beperking. De antroposofie is hierin onze grote inspiratiebron.
De boerderij is een belangrijk middel.

uw sport- of
hobbykonijnen
kerngezond houden?

Wegens het vertrek van collega’s en verschuiving van diensten zijn we voor een van onze
woonhuizen op zoek naar

ASSISTENT WOON-/WERKBEGELEIDERS
voor de weekeinden

Oproepkrachten en vaste kleine contracten (gemiddeld 6 tot 8 uur per week)

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

Voor meer informatie over de vacature verwijzen wij u naar onze website

www.urticadevijfsprong.nl

professionele voeding voor dieren

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

Alfamix Konijn

tevens Alfamixen voor schapen,
geiten en varkens verkrijgbaar.

Vloer- en wandtegels
Vensterbanken
Hardsteen dorpels
Keukenbladen etc.

Stijlvolle
Grafmonumenten

www.schoot-natuursteen.nl

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54
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Gelukkige prijswinnaars bij
Weulen Kranenbarg in Vorden!

V.l.n.r. J. Weulen Kranenbarg, Dhr. Teunissen, Mevr. Ligtenbarg en Dhr. Kelderman.
Tuinhandelsbedrijf Weulen Kranenbarg in Vorden heeft in augustus een
enquête gehouden onder haar klanten. Deze enquête was gericht op de
klanttevredenheid en het afnemersgedrag van de klant.
Door middel van het onderzoek is het
bedrijf meer te weten gekomen over
de wensen en voorkeuren van de klant
en zal hier in de toekomst beter op
gaan inspelen. Zo zal de winkel van

het winter een metamorfose ondergaan en zal Weulen Kranenbarg haar
klanten op de hoogte stellen van de
laatste acties en aanbiedingen door
middel van een digitale nieuwsbrief.

Als beloning konden de deelnemers
kans maken op mooie prijzen.
De 1e prijs, een houten lattenbankje,
is gewonnen door Ramon Kelderman
uit Steenderen. De 2e prijs, een tuinwerkbankje, is gewonnen door W. Ligtenbarg uit Zutphen en de 3e prijs,
een tuinspiegel, is gegaan naar G. Teunissen uit Hengelo (Gld).

Open Tuin Dagen Gebr. Arends
goed bezocht: Ruim vierduizend bezoekers

- ADVERTORIAL -

Homeopathie en tekenbeten
Voorbeelden uit de praktijk voor klassieke homeopathie van Femke van Hof
De zomer is inmiddels alweer voorbij, en het tekenseizoen komt ook zo langzamerhand tot
een einde. Dit voorjaar is er veel over gezegt en geschreven: de gevaren die een tekenbeet met
zich mee kan brengen. Besmette teken kunnen de ziekte van Lyme-Borreliose overbrengen,
welke langdurige en ernstige symptomen met zich mee brengt.
Het begint vaak met vermoeidheid en een grieperig gevoel maar kan zich uitbreiden tot ernstige hart- en neurologische klachten, doofheid, blindheid, verlammingsachtige verschijnselen en zelfs psychiatrische aandoeningen. Van al die verhalen in de media zou je nog bang
worden om een bos- of duinwandeling te gaan maken! Hopelijk heeft u het niet zover laten
komen en heeft u deze zomer gewoon lekker van de natuur genoten want met een beetje
gezond verstand en oplettendheid kun je de meeste ellende wel voorkomen.
Toch kan het, ondanks het controleren na de wandeling en de tekenpincet in de tent of caravan (of keukenla) gebeurd zijn dat u, of iemand die u kent, besmet is geraakt door een teek.
Wanneer u een vermoeden heeft van infectie zult u waarschijnlijk eerst naar uw huisarts
gaan en een bloedonderzoek laten uitvoeren. Helaas is het zo dat de testen zeer onstabiel
zijn; een "negatieve" uitslag, dus het afwezig zijn van anti-stoffen tegen Borrelia, bewijst nog
niet altijd dat er inderdaad geen Borrelia besmetting aanwezig is. De bacterie heeft nl zeer
sluwe camouflage technieken waardoor hij zowel voor anti-biotica als voor het immuun systeem onbereikbaar kan zijn, en als het immuunsysteem de indringer niet herkent, maakt het
dus ook geen afweerstoffen en kan de vernietigende werking ongestoord doorgang hebben.
(zie de website's lymenet.nl en lymemed.nl)
Mocht er wel iets uit het onderzoek komen of is er een duidelijk vermoeden van infectie, dan
is er één behandeling die onmiddelijk wordt ingezet: antibiotica. Hoe sneller na de besmetting, hoe groter de kans dat dit afdoende is.
Wat heeft homeopathie hier nu bij in te brengen zult u misschien denken. Wel, erg veel. De
gevolgen van Lyme, of ze nu in het acute, het gevorderde of het chronische stadium zitten,
zijn erg goed homeopatisch te behandelen.
Wanneer de oorzaak van de klachten niet duidelijk is, omdat de tekenbeet niet is opgemerkt
bijvoorbeeld, zal er altijd onderzoek door een specialist gevraagd worden om eventuele andere aandoeningen uit te sluiten. Wanneer die zijn uitgesloten kan de homeopatische behandeling van start gaan.
Homeopathie behandelt het individuele klachtenpatroon. Zoals bekent bij Lyme uit dit zich
op een zeer individuele manier, klachten waar de één vreselijk veel last van heeft, zijn bij een
ander niet aan de orde en andersom. Met homeopathie wordt exact ingewerkt op de klachten
die bij u spelen, en daardoor kan het zeer doelgericht te werk gaan.
Dit principe geldt voor alle homeopatische behandelingen, altijd wordt de medicatie op u
specifiek afgestemd en werkt dus ook op uw individuele klachten patroon in.
Binnen de homeopathie hebben we medicatie voor alle lichaams-systemen, dus of het nu het
zenuw-stelsel, het immuunsysteem, de spieren of een ander systeem in het lichaam betreft,
op ieder potje past een dekseltje zogezegd.
Dus mocht het u of iemand in uw omgeving onverhoopt toch overkomen zijn, zit dan niet bij
de pakken neer maar geef de homeopathie een kans om uw gezondheid te herstellen. Dit kan
dus ook als u al jaren met de klachten rondloopt!
Overige insekten
Ook op andere insekten kunnen we soms allergisch reageren, denk aan de bijen- of wespensteken, maar ook gewone muggen kunnen bij sommige mensen ongewoon heftige reacties
teweeg brengen. Het is prettig om in zo'n geval iets in huis te hebben dat de reactie voorkomt
of doet afnemen. In zulke gevallen werken homeopatische medicijnen net zo goed als de
bekende histamine pillen, met als bijkomend voordeel dat het innemen van homeopatische
medicijnen het immuunsysteem versterkt, waardoor het vaak zo is dat de overgevoeligheids
reactie met de tijd afneemt, i.p.v. erger wordt!
Evenzo is het goed mogelijk allergische reacties op voedingsmiddelen te behandelen, en
wanneer door de homeopaat is vastgesteld welk middel bij u, voor uw allergie, van toepassing is, is het een veilig gevoel het in huis te hebben. U weet dan zeker dat u gerust bij die barbecue kunt aanschuiven bijvoorbeeld, ook al staan er mogelijk schaaldieren op tafel.
Ik hoop dat u zich realiseert dat er meer mogelijk is dan vaak word gedacht als het gaat om
ernstige en minder ernstige aandoeningen, zowel in acute en chronische situaties.
Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken, bel dan gerust met Femke van Hof,
klassiek homeopaat, praktijk in Steenderen. Tel. 0575-441232 (let op, dit is een nieuw nummer!!)

Fonds verstandelijk gehandicapten

5 vrijwilligers gehuldigd voor 25 jaar collecteren

De vijf jubilarissen met de coördinatoren Jan ten Have en Janny Eil (rechts achter).
Tijdens een feestelijke bijeenkomst
werden vijf collectanten in het zonnetje gezet voor hun 25-jarige inzet
voor het Fonds verstandelijk gehandicapten.

Ze hingen er afgelopen weekend met de benen uit. Verspreid over de twee
dagen kwamen er maar liefst ruim vierduizend bezoekers op de Open
Tuin Dagen van hoveniersbedrijf Gebr. Arends in Wichmond af.
"Het was echt een geweldig succes",
blikt eigenaar Jan Arends die samen
met zijn broer Arnold het hoveniersbedrijf runt terug. "Natuurlijk hadden
we het weer mee. Op beide dagen een
strakke blauwe hemel. De ideale omstandigheden om onze nieuwe modeltuinen te bekijken en de tuinmarkt op
het achterterrein te bezoeken. We heb-

ben echt ons visitekaartje kunnen afgeven", vertelt hij enthousiast.
De bezoekers kwamen afgelopen zaterdag en zondag uit de hele regio.
Naast de tuinen van Gebr. Arends konden zij ook de nieuwe bedrijfspanden
van het hoveniersbedrijf bekijken. Verder was er op het achterterrein een
tuinmarkt waar ruim twintig stand-

houders hun producten toonden. Van
een rozenkwekerij tot een wijnhuis en
van een glasblazer tot een pottenbakker. "Ook de standhouders waren bijzonder tevreden. Ze kregen erg veel
positieve respons op hun eigen stand.
De ijsco-man moest op het eind van de
zondagmiddag zelfs 'nee' verkopen. Zo
druk was het bij zijn kraam. En de catering heeft ook flink door moeten
werken. Voor tuinliefhebbers was het
afgelopen weekend echt een dagje
uit!".

De coördinator voor Hengelo en Keijenborg, Jan ten Have, reikte met een
toepasselijk woord de oorkondes uit.
Verder kregen de vrijwilligers een zilveren speldje en een ludieke schort
met de tekst erop ‘Ik ben erg bijzonder’ uitgereikt. Vervolgens werden de
jubilarissen in de bloemen gezet door
de plaatselijke coördinator, Janny Eil.
De twee Hengelose coördinatoren zijn
zelf ook al jaren actief voor het Fonds
verstandelijk gehandicapten. Jan ten
Have is 35 jaar coördinator en Janny
Eil 15 jaar. De vijf dames die 25 jaar gecollecteerd hebben zijn: J.T.H. NiesinkBaakman en Th.F.M. Berentsen-Beulink beiden uit Keijenborg. H.J.Zemmelink-Ruesink, D. de Greef-Dimmendaal en M.H.G. Wentink-Nijenhuis allen uit Hengelo. De landelijke collecte

is in de week van 23 tot en met 29 september 2007.

VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN
ZIJN BIJZONDERE MENSEN
Mensen met een verstandelijk handicap zijn mensen die net als iedereen
recht hebben op een volwaardige plek
in de samenleving. Maar juist door
hun handicap hebben zij wel steun nodig. Zij kunnen dan ook rekenen op de
betrokkenheid, inzet en financiële
steun van het Fonds verstandelijk gehandicapten. Met een groot landelijk
netwerk van vrijwilligers verwerft het
Fonds jaarlijks circa 2.600.000 euro
om de doelen te realiseren. Ook u
kunt daaraan bijdragen. Als vrijwilliger, als collectant, of als donateur of
geef een financiële bijdrage aan de collectant. Mocht er geen collectant bij u
geweest zijn, dan kunt u uw bijdrage
ook overmaken op giro 1122222 van
Fonds verstandelijk gehandicapten in
Utrecht. Bijzondere mensen verdienen uw steun!
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Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
Emmerikseweg 17, 7227 DG Toldijk
Telefoon (0575) 45 16 55, Fax (0575) 45 26 79

KEUKENFRONTEN
Geef uw keuken
een nieuwe uitstraling!

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










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









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

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

H. Mulder
tel. 0575 - 45 14 86
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06 - 1533 8615
7227 DA Toldijk
fax 0575 - 45 09 40
www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

TE KOOP

Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55 • Fax (0575) 45 26 79
www.bouwmarkttolbrug.com

TE KOOP

Baron van der Heijdenlaan 20, Wichmond

De Jongstraat 118, Doetinchem

Aan een rustige straat gelegen, op loopafstand
van een bosrijke omgeving.
En op circa 10 auto minuten van Zutphen, een
ruime vrijstaande semi-bungalow met aangebouwde serre, vrijstaande garage, erf, tuin en
overige aanhorigheden.

Een goed onderhouden uitgebouwde tussenwoning, berging, erf, tuin en garagebox.
Gelegen in een rustige kindvriendelijke straat,
waar alleen bestemmingsverkeer komt. De
garagebox is op loopafstand van de woning. In
de nabijheid van voorzieningen o.a. winkels,
zwembad, scholen en op loopafstand ca. 10
min. van het centrum.
Bouwjaar 1967
Perceelsoppervlakte 146 m2
Woonoppervlakte ca. 95 m2
Inhoud ca. 300 m3
Vraagprijs € 194.500,- k.k.
Inlichtingen: Gea Haan

Bouwjaar 1969
Perceelsoppervlakte 544 m2
Woonoppervlakte ca. 180 m2
Inhoud ca. 470 m3
Vraagprijs € 379.000,- k.k.
Inlichtingen: Gea Haan

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

Gea Haan
Lamstraat 17
Toldijk
06-53727208

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

Gecertificeerd Makelaar/Taxateur:
Wim Kornegoor
Hans Boschloo
Holtslagweg 4
Covikseweg 1a
Baak
Steenderen
06-20801930
06-30543954
Kijk voor ons volledige aanbod op:
www.streekmakelaars.nl

Dé keus van je dromen. . .
Showagenda 2007:
D i n s d a g 2 - 1 0 & Wo e n s d a g 3 - 1 0 - P a r t y c e n t r u m d e O l d e B e t h , We h l
Z o n d a g 7 - 1 0 - C u l t u u rc e n t r u m ‘ t S p i e k e r, E i b e r g e n
Z o n d a g 2 8 - 1 0 - L a n d g o e d G ro o t Wa r n s b o r n , A r n h e m
Zondag 18-11 - Orangerie “Huize Ruurlo”, Ruurlo
M a a n d a g 1 9 - 1 1 - D e R a d s t a k e , Va r s s e v e l d

Bel voor informatie, reserveringen of een afspraak:

0544 - 481222

Meester Nelissenstraat 23, Beltrum

www.beijerbesselink.nl

Henk Nijenhuis
Vosstraat 23
Hall/Eerbeek
06-22456165
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3 Hengeloërs reden de elfstedentocht

Henk Wissink, Jan Rhebergen en Jan Plekkenpol hebben afgelopen
zaterdag 225 km afgelegd tijdens de elfsteden skeelertocht in Friesland. Bij deze tocht worden dezelfde dorpen en steden aangedaan als
bij de elfstedentocht op de schaats.
De hele week hou je de weersberichten in de gaten wat voor weer het
gaat worden in Friesland. Hopelijk
gaat het niet regenen is er niet te
veel wind is de temperatuur goed, allemaal zaken die van behoorlijke invloed zijn bij een dergelijk monstertocht. We zijn vrijdagavond al vertrokken richting Bantega, de startplaats en hebben daar in de caravan
op een grasveld overnacht. Om 5 uur
opstaan en als je dan buiten loopt
voel je dat het vochtig is en heel erg
donker nog. Eerst flink ontbijten en
dan naar de start. Inmiddels was het
gaan regenen. We gingen in het donker in Bantega (een klein plaatsje bij
Lemmer) om ruim 6 uur van start
met zo'n 150 deelnemers.
Het peloton was opgedeeld in drie
groepen, waarbij iedere groep voorafgegaan werd door een geluidswagen 2 wielrenners en 2 voorrijders,
deze zorgden er voor dat er een gemiddelde werd aangehouden van
ruim 20 kilometer per uur, dan het
peloton en dan weer een E.H.B.O.
verzorgingswagen. En dan waren er
nog een vijftien tal motorrijders en
politieagenten op de motor die er
voor zorgden dat alle kruisingen
werden afgezet zodat je ongestoord

kon door rijden. Verder was er een
vrachtwagen met sanitaire voorzieningen en een vrachtwagen waar we
onze tassen met reserve kleding of
andere zaken mee konden nemen.
Ook was deze vrachtwagen voorzien
van broodjes, bananen koffie en frisdranken en ook stoelen en tafels
voor de verfrissingposten onderweg.
De eerste stop was na ongeveer 42
km, via Sloten naar Stavoren. Hier
werd het ook droog want het eerste
stuk was best lastig in het donker en
dan ook nog de weg glad. We gaan
nu weer verder via Hindelopen, Workum naar Bolsward. Het leuke van
de plaatsjes waar je door komt is dat
de mensen je heel enthousiast staan
aan te moedigen, maar ook zijn de
plaatsjes heel zwaar te skeeleren
vanwege de aanwezige klinkers. Nu
weer verder via Harlingen en Franeker waar de derde stop is, het is nu
inmiddels 11.45 uur en hebben we
100 km afgelegd. De eerste uitvallers
dienen zich nu toch al aan, vanwege
te weinig trainingsuren of door een
val. Nu op naar Bartlehiem 28 km
verder.
Dit was echt een stuk met zeer
slecht ruw asfalt. Je voeten waren
dan ook zo door elkaar getrild dat je

blij was dat het Bruggetje is zicht
kwam, hier moesten we natuurlijk
niet onder door maar er over klunen. Bijna iedereen deed hier op de
rustplaats dan ook even de skeelers
uit om de voeten te ontspannen en
te kijken of er nog blaren zichtbaar
werden. Nu verder via Dokkum,
weer Bartlehiem naar de tegeltjesbrug in Wijns. Hier ging menigeen
even op de foto. Het was inmiddels
15.30 uur en we hadden 159 km afgelegd. Hier werd ook even gebeld
met het thuisfront. Deze waren inmiddels al onderweg om ons te zien
finishen. Je wist nu dat het richting
zuiden ging en de wind in de rug
kreeg, we hadden nu ook al heel wat
wind, windkracht 5, tegen gehad.
Maar ook de conditie werd nu getest
en je zag toch enkele mensen nu afhaken.
Vanaf nu gingen we door de grotere
plaatsen zoals Leeuwarden waar we
dwars door heen reden. Hier was het
makkelijk dat de verkeersbegeleiders er waren, bij stoplichten kon je
zo daar en via hoofdstraten waren
we zo Leeuwarden gepasseerd. In
het plaatsje Wirdum was het wegdek zeer slecht en toen wij er aan
kwamen kwam er net een skeeleraar uit de sloot kruipen die gestruikeld was en in de sloot net
naast de weg terecht gekomen was.
Na 187 km kwamen we bij de 6e stop
waar ook de echtgenotes stonden
om ons op te peppen voor de laatste
40 km. Na een broodje gehakt te
hebben gegeten op voor de laatste kilometers. De wegen werden wat beter maar helaas begon het weer te regenen en werd de weg spiegelglad,
dus goed opletten dat je nu net niet
op het laatst nog valt of geblesseerd
raakt. Na Sneek en IJlst aangedaan te
hebben was het nog de aanloop route terug, de laatste 12 km. Maar links
en rechts hoor je dan wat kan zo'n
laatste 12 km dan nog ver zijn. Gelukkig bereikten we net voor donker
de finish het was inmiddels 19.15
uur. Aangemoedigd door onze supporters bereikten we toch zonder
problemen en redelijk fris de finish
na ruim 13 uur. Eerst nog even een
finishfoto zodat ook in het hoge
noorden Bronckhorst bekend wordt
en dan naar de caravan om een groene koude rakker los te trekken en
even na te praten over de tocht.
Al met al een prachtige ervaring om
dit mee te maken en een Elfstedentocht gereden te hebben al was het
dan niet op het ijs maar op de weg.
Hopelijk kunnen we deze winter
ook eens een elfsteden tocht op het
ijs mee maken.

Aannemersbedrijf H.J. Menting B.V. is een regionaal opererend
aannemersbedrijf, welke zich richt naast nieuwbouw van vrijstaande
woningen/boerderijen, kantoren en bedrijfsgebouwen ook op de
verbouw, renovatie en restauratie van bouwwerken. Tevens plegen wij
klein alsmede groot onderhoud aan (woon)gebouwen voor particulieren
en in samenwerking met gemeentes en/of woningbouwverenigingen.
Tevens beschikken wij over een eigen machinale timmerwerkplaats
voor de levering van hardhouten kozijnen met KOMO keur. Ons bedrijf
is VCA**-gecertificeerd, aangesloten bij BouwGarant en Bouwend
Nederland.
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

ERVAREN WERKVOORBEREIDER
Deze functie omvat het technisch uitwerken van bouwplannen voor uitvoering met behulp van Autocad. Kennis van Ms-office en het opstellen van meer- en minderwerken is een pré.
Goed kunnen communiceren met collega’s en klanten, vakkennis, planmatig kunnen werken en een goed kostenbesef zijn eigenschappen die
bij u passen.
Wij zoeken kandidaten met een afgeronde opleiding MTS/HTS-bouwkunde en met ruime en relevante ervaring in een uitvoerend bouwbedrijf.
en een

WERKPLAATS-TIMMERMAN

In deze functie speelt motivatie een grote rol. U bent enthousiast en
gedreven. U kunt zelfstandig goed functioneren, hebt een accurate
instelling en levert kwalitatief goed werk.
Bent u geïnteresseerd?
Graag dan uw schriftelijke sollicitatie, samen met uw persoonsgegevens richten aan: Aannemersbedrijf H.J. Menting B.V.,
t.a.v. directie, Nijverheidsweg 15, 7221 CK Steenderen.
Bellen kan ook: 0575-451295 of kijk op onze website www.menting.nu

WEEKBLAD
Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37
Wildenborch
Vierakker
Wichmond

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

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

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

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

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

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

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

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl
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Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.
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Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.
De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-

Vorden

Wichmond

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

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

Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

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

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

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 C Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Zie in het hart van Contact

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze week
in Contact
26 KOOPZO

HE GELO GLD.

Extra
koopavonden
wo / do
22 / 23 nov

GAZELLE •

ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER

DAG

.00–17.00 uur

no
ember
november

• NIEUW E EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERD ELEN
• VERHUUR VA FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERK OOP VA SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor decollectie v n 2007
• NU: iverse 2006 modellen van

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

Zie in het hart van Con

20%

KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE

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

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

S I N T

O P G E L E T

Ons magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom

10% korting

SPA LSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

op onze GEHELE co ectie SCHOENE en LAARZEN

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

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

midden in het hart van Bronckhorst

Profiteer SOLDER E Prijzen

BLAZERS NU
T'SH RTS U

€ 75,-€ 20,--

2 OOR € 125,-2 OOR € 35,--

BROE E
U
PULLO ERS U

€ 49,-€ 35.--

2 OOR € 75,-2 OOR € 50.--

Oud Vorden

LANGELER MODE
ER STRAAT 11
7255 CB HE GELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek

.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

CHEVROLET

EPICA

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

LDE BORCH - DELDE

Passage

Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.
De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

M

M

W

M

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze week
in Contact
26 KOOPZOND
HENGELO GLD.

11.00–17.

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

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

GAZELLE • ATA US • OGA-MIYATA • IANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

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

KORT

OP GEHE
COLLECT
COLLECT

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

10

Wij gaan verbouwen
daarom

10

10% korting 10

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

op onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZEN

10
10
10
10
10
10

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

10

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

midden in het hart van Bronckhorst

10

10

10
10
10

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

€ 75,-€ 20,--

BROE EN NU
PULLO ERS NU

2 OOR € 1
2 VOOR € 3

€ 49,-€ 35.--

2 VOOR €
2 VOOR € 5

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

www.konijnenbult.nl

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

NIEU

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

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

Oud Vorden

VANAF
€24995

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

Zie in het hart van Contact

20%

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

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

10
10
10

Hèt kadoboek
E I N D E L I J K !

CHEVROLET

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

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

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Bronckhorst Noord

WEEKBLAD VOOR VORDE

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet

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

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

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze week
in Contact
26 KOOPZONDAG
HENGELO GLD.

Extra
koopavonden
wo // do
22 // 23 nov

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

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

20%

KORTING
OP GEHELE
**
COLLECTIE
COLLECTIE

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

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

O P G E L E T

10%

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

Profiteer SOLDERIE Prijzen

BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

€ 75,-€ 20,--

BROEKEN NU
PULLOVERS NU

2 VOOR € 125,-2 VOOR € 35,--

€ 49,-€ 35.--

2 VOOR € 75,-2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB HENGELO GLD 0575-461235

www.konijnenbult.nl

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

NIEUW!

VANAF
€24995,-

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

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

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

Nu
ook op Internet!

11.00–17.00 uur

november

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

S I N T

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

Hèt kadoboek
E I N D E L I J K !

CHEVROLET

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

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet

Dus kijk snel op www.contact.nl

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

D'imago. Prachtige strepen in combinatie met een romantische guirlande
en een all-over bloemdessin geven deze collectie een traditioneel gezicht.

D'imago wilde deze oude techniek
graag weer in ere herstellen en ontwikkelde daarom de collectie New Traditionals wallpaper. Een collectie die
in kleur en in de poedermatte uitstraling naadloos aansluit bij de matte
verf collectie New Traditionals van

Naast D'imago verf is er ook een uitgebreide collectie behang, gordijnstoffen,
raamdecoratie en tapijt verkrijgbaar.

Aangevuld met een aantal kamergrote posters en overschilderbare dessins,
krijgt deze collectie een compleet en
trendy uitstraling en is er voor iedereen iets te vinden. De toevoeging van
een verfkleurkaart in het collectieboek, maakt combineren tussen verf
en behang eenvoudig en doeltreffend.
Niet voor niets heeft deze collectie
New Traditionals want deze qua uitstraling traditionele collectie wordt
gemaakt met de nieuwste productietechnieken waardoor de kwaliteit geheel volgens de normen van deze tijd
is. De collectie is gemaakt op een drager van vlies, waardoor de verwerking
eenvoudig en snel is. De wand inlijmen, behang aanbrengen en klaar!

D'imago is exclusief verkrijgbaar bij
Deco Home Harmsen, Zelhemseweg
21 te Hengelo (Gld.).

Speciaal aanbod voor jongeren:
doe mee aan het PlattelandsParlement en volg de speciale training.
Woon jij op het platteland en wil je
invloed op je eigen leefomgeving?

Meld je dan nu aan via www.plattelandsparlement.nl. Klik op aanmelden en vervolgens op aanmelden jongeren.

New Traditionals Wallpaper
van D'imago
De versiering van wanden met behang kent een eeuwenoude traditie. Al in de middeleeuwen werkten
kunstenaars en ambachtslieden
aan het verfraaien van de wanden
met wandtapijten, zijden stoffen,
beschilderde linnens of goudleer.
Met de mechanisatie van de productie van behangpapier werd behang het meest gebruikte materiaal om de wanden mee af te werken en toegankelijk voor het grote
publiek. Uit deze tijd stamt ook de
lijmdruktechniek, voortgekomen
uit het met houten stempels bedrukken van papier. De dessins die
werden gebruikt waren over het algemeen afkomstig van stoffen,
waarbij bloemendessins de meest
gebruikelijke waren. Lange tijd
heeft het bloemdessin dan ook de
boventoon gevoerd in het behang.
Pas later werd dit langzaam vervangen door andere motieven.

VVD Bronckhorst
roept jongeren op!

Tijdens het PlattelandsParlement op 6
oktober a.s. ga je dan in gesprek met
leden van de Tweede Kamer, er zijn
geen kosten aan de deelname verbonden.

Wie wint de Streektaalbokaal
De Zomer 2007 Columncompetitie die Arie Ribbers, streektaalfunctionaris van het Staring Instituut, uitschreef heeft zich voor
een belangrijk deel in het verborgene voltrokken.
Logisch, omdat het schrijven om het
schrijven was. Over de onderwerpen
zomer, zon en vakantie. Maar wel
acht weken achter elkaar!
24 Amateur-columnisten reageerden
op de oproep vanuit het instituut
voor het streekeigene in de Grutstraat. Merkwaardig genoeg begonnen 2 deelnemers helemaal niet aan
de wedstrijd en 4 haakten af, toen 'de
bergen in zicht kwamen'. Om dit
wielerbeeld nog maar even door te

trekken: 18 schrijvers en schrijfsters
kwamen over de meet.
De wedstrijd leverde dus 8 x 18 stukjes op, die door de jury, bestaande uit
Henk Harmsen, Jan Buter en Arie
Ribbers, worden beoordeeld. Dat helse karwei is op een oor na gevild.
De conclusie is dat er redelijk wat
mannen en vrouwen zijn, die graag
in het dialect schrijven. De een wat
beter dan de ander, maar over het algemeen niet onverdienstelijk.
De organisatie hoopt het project
eind september af te ronden. Dan zal
duidelijk zijn wie zich de winnaar
van de Streektaalbokaal mag noemen.

Voorafgaand wordt er een tweedaagse
training georganiseerd op 22 en 23
september (inclusief overnachting).
Dan ben je goed op het debat voorbereid. Meld je nu aan! De training en de
overnachting zijn helemaal gratis.
Maar… vol = vol, op = op.

Het PlattelandsParlement wordt voor
de tweede keer georganiseerd, dit jaar
in congrescentrum De Werelt in Lunteren.

Aanmelden kan voor verschillende
discussie- en werkgroepen, tot uiterlijk 24 september, het liefst via
www.plattelandsparlement.nl

Het PlattelandsParlement is een project van de Landelijke Vereniging voor
Kleine Kernen in samenwerking met
het netwerk Plattelandsontwikkeling
en de KNHM, de koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.

Indien meer informatie gewenst is,
neem dan contact op met de secretaris
van de VVD Bronckhorst, 0575-451726.
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Viel Spass mit Musikfestival im Hengelo Air Laut in Kasteel Hackfort
Muziekliefhebbers kunnen op zondag 23 september hun hart ophalen in kasteel Hackfort te Vorden.
Muziekgroep Air Laut verzorgt tijdens het Hackfortfestival om 12.00
uur een wervelende voorstelling in
kasteel Hackfort, waarbij een repertoire ten gehore wordt gebracht van eigen composities, gebaseerd op Ierse muziek. Plaatsreservering is noodzakelijk en kan
bij de ledenservice van Natuurmonumenten, tel. 035 655 99 55 of bij
bezoekerscentrum Veluwezoom,
tel 026 497 91 00. Ook aanmelden
via www.natuurmonumenten.nl is
mogelijk. Wees er snel bij, want dit
concert is altijd erg gewild!

Stimmung Total! Zo kun je het Muziekfestival het beste omschrijven, dat
afgelopen vrijdag plaats vond in een grote feesttent op het evenemententerrein De Hietmaat in Hengelo. De optredende artiesten zorgden met
hun onvervalste Duitse, Beierse en Oostenrijkse volksmuziek voor een
grandioze avond, met een groot entertainment gehalte.
Teleurstellend was het aantal bezoekers. Zo’n honderd mensen waren
aanwezig en bouwden hun eigen
feestje, und Sie hatten viel spass! Voor
de organiserende schuttersgilde EMM
was de opkomst een grote tegenvaller.
Aan de optredende artiesten kon het
niet liggen. De muziekgroep Die
Schmalzer, de pittige Romy, schlagerzanger Werner Redlich en het podiumbeest Florian Fesl zetten een programma neer dat klonk als een klok.
Diegene die er niet zijn geweest hebben écht iets gemist!
PR-man Jan Roelofsen van EMM kon
ook niet aangeven waarom de duizend mensen, waar op gehoopt was,
wegbleven. “Jammer hé!”, was vaak te
horen bij de mensen die wel aanwezig
waren. “Ik snap dit niet. Moet je eens
horen”, zegt een vrouw zwaaiend met
de armen en meedeinend bij het optreden van Die Schmalzer.
Met de opening van muziekband Die
Schmalzer kwam de stemming er al
meteen in. De groep bestaat al twintig
jaar en treedt veel op voor de Duitse
tv-zender ZDF. De groep is één van de
snelst in populariteit groeiende groepen in Duitsland. Met enthousiasme
bracht de band Volksmuziek, schlagers en Volkstüme muziek Daarmee

kregen ze het publiek in Hengelo op
de tafels. In het tweede gedeelte had
Die Schmalzer een optreden met veel
verrassingen. De nummers werden afgewisseld met ludieke voorvallen.
Zwaaiende bijlen, een kettingzaag en
een grote waldhoorn zorgden voor
grote hilariteit bij het optreden. Ein
prosie en tiekke takke, tiekke takke
klonken regelmatig de feesttent in.
Met veel plezier kondigde presentator
Hans te Grootenhuis de artiesten aan.
De presentator uit Varsseveld deed dat
in zijn eigen Achterhoeks dialect. Onder luid applaus werd Werner Redlich
aangekondigd. De Nederlander, die
Duitstalig zingt, had een thuiswedstrijd. Sinds zeven jaar woont de populaire schlagerzanger in Ulft. In Duitsland en Oostenrijk treedt Werner op
tussen de grootste sterren. In die landen wordt hij al liefkozend ‘Der neue
Schlagerstar aus Holland’ genoemd.
Ook in Hengelo zette hij de boel op z’n
kop. In twee blokken liet de, in Den
Haag geboren, zanger horen dat hij
een specialist is. Gevoelige nummers
werden afgewisseld met een medley
van ‘meezingschlagers’. Zijn optreden
werd een feest der herkenning en zijn
nieuwe hits gingen er in als (Duitse)
koek! In Nederland is hij dan ook niet

voor niets te vinden op grote festivals
en feesttenten. Zo is Werner de enige
Nederlander die 27 oktober optreedt
in Laren tijdens het Oktober Fest.
Een andere topper die het publiek
voor zich wist te winnen, was de pittige en jonge zangeres Romy. De uit het
Beierse Pfarrkirchen zangeres komt
heel ontspannend over. Ze is heel veelzijdig en speelt heel gemakkelijk in op
het publiek. In de feesttent stond ze
meer op de tafels en tussen de mensen, dan op het podium. De polonaises
bleven dan ook niet uit. In Duitsland
is zij ook televisiepresentatrice. Dat ze
echt een ‘stimmungskanone’ is, bewees ze ook in het Gelderse Hengelo.
Romy zorgt voor écht feest, op en
naast het podium.
Florian Fesl liet zien dat hij een echt
podiumbeest is. In Beieren wordt hij
gezien als de nieuwe sensatie. Met zijn
Steirische harmonica speelde hij de
feesttent plat. Zijn optreden werkte
heel aanstekelijk. Dat Florian daarmee
het publiek op de tafels kreeg is knap.
Want als eenling stond hij op het grote podium. Maar door zijn enthousiasme en uitstraling sloeg de vonk meteen over. Het publiek vond het prachtig en enkele toegiften bleven dan ook
niet uit.
Het Musikfestival was super! Dat er
weinig publiek was, is jammer. Maar
zoals Werner Redlich het na afloop
zei: “Diegene die er waren, zijn échte
liefhebbers. En daar doe je het voor!”

AIR LAUT
De zes man en vrouw tellende formatie speelt sfeervolle jigs, reels, ballads
en opzwepende crossover folkmusic.
Naast Keltische muzikale bronnen
maakt de groep regelmatig een uitstapje naar Indonesië binnen hun
stukken. Een opmerkelijke combina-

tie die mede te danken is aan oprichter en componist van Air Laut, Jack
van Asdonck.Deze Nederlands-Indische multi-instrumentalist is erin geslaagd om verschillende muzikale tradities op een smaakvolle wijze in elkaar over te laten vloeien....

Een unieke folkcombinatie die verklankt wordt op viool, gitaar, zang,
percussie, fluiten en mandola. De
groep treedt regelmatig op, door heel
Nederland. De naam Air Laut is Indonesisch voor "water van de zee"; de zee
die in dit geval alle muziekstijlen van
de groep weet te verbinden.

HackfortfestivalNa afloop van het concert heeft u volop de gelegenheid te
genieten van het prachtige landgoed
Hackfort. Op zondag 23 september
vindt daar namelijk het Hackfortfestival plaats met tal van leuke activiteiten voor jong en oud! Dit concert biedt
dus een unieke kans om te genieten
van prachtige muziek in een bijzondere ambiance.

Lezing Prof. Anne van der Meiden
Het bestuur van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap in Hengelo Gld.
is er in geslaagd Prof. Dr. Anne van
der Meiden op woensdag 19 september naar Hengelo Gld. te laten
komen om een lezing te houden
met als onderwerp: De toekomst
van de Vrijzinnigheid.
Sedert circa dertig jaar lijkt het wel of
de vrijzinnigheid als belangrijke
‘smaakstof’ in de meeste geloofsgemeenschappen bijgevoegd is. Een
flink deel van de PKN, maar ook de RK

Kerk, heeft tal van elementen uit de
vrijzinnige traditie overgenomen, zoals respect voor de kritische bijbelwetenschap, de visie op schepping en
evolutie, de afkeer van dogmatisering
en de groeiende vrijheid in vormgeving. Je zou kunnen zeggen dat de vrijzinnigheid zich uitgezaaid heeft en
daardoor ‘onzichtbaar’ geworden is
naar de uiterlijke vorm, maar wat invloed betreft sterk aanwezig is.
Over de problemen die daaraan vast
zitten, wil Professor Anne van der Meiden het hebben op 19 september.

Cliënten van de Achtspalle
gaan verhuizen

Gezellige middag op 20 oktober in Vorden

Zonnebloem afdeling Hengelo/Keijenborg
verrast mensen met een pot fruit
De Zonnebloem afdeling Hengelo/Keijenborg heeft zondag weer de jaarlijkse dag voor zieken, ouderen en alleenstaande gevierd. Deze dag is bedoeld voor alle mensen die door ziekte of door alleen zijn een gebaar van
andere mensen, in dit geval de Zonnebloem, worden bedacht. Dit jaar is
gekozen voor een pot fruit die altijd van pas komt voor jezelf of om eens
te trakteren.
Om dit te organiseren hebben wij van
verschillende winkeliers financiële
hulp gekregen om dit te realiseren, zodat wij bij veel mensen deze attentie
konden brengen. Ook zijn we naar verschillende verzorgingshuizen in Hengelo en Keijenborg geweest om bij de
koffie een traktatie te brengen. Bij de
kerken wordt elk jaar een boeket bloemen gebracht. Wij hopen dat deze dag

dan ook voor veel mensen een Zonnebloemdag is geweest. Toch zullen wij
wel mensen vergeten zijn, maar wij
proberen zoveel mogelijk mensen te
bereiken. Dit is wel moeilijk, omdat
wij alleen door horen zeggen weten
wie benaderd kunnen worden.
Om misverstanden uit de wereld te
helpen: wij zijn er voor alle mensen,
donateur of niet. Wij weten van de af-

deling Hengelo/Keijenborg niet welke
donateurs er zijn. Wilt u meer weten
of heeft u vragen bel dan Hermien
Veenink (462707) afdeling bezoekwerk. Verder willen wij ook even onder de aandacht brengen dat er op 20
oktober in Vorden een gezellige middag wordt georganiseerd door de Regio Zonnebloem met het gezelschap
Mooi Weer met allemaal Hollandse
liedjes en natuurlijk een hapje en een
drankje. Toegangskaarten kunnen besteld worden bij Betsie Wentink, tel.
(0575) 46 30 13 en bij Rina Veerink, tel.
(0575) 46 44 46. Deze middag is altijd
erg in trek. Dus geeft u op tijd op,
want vol is vol!

Kledinginzamelactie VGPO in groot gedeelte
De Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost organiseert in de
week van 17 t/m 21 september een
kledinginzamelactie. Uw gebruikte kleding houdt onze gehandicapte ruiters in het zadel!
Op de Pasmanmanege te Eefde komen
wekelijks 120 ruiters en amazones met
een lichamelijk of verstandelijk beperking uit de regio Deventer, Zutphen,
Warnsveld en Lochem paardrijden.
Voor deze speciale groep ruiters is het
paardrijden een goede therapie: zowel
lichamelijk als geestelijk werkt het inspannend én ontspannend. Daarnaast

ervaren zij het omgaan met de paarden als zeer waardevol. Het verzorgen
van de tien paarden en het onderhoud
van de gebouwen is echter een kostbare zaak. Om de kosten enigszins te
drukken worden elk jaar nette tweedehands kleding en schoenen ingezameld. Met het geld dat hiervoor wordt
ontvangen kunnen nieuwe materialen, zoals zadels en hoofdstellen, maar
ook de dagelijkse plak hooi en schep
brokken worden betaald. Vanaf 13 september ontvangen een groot gedeelte
van de inwoners van de gemeente
Bronckhorst een kunststof zak met het
opschrift VPGO (Vereniging Paardrij-

den Gehandicapten Oost) in de brievenbus. Hierin kunt u kleding/schoenen verzamelen en op de vermelde datum 17 - 21 september aan de weg zetten. Mocht een kledingzak niet meegenomen zijn, of heeft u verderop in het
jaar nog kleding, dan kan u deze afgeven op de Pasmanmanege, Mettrayweg 43A in Eefde.
Ook kunt u bellen met 0575 - 512269,
dan wordt de kleding bij u thuis opgehaald. Namens onze gehandicapte ruiters hartelijk dank want ‘Uw gebruikte
kleding houdt onze gehandicapte ruiters in het zadel!’

De bewoners van de Achtspalle verhuizen naar Zelhem.

Na bijna 25 jaar gaan de bewoners verhuizen naar een nieuwe locatie in
Zelhem. Aan de Dr. Grashuisstraat is een nieuw appartementencomplex
gebouwd voor achttien mensen met een verstandelijke beperking.
“In Januari 1983 kwamen we hier in
Hengelo wonen. Door de toenmalige
burgemeester Dr. De Boer werd de
Achtspalle officieel geopend. In de gemeenschap werden we al snel opgenomen en zo werd de Achtspalle een
feit”, zegt zorgkundig-coach Hennie
Pardijs.
Door de jaren heen gingen en kwamen er weer nieuwe mensen op de
Achtspalle wonen. Een ieder heeft
daar zijn eigen plezierige herinnering
aan. Geregeld werden toneelavonden,
muziekuitvoeringen en andere activiteiten in en rondom Hengelo bezocht.
Joop Versloot , Leen van Beusekom,
Erik van der Vegte en Henk Wijers hebben twintig jaar in Hengelo gewoond.
Hennie Cornelissen bijna vijf jaar en

Joke Wiecherink en Wendy Vrolijks
ruim een half jaar.
De bewoners vinden het allemaal jammer om Hengelo te verlaten, maar vinden het toch heel spannend om naar
hun nieuwe huis te gaan. Want straks
krijgen ze allemaal hun eigen appartement met eigen kamer en badkamer
en dan wonen ze toch meer op zichzelf.
Pardijs: “We zullen Hengelo herinneren als een warm dorp met hele vriendelijke mensen die altijd voor ons
open stonden. We hopen dit in Zelhem ook te vinden. Op 3 oktober is het
dan zover. Dan gaan we officieel over.
Na de verhuizing komen tijdelijk nieuwe cliënten in de Achtspalle te wonen”.
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PAREL VAN DE WEEK

Volop sportiviteit in Bronckhorst!
Voor meer sportieve tips kijk op: www.vvvbronckhorst.nl

20 september

Fietstocht door Keijenborg

23 september

Concours Hippique te Hengelo (Gld.)

23 september

Open Dag Keppelse Golfclub te Hoog-Keppel

Iets te vieren?
of een belangrijke
mededeling?

HCI Betonindustrie houdt open huis voor
bouwkundige MBO-ers en HBO-ers
Op dit moment hebben we vacatures voor de volgende functies:

Vraag naar onze vele
mogelijkheden

POS T E RS
full-colour

ze knallen
er uit en
de prijs zal u
meevallen

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

Bedrijfsleider productie m/v
Commercieel werkvoorbereider m/v
Werkvoorbereider m/v
Productieleider timmerwerkplaats m/v
Een omschrijving van deze functies vind je op www.hcibeton.nl
Wil je eerst meer weten over ons bedrijf voordat je solliciteert? Kom
dan op zaterdag 29 september aanstaande tussen 10.00 en 16.00 uur
een kijkje nemen bij ons bedrijf en beleef de dynamische en
collegiale sfeer van HCI.
We laten je zien hoe we
werken met prefab beton
voor onder meer de woningen utiliteitsbouw, de weg- en
waterbouw en de agrarische
sector.

Kun je de 29e niet maar wil je toch een keer komen kijken? Maak dan
een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding. En wil je meer weten
over de functies? Bel dan met de heer P. van Mourik: 0575 - 46 81 81.
Op 29 september kun je direct solliciteren aan de sollicitatiebalie.
Maar solliciteren per brief kan natuurlijk ook. Stuur deze, samen
met je CV, naar: HCI Betonindustrie, t.a.v. de heer P. van Mourik,
Postbus 98, 7255 ZH Hengelo Gld. Of stuur een e-mail naar:
p.vanmourik@hcibeton.nl

Onze deur staat voor je open,
graag tot ziens op
zaterdag 29 september!

Vraag naar onze
vele mogelijkheden

dr ukkerij Weever s
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl

Nieuwstad 29, 7201 NK Zutphen
Postbus 19, 7200 AA Zutphen
Tel. (0575) 58 55 85
Fax (0575) 58 55 88

HCI Betonindustrie
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.). Tel. 0575 - 46 81 81. www.hcibeton.nl

Te Koop: • Kloostermoppen
• Estrikken
• Tuinornamenten e.d

73749_2

communicatie

concept
ontwerp
druk
internet

BOOMZORG

Door eigen import de goedkoopste.
De Handel B.V.
Kwinkweerd 100-A
7241 CW Lochem
tel.nr. 0573-250821 / 06-51583507
e-mail: dehandel@de-handel.com

• Wordt uw tuin te vol?
• Groeit een boom tegen uw huis?
• Wordt het te donker?
• Maakt u zich zorgen over de veiligheid van uw bomen?

Gaat u voor kwaliteit in:
•
(sier) bestratingen
•
riolering aanleg
•
kraanwerk
•
grondwerk
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Bel ons voor advies, snoeien of kappen.

Openingstijden: maandag, dinsdag en vrijdag
van 09.00 uur-17.00 uur
donderdag van 09.00 uur-13.00 uur
zaterdag van 09.00 uur-12.00 uur
of volgens afspraak.

Gewoonlijk klimmen wij in de boom. Zo kunnen wij
vrijwel elke boom snoeien of kappen. Veilig, snel en
voordeliger dan met een hoogwerker.

Ook kunt u bij ons terecht voor:
•
Bestratingsmateriaal
•
Tuinaarde
•
Zand
•
Grind
•
Gebroken puin

Erik Mak • Ruurloseweg 81B • Vorden • 0575 55 50 78

Deldensebroekweg 13 • 7251 PW Vorden
0575 - 553562 • 06 - 30561330
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CREËER DE SFEER VAN WELEER
D’imago introduceert de collectie New Traditionals
vliesbehang met prachtige strepen, romantische
guirlandes en all-over bloemdessins. Dit nieuwe
behang is uitstekend te combineren met onze
exclusieve New Traditionals verfcollectie.
New Tradtionals brengt dankzij de prachtige matte
uitstraling en verstilde en vergrijsde kleuren
traditionele sferen terug in uw interieur.
Behang per rol

à 37,95

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

HARMSEN
Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo.Tel. 0575-464000
www.harmsenvakschilders.nl

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

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

Peter van Nistelrooy
Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:
Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur
Lid N.V.K.H.

Muizengatweg 9
7227 DN Toldijk
Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

Behandeling wordt grotendeels
vergoed door zorgverzekeraar

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

HAMSTERWEKEN: VEELVOUD VOORDEEL!!!!

GROLSCH BIER

8.

00

krat 24 flesjes

nu

AH
GROTE AARDAPPELEN

3.

00

zak 10 kilo

nu

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

ALBERT HEIJN

ELSTAR
1,5 kilo

MOLENHOEK

1.

00

nu

SHOARMA- OF
GYROSREEPJES
2 bakken à 600 gram
38

van 8. voor

HENGELO (G)

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

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur

diverse soorten

vr. 8.00 - 21.00 uur
za. 8.00 - 18.00 uur

17

3 pak van 7. voor

RESTANTEN WIJN! DIVERSE SOORTEN TOT
50% KORTING O.A.

LA
PALMA
CAB. SAUV.
00 40% KORTING

5.

PERLA
PADS

49

van 7. voor

4.

49

5.

00

BERBERANA DRAGON
TEMPRANILLO
2 flessen à 0,75 liter
58

van 9. voor

4.

79

2 HALEN, 1 BETALEN
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