
Een paar maanden geleden kreeg
Frans Smit, voormalig eigenaar
van ‘Wijnhuis Vorden’ aan de Bur-
gemeester Galleestraat, zijn buur-
man op bezoek. Die liet hem een
leuk schilderijtje zien van een
schilderes uit Baak. ‘ Daar moet je
eens gaan kijken’ zo werd hem ge-
adviseerd. Frans Smit: ‘ In ben in-
derdaad naar Baak gegaan en trof
daar een leuk atelier met schilde-
rijen. Ik zag daar wat franse bena-
mingen bij staan. De schilderes
Claudy Cellier sprak weliswaar
goed Nederlands, maar ik merkte
toch wel duidelijk een Frans ac-
cent. Ze bleek inderdaad in Frank-
rijk geboren en afkomstig te zijn
uit het dorp Gers in Zuid Frankrijk,
circa 100 kilometer van de Pyre-
neeën. 

Het toeval wilde dat ik die streek goed
ken, ik heb daar vijf jaar een woning
gehad. In het gesprek met Claudy
kwam naar voren dat zij een andere
expositieruimte zocht en die ruimte
kon ik haar bieden. Toen ik namelijk
destijds met de wijnhandel ben ge-
stopt kwam eveneens de opslagplaats
voor de wijnen leeg te staan. Niet voor

lang trouwens want familieleden wis-
ten er wel raad mee. ‘Zeg pa, kan ik de-
ze spullen niet zolang bij jou opslaan,
je hebt toch ruimte genoeg. Je weet
hoe het gaat in no time stond het ma-
gazijn al weer vol. Op gegeven mo-
ment wilde ik er toch liever een ande-
re bestemming aan geven. Direct na
het gesprek met Claudy Cellier, heb-
ben wij de ruimte vrij gemaakt en
heet het inmiddels ‘ Galerie Frans
Smit’. Daarmee is de voormalige op-
slagruimte omgetoverd tot expositie-
ruimte.
Tot het eind van het jaar zijn er wer-
ken te zien van Claudy Cellier. De om-
geving waar deze kunstenares gebo-
ren is, betreft een gebied met in de zo-
mer grote velden met goud geel
graan, afgewisseld met fel gekleurde
bloemenvelden en woeste stukken
onontgonnen natuur, oude natuurste-
nen boerenhoeven. Dit alles gelegen
in de luwte van half hoge heuvels met
druivenvelden onder een zinderende
zon. Dit heeft Claudy Cellier onder
meer gelnspireerd tot het maken van
bijzondere schilderijen met authen-
tieke materialen, alsmede combina-
ties met edel metalen, zoals bladgoud-
zilver en koper. Haar werk met pot-

lood en ‘Crayon Conté’, oogsten ook
veel bewondering.
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EEN PROEFRIT!
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VANAF
€30995,-

Enkele liederen worden bij deze gele-
genheid voor het eerst door het koor
uitgevoerd zoals bijvoorbeeld de ‘Can-
tique de Jean Racine’ van Gabriel Fau-
ré en ‘Montana Mia Cara’ van Orlando
di Lasso. Behalve deze wat ernstiger
muziek worden ook liederen ten geho-
re gebracht van een lichter genre, die
af en toe op de lachspieren van de toe-
hoorders zullen werken. Al met al zal
het koor proberen aan het publiek te
laten horen dat, het plezier hebben in
het met elkaar zingen één van de be-

langrijkste pijlers van het koor is. Bin-
nen het vernieuwde repertoire van
het Vordens Mannenkoor zijn ook lie-
deren uit de Byzantijns-Russische rite
ingeruimd. Dirigent Knikkink heeft
zich hier wat intensiever in verdiept.

Het is daarom niet helemaal toevallig
dat bij het zoeken naar speciale gasten
voor de jubileumconcerten contact is
gelegd met het kwintet koperblazers
‘Neva Brass’ uit Sint Petersburg. Deze
muzikanten spelen onder meer klas-

sieke muziek die kan ontroeren door
hun professionele en virtuoze speel-
wijze. Zij spelen echter ook authentie-
ke Russische volksmuziek en daar-
naast kan hun muziek ook swingen
als ze uit hun moderne, populaire re-
pertoire spelen. Het Vordens Mannen-
koor vindt het een eer dat ‘Neva Brass’
speciaal voor deze concerten naar Ne-
derland komt Tijdens het orkest zal
ook de solist bariton Ludo Eykelkamp
enige liederen ten gehore brengen.
Het geheel zal op vleugel begeleid wor-
den door pianiste Riet Louwes.

Beide concerten in de Christus Ko-
ningkerk beginnen om 20.00 uur.
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij
de koorleden, boekhandel Bruna en
kadoshop Sueters. 

Ook zijn kaarten in het dorpscentrum
verkrijgbaar (vanaf maandag tot en
met donderdag tussen 14.00 en 16.00
uur en tussen 19.00 en 21.00 uur).

27 en 28 oktober: twee speciale concerten

Vordens Mannenkoor viert jubileum
met Russische gasten

Hoewel geen echt jubileumjaar, toch wil het Vordens Mannenkoor het 70-
jarig bestaan, een feestelijk tintje geven. Het koor zal op vrijdag 27 en za-
terdag 28 oktober in de Christus Koningkerk in Vorden twee speciale con-
certen geven, waaraan medewerking zal worden verleend door vijf Russi-
sche muzikanten van het blaaskwintet ‘Neva Brass’. Het Vordens Mannen-
koor heeft, onder leiding van Frank Knikkink de laatste jaren hard ge-
werkt aan een vernieuwing en uitbreiding van het liederenrepertoire. Tij-
dens concerten, die het koor bij een grote verscheidenheid aan gelegenhe-
den verzorgt, kan het hieruit putten. Zo zal ook het programma van de
twee jubileumconcerten op 27 en 28 oktober, bestaan uit een breed scala
van liederen.

Ongeveer 700 bezoekers die in totaal
voor ruim 3300 euro aan goederen
kochten of geld uitgaven aan een hap-
je en een drankje. Voor de kinderen
was er op deze zonnige zondag van al-
les te doen: springen op een groot kus-
sen, doeltrappen, een grabbelton en
niet te vergeten het gooien met ser-
viesgoed. 
De opbrengst, groter dan vorig jaar,
zal worden aangewend voor de restau-
ratie van de St. Willibrorduskerk.

Ruim 3300 euro
voor 
St. Willibrorduskerk

De vele vrijwilligers die zich de af-
gelopen maanden en weken heb-
ben ingezet met het inzamelen van
allerlei artikelen voor de plein-
markt, troffen het op de dag zelf
bijzonder.

Galeriehouder Frans Smit wil permanent
exposities houden

Frans Smit in zijn galerie

Frans Smit: ‘ Zelf hou ik ook van schil-
derijen. Door de werken van Claudy
ben ik mij er nog meer voor gaan inte-
resseren. Als ik nu in een bepaalde
plaats of stad kom en er zijn exposities
dan wip ik wel even naar binnen ,
even oriënteren. Dat betekent dat ik el-
ke dag wat leer over de techniek van
het schilderen, de verf, het papier’, zo
zegt Frans lachend. Er zijn trouwens
in het atelier nog meer kunstwerken
te bezichtigen. Frans Smit: ‘ Ik heb
beeldhouwer Frank Letterie gevraagd
of ook hij interesse had om hier een
aantal van zijn werken te exposeren.
Hij toonde zich zeer enthousiast’. Zo
prijkt er in de expositieruimte een
fraai beeld van een melkboer, alsmede
een schitterende ‘ Moeder en Kind’
creatie.

Ook van de Vordense kunstschilder
Jan Kost ( inmiddels overleden) zijn er
schilderijen te bewonderen zoals bij-
voorbeeld een prachtig schilderij met
bloemen. Verder een schilderij met
een boerderij met op de voorgrond
een waterput. Frans Smit: ‘ Deze boer-
derij moet hier ergens in Vorden ge-
staan hebben. Ik ben al een poos op
zoek om de herkomst te achterhalen.
Is mij tot op heden niet gelukt. Wie
weet word ik nog eens door een Vorde-
naar getipt’, zo zegt hij hoopvol. Tot
dusver is Smit tevreden over het be-
zoek aan zijn galerie. ‘Wat opvalt veel

toeristen, vaak ook mensen die het
Pieterpad lopen, hier langs komen en
even naar binnen gaan.

Wij zijn twee dagen in de week ge-
opend, op vrijdag van 10.00 uur tot
20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot
16.00 uur. Verder is het atelier, dat is
gelegen op de hoek van de Molenweg
en de Burgemeester Galleestraat ook
op afspreek geopend ( 0575- 553812 ) of
06- 52131710. 
Vanaf 29 september tot en met 28 ok-
tober is er ook een expositie van Lisan-
ne van Bergen. Haar schilderijen zijn
veelal gelnspireerd door kinderteke-
ningen. Zij heeft haar opleiding geno-
ten aan de Kunstacademie Minerva in
Groningen. Haar schilderijen zijn niet
alleen voor kinderen maar ook voor
volwassenen.

Frans Smit: ‘ Na deze exposities ga ik
beslist door. Ik heb inmiddels al van
diverse kanten verzoeken van kunste-
naars gekregen om hier te mogen ex-
poseren. Ik selecteer wel, ik moet er
wel zelf achterstaan. Met name denk
ik dan aan schilderijen ( niet van Her-
man Brood, hoor) of bijvoorbeeld foto
exposities. De duur van een expositie
zal gemiddeld een maand bedragen.
Natuurlijk zullen er ook werken ge-
toond worden die gewoon wat langer
moeten hangen’, zo zegt de ‘kersverse’
galeriehouder.



� Herfst en winterkinder-

kledingbeurs in 't Nut te

Warnsveld op vrij 29 en zat

30 sept. Let op: 300 nrs, max.

1nrs pp. Op = op.Afh. verk.nrs

(à € 1,50 per nr) ma 25 sept;

9.00- 10.30 u. (200 nrs) en

19.00- 20.00 u (100 nrs). Inle-

veren winterkleding dond. 28

sept. 20.00-21.00 en vrijdag

29 sept. 9.00-10.00u. Info:

570063.

� Te koop: Ford Fiësta 1.3i

grijs Bj. 1992, 152.000 km,

APK tot 09/2007. Tel. 06-

41329453.

� Gevraagd: Huishuidelij-

ke hulp voor 4 uur in de

week. Voorkeur voor de vrij-

dagochtend. De Horster-

kamp 3, Vorden. Tel. (0575)

55 44 31.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 24 september 10.00 uur pastor R. Baauw/creadienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 24 september 10.00 uur ds. C. Gros, Aalten en
19.00 uur ds. F v.d. Weij, Rijssen.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 september 10.00 uur ds. H. Westerink, Vorden.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 24 september 10.00 uur Woord/communieviering
Mmv Vokate.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 23 sept. 17.00 uur Eucharistieviering herenkoor.
Zondag 24 september 10.00 uur woord- en communievie-
ring, dameskoor.

Tandarts
23/24 september F. A. Kuijl, Lochem. Tel. 0573-251684
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur. 

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: telefoon 0900 - 200 9000.
Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.

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

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: da-
gelijk 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. Tie-
nerafdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaeco-
logie & Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op be-
zoek 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, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.

Politieteam Bronckhorst
Zelhem, Grashuisstraat, tel. (0900) 88 44     
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, tijdelijk geen spreekuur.
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1, ma. 10.00-12.00
uur. De spreekuren zijn niet bedoeld voor aangifte. Hier-
voor kunt u een afspraak maken. 

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnummer 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 sto-
ringen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het buiten-
gebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance 
Tel. 112, b.g.g. (0570) 63 32 22.

Dierenarts 
Tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46
73 38 (dichtbij Kasteel Zelle).

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 

van 8.30–17.00 uur. vorden@prowonen.nl.
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
Telefoon: (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van
8.00–16.30 uur. zelhem@prowonen.nl. www.prowonen.nl

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
vrijdag van 9.30-17.30 uur; za. 9.30-16.00 uur.

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

Yunio Oost Gelderland
Telefoon 0900-9864, 0900-Yunio (lokaal tarief), 24 uur per
dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht
bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag
13.30-17.30 uur en 13.30-20.00 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 die-
renmishandeling, tel. (0900)  20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-
driehoek
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. 553405, openings-

tijden ma t/m vr van 9 tot 11 uur. E-mail: welzijnouderen-
vorden@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. 0314-357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomer-
stop van mei t/m sept)
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 steun-
punt 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. Telefoon 0575-553159. E-mail
info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdcherapie, Raadhuisstraat 6, 7251
AB 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.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén han-
delaren. Minimumprijs € 5,75 voor
vier gezette regels; elke regel meer
€ 0,55. Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen € 2,75 extra. Tarieven
gelden bij contante betaling; als een
rekening gezonden dient te worden,
wordt hiervoor € 2,75 administratie-
kosten in rekening gebracht. 

� ENGELSE LESSEN. 

Ervaren docent Engels begint

in september met cursussen

voor beginners en gevorder-

den, zowel privé als in kleine

groepen (max. 4 personen).

Ook scholieren kunnen hier-

van zeker profijt trekken. De

lessen kunnen eventueel bij

de studenten thuis of bij de

leraar worden gegeven. Tel.

(0575) 55 66 43.

� Te huur: sfeervolle

groepsruimte in buitenge-

bied. Telefoon 431171. Ook

individuele begeleiding door

therapeute met brede oplei-

ding en ervaring.

� Werkend echtpaar (met 1

grote + 1 kleine hond) zoekt

per 1 november woonruimte

in Vorden. Vakantiehuisje/

chalet ook zeer welkom. Wij

zullen niet veel aanwezig zijn

i.v.m. drukke werkzaamheden,

de honden zijn meestal mee.

Huur niet hoger dan € 500,

P.A. Broere (06) 10 79 31 11.

� Op welke wonderpil gaat u

wachten en hoe lang? Begin

vandaag met Herbalife voor

afslanken op verantwoorde

wijze. Nieske Pohlmann, tele-

foon (06) 54 32 66 69 /

(0314) 64 13 09.

� Wilt u meer levenskwa-

liteit, een fit gevoel de hele

dag, uw gewicht blijvend on-

der controle met een lach?

Voor informatie en de test

’Weet wat u eet’, bel Jerna

Bruggink, tel. (0575) 46 32 05.

� Cursus Nordic Walking

volgens het authentieke Al-

pha 247 bewegingsconcept.

De lessen worden gegeven

door internationaal gecerti-

ficeerde instructeurs met

de nieuwste instructiemetho-

dieken. Bel (0575) 46 36 03

of (06) 52 08 62 24 of kijk op

www.vitalnowa.nl

� Gevraagd: Schoonmaker

(m/v) voor een appartement

in Vierakker. Eén dagdeel per

2 wkn. Tel. (06) 18 11 96 00.

SCHILDERSWORKSHOP
voor beginners. Acryl op doek.

Zaterdag 30 september
en zaterdag 14 oktober.

Op DE WILGHENHOEVE
te Ruurlo.

Docent: www.artjolanda.com
Info/opgave: (0573) 45 21 57

hl.schot@hetnet.nl

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

ITHACA
datummandala tekenen 

9 okt. ochtend/avond beginners 
10 okt. ochtend/avond gevorderden 
11 okt. avond voor gevorderden

7 lessen 9.30-11.30 / 19.30 – 21.30
Locatie: Warnsveld
Info: Margriet van den Haak, 

06 - 1072 9849
www.ithaca.helpt.nl 

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

De eerste herfstblaadjes
beginnen te vallen

Vlaai v/d week

Ruurlose Kerkpleinvlaai 

6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = Brooddag

3 bruin tijger € 4,00

Weekendaanbiedingen

Peren-Sabayonecake

€ 2,75

Herfstbollen

zak à 6 stuks € 2,50
Lekker met rozijnen, noten en kandy

Dagmenu’s
20 sept. t/m 26 sept. 2006

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,50
Dagmenu’s bij u thuis laten 

bezorgen € 1,25 extra!

Dagmenu bij ons te consumeren € 7,75
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Dagmenu’s kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur, eerder in overleg. 

Woensdag 20 september
Kippensoep /spies de rotonde met kruidenboter, rauwkost-
salade en aardappelen.

Donderdag 21 september
Zwiebelrostbraten met gebakken aardappelen, groente /
yoghurt friss... met slagroom.

Vrijdag 22 september
Minestronesoep / urkervispot in roomsaus, aardappelpuree
en rauwkostsalade.

Zaterdag 23 september (alleen afhalen)
Saté van varkenshaas met pindasaus, frieten, rauwkost-
salade / ijs met slagroom.

Maandag 25 september
Gesloten.

Dinsdag 26 september
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade / ijs met slag-
room.

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



De overweldigende belangstelling en deelneming

welke u ons heeft betoond na het overlijden van

mijn vrouw, onze moeder en oma

Willemien Rossel-Pardijs

hebben ons diep getroffen. Wij zijn u zeer dankbaar

voor de steun en troost welke ons dit heeft gege-

ven.

Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te

schrijven, betuigen wij u hiermede onze oprechte

dank.

T. Rossel

Kinderen en kleinkinderen

Vierakker, september 2006

„De Pas”

Koekoekstraat 13

Waar de weg mij brengen moge,

aan des Vaders trouwe hand,

loop ik met gesloten ogen

naar het onbekende land.

Gezang 293:4

Dankbaar dat zij nu haar rust gevonden heeft,

geven wij u kennis dat van ons is heengegaan

onze moeder en “Oma Lien”

Carolina van der Ende-Don
weduwe van Arend van der Ende

Vlaardingen, Vorden,

20 juni 1922 12 september 2006

Elma en Mar van Linden-van der Ende

Sonja en Henk

Remko, Linda

Robert en Edith

Kim, Nikki

Kees en Hanneke van der Ende-Roskam

Lennard en Esther

Wouter en Sjaan

Mandy en Kevin, Willem, Manon

Peter

Ina en Anne Bouma-van der Ende

Marieke en René

Merel, Stijn

Aukje en Henk Daan

Evelien en Jeroen

Jelle

Carolien en Dick Brouwer-van der Ende

Bas

Lies en Ben

Pim en Femke

Koen en Suzanne

Met dank aan het personeel van Sutfene voor de

goede zorgen gedurende vele jaren.

Correspondentieadres:

Familie Brouwer-van der Ende

Nieuwstad 23

7251 AE Vorden

De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden te

Zoetermeer.

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: Gerritsenweg 6
(Industrieterrein ‘De Mars’ t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

7202 BP Zutphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de

vele belangstelling, felicitaties, kaarten, cadeaus

en bloemen, die wij mochten ontvangen, tijdens

ons 50-jarig huwelijksfeest. Het was geweldig.

Jan en Alie Straatman-van Til

7223 KL  Baak, september 2006

Beukenlaan 9

Marinus & Annie
50 jaar getrouwd!

Op donderdag 28 september 2006 hopen wij

samen met onze kinderen, kleinkinderen, familie

en vrienden ons 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

Wij nodigen u uit voor de receptie welke gehou-

den wordt van 15.00 uur tot 18.00 uur bij “Hotel

Bakker”, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Marinus & Annie Langwerden

Nijlandweg 3

7251 KK Vorden

0575 - 55 66 88

Mijn naam is:

Fleur
Ik ben 11 september 2006 geboren om 10.37 uur,

ik weeg 2270 gram en ben 45 cm lang.

Mijn papa en mama zijn 

Peter Harmsen en Natasja Coobs.

Ons adres is:

Hazenhutweg 8a

7255 MN Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 46 53 11

Trots kunnen wij u melden,

dat ons zijn toevertrouwd

Roel & Lonneke
Zij zijn 15 september 2006 geboren,

en alles zit er op en aan.

Manuela van der Touw

Jan Werner Sobering

Rens en Carlijn

Mulderskamp 6

7251 EZ Vorden

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

Larenseweg 49, Lochem
Tel. 0573 - 254019
www.holtermanuitvaart.nl

Verzorging van uitvaarten in
Lochem, Vorden, Ruurlo,
Zutphen, Warnsveld, e.o.

Bloembinder i j  Vorden

Zutphenseweg 64
7251 DL  Vorden
Tel. 0575-551508
Fax 0575-553070
E-mail: info@kettelerij.nl 
Website: www.kettelerij.nl

Ons bedrijf is gesloten van:

ma. 25 september t/m ma. 02 oktober

Vleeswarenkoopje

Zeeuws spek 150 gram

+ gratis vleessalade 100 gram € 2.29

Special

Retrovink 100 gram € 1.20

Weekaanbieding

Gehakt cordon bleu
4 stuks € 3.98

Keurslagerkoopje

Filetlapjes 4 stuks € 5.00

Maaltijdidee

Varkenshaas in roomsaus
300 gram € 4.49

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl
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Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld

Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:

• DMC-borduurgarens

• Borduurpakketten 

en -stoffen

• Beiersbont

• Grote collectie haak- en

handwerkboeken

• Brei- en haakgarens

• Viltpakketten 

“De Witte Engel”

• Fournituren

Handwerken

uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher,

De Ploeg, Ado of

Gardisette zijn onze

garantie voor een

modieus en kleurrijk

interieur...

Bij veel gelegenheden

die voor u

van grote betekenis zijn,

wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij 

graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een

lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie

kaarten staat ons

ter beschikking om aan

al uw wensen tegemoet

te komen.

Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze

en ons vakmanschap

dan zult u er van

overtuigd raken dat uw

boodschap

bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het

meest aanspreekt.

Wij leven met u mee

van begin tot eind.

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij



Er wordt wel eens gezegd dat ‘sport
verbroedert’, maar sinds dinsdag
weten we ook dat ‘schilderen ver-
broedert’. Op initiatief van de Ra-
bobank Achterhoek-Noord en in
samenwerking met ‘Kleurenpalet
van de Achterhoek’ en school Het
Hoge werd er deze dag voor groep
zeven van de plaatselijke basis-
scholen: dorpsschool Vorden,
school Het Hoge, de Kraanvogel, de
Vordering en school De Garve uit
Wichmond een schilderdag geor-
ganiseerd met als thema ‘Hoe zou
Berend (van Hackfort) het gezien
hebben’. Michel van der Heyde van
de Rabobank vertelde desgevraagd:
‘Onze bank interesseert zich altijd
al voor kunst, wij hebben ook een
kunstcommissie. Op gegeven mo-
ment hebben we ons afgevraagd of
we op één of andere manier ook
kinderen bij de kunst zouden kun-
nen betrekken. Wij hebben toen
school Het Hoge benaderd en zo is
eigenlijk deze schilderdag voor de
jeugd ontstaan’.

Nadat Caroline Huetink-Scharrenberg
namens de Rabobank, de kinderen
welkom had geheten en ze veel succes
had toegewenst was aan kinderboe-
ken schrijfster Martine Letterie dins-
dagmorgen de aangename taak om
uit de doeken te doen wie Berend van
Hackfort was, hoe hij leefde, waar hij
woonde. De ruim honderd leerlingen
luisterden ‘broederlijk’ in het gym-
zaaltje van school Het Hoge ademloos
naar wat Martine Letterie allemaal te
vertellen had. Zij ‘schilderde’ Berend
in optima forma. Over zijn doen en la-
ten op de kastelen Vorden en Hack-
fort, over de bezoeken die Berend aan
Zutphen bracht, de feestmaaltijden bij
de Hertog van Gelre. Allemaal ingre-
diënten waaruit de scholieren later op
de dag konden putten, toen zij nabij
kasteel Hackfort aan de slag gingen.
Niet alvorens de ‘Steenderense Joffer’
(Tineke Roorda) tekst en uitleg had ge-
geven over hoe te schilderen.

Zij vertelde over het mengen van de
verf, hoe je eerst heel dun met hout-

skool een schets op linnen moet ma-
ken, om vervolgens met het schilde-
ren te kunnen beginnen. De kinderen,
verspreid in groepen van tien, kregen
een bord met diverse kleuren verf
(zwart, geel, rood, blauw, geel en wit)
gingen vol enthousiasme aan de slag.
In de aanloop naar deze schilderdag
werd de ouders van deze jonge kunste-
naars geadviseerd om hun kroost kle-
ding aan te laten trekken ‘waar een
vlek op mocht komen’. Geen overbodi-
ge luxe, want waar gewerkt wordt val-
len immers spaanders (in dit geval dus
vlekken), maar dat mocht de pret op
deze zonovergoten dag niet drukken.
Na afloop togen de scholieren met
hun schilderijen naar het parkeerter-
rein van de Rabobank. Daar werden de
‘werken’ ten toon gesteld. De grootste
fans (uiteraard de ouders) vonden het
natuurlijk prachtig wat hun kroost de-
ze dag zoal aan het ‘linnen’ had toe-
vertrouwd!

De jury bestaande uit Nicole Huetink-
Scharrenberg en Michel van der Hey-

de van de Rabobank en Harry Hender-
tink, directeur van school Het Hoge
had het niet gemakkelijk om uit de
circa 115 gemaakte schilderijen de
mooiste te kiezen. Overigens hadden
de schilderijen veelal betrekking op
kasteel Hackfort, het bruggetje over de
beek, de watermolen en de bloemen-
en planten waaraan het landgoed
Hackfort zo rijk is. 

Per school werden drie schilderijen be-
kroond, die de komende tijd in de Ra-
bobank te bezichtigen zijn. Tineke
Roorda vertelde de aanwezigen nade-
re bijzonderheden over de bekroonde
schilderijen. De winnaars waren:
School Het Hoge: Vincent Silvold, Ke-
vin Vliem en Meike Heyink. Doprs-
school: Cas van den Breemen, Sharon
Bouwmeister en Gijs van der Veen.
School De Vordering: Anne Koolen, Liz
Kooning en Djaër Goudswaard. School
Kraanvogel: Emma Luitjens, Anne Bul-
ten en Niels Lucassen. School De Garve
uit Wichmond: Joost Corporaal, Anne
Snijders en Jordi van Til.

Schilderdag verbroederd

Kinderen aan de slag Tentoonstelling bij Rabobank

Vrijwel tegelijkertijd met de in
gebruikneming van de ‘Beekdelle’
(waarin 24 tijdelijke verpleegeen-
heden voor dementerende oude-
ren zijn gevestigd) begin van het
jaar, werd ook het gezondheidscen-
trum van de huisartsen Ben Albers
en Esther Tanis en de fysiothera-

piepraktijk van Rob Jansen van
den Berg geopend. Bij de opening
mochten Albers en Tanis en Jansen
van den Berg, niet alleen bloemen
in ontvangst nemen, maar werden
ook ‘giften’ ontvangen. Het drietal
besloot om deze giften aan hun
naaste buren te schenken, name-

lijk aan de bewoners van de ‘Beek-
delle’. Donderdag werd een deel
van dit geld besteed aan een uit-
stapje voor de 24 bewoners.

S’morgens ging een deel (12 personen)
van de bewoners op pad en donder-
dagmiddag de rest, eveneens 12 per-

sonen, begeleid door vrijwilligers, per-
soneel en een ziekenverzorgster. De
tocht ging per paardentram van stal-
houderij ’t Vossenspan’ uit Hellen-
doorn. Getrokken door drie ‘Gelder-
sen’ en met koetsier Evert Jan op de
bok werd een circa twee uur durende
tocht door Vorden gemaakt. Rolien
Westerveld, (zorgmanager bij Beekdel-
le): ‘Het voordeel van deze paarden-
tram is dat de mensen met rolstoel en
al in de tram kunnen plaats nemen.
En de bewoners zullen zeer zeker ge-
nieten. Deze mensen zien vaak dingen
die ons al eens niet meer opvallen, de
hoge maisvelden, de bloemenpracht
e.d. 

Hedy Koopman is een bepaald aantal
uren per week activiteiten begeleid-
ster bij de Beekdelle, zo ook tijdens de-
ze rondrit. Zegt ze: ’Weet je wat zo
leuk is, de bewoners komen vandaag
ook langs plekken waar ze zelf ge-
woond hebben of waar bijvoorbeeld
hun ouderlijk huis staat of heeft ge-
staan. Dat stukje herkenning vinden
ze prachtig. De route door Linde, langs

de kastelen Onstein, Kieftskamp en
‘Vorden’ is door Willy Bogers, één van
onze vrijwilligsters samen met Gerard
Smeenk, koetsier bij hotel Bakker, uit-
gezet. Wij hebben als activiteitencom-
missie een weekprogramma. We pro-
beren zo mogelijk het sociale gebeu-
ren te integreren. Als het maar even
kan nemen we de bewoners overal
mee naar toe, naar de braderie, de
koetsentocht e.d.

Ze doen ook in de rolstoel, begeleid
door een aantal vrijwilligers, mee aan
de wandelvierdaagse. De mensen ge-
nieten hier heel erg van. Ook komen
er eens in de drie weken kinderen van
de plaatselijke dorpsschool naar ons
toe om samen met de bewoners spelle-
tjes te doen of samen liedjes zingen.
We krijgen voor onze activiteiten wel-
iswaar een budget. Met dit budget
moeten we bij de invulling van ons
programma wel heel veel ‘passen en
meten’ hoor. Dan is het juist zo fijn
dat een uitstapje zoals vandaag uit gif-
ten betaald kan worden’, aldus Hedy
Koopman.

Bewoners Beekdelle genoten van
uitstapje met paardentram

de paarden willen vertrekken

Klaar voor vertrek

Trotse winnaars bij de tentoonstelling



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

Negen provinciale milieugedeputeer-
den waren in Bronckhorst te gast. 
’s Morgens was er een werkvergade-
ring en ’s middags stond een kennis-
making met Bronckhorst op het pro-
gramma. Op een Solex tuften de gede-
puteerden door een gedeelte van het
coulisselandschap van Bronckhorst. 

Vanaf het gemeentekantoor in Henge-
lo ging het met auto’s naar sportorga-
nisatiebureau Freewheel in Vorden.
Hier kreeg het gezelschap uitleg van
eigenaar Martin Pater van Freewheel,

over de Solex. Eerst werd een proef-
rondje gedraaid en de deelnemers
hadden de techniek al snel onder de
knie. Vervolgens begon men aan de
tocht. Het peloton werd aangevoerd
door ex-gedupteerde en nu de huidige
burgemeester van Bronckhorst, Henk
Aalderink. De tocht ging onder meer
naar Kranenburg (Wijnboerderij), Lin-
de en Varssel. Een heuse Solex-race om
de titel ‘Snelste milieugedeputeerde
van Nederland’ was één van de vele
onderdelen van de Solex-tocht om
kennis te maken met Bronckhorst. 

“Het was een mooie rit door een
prachtig landschap. Op deze manier
beleef je het toch anders”, zegt Aalde-
rink terwijl hij zijn Solex op de stan-
daard zet. “Wij als inwoners zijn er
aan gewend hoe mooi Bronckhorst is.
Wij vinden dat gewoon. De gedepu-
teerden hebben er een andere bele-
ving bij en waren heel positief. Dat is
óók mooi meegenomen, als ze dit ge-
voel in hun eigen provincie overbren-
gen”, zegt Aalderink. “Ze moeten het
als een bijzondere beleving ervaren en
waar ze met plezier aan terug denken.
Ook voor toeristen die naar Bronck-
horst komen, geldt dit. Dit is ook waar
wij als gemeente met het beleid toeris-
me en recreatie naar toe willen”.

Late afscheid van Henk Aalderink als ex-gedeputeerde

Milieugedeputeerden tuffen met
Solex door Bronckhorst

Door zijn benoeming als burgemeester van Bronckhorst en de drukke be-
slommeringen daarom heen, was het er voor Henk Aalderink nog niet
van gekomen om als oud-gedeputeerde afscheid te nemen. Vorige week
donderdag werd dit alsnog goedgemaakt door burgemeester Aalderink.

Burgemeester Aalderink voert het peloton aan.

Leeflang Architectuur is een architectenburo in Vorden dat zich bezighoudt
met zowel particuliere woningbouw als utiliteitsbouw door heel Nederland.

Wij zoeken zo spoedig mogelijk een enthousiaste

fulltime Bouwkundig tekenaar/Projectcoördinator (m/v)

Kun je functioneren in een klein team en zelfstandig diverse veelzijdige
taken en projecten binnen het kantoor verzorgen? …. dan zoeken we jou.

Jouw taken zullen zijn:
• het uitwerken van ontwerpschetsen tot voorlopig of definitief ontwerp;
• het maken van bestek-, detail- en werktekeningen;
• het maken van bouwbesluitberekeningen;
• controle en verwerken tekenwerk adviseurs.

Wij zoeken iemand met:
• opleiding MBO/HBO bouwkunde met eventueel vakgerichte cursussen;
• minimaal 2 jaar ervaring;
• wij werken met het tekenprogramma Vectorworks, 

kennis hiervan is een pre maar geen vereiste;
• kennis van Word, Excel en Powerpoint;
• flexibele instelling.

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan binnen veertien 
dagen na het verschijnen van deze advertentie je schriftelijke reactie 
vergezeld van je persoonlijke gegevens t.a.v. Henk Leeflang naar:

Leeflang Architectuur   Raadhuisstraat 1a   7251 AA Vorden    
Architectenburo@LeeflangArchitectuur.nl

Smidsstraat 2 • Vorden • T 0575-551314
www.casainterieur.nl
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OPRUIMING
design showroommodellen

t/m zaterdag 
23 september

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur en 

zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

c a s a
i n t e r i e u r

Voorheen

Wim Polman

Interieurs

ivm verhuizing naar Zutphen

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

DIN Gasfles 2006

gevuld met 5 kg propaan € 30,-
Ook het adres voor het 

afvullen met propaan

van uw eigendomsfles

DRUKWERK?
WIJ VERZORGEN HET 

GRAAG VOOR U

Halseweg 3
c
, 7021 CX Zelhem

Postbus 22, 7250 AA  Vorden

Tel. (0314) 62 50 53

Fax (0314) 65 06 43Weevers druk

Bleekstraat1, 7255 XZ Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl
Weeversdrukkerij

AGENTSCHAPPEN

Iedere week kijkt men uit naar wat de slager, de bakker en
de groenteman te bieden hebben.

Contact wordt niet gelezen, maar g e s p e l d .

Appel oogst aanbieding

Alkmene 2,5 kg voor € 1,45

Elstar 2,5 kg voor € 1,95

Samen voor € 3,25

Aanbieding geldig tot 15-10-’06

Kapelweg 14 • 7233 SC  Vierakker

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

Openingstijden
ma. t/m do. 13.30 - 19.00 uur

vr. 10.00 - 12.00 en 13.00 - 19.00 uur
zat. 10.00 - 17.00 uur

Woning verkopen?
Bel

• Verkoop

• Taxatie

• Aankoop

• Deeldiensten

Telefoon: 0575- 55 55 82
e-mail: info@dirkvanderhouwen.nl
internet: www.dirkvanderhouwen.nl

Dirk van der Houwen
Makelaardij

Vorden



Het was donderdag en vrijdag avond
volle bak alle banen vanaf 18.00 uur
bezet tot dik elf uur werd er fanatiek
gespeeld. Zaterdagmorgen nog een
paar poule wedstrijden en in de pauze
voor iedereen lekkere tomatensoep
waarna de finale partijen konden be-
ginnen. Voor de derde plaats was de
Dorpstraat iets te sterk voor de Vierak-
kersestraatweg. De finale was een
buurtgelegenheid tussen Vogelzang 1
en 2. Na twee mooie mix partijen

moest de dames en heren dubbel het
verschil maken. Bij de heren trof hier
vader en zoon Ter Beest mekaar waar
vader aan het langste eind trok en zo
samen met Nel en Ester Nijenhuis en
Peter Wolbrink de beker in ontvangst
mocht nemen. 
Na de prijs uitreiking nam bestuurlid
Inge Bouwmeister het woord en be-
dankte Ans en Ria en kregen de dames
een welverdiend applaus en een
mooie bos bloemen.

Sociï Stratentennis

Het stratentennis toernooi van Sociï was een groot succes. Mede door het
prachtige weer en een goede organisatie te weten de voor de tweede keer
opa geworden Wim Regelink en de dames Ans Helmink en Ria Hissink die
kunnen terug kijken op een goed gelopen evenement.

De heer Hiemstra vertelt over zijn inte-
ressante ervaringen tijdens zijn fiets-
pelgrimage in 1996 vanuit Nederland
(Nieuweschans) naar Jeruzalem. Hij
fietste in twee maanden een route van
ca. 5000 km via Duitsland, Polen
(bracht daar ook een bezoek aan het
voormalige interneringskamp "Ausch-
witz") Slowakije, Hongarije, Roemenië,
Bulgarije, Turkije, Syrië en Jordanië.
Vervolgens heeft hij nog een maand in
Israël en de Palestijnse gebieden rond-
gefietst  (1000 km.) en logeerde daar
bij orthodoxe Joden en bij christen-Pa-
lestijnen. Gedurende een middagvul-

lende voordracht belicht de heer
Hiemstra zijn belevenissen met een
aansprekende beeldpresentatie, waar-
bij hij gebruik maakt van twee projec-
toren en een dito aantal schermen.
Over zijn pelgrimage naar het woelige
nabije Midden Oosten heeft hij ook
een boek geschreven dat de titel " Pel-
grim naar Jeruzalem" heeft meegekre-
gen. Het boek is de 22ste september te-
gen een aantrekkelijke prijs verkrijg-
baar. Leden en andere belangstellen-
den zijn de van harte welkom!

VOORAANKONDIGING
Vrijdag 27 oktober organiseren de Vor-
dense Ouderenbonden (ANBO en
PCOB) een voorlichtingsmiddag over
de invoering van de WMO. Dan wordt
door onafhankelijke deskundigen hel-
der en praktijkgericht uiteengezet wat
de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning de Vordense burgers te bieden
heeft.

ANBO start lezingenreeks

Enerverende fietstocht naar
het Midden-Oosten
Vrijdag 22 september start de AN-
BO-afdeling Vorden om 14.00 uur
het seizoen 2006/2007 met een le-
zingenreeks in het Dorpscentrum
(zaal 't Stampertje). De eerste vormt
een zeer bijzondere dialezing,  die
wordt gepresenteerd door de  heer
ds. Siebe Hiemstra.

SV RATTI
Zaterdag 16 september
Ratti 4 - Zelos 6: 3-1
Ratti B1D - Blauw Wit'66 B3: 5-1
Ratti C1D - VIOD C5: 0-3

Zondag 17 september
Ratti 2 - Ruurlo 5: 4-2
Ratti DA1 - WWNA DA1: 4-1
Halle 1 - Ratti 1: 3-1
Lochem SP 5 - Ratti 3: 9-2

PROGRAMMA VOLGENDE WEEK
Zaterdag 23 september
11:00 Ratti E1 - Vorden E3
14:30 Haarlo SP 4 - Ratti 4
10:30 IJsselstreek B1 - Ratti B1D
13:00 Pax C4 - Ratti C1D
08:30 DVC '26 D4 - Ratti D1
08:30 OBW E7 - Ratti E2
08:30 Longa '30 F9C - Ratti F1

Zondag 24 september
14:00 Ratti 1 - Carvium 1
10:00 Ratti 3 - Witkampers 6
10:00 FC Eibergen 6 - Ratti 2
12:00  VIOS B. DA3 - Ratti DA1

RATTI DAMES
Ratti 1 - WWNA 1
De dames moesten het afgelopen zon-
dag tegen WWNA opnemen. Vorig sei-
zoen werd er tweemaal gelijk gespeeld
tegen WWNA dus de dames hadden
nog wat recht te zetten. De strijd werd
van beide kanten standvastig geleverd.
Het tempo lag ondanks het warme
weer aardig hoog en de duels waren
strijdlustig wat zorgde voor een ver-
makelijk begin van de wedstrijd. Ger-
rie Brummelman kwam in de 15e mi-
nuut met een prachtige voorzet. De
achterhoede van WWNA was even
niet alert waarop Marielle Peters de 1-
0 binnen kon koppen. Ratti hield
standvastig vast en ging op zoek naar
de 2-0. WWNA wist nog een pracht-
schot af te leveren op het doel van Rat-
ti. Doelvrouw Wieteke Schotsman
wist Ratti echter te behoeden voor de
gelijkmaker door de bal over de lat te

Vo e t b a l

Patiënten maken nog onvoldoende
gebruik van zorgbemiddeling door
verzekeringsmaatschappijen. Univé
spoort verzekerden actief aan om ge-
bruik te maken van deze service, om-
dat hiermee veel leed kan worden
voorkomen. Zo wachten mensen met

chronische pijnen in verschillende re-
gio's in Nederland een jaar op behan-
deling, terwijl ze in een ander zieken-
huis direct terecht kunnen. Voor de
400 meest voorkomende dagbehande-
lingen, zoals een meniscus- of heup-
operatie, garandeert Univé een eerste
afspraak met de specialist binnen 10
dagen 

Bij een verzoek om zorgbemiddeling
door de klant probeert Univé aller-
eerst om binnen de regio een zieken-
huis te vinden met een kortere wacht-
tijd. Bij de selectie genieten de zieken-
huizen waarmee Univé afspraken
heeft gemaakt over kwaliteit de voor-
keur. De klant kiest altijd zelf uit de
mogelijkheden die de zorgbemidde-
laar voorlegt. Daarna vindt een af-
spraak plaats met een specialist in het
betreffende ziekenhuis. Deze specia-
list zal naast het behandelingsadvies
van het ziekenhuis waar de klant op
de wachtlijst staat, een eigen advies
opstellen. Onderzoek, behandeling en
nazorg vinden plaats in het zelfde zie-
kenhuis.

Univé verkort wachttijd 
ziekenhuiszorg met 90%
In het eerste halve jaar van 2006
heeft Univé de wachttijd voor zie-
kenhuiszorg met bijna 90% ver-
kort. De patiënt kon na bemidde-
ling van Univé vaak al na een week
terecht, terwijl voor de meest voor-
komende behandelingen een ge-
middelde wachttijd geldt van twee
maanden. Voor 400 van de meest
voorkomende behandelingen ga-
randeert Univé dat de klant binnen
10 dagen ergens terecht kan. Zorg-
bemiddeling zit standaard in het
pakket en kost de klant niets ex-
tra's. Uit onderzoek onder de Uni-
vé-klanten blijkt dat de tevreden-
heid over een zorgbemiddeling
groot is. Dit geldt ook voor werkge-
vers, die hierdoor de werknemer
sneller terug zien op de werkvloer.

Vertrek op de parkeerplaats van Na-
tuurmonumenten aan de Almense-
weg, bij oprit naar Huize Enzerink te-
genover huisnummer 57. Informatie:
Alie Perdok, tel. (0575) 55 40 74. De
wandeling gaat over het nog in parti-
culier bezit zijnde landgoed Den Bra-
mel. 

Tijdens deze wandeling wordt het ver-
haal verteld van spook Fenneken die

s'nachts om 12.00 de trappen van het
Kasteel laat kraken. We komen door
een knopenlaantje waar verliefde
paartjes knopen in beukentakken leg-
gen om hun wederzijdse liefde te be-
tuigen. 
Geblinddoekt wordt aan een boom ge-
voeld hoe die er uit "ziet". Er staan ou-
de grote imposante bomen.

De herfst is de tijd van de paddestoe-
len, deze worden bekeken en er wordt
over verteld. Welke andere wondere
dingen zijn er in de natuur te zien?
Waar kun je inkt, om mee te schrijven,
van maken? Dus het wordt een span-
nende morgen, die wordt afgesloten
met koffie, thee of limonade.

Herfstwandeling op landgoed Den Bramel
IVN Noord-Midden-Achterhoek or-
ganiseert zaterdag morgen 30 sep-
tember van 9.30 uur tot 12.00 uur in
Vorden een wandeling op het land-
goed Den Bramel voor kinderen en
hun (groot-) ouders.

Met het geld dat de collectanten heb-
ben opgehaald, kunnen we meer on-

derzoek mogelijk maken. Onderzoek
waarmee betere en minder ingrijpen-
de behandelingen tegen kanker ont-
wikkeld kunnen worden.
De KWF-afdeling Vorden dankt ieder-
een voor zijn of haar bijdrage aan de
collecte. Voor meer informatie over
KWF Kankerbestrijding kan men kij-
ken op www.kwfkankerbestrijding.nl
of bellen naar (0800) 022 66 22.

KWF Kankerbestrijding
De collecte voor KWF Kankerbe-
strijding heeft 6.509,90 euro opge-
bracht. Wie de collectant heeft ge-
mist kan alsnog een gift overma-
ken op giro 26000 ten name van
KWF Kankerbestrijding in Amster-
dam.

Aan het woord is eigenaar Wim
Weenk van de vernieuwde Welkoop
Vorden. Grootste verandering is de uit-
bouw aan de voorzijde en de nieuwe
entree van de winkel. Met een totale
vloeroppervlakte van bijna 600 vier-
kante meter kan het assortiment be-
ter worden gepresenteerd. Daarnaast
is ook de keuze uitgebreid. "Als Wel-

koop hanteren wij al een paar jaar de
kreet 'Beleef het buitenleven'. Maar in
de presentatie kwam dat onvoldoende
tot zijn recht. Veel mensen hadden
niet eens door wat wij op dat gebied
allemaal te koop hebben. Daarom heb-
ben we van het eerste deel van de win-
kel een speciale tuinafdeling gemaakt.
Maar ook de andere afdelingen zijn

veel ruimer van opzet. De presentatie
is enorm verbeterd." Woensdagavond
27 september is de officiële opening
voor genodigden. Die middag gaat de
winkel twee uur eerder dicht in ver-
band met de laatste voorbereidingen.
Vanaf donderdag 28 september kan ie-
dereen de nieuwe winkel aan de Stati-
onsweg komen bekijken en zijn er drie
dagen lang allerlei activiteiten en su-
perscherpe openingsaanbiedingen. In
Weekblad Contact van volgende week
leest u daar meer over.

Heropening op donderdag  28 september

Uitbreiding Welkoop Vorden

Bij Welkoop Vorden wordt op dit moment met man en macht gewerkt aan
de inrichting van de nieuwe winkel. "De klanten zullen wellicht wat hin-
der ondervinden. Daarvoor onze excuses. Maar we hebben bewust geko-
zen om de winkel gewoon open te houden. Op die manier komt niemand
voor een dichte deur."

De tuinafdeling van Welkoop Vorden is flink uitgebreid.

tikken. De rust werd ingegaan met
een magere 1-0 voorsprong. Binnen 1
minuut na rust was het WWNA dat
Ratti wist te overvallen. Een voorhoe-
despeelster van WWNA wist zichzelf
vrij te spelen en leverde een pracht-
schot op het doel die het net in vloog.
1-1. Gelukkig liet Ratti zich hier niet
door van de wijs brengen. Lang kon
WWNA dan ook niet genieten van de
gelijkmaker. Op aangeven van Hanne-
ke Nijenhuis wist Mikkie Steenbreker
de achterhoede van WWNA te verras-
sen. Een prachtschot op het doel ver-
zorgde de 2-1. Nog geen twee minuten
later wist Rowena Peters zich op de
rechterflank te ontdoen van drie
speelsters van WWNA. Ze speelde zich-
zelf vrij en vond Marielle Peters op het
middenveld. Marielle Peters wist spits
Mikkie Steenbreker te bereiken. Op

volle snelheid kwam ze langs haar ver-
dedigster en ronde resoluut af. 3-1.
WWNA probeerde nog terug te komen
in de wedstrijd, maar Ratti gaf dit niet
meer weg. Jeugdspeelsters Ariette
Kieskamp en Kim Kleine hadden alle-
bei een perfecte invalbeurt en deden
niet onder voor de speelsters van
WWNA. In de 68e minuut gooide Rat-
ti de wedstrijd definitief op slot. Op
aangeven van Hanneke Nijenhuis wist
Wencke Olthuis de bal met goed resul-
taat op het doel te vuren. 4-1. WWNA
probeerde nog aansluiting te vinden,
maar de voorsprong was te groot en de
achterhoede van Ratti gaf niets meer
weg dus de eindstand bleef 4-1. Een
goed begin van de competitie voor de
dames twee wedstrijden drie punten!
Aanstaande zondag uit tegen Vios Bel-
trum DA3.
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Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
F (0575) 44 10 35

E bierkaai@hetnet.nl
I www.debierkaai.nl

PARTYRUIMTE
-van 20 tot 100 personen-

THEMABUFFETTEN

-van stampot tot tapas-

VOLOP LIVE MUZIEK
-van trekzak tot stratocaster-

BIERTUIN
MET TERRAS

-30 soorten bieren-

BILJARD+DARTS

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-
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Complete keukens die mooi en gezellig zijn, maar
vooral ook praktisch en functioneel. BouwCenter
HCI in Hengelo (Gld) maakt het mogelijk. En voor
iedere wens is er wel een prima vloer- en
wandtegel. Op basis van ons deskundig advies
ontwerpen en installeren wij uw keuken, geheel
naar uw eigen smaak.

Neem een kijkje in onze showroom of bezoek
alvast

www.bouwcenterhci.nlbestaan nog!

Keukens - Badkamers - Tegels - Sierbestrating - Bouwmarkt - Bouwmaterialen - Hout

HCl. Helemaal mijn idee.

Tegel- en
keukenwonderen...

Tegel- en
keukenwonderen...

bestaan nog!
� Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13 tel. 0575 46 81 81
� Zevenaar Ampèrestraat 3 tel. 0575 46 81 81
� Ulft Ettenseweg 39 tel. 0575 46 81 81

KOOP ZEKER, KIES GARANT.

• 12 maanden garantie

• 1 jaar 24-uurs mobiliteitsgarantie

• 14 dagen omruilgarantie

• 71 punten controle

• vervangend vervoer

• kilometerstand gegarandeerd

• gratis 1.000 km controle

Halseweg 39
7025 ET  Halle
(0314) 63 13 96
www.vruggink.nl

AUTOBEDRIJF VRUGGINK
U BENT VAN HARTE WELKOM BIJ:

Škoda/specificaties Kleur    Jaar Km Prijs

Škoda Fabia Hatchback 1.4 50kW Comfort Black Magic 2002 42.000 € 9.725,-

Škoda Fabia Hatchback 1.4 16V 55kW Comfort Black Magic 2003 56.000 € 9.925,-

Škoda Fabia Hatchback 1.2 12V 47kW Comfort Diamond Silver 2003 49.000 € 8.925,-

Škoda Fabia Hatchback 1.4 16V 55kW Elegance Graphite Grey 2005 9.000 € 13.925,-

Škoda Fabia Combi 1.4 16V 55kW Elegance, Automaat Stone Grey 2002 57.000 € 11.925,-

Škoda Fabia Combi 1.4 16V 74kW Comfort Diamond Silver 2002 63.000 € 11.425,-

Škoda Fabia Combi 1.4 16V 55kW Creation Diamond Silver 2003 61.000 € 11.425,-

Škoda Fabia Combi 1.4 16V 55kW Creation Cayenne Orange 2003 37.000 € 11.725,-

Škoda Fabia Combi 1.4 16V 55kW Creation Stone Grey 2003 43.000 € 11.725,-

Škoda Fabia Combi 1.2 12V 47kW Comfort Stone Grey 2003 55.000 € 10.425,-

Škoda Fabia Combi 1.4 16V 55kW Ambiente Diamond Silver 2005 14.000 € 13.925,-

Škoda Octavia Hatchback 1.6 75kW Comfort Stone Grey 2003 55.000 € 13.425,-

Škoda Octavia Hatchback II 1.6 75kW Ambiente  Diamond Silver 2005 40.000 € 18.925,-

Škoda Octavia Hatchback II 1.9 TDi 77kW PD Ambiente, Automaat Black Magic 2005 73.000 € 24.925,-

Škoda Octavia Combi 2.0 85kW Comfort Diamond Silver 2002 55.000 € 13.425,-

Škoda Octavia Combi 1.6 75kW Comfort Agave Green 2003 36.000 € 14.925,-

Škoda Octavia Combi 1.8 Turbo 110kW Elegance, Automaat Agave Green 2003 73.000 € 16.925,-

Škoda Octavia Combi 1.9 TDi 66kW Tour Stone Grey 2005 26.000 € 20.925,-

Škoda Octavia Combi II 1.6 75kW Ambiente Graphite Grey 2005 22.000 € 21.225,-

Škoda Octavia Combi II 1.6 75kW Elegance Storm Blue 2006 6.500 € 24.925,-

Škoda Octavia Combi II 1.9 TDi 77kW PD Elegance Cappuccino Beige 2006 8.500 € 29.425,-

Škoda Octavia Combi 1.6 75kW Démarrage Cappuccino Beige NIEUW 0 € 20.545,-

Škoda Superb 2.0 85kW Kompas Mystery Blue 2004 53.000 € 20.425,-

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

Kantoor: Ruurloseweg 118

7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32

Fax: (0575) 55 92 67

E-mail: info@mrb-lensink.nl

Internet: www.mrb-lensink.nl

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL A1 shop

Hörmann garagedeuren

zonweringen

Keralit kunststof gevelbekleding

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
’s avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Gezocht: 2 collega’s voor ons montageteam
voor het monteren van kunststof kozijnen.

Werk omvat nieuwbouw en renovatie.
Ervaring in de bouw is een pre.

Salaris volgens bouw-CAO monteur kunststof kozijnen.



Gerto Smeitink koning vogelschieten

Warm en gezellig volksfeest in Hummelo

Bij het ringsteken te paard was de
eerste plaats voor Cees de Dreu, de
tweede plaats voor Annemarie
Smeitink en de derde plaats voor Jan
Evers. De aanvoerdersprijs ging naar
Hans Nusselder.
Bij het Vogelknuppelen was de staart
voor Karen van Maren, de kop voor

Mieke Jansen, de linkervleugel voor
Simone Kolkman en de rechtervleu-
gel voor Gea Rietman. Ook hier lukte
het niet om de vogel er tijdig af te
knuppelen. In plaats van een loting
werden de 56 deelnemende dames
verzocht om op een rij te gaan staan
op enige afstand van de paal met

daarop de laatste plank van de vogel.
Op een startsein moest iedereen
naar de paal rennen en degene die
het restant van de vogel van de paal
wist te trekken, zou koningin wor-
den. Het resulteerde in een heel bij-
zonder schouwspel. 
Martine Boevink, Maaike Gijsberts
en Tessa Pols slaagden er met z’n
drieën in de paal te beklimmen en
de plank te bereiken. Uiteindelijk
wisten Maaike en Tessa de plank te
breken en omdat ze een halve plank
bemachtigd hadden, werden zij
beide uitgeroepen tot Vogelknuppel-
koningin (in dit geval ‘vogeltrek-
koningin’). 
Na afloop van de optocht, van onder
meer grote wagens, waren zowel de
vakjury als het publiek van mening
dat de wagen ‘Ali Baba en de 40 ro-
vers’ van Bolt & Co de eerste prijs
verdiende. Kijk voor alle uitslagen
en meer foto’s op
www.volksfeesthummelo.nl

De ijskraam en de biertent konden de vraag bijna niet aan. Mede dank-
zij de tropische temperaturen werd de editie ‘Hummelse Kermis’ 2006
weer zeer succesvol. 
Dat het de schutters niet lukte om de vogel er af te schieten deed niets
af aan de feestvreugde. Bennie Jolink schoot de kop eraf, Nick Oosterink
de rechtervleugel, Jan Teerink de linkervleugel, Wilco Looman de staart
en Jan Willem de Vries de fles. Het lukte niet om de romp er tijdig af te
schieten, zodat tot loting werd overgegaan. Het lot bepaalde dat Gerto
Smeitink zich het komende jaar koning van Hummelo mag noemen.

Van 15 september tot en met 31 oktober is er in ‘Etalage Achter het
Raam’ aan de Dorpsstraat 9a in Laag-Keppel beeldende kunst te zien van
Alex Rutten. 

“Thuis zit je de hele dag alleen, hier heb je fijne contacten”, zegt
mevrouw Niënhuis. Zij bezoekt al meer dan een jaar de dagverzorging
in de Boog in Mariënvelde. Tijdens de koffie luistert ze samen met ande-
ren naar het reisverslag van een medebezoekster die net terug is uit
Lourdes. Anderen die er ook zijn geweest herkennen het verhaal en ver-
tellen over hun ervaringen. Aan een andere tafel leggen vier heren een
kaartje. Frans Baks is op bezoek en maakt zo het viertal compleet.
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Inloopmiddag de Boog 
op 28 september

Expositie Alex Rutten in 
‘Etalage Achter het Raam’

Dagverzorging in de Boog
“Niets moet, alles mag. Het gaat er

vooral om dat bezoekers zich hier
thuis voelen.” Aan het woord is
Monique Harterink, verzorgende IG.
Monique is al geruime tijd een ver-
trouwd gezicht in de Boog. “We wer-
ken niet volgens een strak program-
ma. De deelnemers bepalen wat er
gebeurt. Natuurlijk ondernemen we
ook activiteiten. Onlangs hebben we
nog zuurkool in het vat gemaakt. En
appelmoes en rabarber die vrijwilli-
gers hadden meegebracht uit de
eigen tuin”. Die hebben de deelne-
mers ’s middags bij de maaltijd
gegeten. “Het eten is altijd lekker en
het samen eten is gezellig”, zegt
mevrouw te Molder. Na meer dan 30
jaar in Mariënvelde te hebben ge-
woond komt ze wekelijks vanuit
Lichtenvoorde naar de Boog.  “Er
komt hier ook een winkelwagen en
zo kan ik nog zelf mijn boodschap-
pen doen”, zegt ze. 
Vijf dagen open
Sinds kort is de dagverzorging uitge-
breid naar vijf dagen per week van
half tien tot vier uur en daardoor is
op verschillende dagen ruimte voor
nieuwe deelnemers ontstaan.   Op
28 september is daarom opnieuw
vanaf half drie een inloopmiddag
georganiseerd voor belangstellen-
den. Iedereen uit Lichtenvoorde,
Harreveld, Zieuwent, Halle en
Zelhem is dan welkom om een kijk-
je te komen nemen en om zich te
laten informeren. 
Ook kunt u zich dan aanmelden als
vrijwilliger of deelnemer. Mevrouw
Mombarg heeft zich ook via zo’n
open middag als deelnemer aange-
meld; “ Eerst had ik twijfels omdat
ik nog een zoon thuis heb wonen,
maar ik ben zo blij dat ik het gedaan
heb. Om half vijf ben ik alweer thuis

en heb ik nog voldoende tijd om
voor hem te koken.” 
Vervoer en kosten
Het vervoer van en naar de dagver-
zorging  is gratis en wordt voor de
deelnemers geregeld. Ook aan de
dagverzorging zijn geen kosten ver-
bonden. Wel is een indicatie nodig
van het Centrum Indicatie Zorg.
Deze kan in het zorgloket van de
gemeente worden aangevraagd. Een
indicatie is overal geldig. Ook een
combinatie met dagverzorging in
een andere plaats is mogelijk. Voor
informatie over de inloopmiddag en
voor aanmeldingen als deelnemer
of vrijwilliger kunt u bellen met
Antoniushove, Engelien Kolkman,
tel. 0544-372064. 

Teruggevonden op 
‘Marktplaats’

De politie stelt een onderzoek in
naar de diefstal dan wel heling van
een grasmaaimachine en heeft in
verband hiermee een 20-jarige Zut-
phense aangehouden. In de nacht
van 9 op 10 september werd in-
gebroken in een kweekkas aan de
Nieuwstad in Vorden. Hierbij werd
ondermeer een grasmaaimachine
weggenomen. Deze maaimachine
werd een paar dagen later herkend
toen deze via een internetadverten-
tie werd aangeboden. 
Naar aanleiding hiervan heeft de
politie een onderzoek ingesteld en
de Zutphense  aangehouden. Hier-
bij werd de bedoelde maaimachine,
alsmede een gestolen jerrycan ben-
zine aangetroffen in de schuur van
de verdachte. 
Deze goederen zijn in beslag ge-
nomen. Het onderzoek naar deze
diefstal loopt nog.

Zijn zoektocht naar kunst is enkele
jaren geleden begonnen en sinds-
dien is hij telkens op zoek naar
bevrediging en kalmering van zijn
intense gevoelens door middel van
kunstuitingen. Hetzij via het ouder-
wetse doek dan wel via de moderne
laptop. De vorm maakt hem weinig
uit, als hij zijn ei maar kwijt kan. Hij
heeft vele ambities, zowel qua lite-
rair werk als beeldend werk. Dit is
zijn eerste stap richting bekend-
heid, een kleinschalige visualisatie
van een van zijn projecten. 
Tegelijkertijd met deze eerste stap,
zet hij een nog grotere stap in een
iets groter gebouw, namelijk de
Hogeschool voor de Kunsten te
Utrecht. Alex zoekt zijn weg in de
ultieme vrije kunstenaarsopleiding
op deze school en tracht de mens-
heid te prikkelen met zijn dagelijk-
se hersenspinsels en creaties. 
“Dat kammen gemaakt zijn voor je

haren en kwasten bedoeld zijn om

mee te schilderen is lariekoek, als ik
mijn haren stileer met een kwast en
schilder met een kam dan is dat
toch fantastisch!”
Voor de expositie in Laag-Keppel
heeft Alex gekozen voor een project
met als hoofdonderwerp het doek
zelf. Het lijkt een simpel voorwerp,
maar hij ziet het anders en probeert
het doek te laten lijden in zijn werk-
wijze. Kwasten worden vervangen
door ruwe verfrollers en penselen
door kammen en mesjes. Dit project
waarbij hij zoekt naar de kwetsbaar-
heid van het doek, heeft als doel de
bezoeker verder te laten kijken dan
enkel de verflaag. Hij wil doeken
maken die geleden hebben en dat
ook uitstralen. Alex laat deze kwets-
baarheid zien in een periode van zes
weken waarin hij lijdende doeken
plaatst als lijdende voorwerpen,
waarvan hij emoties door wil geven
aan ‘meewerkende’ bezoekers.  
”Je hoort mensen wel eens praten
over de vitaalheid van een doek,
over geschilderde personages die
bijna van het doek af lijken te spat-
ten. Ik tracht dit te bereiken in een
abstracte vorm en op een manier
waardoor het niet de verf of zijn
vormgeving is die begint te leven,
maar het doek zelf.”
Voor meer informatie kunt u Alex
Rutten bereiken via zijn e-mailadres
fluski@hotmail.com.

Jeugd EHBO in
Zelhem

De Werkgroep Jeugd EHBO
Zelhem is op zoek naar jongelui
tussen 12 en 15 jaar die meer
willen weten van de EHBO. De
meeste jongeren hebben op de
basisschool hun jeugddiploma
A gehaald en wellicht hebben
een aantal van hen zin om zich
verder te verdiepen, maar ook
zonder het A-diploma ben je
van harte welkom. Als er een
groepje van 10 à 15 jongelui
zich voor 5 oktober aanmeldt
bij Nathalie Menkhorst, tel.
0314-623587 of tel. 06-28620958
dan wordt er elke donderdag-
avond van 18.30 tot 19.30 uur
instructie gegeven in sporthal
‘de Pol’ in Zelhem.



De Gouden Leeuw en Habion werken samen in bijzonder project

Voormalig gemeentehuis Zelhem wordt 
comfortabele woonzorgvoorziening 

Gezellige dag in centrum Zelhem

Het nieuwe complex krijgt de naam
Woonzorgvoorziening De Gouden
Leeuw Zelhem. In De Gouden Leeuw
worden 33 luxe tweekamerhuurap-
partementen gerealiseerd en  7 zorg-
studio's voor een tijdelijk verblijf, bij-
voorbeeld na een ziekenhuisopname
of als vakantieverblijf met zorg.
Verder zijn er voor de bewoners
diverse gemeenschappelijke ruim-

ten en voorzieningen zoals een
restaurant, behandelruimte voor
fysiotherapie en zelfs een bioscoop.
Naast een comfortabele woonomge-
ving wordt de toekomstige bewoners
een breed aanbod aan service, activi-
teiten en zorg geboden tot en met
het niveau van verpleeghuiszorg. De
bouw start naar verwachting in
oktober 2006 en de bewoners kun-

nen in de zomer van 2007 hun nieu-
we woonplek betrekken. 
De 7 zorgstudio's komen in het
bestaande gebouw, de overige appar-
tementen worden nieuw aange-
bouwd naast en achter het voormali-
ge gemeentehuis. Daarvoor werden
de huidige nieuwbouwvleugels van
het pand gesloopt. De architectuur
voor de nieuwbouw is zo gekozen
dat het goed aansluit bij de omge-
ving: vriendelijk en passend bij de
stijl van de huidige bebouwing in
Zelhem. De 33 huurappartementen
hebben een oppervlakte van 70 tot
100 m2. De huur van een apparte-
ment inclusief eten en drinken ligt
tussen de 2500 en 3500 euro per
maand. 
Al sinds enige jaren biedt de zorgor-
ganisatie De Gouden Leeuw een der-
gelijke woonzorgvoorziening voor
senioren in Laag-Keppel, ook zowel
voor tijdelijke als permanente bewo-
ning. De Gouden Leeuw wil met
haar woonzorgvoorzieningen zorg
en dienstverlening bieden in een
comfortabel woonomgeving, met
veel persoonlijke aandacht en res-
pect voor ieders individualiteit en
privacy. Meer informatie is te vinden
op de website www.degoudenleeuw-
groep.nl die binnenkort te bekijken
is. Wie belangstelling heeft voor
wonen in De Gouden Leeuw Zelhem
kan contact opnemen via telefoon-
nummer (0314) 38 07 99. 
Habion is specialist in het ontwikke-
len, realiseren en beheren van woon-
vormen voor senioren met een aan-
bod van zorg en service. De stichting
is actief in 82 plaatsen in Nederland.
Het bezit wordt verhuurd aan lokale
zorgaanbieders waarmee ook nauw
wordt samengewerkt bij het ontwik-
kelen van nieuwe initiatieven.
Het doel van Habion is het creëren
van een diversiteit aan levendige,
comfortabele en vernieuwende
woonvormen voor ouderen.

De ‘Smoks Hanne Rit’ is een rit door
het prachtige Achterhoekse land-
schap, waarbij een groot aantal
gehandicapten gevraagd wordt om
(een deel van) de rit mee te maken.
Ongeveer 125 voertuigen zullen aan

deze rit deelnemen. Het eindpunt
van de rit is in het centrum van
Zelhem, waar de voertuigen vervol-
gens worden opgesteld om te kun-
nen worden bewonderd door de vele
liefhebbers van deze voertuigen.

Ook zullen er oldtimers te koop zijn
en zal een autospuiter laten zien
wat zijn vak inhoudt.
Verder zullen diverse winkels in
Zelhem die zondagmiddag geopend
zijn, is er een podium met muziek
uit de jaren ’60, worden er oliebol-
len gebakken, zijn er springkussens,
etc.
De activiteiten duren van 12.00 tot
17.00 uur en de entree is vrij.

Het voormalige gemeentehuis aan de Burgemeester Rijpstrastraat in het
centrum van Zelhem krijgt een nieuwe bestemming. Het karakteristieke
witte gebouw wordt een kleinschalige comfortabele woonzorgvoorzie-
ning voor senioren. Om dat mogelijk te maken zal het monumentale
pand worden gerenoveerd en wordt er nieuwbouw aangebouwd. De
zorgaanbieder De Gouden Leeuw uit Laag-Keppel en de landelijk wer-
kende stichting Habion uit De Bilt voeren dit project gezamenlijk uit.
Habion is eigenaar en opdrachtgever en De Gouden Leeuw zal het vast-
goed huren en de woonzorgvoorziening exploiteren. 

Rondom de ‘Smoks Hanne Rit,  een rit voor oude en/of bijzondere voer-
tuigen (auto’s, motoren en bromfietsen) wordt zondag 8 oktober een
gezellige dag georganiseerd in het centrum van Zelhem. De bijzondere
voertuigen zullen opgesteld staan en er zijn volop activiteiten.

Op vrijdag 8 september vertrokken de leerlingen van de Schildersoord-
school per fiets of auto richting ‘De Sahara’ op het Hengelose Zand.
Daar aangekomen gingen de kinderen, onder een stralende zon, bun-
kers en kastelen bouwen. 

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

Grassen- en nazomerdagen
bij kwekerij Oudolf

School- en Volksfeest Veldhoek

‘Zanddag’ Schildersoordschool

Op 30 september en 1 oktober hou-
den Piet en Anja Oudolf van de
gelijknamige kwekerij aan de Broek-
straat 17 in Hummelo speciale gras-
sen- en nazomerdagen.
Tijdens de grassen- en nazomerda-
gen biedt kwekerij Oudolf een bij-
zonder en uitgebreid assortiment
siergrassen. De borders in de privé-
tuin, waarin vaste planten en sier-
grassen worden gecombineerd, kun-
nen een bron van inspiratie zijn.
Tijdens het gehele weekend is de pri-
vétuin voor publiek geopend.

Mark Bulk uit Boskoop zal tijdens
deze dagen aanwezig zijn met een
collectie heesters en Rita van der
Zalm met bollen en bijgoed. Jane
Norbury, potenbakster uit het
Franse Changey, met een collectie
potten en vazen uit haar eigen ate-
lier. Ook Julia Voskuil zal aanwezig
zijn.
De kwekerij is geopend van 10.00 tot
16.00 uur. Voor nadere informatie
kunt u bellen, tel. 0314-381120 of kij-
ken op www.oudolf.com

In de Veldhoek wordt op vrijdag 22
en zaterdag 23 september weer het
jaarlijkse school- en volksfeest ge-
vierd. Het feestterrein en de tent
bevinden zich achter de school in de
Veldhoek.
De vrijdagavond wordt het spits
afgebeten door de plaatselijke
toneelgroep. Elk jaar weet de groep
weer een mooie toneelvoorstelling
op de planken te zetten. Dit jaar
wordt de voorstelling ‘Willem Spie-
ker, wat hej uutevretten’. Het stuk
speelt zich af in een timmerwerk-
plaats.
In de pauze wordt een verloting
gehouden. Na de toneelvoorstelling
speelt de band Rea1 Time en kan er
een dansje gemaakt worden.
De zaterdagmorgen begint het feest
met de optocht. De start is bij sport-

complex ‘de Veldhoek’. Onder muzi-
kale begeleiding van ‘de Schadden-
stekkers’ gaat het richting feestter-
rein. Hierna volgen de traditionele
volksspelen zoals vogelschieten,
ringrijden en vogelgooien. De kinde-
ren komen ‘s middags aan de beurt.
Er wordt een spelletjescircuit uitge-
zet met prijzen voor iedereen.
Later op de middag kunnen koppels
zich inschrijven voor de kruiwagen-
race, waar met 2 koppels en ui-
teraard 2 kruiwagens wordt gestre-
den wie het snelst een parcours af
kan leggen. En natuurlijk wordt bet
parcours voorzien van hindernissen.
De zaterdagavond wordt het feest
afgesloten met een groot feest, waar-
bij de muziek door Kaliber wordt
gemaakt.

Voor Groep 0/1/2 was er een kabou-
terwandelroute uitgezet. Gehuld in
echte kaboutermutsen werd een in
een opdrachtroute ‘kriebelbeestje’
gezocht. Spinnewebben, bladeren,
alles werd verkend. 
Groep 3/4/5 ging verschillende spel-
letjes doen. Voor groep 6/7/8 had de
meester geld meegebracht voor het
smokkelaarspel. Het geld moest
naar Meester Jan diep in het bos
gebracht worden. Met volle overgave
werd er heen en weer gerend om
zoveel mogelijk geld over te smokke-
len. 
Na de lunch, gezellig met alle kin-
deren op een kleed, werden de groe-
pen door elkaar gemengd om

samen een speurtocht door het bos
te maken. De grotere kinderen
namen de kleintjes aan de hand om
samen opdrachten te doen.
Daarvoor moest goed geluisterd
worden naar de bosgeluiden en
moesten struikjes en bomen goed
bekeken worden. Allerlei bosmate-
riaal moest verzameld worden in
een plastik zak.
Na deze speurtocht mochten ze met
hun groepje een zandkasteel bou-
wen met behulp van de gezochte
materialen. Er werd vol overgave
gewerkt en het doel om het school-
jaar goed en gezellig te beginnen is
zeker gehaald.



Vervolgens gaan de peuters in een
kring op de grond zitten en de bewo-
ners van 'de Wehme' rondom hen
heen. We gaan dan samen liedjes zin-
gen, kinderliedjes of zomaar een lied.
Ik probeer dan bijvoorbeeld via het
lied of een grote trom, die in het mid-
den van de kamer staat, contact te leg-
gen. De leeftijdsgroepen (jong en oud)
komen dan op een natuurlijke wijze
tot stimulerende inter-acties. Ze gaan
elkaar goedendag zeggen, zwaaien
naar elkaar, spelen met elkaar. De
komst van peuters in een verzorging-
of verpleeghuis levert een belangrijke
bijdrage aan het doorbreken van het
isolement waarin veel ouderen verke-
ren. Het contact met de kinderen sti-
muleert onder meer de alertheid en
communicatie bereidheid van de ou-
deren en biedt hun een vreugdevolle
ervaring.

Bovendien doen de kinderen op een
ongedwongen wijze een beroep op het
verzorgend vermogen van de ouderen.
De peuters ervaren op hun beurt dat
het leuk is om met ouderen te spelen
en de onvoorwaardelijke aandacht
van de ouderen heeft op hen een rust-
gevend effect’, aldus een enthousiaste
Gonnie Hermsen. De bijeenkomsten

zijn op de dinsdagmorgen. Gonnie
Hermsen: ‘Ik ben ervan overtuigd dat
dit concept goed zal aanslaan. Van-
waar mijn overtuiging? Wel in de eer-
ste plaats is er in Vorden weinig voor
peuters. Wat ik onder andere voor
ogen heb is de belevingswereld voor
peuters groter te maken. Mijn insteek
is dat ik zowel ten aanzien van de peu-
ters als de ouderen onbevangen te
werk wil gaan.Dus beslist geen voor-
oordelen gewoon een klein uur gezel-
lig samen zijn tussen oud en jong’.

De keuze van Gonnie Hermsen om
met dit project te beginnen is niet zo-
maar uit de lucht komen vallen. Het
heeft alles te maken met haar recente
verleden toen zij als muziektherapeut
werkzaam was. Zij volgde daarvoor in
Amersfoort een HBO opleiding crea-
tieve therapie muziek. Gonnie: ‘Ik was
in de praktijk een schakel in het be-
handelteam van een zorginstelling.
Als muziektherapeut werk je op een
non verbale manier met de mensen.
Dus geen beroep doen op de verbale
vermogens van de mensen. De men-
sen waar het omgaat en die behan-
deld worden, zijn bijvoorbeeld men-
sen die niet met zich zelf uit de voeten
kunnen. Contactstoornissen of andere

blokkades hebben. We gaan dan met
muziekinstrumenten aan het werk.
Of ze wel of niet muzikaal zijn aange-
legd is speelt geen rol.

De achtergrond van deze mensen ken
ik natuurlijk wel. Het behandelings-
team heeft in een eerder stadium al
wel de diagnose gesteld. Goed ik pak
een instrument; accordeon, gitaar,
saxofoon, drum noem maar op. Trou-
wens ik beheers van al deze muziekin-
strumenten de basis. 

Ik ben begonnen met de gitaar, wat
dat betreft kan ik iedereen begeleiden.
Ik speel de man of vrouw vervolgens
wat voor, of andersom hij of zij begint
en val ik in. Op die manier komen we
dus muzikaal met elkaar in gesprek.
Daarbij ontstaat heel vaak een soort
improvisatiespel. Een dergelijke muzi-
kale behandeling kan tien lessen van
een half uur omvatten. Soms duurt
het ook wel tien weken alvorens je een
bepaalde vooruitgang ziet.

Het werk als muziektherapeut is voor
mij duidelijk de aanleiding geweest
om nu voor ‘Jong ontmoet oud’ te kie-
zen. De bron van inspiratie is zonder
enige twijfel de onuitputtelijke creati-
viteit en leergierigheid van de kinde-
ren’, zo zegt Gonnie Hermsen. Zelf is
zij moeder van twee kinderen de acht
jarige dochter Diede en de vijf jarige
zoon Romme. 

Gonnie Hermsen is geen onbekende
in Vorden. Vanaf 1998 tot 2000 heeft
ze , onder de naam ‘Het Muziekhuisje’
de cursus ‘Ouder en Kind’ gegeven.
Voor nadere informatie over het pro-
ject ‘Jong ontmoet Oud’ kan men haar
ook bellen 55 43 45 of (06) 15 33 40 14.

Gonnie Hermsen start met Het Muziekhuisje
peuterproject  'Jong ontmoet Oud'

Gonnie Hermsen, woonachtig aan de Raadhuisstraat in Vorden, start
dinsdag 3 oktober onder de naam ‘Het Muziekhuisje’ een project onder
het motto ‘Jong ontmoet Oud’. ‘Een leuke manier voor peuters om door
middel van muziek met ouderen in contact te komen. We gaan muziek
maken, jong en oud, liedjes zingen en heel veel plezier hebben’, zo zegt
Gonnie Hermsen. Plaats van handeling het verzorgingshuis ‘De Wehme’,
waar gedurende acht weken (de duur van het project ) op de dinsdagoch-
tend tussen 10.45 tot 11.30 uur jong en oud bij elkaar zullen komen. Gon-
nie: ‘De werkwijze is in principe als volgt: de peuters (minimaal acht kin-
deren), leeftijd 2 en 3 jaar, komen naar een huiskamer in 'de Wehme'. Daar
is dan ook een bepaalde groep bewoners aanwezig. Deze ouderen zijn al
op de hoogte gesteld dat er peuters komen.

Gonnie Hermsen en haar muziekinstrumenten

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

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

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

centrum.
• Meer Bewegen voor Ouderen: gym,  -

sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden.

• Kaartclub 55+ maandagmiddag in
de Wehme en bingo woensdagmid-
dag in het Dorpscentrum.

SEPTEMBER

20 Handwerkmiddag en Kraamver-
koop Welfare Rode Kruis de
Wehme

20 ANBO Klootschieten bij de Kleine
Steege

21 Bejaardenkring Dorpscentrum
21 Klootschietgroep de vordense Pan
22 ANBO Dialezing: "Enerverende

fietstocht naar het Midden-Oos-
ten" door S. Hiemstra in "'t Stam-
pertje"

22-24 "De schoonheid van het alle-
daagse" Pinetum "De Belten", Wil-
denborchseweg 15, Vorden

25 NB v.P Cursus Nordic walking bij
Free Wheel

25 NB v.P Avond over Russische
vrouw

27 ANBO Klootschieten bij de Kleine
Steege

28 Klootschietgroep de Vordense Pan
28 PCOB middagbijeenkomst Stam-

pertje W.Karssenberg over Trekvo-
gels en vogeltrek

30 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring voor
70-plussers in het Woon- en Zorg-
centrum ‘De Wehme’, 552003.

Ter gelegenheid van het 20 jarig be-
staan organiseerde de afdeling
Wichmond- Vierakker van de Zon-
nebloem, woensdag een feestelijke
middag in het Ludgerusgebouw in
Vierakker. 

Een dergelijke middag wordt overi-
gens elk lustrum gehouden. Inclusief
de circa 15- 20 vrijwilligers, waren on-
geveer 90 personen aanwezig. Zij kre-
gen door de cabaretgroep Pandora uit
Apeldoorn een programma voorge-
schoteld, dat het beste omschreven
kan worden als een programma met
‘een lach en een traan’. Vele komische
schetsjes en liedjes, maar ook ernstige
onderwerpen kwamen aan de orde.
De titel ‘Achter de geraniums’ dekte de
lading niet. De dames van de cabaret-
groep benadrukten juist met klem,
dat wanneer je ouder wordt of een-
zaam bent, je juist niet achter de gera-
niums moet verbergen. De negen da-

mes van Pandora waren daarvan zelf
wel het beste voorbeeld. 

Allemaal rond de zeventig, sommigen
nog ouder, lieten ze zien en horen dat
zij nog met beide benen volop in het
leven staan en dat humor daarbij een
belangrijk vormt! Districtshoofd Jan
Kuijperij, complimenteerde de afde-
ling Wichmond- Vierakker met het 20
jarig jubileum. ‘De kracht van de Zon-
nebloem zit in de kleinschaligheid en
dat moeten wij zou houden’, zo sprak
hij. Mevrouw Willy Hermsen, voorzit-
ter van de afdeling stond eveneens een
moment stil bij het jubileum. Zij
bracht met name de vrijwilligers dank
voor alles wat zij doen om de mede-
mens van dienst te zijn. De aanwezi-
gen kregen deze middag behalve caba-
ret enkele consumpties en hapjes aan-
geboden en gingen uiteindelijk in op-
perbeste stemming aan het eind van
de dag weer huiswaarts.

Geslaagde feestmiddag Zonnebloem
Wichmond- Vierakker

Het begint bijna traditie te worden dat
er dan onder het genot van een hapje
en een drankje wordt bijgepraat over
‘de tijd van toen’. Indien men ook tot
de Indië-veteranen behoort en met
heeft nog nooit een dergelijke bijeen-
komst bijgewoond dan kan men ge-

woon bij Fan Sheng binnenstappen.
De oude ‘sobats’ zullen u dan met
open armen ontvangen. De bijeen-
komst op donderdag 12 oktober be-
gint om 17.00 uur. Volgens de organi-
satie eerst een drankje en dan ‘sela-
mat maken’. 
Heeft men voor deze bijeenkomst nog
speciale wensen dan kan daarover
contact worden opgenomen met Jaap
v.d. Broek tel. 551375 of met Harry de
Bruin 551144.

Reünie Vordense Indië-veteranen
Donderdag 12 oktober zullen de
Vordense Indië-veteranen elkaar
weer ontmoeten. Dit keer bij het
plaatselijk restaurant Fan Sheng.

Na de vakantieperiode hopen wij op
donderdag 28 september as. te 14.30
uur weer met onze middagbijeenkom-
sten in  het Stampertje (Dorpscen-
trum) aan te vangen.Tijdens die bij-
eenkomst zal de heer Willem Karssen-
berg uit Borculo ons vertellen over
"Trekvogels en vogeltrek". De inleider
is een boeiend verteller en zal zeker
zorgen voor een aangename middag.
Hopelijk kunnen we dan ons 150-ste
lid verwelkomen?? Iedereen is van
harte welkom op deze bijeenkomst.

PCOB

Op woensdag 27 september zal
Hans Abbink uit Eibergen ons zijn
ervaringen uit zijn leven als
schaapherder vertellen. 
Om het een en ander nog duidelij-
ker en levendiger te maken neem
hij een van zijn honden mee, dit
wordt dus een geweldig leuke mid-
dag die u niet mag missen, dus al-
lemaal tot dan: woensdag 27 sep-
tember om 14.30 uur in Ludgerus-
gebouw in Vierakker.

Seniorensoos
Wichmond/
Vierakker

TENNISTOP 
22 T/M 24 SEPTEMBER
De 20e Masters van het Oost Gelders
Tennis Circuit zal plaatsvinden op de
tennisbanen van VTP Vorden. Via 8
toernooien, Dinxperlo, Ulft, Zevenaar,
Lochem, Ruurlo, Vorden, Borculo en
Winterswijk, hebben de 8 beste spelers
uit Oost Gelderland zich geplaatst
voor de Masters. Volgens een vast sche-
ma, zowel voor dames en heren in de
categorieën 3, 4, 5 en 7, wordt gestre-
den om de titel beste speelster/speler
van Oost Gelderland. De wedstrijden
beginnen op vrijdag 22 september om
18.00 uur. Op zaterdag 23 september
wordt gespeeld van 10.00 uur tot 18.00
uur en op zondag 24 september begin-
nen de finales om 10.00 uur.

T e n n i s

DE SNOEKBAARS
De hengelaarsvereniging ' De Snoek-
baars' heeft het afgelopen weekend in
de Oude Yssel de laatste viswedstrijd
van het seizoen gehouden. Er werd in
totaal 4550 gram vis gevangen. De eer-
ste prijs werd behaald door A. Golstein
met 1560 gram vis; 2 J. Groot Jebbink
1280; 3 D. Wuestenenk 480.

V i s s e n

De tocht met start en finish bij ’t Pra-

othuus had een lengte van ruim 20 ki-
lometer. Onderweg moesten allerlei
opdrachten uitgevoerd worden. Bij de
volwassenen ging de eerste prijs naar
Gerrie Nijenhuis, 2 Johan Eggink, 3
Han Berenpas, 4 Karin Groot Jebbink.
De poedelprijs werd gewonnen door

Bennie Wunderink. Bij de kinderen
ging de eerste prijs naar Romy Knoef,
2 Mariska Reinders, 3 Ester Tuinman,
4 Frank Bouwmeester. 

De poedelprijs werd gewonnen door
Erwin Menkveld.

Veel deelnemers fietspuzzeltocht Linde
Aan de fietspuzzeltocht die zon-
dagmiddag in het kader van het
volksfeest in Linde werd gehouden
namen 89 volwassenen en 34 kin-
deren deel.

In deze lezing zal zij iets vertellen over
toentertijd in het gebied dat nu Neder-

land heet. In een woest nog groten-
deels onbedijkt landschap lagen klei-
ne nederzettingen, waar groepjes boe-
ren zich moeizaam in het leven pro-
beerden te houden. Het grootste deel
van productie moesten ze afdragen
aan de machtigen: de adel en de gees-
telijkheid. Een nieuwe bevolkings-
groep was echter in opkomst, die van

handelaren en ambachtslieden. Dank-
zij vondsten uit de bodem en bewaard
gebleven voorwerpen, afbeeldingen
en teksten kunnen we ons heden ten
dage een beeld vormen van het leven
in deze streken, ongeveer duizend jaar
geleden. 
De lezing wordt gehouden in zaal Bak-
ker en begint om 20.00 uur.

Oud Vorden
De vereniging ‘Oud Vorden’ krijgt
dinsdagavond 26 september be-
zoek van mevrouw dr. C.J.C. Broer
uit Utrecht. Zij zal een dialezing
houden over het onderwerp ‘ Leven
rond het jaar duizend’.
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De wedstrijd leverde talloze inzendin-
gen op. Uiteindelijk werden tien inge-

kleurde tekeningen beloond met een
toegangskaart voor vier personen. De

inzending van Demy Jansen was vol-
gens de jury duidelijk de beste. Daar-
om kwam zij onlangs naar Slagharen
om de hoofdprijs, een westernkostuum,
in ontvangst te nemen en de nieuwste
attracties te zien.

Winnaar komt naar Slagharen

Demy Jansen uit Baak heeft een bezoek aan Attractiepark Slagharen
gebracht. Zij won eerder dit jaar de kleurwedstrijd die werd gehouden
door Weekblad Contact en Attractiepark Slagharen.

Hier zit zij samen met de familie in de Wild West Adventure in Attractiepark Slagharen

Voor wie geldt dit?
U hoeft alleen over te schakelen op een andere manier van 

ontvangst als u op dit moment via een ‘harkantenne’ op het 

dak of een ‘sprietantenne’ op het toestel televisie kijkt. Er zijn 

in Nederland zo’n 74.000 huishoudens die de uitzendingen 

van Nederland 1, 2 en 3 en/of de regionale omroep alleen via 

een antenne ontvangen. Daarnaast zijn er ook mensen die 

bijvoorbeeld een antenne hebben in een vakantiehuisje of op 

een tweede of derde toestel. 

Voor wie geldt dit niet?
Kijkt u op een andere manier televisie? Via kabel, satelliet, 

internet tv of de digitale ether? Dan hoeft u niets te doen. Voor u 

verandert er niets.

Welke alternatieven zijn er?
Er zijn vier alternatieven voor mensen die nu nog via een

antenne televisie kijken: satelliet, digitale ether, kabel en

internet tv. Satelliet is in heel Nederland beschikbaar. Digitale

ethertelevisie is op dit moment alleen beschikbaar in de

Randstad. Vanaf 11 december zijn Nederland 1, 2 en 3

en de regionale omroepen ook in de rest van Nederland via

de digitale ether te bekijken. Kabeltelevisie is bijna overal

in Nederland beschikbaar en internettelevisie breidt zich

momenteel uit over het land.

Voor welke ontvangst u ook kiest: in de meeste gevallen

betaalt u eenmalig voor ontvangstapparatuur, administratie- of

aansluitingskosten en maandelijkse abonnementskosten.

Als u alleen uitzendingen van Nederland 1, 2 en 3 en/of de

regionale omroep wilt (blijven) bekijken, kan dit gratis via de

digitale ether of de satelliet. U hoeft in beide gevallen geen

abonnement af te sluiten. Voor het ontvangen van televisie

via de digitale ether moet u een decoder kopen. Voor meer

informatie hierover kunt u terecht bij een elektronicawinkel

of bij één van de aanbieders van digitale ethertelevisie. Als

u kiest voor de satelliet, dan heeft u een schotel nodig en

een decoder met smartcard. Daarnaast betaalt u eenmalig

administratiekosten. Voor meer informatie over satelliettelevisie

kunt u terecht bij CanalDigitaal.

Informatie over ontvangstmogelijkheden 

Satelliet tv: 

- www.canaldigitaal.nl / 0900-9327 (€ 0,20 p/min) 

- Digitale ethertelevisie: 

- www.kpn.com / 0900-0244 (€ 0,10 p/min)

- www.digitenne.nl / 0900-3453456 (€ 0,15 p/min)

- www.scarlet.nl / 0800-1650 (gratis)

Kabel tv: 

- www.vecai.nl of bel de kabelmaatschappij die actief 

is in uw gemeente

- Internet tv: 

- www.tele2.nl / 0900-2411602 (lokaal tarief )

- KPN: www.minetv.nl / 0900-0244 (€ 0,10 p/min) 

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij een 

elektronicawinkel.

Waarom gaat het signaal op digitaal?
Digitale techniek biedt veel meer mogelijkheden dan analoge 

techniek. Daarom wil de overheid de ruimte in de ether die nu 

nog gebruikt wordt voor het analoge signaal gaan gebruiken 

voor digitale signalen. Daarmee komt er ruimte voor meer 

televisiezenders, betere beeld- en geluidskwaliteit, nieuwe 

(interactieve) diensten en mobiele toepassingen. De komende 

jaren zal overal in Europa dezelfde overschakeling van analoog 

naar digitaal plaatsvinden.

Verdere informatie 
Kijk voor meer informatie op www.signaalopdigitaal.nl, 

bel met Postbus 51: 0800-8051 of neem contact op met uw 

gemeente. 

Dit is een bericht van de overheid

Signaal op digitaal
Tijd om over te schakelen

Analoge ethertelevisie wordt 
digitale ethertelevisie

Kijkt u via een antenne op het dak of op het televisietoestel naar
Nederland 1, 2 en 3 en/of de regionale omroep?
Dan ontvangt u de uitzendingen via een zogenoemd analoog
signaal via de ether. Dit signaal verdwijnt binnenkort.

Wat gebeurt er precies?
In de nacht van zondag 10 op maandag 11 december wordt het 

analoge ethersignaal overgeschakeld naar een digitaal signaal. 

Daardoor heeft u vanaf 11 december via de antenne geen 

ontvangst meer. Schakel daarom tijdig over naar een andere 

ontvangstmogelijkheid. De alternatieven zijn: satelliet, digitale 

ethertelevisie, kabel en internet tv.
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Op woensdag 27 september 2006
wordt op het Ulenhof College te
Doetinchem weer de jaarlijkse Ba-
zaar gehouden. Ook dit jaar zijn er
weer allerlei, door leerlingen geor-
ganiseerde, activiteiten zoals verlo-
tingen, blikgooien, rad van avon-
tuur, muziek, spookhuis etc.

De opbrengst van deze bazaar komt
ten goede aan kleinschalige projecten
in de derde wereld. Sinds 1997 hebben
we contact met een middelbare school
in Kameroen. Deze school, het College
Protestant  “JosuäMounché” te Foum-
ban, moet als niet-staatsschool rond-
komen van inkomsten uit schoolgel-
den en ouderbijdragen die de verarm-
de bevolking niet kan opbrengen. De

staat belooft wel geldelijke ondersteu-
ning, maar kan die toezegging niet
waarmaken. De gevolgen laten zich ra-
den: gebouwen worden niet onder-
houden, geen geld voor de aanschaf of
vervanging van leermiddelen, salaris-
sen, enz. Een geweldige uitdaging!!.
Het Ulenhof College wil zich hier
graag voor inzetten. Uw bijdrage, fi-
nancieel of materieel is van harte wel-
kom. Het bankrekeningnummer van
het Ulenhof College is 53.30.44.219
o.v.v. locatie Ulenhof bazaar Kame-
roen, indien U een bedrag wilt over-
maken. Een fantastisch uitje voor de
woensdagmiddag waarbij het goede
doel wordt gesteund en de kleine en
grotere kinderen zich kostelijk kun-
nen vermaken. U komt toch ook??

Bazaar



ZUTPHEN:  MEER COMMUNICATIE,  TEL. (0575) 51 76 18

NEVENVESTIGINGEN:
ZELHEM:  WEEVERS DRUK,  TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO:  STUDIO CONTACT,  TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE:  WEEVERS ELNA,  TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):
TOTAALWARENHUIS JANSEN DE SMID
BLEEKSTRAAT 1, TEL. (0575) 46 13 60
ACQUISITEUR: FELIX TAKKENKAMP, TEL. 06-48 794 212

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

FA M I L I E D R U K W E R K

geboortekaarten

trouwkaarten

uitnodigingskaarten

Kom vrijblijvend de monstercollectie bekijken.

De boeken thuis inzien mag ook.

20% KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u bij ons uw familiedrukwerk bestelt.

APPEL-/
KRUIMELVLAAI

KLEIN 

€ 
6.35

GROOT 

€ 
9.60

OOGAPPELTJES
(1 PERS. APPELTAARTJE)

VANAF DINSDAG

per stuk € 1.00

nu 5 voor € 4.50

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28
De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 18 t/m 23 september.

ROZIJNEN-

BROOD

nu 1/2

€ 1.50

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Streek Lochem

VOOR PROFESSIONELE BOUWERS
EN KRITISCHE DOE-HET-ZELVERS

heeft al het betere hout

en de juiste bouw-

materialen die u nodig

heeft voor alle denkbare

bouwklussen, groot en

klein. Profiteer nu van de

gedegen materiaalkennis

en de opvallend lage

materiaalprijzen.

Aalsvoort 16,  7241 MA  Lochem
Tel. 0573-222333,  Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl 

Openingstijden showroom:
Ma. van 13.00 - 17.30 uur
Di. t/m vr. van 9.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur

Openingstijden magazijn:
Dagelijks van 7.30 - 17.00 uur
Zaterdag van 8.00 - 12.00 uur

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden

Tel. (0575) 55 26 37

35 jaar meubelstoffering

O.A. GELDERLAND, LEOLUX, ARTI-

FORT, GISPEN EN SPEKTRUM

Halvestraat 2-4, 7412 VN Deventer, tel. 0570-615033

M E U B E L S T O F F E R I N G

• Landelijk gelegen 
• Groot terras
• A la carte restaurant 
• Grill specialiteiten 
• Pannenkoeken 
• Lunch 
• Cafetaria 
• Cateringen 
• Diverse buffetten 

• Koffie met gebak
• Elke zondagavond warm     

en koud buffet €15,= p.p
• Elke vrijdagavond onbe-

perkt spare ribs eten 
€10,= p.p.

• Van dinsdag t/m vrijdag
      “eten wat de pot schaft”  
      een 2 gangen menu voor  
      € 7,50 (afhalen € 6,=)

    Almenseweg 35a  �  7251 HN  �  Vorden  �  0575 - 554001 
         Geopend van dinsdag t/m zondag van 10 - 22 uur 

    www.oldelettink.nl 

Shiatsu Therapie
Vage klachten die je leven uit balans brengen. 

Wie kent dat niet. Klachten die niet zomaar op te lossen

zijn met een pilletje. Niet zelden ligt de oorzaak in een

verstoorde energiebalans van ons lichaam. Met shiatsu

therapie is deze natuurlijke balans te herstellen.

Shiatsu werkt bij allerlei (chronische) klachten zoals:

• hoofdpijn/migraine

• rug/nekklachten

• stress

• spierpijn

• vermoeidheid

• slapeloosheid enz.

Shiatsu heeft een zeer ontspannende werking en is zeer

rustgevend om te ondergaan.

De behandeling wordt vergoed door 

verschillende zorgverzekeraars.

Wilt u meer informatie of een 

behandeling op afspraak:

Shiatsutherapeut
Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95, Vorden

Telefoon (0575) 55 65 00
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk, inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo
(B en w, directie en afdelingen Bouwen
en milieu, Ruimtelijke en economische
ontwikkeling, Financiën en belastingen,
Maatschappelijke ontwikkeling,
Openbare werken, Bestuurs- en 
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)
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, 
overige afdelingen tot 15.00 uur) 
vr 8.30 -12.30 uur 

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

Wethouder Ab Boers
Maatschappelijke ontwikkeling (oude-
renzorg, volksgezondheid en jeugd-
beleid), Financiën en belastingen,
Personeel en organisatie en Facilitaire
ondersteuning 

Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikke-
ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Onderwijs,
Publiekszaken, Informatisering en 
automatisering 

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

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden,  via het 
directiesecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50. 

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie’ is een uitgave van de 
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel. (0575) 75 02 50 
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie over
de gemeente.

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Per 1 oktober a.s. wordt het papie-
ren roze rijbewijs vervangen door
een nieuw kunststof rijbewijs op
bankpas- of creditkaartformaat.
In dit nieuwe rijbewijs zit nog geen
chip. Wel is technisch al rekening
gehouden met de mogelijkheid dat
de komende jaren vanwege Euro-
pese regelgeving alsnog een chip,
met onder meer biometrische
gegevens van de houder, in deze
rijbewijskaart wordt geplaatst.

Het nieuwe rijbewijs voldoet aan de
Europese richtlijn en wordt naar
verwachting in alle lidstaten afge-
geven vanaf 2011. De invoering van
dit nieuwe type rijbewijs moet
onder meer de mogelijkheden van
fraude verminderen en bijdragen
aan een verbeterde verkeersveilig-
heid doordat dan ook de eisen voor
rijvaardigheid worden geharmoni-
seerd en aangescherpt. 

Geen aanvraag rijbewijs op 29 sep-
tember a.s.
In verband met de omschakeling
van het oude naar het nieuwe
rijbewijs kunnen op vrijdag 29 sep-
tember a.s. in het hele land geen
rijbewijzen worden afgegeven!

Wat verandert er voor u?
Vanwege de invoering van het nieu-
we rijbewijs verandert er het een en
ander voor u als u bij de afdeling
Publiekszaken voor het eerst een
rijbewijs gaat aanvragen of wan-
neer u een bestaand rijbewijs moet
vernieuwen.

• de klaar-terwijl-u-wacht-service
verdwijnt. Net als bij het paspoort
of de identiteitskaart kan het
rijbewijs vanaf 2 oktober a.s. pas
na vijf werkdagen worden opge-
haald. Het rijbewijs wordt name-
lijk in verband met het aanbren-
gen van betere beveiligingsken-
merken centraal (bij SDU Identifi-
cation in Haarlem) gemaakt

• zowel voor de aanvraag van een
verklaring van rijvaardigheid als
voor het naar het Centraal Bu-
reau Rijvaardigheidsbewijzen
(CBR) opsturen van een ‘eigen
verklaring’ (medische verklaring
van geschiktheid) heeft u geen
uittreksel uit de GBA meer nodig

• de RDW stuurt u ruim van tevoren
een herinneringsoproep om uw
rijbewijs te laten vernieuwen

Wat hebt u nodig voor een nieuw
rijbewijs?
• u moet zich persoonlijk melden

aan het loket; u moet zich identi-
ficeren met het ‘oude’ nog niet
verlopen rijbewijs of met een
ander geldig identiteitsbewijs
(zoals paspoort of ID-kaart

• bij een vernieuwing van een
rijbewijs dat u al in uw bezit heeft
of bij een categorie-uitbreiding,
moet u het al eerder afgegeven
rijbewijs meenemen

• wanneer u voor het eerst een
rijbewijs (ook een bromfiets-
rijbewijs!) komt aanvragen moet
u ook een geldig (ander) identi-
teitsdocument kunnen tonen

• één kleurenpasfoto, die recht van

voren genomen is
tegen een lichtgrijze
achtergrond. De foto
moet duidelijk zijn,
geen schaduw op het
gezicht hebben en
goed belicht zijn
(geen reflectie op de
bril). Het gezicht
moet een neutrale
uitdrukking hebben
en de mond moet
gesloten zijn

• verschuldigde leges:
€ 31,25, spoedaanvraag € 40,-
extra (volgende werkdag klaar) 

• bij vermissing van het rijbewijs
moet u aangifte doen bij de politie
in Nederland. Het door de politie
opgemaakte proces-verbaal moet
u inleveren als u het nieuwe
rijbewijs aanvraagt. U moet u
dan legitimeren met een geldig
paspoort, een geldige identiteits-
kaart of een geldig vreemde-
lingendocument. Extra kosten
vermissing € 12,70

• u moet uw nieuwe rijbewijs na
een week persoonlijk gaan op-
halen bij dezelfde gemeente waar
u het ook hebt aangevraagd.
Daarbij levert u uw oude rijbewijs
in. Vergeet dat dus niet mee te
nemen.

Nieuw! ‘Bromfietsrijbewijs’
Vanaf 1 oktober a.s. is het brom-
fietscertificaat, dat door het CBR
wordt uitgegeven, niet meer
verkrijgbaar. Degenen die dan
geslaagd zijn halen niet bij het CBR,

maar bij de gemeente een rijbewijs
met de nieuwe categorie AM. Dit
rijbewijs kan ook dienen als geldig
algemeen identiteitsbewijs in
Nederland.

De huidige bromfietscertificaten
blijven gewoon geldig en wel gedu-
rende 3 jaren (tot 1 oktober 2009).
Binnen die 3 jaren moet het certifi-
caat bij de gemeente worden omge-
wisseld voor een rijbewijs met de
nieuwe categorie AM.

Degenen die na 1 oktober 2006 over
een geldig rijbewijs (voor motor of
auto) beschikken, hebben automa-
tisch de bevoegdheid om bromfiets
te rijden (categorie AM). De prijs
van het rijbewijs AM is gelijk aan de
prijs voor een gewoon rijbewijs.

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de afdeling
Publiekszaken, tel. (0575) 75 02 50
of kijk op www.rijbewijs.nl of
www.RDW.nl of  www.CBR.nl.

Nieuw rijbewijs wordt een handig kaartje

Binnenkort stuurt de gemeente naar
1.200 willekeurig gekozen inwoners
een brief met een vragenlijst over de
gemeente. Daarnaast kunt u, nadat u
een bezoek heeft gebracht aan het
gemeentehuis/kantoor om bijvoor-
beeld een identiteitskaart aan te
vragen, van eind september tot eind
oktober een vragenlijst invullen over
de dienstverlening aan onze loketten.
In de vragenlijsten kunt u uw waar-
dering geven over een aantal aspec-
ten van de gemeente. Als een groot
aantal inwoners dit doet, kunnen wij
op hoofdlijnen de 'Staat' van onze
gemeente aangeven: oftewel hoe
staat onze gemeente er op dit mo-

ment volgens u voor? Wij hopen dat u
een zo eerlijk mogelijk oordeel geeft
over de gemeente en over het ge-
meentebestuur, zodat deze ‘Staat’
van de gemeente ook daadwerkelijk
weergeeft wat u als inwoner denkt en
wij weten waar we eventueel nog aan
moeten werken. Ontvangt u een
vragenlijst met de post of brengt u
tussen eind september en eind
oktober een bezoek aan het gemeen-
tehuis/ kantoor, dan stellen wij het
zeer op prijs als u aan ons onderzoek
wilt meewerken. Hiermee helpt u
ons ons werk beter te doen. De
onderzoeksresultaten worden naar
verwachting in januari 2007 bekend.

Wat is de ‘Staat’ van onze gemeente?
Regelmatig wordt tuinafval, zakken
restafval, autobanden en zelfs oude
huisraad aangetroffen in gemeente-
plantsoenen, in bospercelen of
langs de weg in de sloot of berm. 
Hoewel er voldoende legale moge-
lijkheden zijn om dit soort afval weg
te brengen of te laten ophalen kiest
men hierbij bewust voor het dumpen
van afval in de openbare ruimte.

In elk huishouden komt wel eens
meer afval vrij dan op dat moment in
de grijze of groene container past.
Zo zal bij tuinonderhoud het afval
niet altijd gelijk in de groene contai-
ner passen. Dit kan men bijv. oplos-
sen door het afval apart te houden
en gefaseerd in de groene container
aan te bieden, dan wel zelf weg te
brengen naar het
lokale of
regionale afval-
brengpunt. Ook
voor het afvoeren
van grof huishou-
delijk afval, zoals
oude huisraad,
electr(on)ische
apparaten, puin,
papier, klein
chemisch afval
en glas, zijn er
diverse haal- en
brengvoorzienin-
gen in Bronck-
horst. 

Gedumpt afval vervuilt de leef-
omgeving en ergert veel mensen.
Doordat extra mankracht ingezet
moet worden om het afval op te
ruimen en uit te zoeken waar het
afval vandaan komt, zadelt men de
gemeenschap bovendien op met
hoge kosten. De kosten die hiermee
gemoeid zijn komen namelijk ten
laste van de afvalstoffenheffing.
Door bij het verwijderen van afval
gebruik te maken van de geëigende
inzamelvoorzieningen blijft een
betaalbaar afvalinzamelsysteem
voor een ieder behouden. Raadpleeg
voor een goede afvalscheiding en
de diverse inzamelvoorzieningen
uw afvalkalender of kijk op
www.bronckhorst.nl

Afvaldumping niet toegestaan

Hoe denkt u over uw woonomgeving? Wat is uw mening over ons gemeente-
bestuur? Wat vindt u van de gemeentelijke regels en de dienstverlening aan
onze loketten? Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om uw mening over
de gemeente te weten. Daarom houden wij in de maand oktober een enquête
onder inwoners en onder bezoekers van het gemeentehuis/kantoor.



De heer en mevrouw Beersma
houden regelmatig diapresentaties
om duidelijk te maken, dat de
Steenuil in het Achterhoeks land-
schap nog regelmatig voorkomt,
maar dat ook hier de achteruitgang
zichtbaar wordt. Op 26 september
a.s. bent u welkom in Heem- en
siertuin Aldenhaeve aan de
Haitinkweg 8 in Zelhem om een
antwoord te krijgen op veel vragen.
Ook kunt u genieten van mooie
filmbeelden van kleine uiltjes in de

nestkast en pubers buiten de nest-
kast. De gevaren die zo’n uilengezin
bedreigen, komen uitgebreid aan
de orde. Op deze avond worden -
verschillende typen nestkasten
gedemonstreerd en liggen folders
ter inzage, zoals ‘Elk Jong Telt.’ De
avond begint om 19.30 uur. Voor
meer informatie kunt u terecht bij
de heer en mevrouw Beersma, tel.
(0313) 47 24 97 of de gemeente
Bronckhorst, mevr. Willy Kempers,
tel. (0575) 75 03 77.

De steenuil: 
nog steeds een bron van zorg?

De monumentencommissie verga-
dert op 20 september a.s. om 09.00
uur in het gemeentekantoor. De
vergadering is openbaar. 

De agenda voor deze vergadering
kunt u vinden op onze website
www.bronckhorst.nl.

Uit de raad

Sinds kort bestaat de Rekenkamer-
commissie voor de gemeenten
Berkelland, Bronckhorst, Lochem
en Montferland. De Rekenkamer-
commissie is een nieuw instru-
ment, bedoeld om met name de
controlerende taak van de ge-
meenteraad te versterken. Dit doet
de commissie door het uitvoeren
van onderzoek om vast te stellen of
de doelen, die de gemeenteraad
stelt, ook daadwerkelijk bereikt
worden. Heeft u een onderwerp,
waarvan u denkt dat het voor on-
derzoek in aanmerking zou komen,
reageert u dan voor 4 oktober 2006
bij de secretaris van de Rekenka-

mercommissie op onderstaand
adres.

De commissie maakt bij het opstel-
len van haar onderzoeksprogram-
ma gebruik van suggesties van de
gemeenteraad, inwoners en belan-
gengroeperingen. Waarschijnlijk
zijn er meer suggesties voor een
onderzoek dan de Rekenkamer-
commissie kan uitvoeren. Om tot
een goede keuze te komen beoor-
deelt de Rekenkamercommissie
alle suggesties aan de hand van
vooraf opgestelde criteria, zoals
maatschappelijk en financieel be-
lang en risico’s voor de gemeente. 

Heeft u een onderwerp dat de
Rekenkamercommissie volgens 
u zou moeten onderzoeken, geeft
dit dan door aan de commissie.
Vermeld ook wat u precies onder-
zocht wilt hebben en waarom. De
leden van de Rekenkamercommis-
sie stellen uw reacties op prijs. 
U kunt uw brief of e-mail sturen
aan:

Secretariaat Rekenkamercommis-
sie Berkelland, Bronckhorst,
Lochem en Montferland, p/a ge-
meente Montferland, Postbus 47,
6940 BA  Didam, e-mail 
h.valkenburg@montferland.info.

Heeft u ideeën voor een onderzoek door de
Rekenkamercommissie?

Monumentencommissie

Uit handen van de Commissaris van
de Koningin van Gelderland, de heer
Cornielje, kreeg de heer H. van
Brink uit Halle op 15 september jl.,
tijdens de ingebruikneming van een
educatieve grondwatermeter voor
het Nederlands Watermuseum in
Arnhem, een koninklijke onder-
scheiding uitgereikt (Ridder in de
Orde van Oranje Nassau). De heer
Van Brink, werkzaam bij Water-

schap Rijn en IJs-
sel (secretaris-
directeur en dijk-
graaf), kreeg zijn
onderscheiding
onder meer omdat
hij dé initiatiefne-
mer is voor de tot-
standkoming van
het Nederlands
Watermuseum,
dat in maart 2004
z’n deuren opende.
Het museum verg-
de een investering
van ruim 12 mil-
joen euro, waarvan
60% is opgebracht
door bedrijven en
subsidies. Als
voorzitter van de
stichting zette hij

de gehele (project)organisatie op.
Bovendien spande hij zich in voor de
werving van fondsen en bracht hier-
in partijen tot elkaar. Het schaarse
zoete water in Nederland en in de
wereld vraagt om het stelselmatig
stimuleren van de bewustwording
van burgers, bedrijven en overhe-
den inzake alle aspecten van zoet
water. Deze bewustwording is nodig
ter ondersteuning van het nemen

van adequate maatregelen door alle
partijen. Het Nederlands Watermu-
seum, in park Sonsbeek in Arnhem,
is het internationale communicatie-
platform over water. Het is een
modern doe-museum met een
permanente ondergrondse tentoon-
stellingsruimte, een gehoorzaal
met werkplaatsen, educatieve les-
pakketten, een digitaal waterinfor-
matiesysteem en een ruimte voor
wisseltentoonstellingen. De heer
Van Brink zet zich 8 uur per week in
voor het museum. Andere activitei-
ten die hij ontplooide zijn/waren:
• voorzitter Reconstructiecommis-

sie Achterhoek
• lid Provinciale Staten (1992-2000)
• voorzitter en bestuurslid Stichting

Toegepast Onderzoek Waterbe-
heer

• voorzitter Stichting Wateroplei-
dingen

De heer Van Brink heeft zich met
zijn activiteiten op bijzondere wijze
voor de samenleving ingespannen.
De aard, duur, diversiteit, maat-
schappelijke betekenis en uitstra-
ling van de  activiteiten zijn de
redenen voor de koninklijke onder-
scheiding.

Heer Van Brink uit Halle benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau

Het algemeen bestuur van Delta
vergadert op 22 september a.s. De
vergadering begint om 11.00 uur, is
openbaar en wordt gehouden in het

stadhuis van Zutphen, ’s Gravenhof 2.
Op de agenda staat de stand van
zaken met betrekking tot de
huisvesting.
Delta is uitvoerder van de Wet
sociale werkvoorziening in de
gemeenten Bronckhorst, Brummen,
Lochem, Voorst en Zutphen en biedt
hierbij werk aan zo’n 1000 mede-
werkers met een arbeidshandicap.

Vergadering algemeen bestuur Delta 
op 22 september a.s.

Raadsvergadering 28 sep-
tember 2006
Op 28 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:
• financiële kaders aankoop

gronden (actief grondbeleid)
Gevraagd wordt om financiële
kaders vast te stellen, zodat b en
w tot strategische aankoop van
gronden kan overgaan. Bij het
realiseren van uitbreidingsplan-
nen heeft de gemeente zo een
betere uitgangspositie

• vestiging voorkeursrecht
gemeente
De gemeente wil graag een actief
grondbeleid voeren, d.w.z. dat zij
gronden actief wil gaan bestem-
men voor bepaalde doeleinden,
denk aan sportvelden of woning-
bouw. Hiervoor is soms aankoop
van grond nodig. De gemeente
heeft nu het voorkeursrecht ge-
meenten op een aantal percelen
gelegd, waardoor de eigenaren bij
verkoop de grond eerst aan de
gemeente te koop moeten aan-
bieden

• nieuw uitgiftebeleid woning-
bouwkavels Bronckhorst
Voorgesteld wordt om geen

wachtlijsten meer te hanteren per
1 januari 2007, maar voor een
aantal (lopende) bouwplannen de
huidige wachtlijsten nog wel te
handhaven. Per 1 januari 2007 is
het de bedoeling om met een
lotingsysteem te werken,
waaraan bindingseisen voor
Bronckhorst worden gehanteerd 

• startnotitie kernenbeleid
Bronckhorst
Samen met de Vereniging Kleine
Kernen is een startnotitie
opgesteld waarin staat hoe de
gemeente om wil gaan met haar
dorpen en buurtschappen, dorps-
belangenorganisaties en dorps-
plannen. Gevraagd wordt om deze
startnotitie vast te stellen

• projectbeschrijving nieuwbouw
gemeentehuis
In dit voorstel staan de verschil-
lende stappen en bestuurlijke
beslismomenten om tot de bouw
van een nieuw gemeentehuis voor
Bronckhorst te komen. De raad
heeft al eerder aangegeven dat
het nieuwe gemeentehuis
centraal in de gemeente
(Hengelo) moet komen. 

• notitie naar een gemeentelijk
archeologiebeleid
Voorgesteld wordt om een
archeologische beleidsadvies-
kaart te laten maken, inclusief
alle dorpskernen en historische
stads- en dorpsgezichten

• convenant jeugdbeleid-
jeugdzorg
Voorgesteld wordt een convenant
met bijbehorend uitvoerings-
programma over de regionale
aansluiting tussen het lokaal
preventief jeugdbeleid van de
gemeenten in de regio Achter-
hoek en het jeugdzorgbeleid van
de provincie Gelderland te teke-
nen. Doel van het convenant is dat
regiogemeenten en de provincie

samen afspraken
maken om het lokale
jeugdbeleid en het
provinciale jeugd-
zorgbeleid (beter) op
elkaar te laten aan-
sluiten
• Algemene Plaat-

selijke Verorde-
ning (APV)
Het voorstel is om

de APV op enkele on-
derdelen aan te pas-
sen. Doel van de wij-
ziging is verminde-

ring van wat regelgeving waar-
door sommige kleinschalige
activiteiten met een melding
kunnen worden afgedaan 

• legesverordening
Bronckhorst
De kosten voor het afgeven van
een reisdocument en het nieuwe
rijbewijs zijn door de nieuwe
regelgeving gestegen.
Uitgangspunt is om kosten-
dekkend te werken. Voorgesteld
wordt om de legesverordening
om die reden aan te passen

Voor meer informatie over de
inhoud van de raadsstukken kunt u
contact opnemen met de griffie van
de gemeente (zie onder) of de
website www.bronckhorst.nl
raadplegen onder gemeente/raad
en commissies. De eerstvolgende

gemeenteraadsvergadering is op
19 oktober 2006.

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

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 van
tevoren te melden bij de griffier, 
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail
griffie@bronckhorst.nl, onder
vermelding van agendapunt, naam,
adres en telefoonnummer. Over
spreekrecht en burgerinitiatief is
ook een folder beschikbaar die
gratis in het gemeentehuis en 
-kantoor is af te halen.



Openbare bekendmakingen vervolg

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

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Oude Maatje 3, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend

bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2-1988’ 

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Oude Maatje 3, voor het omzetten van het agrarisch bouwperceel naar een

burgerwoning, geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 2-1988’
• Zelhem, Dennenweg 1, voor het omzetten van het agrarisch bouwperceel naar een

burgerwoning, geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 2-1988’
• Vorden, Deldensebroekweg 8, voor een functiewijziging van een bestaand agrarisch

bedrijfsgebouw naar wonen, geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied 1982’

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 21 september t/m 
1 november 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling  Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. 

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

Voorgenomen vrijstellingen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 7 september 2006:
• Vorden, Lindeseweg, ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet, 21 t/m 23 september  2006, 

P. Leferink
Verzonden 13 september 2006:
• Baak, feesttent Wichmondseweg, kansspel, 30 september 2006 van 15.00 tot 17.00 uur, 

Kermis en Oranje Stichting Baak
• Baak, feesttent Wichmondseweg, ontheffing art.35 Drank- en horecawet, 30 september 2006,

1 en 2 oktober 2006, P. Leferink/J. Herfkens
• Baak, kermisterrein Wichmondseweg, kermis met live muziek en dansgelegenheid -

spelmiddag - vogelschieten - lunapark, 30 september 2006, 1 en 2 oktober 2006, Kermis en
Oranje Stichting Baak

• Baak, kern van Baak ten oosten van de Zutphen-Emmerikseweg, optocht, 1 oktober 2006,
Kermis en Oranje Stichting Baak

• Baak, plaatsen reclameborden, 16 september t/m 3 oktober 2006, Kermis en Oranje Stichting Baak

Verleende vergunningen

• Baak, Wichmondseweg tegenover Huize Baak, tijdelijke gebruiksvergunning, 30 september
t/m 3 oktober 2006, P. Leferink/J. Herfkens

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 8 september 2006:
• Vorden, Almenseweg 21, vergroten woning 
Verzonden op 12 september 2006:
• Zelhem, Zuivelweg 15, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 8 september 2006:
• Baak, Molenweg 24, verbouw boerderij
Verzonden op 12 september 2006: 
• Hengelo Gld., Kremersdijk 1, plaatsen voormenger, verleend met toepassing van artikel 50 lid

4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Steenderen, Burgemeester Smitstraat 21, verbouw huisartsenpraktijk
• Steenderen, Timpweg 4, bouw woning met veldschuur 
• Vorden, Nieuwstad 29, bouw garage/berging 
Verzonden op 13 september 2006: 
• Hoog-Keppel, Rijksweg 46, bouwen woning en schuur, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Kremersdijk 1, plaatsen twee sleufsilo’s, verleend met toepassing van artikel 50

lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en
Liemers

• Hengelo Gld., Oude Varsselseweg 5, bouw woning en garage/berging, verleend met vrijstelling
op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Hengelo Gld., Waarleskamp 2a, bouw woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 
19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Hengelo Gld., Waarleskamp 2c, bouw woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 
19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Hengelo Gld., Zelledijk 1, vernieuwen clubgebouw, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

Verzonden op 14 september 2006:
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 51a, bouw garage annex bergruimte, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Boeninksteeg 4, bouw biggenstal en zeugenstal 

Reguliere bouwvergunningen 1e fase 
Verzonden op 13 september 2006: 
• Vorden, hoek Insulindelaan/Molenweg, bouwen 8 seniorenwoningen, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 14 september 2006: 
• Laag-Keppel, Rijksweg 68, bouw woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19 lid 

2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Vergunning horecabedrijf
Verzonden op 13 september 2006:
• Drempt, Zomerweg 28, Allez Kidz Speelparadijs B.V., uitoefenen van een horecabedrijf (artikel

3 van de Drank- en horecawet)

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art .10.63 Wm en art.  5.5.1  en
resp.  5.4.1 APV)E 
Verzonden op 19 september 2006:
• Drempt, Zomerweg 63, voor verbranding nabij Zomerweg 63
• Halle, Molenweg 2, voor verbranding nabij Molenweg 2
• Steenderen, Emmerweg 10, voor verbranding nabij Emmerweg 10
• Vorden, Lindeseweg 33, voor verbranding nabij de Lindeseweg 33
• Vorden, Vosterweg 2, voor verbranding nabij de Vosterweg 2

Kapvergunningen
Verzonden op 8 september 2006:
• Baak, Rozenstraat 15, vellen van 3 berken, geen herplantplicht
• Vorden, Smidsstraat 9, vellen van 1 linde, geen herplantplicht

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 Openbare orde en veiligheid (APV/bijzondere wetgeving en tijdelijke verkeersmaat-
regelen) Bouwen en milieu (bouwvergunningen), Openbare werken (kapvergunningen) en
Ruimtelijke en economische ontwikkeling (gemeentelijke monumentenvergunning). In het
bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van
het bezwaar en uw ondertekening.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Alleen voor 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.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, collecteren, 8 t/m 14 april 2007, Nationaal Fonds Sport Gehandicapten
• Bronckhorst, collecteren, 10 t/m 16 juni 2007, handicap.nl
• Bronckhorst, plaatsen van zes tijdelijke reclameborden op diverse plaatsen in de periode van

4 oktober t/m 6 november 2006, stichting Humstee
• Gemeente Bronckhorst, venten met kalenders, 1 oktober t/m 30 december 2006, Dieren-

bescherming Zutphen e.o.
• Keijenborg en directe omgeving, dorp Velswijk, buurtschap Bekveld, verkoop bloemen, 

30 september 2006, schuttersgilde St. Jan
• Toldijk, Wolfstraat 5, 4 t/m 6 november 2006, tijdelijke gebruiksvergunning, stichting Humstee
• Toldijk, Wolfstraat 5, Humstee feest, live muziek op 4 november 2006 van 20.30 tot 02.00 uur en

piratenfestival op 5 november 2006 van 14.00 tot 21.00 uur, Stichting Humstee
• Toldijk, Wolfstraat 5, ivm festiviteiten ontheffing art. 35 Drank- en horecawet, 4 november van

20.30 tot 01.30 uur en 5 november 2006 van 14.00 tot 21.00 uur, hr. P.J. Achterkamp
• Toldijk, Wolfstraat, ivm festiviteiten instellen van éénrichtingsverkeer van Zutphen-Emmerik-

seweg naar Covikseweg, 3 t/m 6 november 2006, stichting Humstee
• Vorden, diverse wegen in het centrum, tijdelijke verkeersmaatregel i.v.m. intocht Sinterklaas,

18 november 2006, Vordense Ondernemers Vereniging
• Vorden, intocht Sinterklaas, 18 november 2006 van 13.00 tot 15.00 uur, Vordense Ondernemers

Vereniging
• Vorden, parkeerterrein markt, kenteken graveren en ruiten repareren, 26 oktober 2006,

Automark BV
• Vorden, sporthal 't Jebbink, Antiek-Crea-Vlooienmarkt, 22 oktober 2006, Rean Evenementen
• Vorden, venten oliebollen, 11 november 2006 van 09.00 tot 18.00 uur, Hervormde Kerk

Wichmond
• Zelhem, ‘t Brinkhuus, Hummeloseweg 67, loterij, 10 en 11 november 2006, toneelvereniging

Wees een Zegen
• Zelhem, open zondag met oldtimer-show en live muziek, 8 oktober 2006 van 11.00 tot 21.00

uur, Ondernemers Vereniging Zelhem
• Zelhem, 't Brinkhuus, toneeluitvoering, 10 en 11 november 2006, toneelvereniging Wees een

Zegen
• Zelhem, tijdelijke reclame i.v.m. open zondag, 2 t/m 9 oktober 2006, Ondernemers Vereniging

Zelhem
• Zelhem, tijdelijke verkeersmaatregel i.v.m. open zondag, 8 oktober 2006 van 08.00 tot 21.00

uur, Ondernemers Vereniging Zelhem
• Zelhem, trialterrein ZAMC, motortrial voor het Nederlands jeugdkampioenschap, tijdelijke

gebruiksvergunning, 21 en 22 oktober 2006 van 10.00 tot 16.30 uur, Zelhemse Auto en Motor
Club

Bouwvergunningen 
• Baak, Dambroek 21, bouw bedrijfshal met kantoor
• Baak, Pastoriestraat 1, geheel veranderen oranjerie tot woning en plaatsen bijgebouw
• Drempt, Wittehemelweg 23, bouwen veldschuur
• Hengelo Gld., Banninkstraat 46, veranderen schuur
• Hengelo Gld., Waarleskamp 37, plaatsen erker
• Hoog-Keppel, Burg.Vrijlandweg 34, verbouw woning 
• Laag-Keppel, Olmiuslaan 17, vergroten woning
• Vierakker, IJsselweg 3, bouwen bergruimte 
• Vorden, Beatrixlaan 24, veranderen garagedeur
• Zelhem, Everhardinkweg 3a, vergroten tanklokaal

Aanvragen

Ontwerp verkeersbesluit instellen éénrichtingsverkeer Nijverheidsweg
in Steenderen
De gemeente is van plan eenrichtingsverkeer in te stellen op de Nijverheidsweg in Steenderen.
Deze maatregel zorgt voor een veilige in- en uitrit voor het vrachtverkeer van en naar het
aardappelsorteerbedrijf (Aviko) en is noodzakelijk voor een goede en veilige verkeersafwikkeling
op de Nijverheidsweg.

Verkeer en vervoer



Openbare bekendmakingen vervolg

Inspraak bestemmingsplan ‘Landgoed Heidevloed’
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Heidevloed’ ligt van 21 september t/m 1 november
2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de
afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op de realisatie van een nieuw landgoed gelegen op de hoek Stadsedijk
en Nijmansweg in Zelhem. Het plangebied heeft een totale oppervlakte van ca. 7,9 hectare. Het
landgoed bestaat uit nieuwe natuurontwikkeling en een woongebouw bestaande uit een hoofd-
volume en twee kleinere wooneenheden, die samen één architectonisch geheel vormen. Voor
minimaal 90% wordt het landgoed opengesteld voor publiek ten behoeve van dagrecreatie. 

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun
inspraakreactie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur
heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen vanaf 21 september t/m 
1 november 2006 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Halle, Jolinkdijk 6, een veranderingsvergunning voor een veehouderij met mini-camping
• Toldijk, Beekstraat 9, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een

rundveehouderij
• Zelhem, Halsedijk 33a, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een

rundveehouderij met akkerbouw

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de vergun-
ningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Wet milieubeheer

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen een van de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van
ter inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 2 november 2006. Indien u dat wenst worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling
Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

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

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 21 september t/m 
1 november 2006  tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 20, een oprichtingsvergunning voor een metaalverwerkend en

onderhoudsbedrijf
• Zelhem, Heisterboomsdijk 3, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een veehouderij

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

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over een van de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b.belanghebbenden, die tegen een van de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen in een van de besluiten ten opzichte van

de eerdere ontwerpbesluiten
d.enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig ziens-

wijzen in te brengen

Een beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging, maar vóór 
2 november 2006, worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
een beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u
binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, wil een besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht
worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek
door die voorzitter is beslist.

Tot nu toe gebruikte de burgemeester
van Bronckhorst de ambtsketen van
de voormalige gemeente Hengelo
Gld. Deze vormt ook de basis voor de
nieuwe keten. Op de achterkant van
de penning is, zoals dat hoort, het
rijkswapen blijven staan, op de voor-
kant is het oude gemeentewapen van
Hengelo vervangen door het gemeen-
tewapen van Bronckhorst. Verder is
een nieuw rugstuk toegevoegd om
het draagcomfort te verbeteren. De
Bronckhorster ambtsketen is een zo-
genaamd standaardketen (niet op
maat gemaakt voor een bepaalde ge-
meente). Hengelo Gld. had wel een
originele keten, maar die is zoekge-
raakt in de Tweede Wereldoorlog en
nooit teruggevonden. Deze gebeurte-
nis stond al in de keten van Hengelo
gegraveerd en is blijven staan op de
Bronckhorst-keten.

De keten is van zilver en weegt 468
gram. Ontwerpbureau goud- en zil-
versmid In ’t Veld & Partners uit Oud-
Beijerland heeft de vernieuwingen
aan de keten uitgevoerd.

Met de ambtsketen onderscheidt de
burgemeester zich (herkenningste-
ken). Hij gebruikt deze bij openbare
gelegenheden waar hij de gemeente
vertegenwoordigt. Bij verschillende
gelegenheden is de burgemeester
zelfs verplicht de keten te dragen. On-
der meer bij gemeenteraadsvergade-
ringen, een ontvangst van de com-

missaris van de koningin, een minis-
ter of de koningin, maar ook als hij
aanwezig is bij een brand, oproer of
andere verstoring van de openbare
orde.

Nadat raadslid Gosselink de ambtske-
ten had omgedaan bij de burgemees-
ter, toonde Aalderink zich trots. “Het
is niet alleen dat ik hem mooi vind,
maar de raad vindt dat ook. De raad
zegt ook, dat dit een waardige ambts-
keten is om als burgemeester de re-
presentatieve taken te vervullen. Ik
vind het zelf ook belangrijk, wanneer
je gasten ontvangt, je een mooie ke-
ten hebt. Deze keten voldoet daar uit-
stekend aan. Hiermee zie je ook dat
Bronckhorst langzamerhand écht die
nieuwe gemeente wordt”, aldus de
eerste burger van Bronckhorst.

“De nestor van de raad, Herman Gos-
selink, heeft dat ook heel mooi ge-
zegd. Het is een prachtige keten, pas-
send bij de gemeente Bronckhorst”.
In de ambtsketen is een “buikstuk”
en een rugstuk ingemaakt. Aalde-
rink: “Dat zorgt ervoor dat hij goed
blijft liggen. Je hoeft dan niet de hele
dag te kijken waar hij zit. Anders
denk je, zit hij nou onder of naast de
jas”, legt hij uit. “Wat mij betreft
hangt en zit hij prima”.

“Het mooi van deze keten is dat ik de
penning kan omdraaien. De voorkant
is het gemeentewapen van Bronck-

horst en als ik hem omdraai, de ach-
terkant, het rijkswapen”, omschrijft
de burgemeester de penning die on-

deraan de keten zit. Aalderink ver-
volgt. “Als Majesteit hier komt, zal ik
het rijkswapen dragen. Dat is ook aan

de orde bij de uitreiking van een ko-
ninklijke onderscheiding. Want dat
doe ik dan in naam van de Majesteit”.

Nieuwe ambtsketen voor burgemeester Henk Aalderink
Vooraf aan de gemeenteraadsvergadering op 13 september kreeg burge-
meester Aalderink de nieuwe ambtsketen van de gemeente Bronckhorst
overhandigd door de nestor van de gemeenteraad, Herman Gosselink.

Burgemeester Henk Aalderink met de nieuwe ambtsketen tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Dit ontwerpverkeersbesluit ligt van 20 september t/m 31 oktober 2006 tijdens de openingstijden
ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt 
u een afspraak maken via tel. (0575) 75 03 67.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstelling naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt 
u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
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OP ZOEK NAAR JOU
Wij zijn op zoek naar personen die nog steeds oud

ambachtelijk werk doen, om bij ons op De Wehme

tijdens de najaarsmarkt te demonstreren. Deze markt

zal plaats vinden op 11-11-2006. 

Heeft u tijd en vindt u leuk om te laten zien wat er nog

van de oude tijd bewaard is gebleven?

Bel ons op De Wehme en vraag naar Els Hummelink of

Katja Manuela voor meer informatie.

De Wehme

Nieuwstad 32

7251 AJ vorden

Tel. 0314-357450

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

Vorden
Zutphenseweg 24 
Tel. 0575-551514 

Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3 
Tel. 0545-474190

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

Helmink heeft in 
haar toonzalen 

een overzichte-
lijke presentatie 

met combinatie-
ideeën van parket,

laminaat, vinyl,
marmoleum, tapijt,

karpetten, gordijnen,
zonwering etc.
Kortom, een bron 

van inspiratie waar  u 
talloze ideeën aantreft

voor de aankleding van 
uw woning.

www.helminkmeubelen.nl

  Even 
         voorstellen:
      Wij zijn een innoverend
   installatiebedrijf  en gevestigd
              in Winterswijk.
    Sinds juni 2006 zijn wij ook
     gevestigd in Hengelo (Gld).
 Hier hebben wij de beschikking
over een 200 m2 nieuwe sanitaire
   showroom en afhaalbalie t.b.v.
            de doe het zelver.

 Wij zijn actief als totaalinstallateur

                 Toe aan een 
            nieuwe uitdaging?
 wij zijn op zoek naar een partime of fulltime

       Showroomverkoper/ster
Profielschets:

               *Commercieel talent*Klantgevoel 
             *Verantwoordelijkheidsgevoel*Creatief
         *In team verband kunnen werken maar ook 
                     zelfstandig kunnen opereren
           * Ervaring in het sanitair heeft een pree 

 Wij bieden:
                 * Een jong en energiek bedrijf  
          * goede secundaire arbeidsvoorwaarden
    * een leuke, afwisselende baan* zelfstandigheid

Uitdagend genoeg?
Je schriftelijke reacties s.v.p. binnen 14 dagen naar:

                                        Heegt Hengelo
                                     t.a.v. Harald Gotink
                                           Molenenk  6
                                     7255 AX Hengelo
                                       Tel:0575-465258

FRUITBEDRIJF
HORSTINK

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen
Telefoon (0575) 45 16 43

APPELS & PEREN
nieuwe oogst uit eigen boomgaard o.a.

ELSTAR, ALKMENE v.a. € 0,80/kg

Maar ook hand- en stoofperen,
aardappels, uien, eieren en diverse

streekproducten.

Maandag en woensdag gesloten

Gevraagd:

ervaren tegelzetter
moet zelfstandig kunnen werken. 

Wij zijn een jong en energiek bedrijf. 

Arbeidsvoorwaarden volgens CAO.

Heb je interesse voor deze afwisselende

baan schrijf dan naar H. Garritssen.

Kampstraat 3

7255 XC Hengelo (G)

Tel.: 0575 46 40 11

www.tegelzetbedrijf-garritsen.nl

Tegelzetbedrijf

Garritsen



Kampioensploeg V.IJ.V. vindt nieuwe sponsors

Daarmee is het ook een team, dat
gemakkelijk sponsoren aan zich

weet te binden. Voor de komende
jaren werden maar liefst drie spon-

soren bereid gevonden een deel van
de sponsoring op zich te nemen en
het team heeft hen toegezegd er
alles aan te zullen doen om in ieder
geval in de 1e klasse te blijven en
eventueel mee te dingen naar het
kampioenschap. De sponsornamen
die hun plekje gevonden hebben op
shirt, broek en trainingspak zijn
Boombastic, een nieuwe winkel in
Doetinchem voor iedereen die een
bijzonder geschenk zoekt. ZBOG is
een bijzonder nieuw initiatief in de
regio. 
Hun opdracht is om mensen die
extra zorg nodig hebben met een
persoons-gebonden budget samen te
brengen met mensen (professionals
en vrijwilligers) die de extra zorg
kunnen bieden. De 3e naam, fa.
Lammerts, is al langer sponsor van
het damesteam.
Het gaat verder goed met volleybal-
vereniging V.IJ.V. Dames twee speelt
in de 3e klasse. Daarnaast is onlangs
een nieuw team, dames 3, gestart.
De recreanten, dames en heren, spe-
len op de woensdagavond. Hier zijn
nieuwe leden zeer welkom. 

Nadere informatie vind je op de
website www.VYV.nl

Politieberichten
Op zzaatteerrddaagg  99  sseepptteemmbbeerr rond 07.00
uur kreeg de politie Doetinchem
melding van een brand op Sportpark
Zuid aan de Liemersweg. Daar bleek
de unit van de ijsvereniging in brand
te staan. De unit is volledig door het
vuur verwoest. De politie vermoedt
dat er sprake is van brandstichting
en stelt een onderzoek in. Rond
23.30 uur werd aan de Zelhemseweg
in Hengelo (G) een 33-jarige brom-
fietser uit Hengelo (G) aangehouden,
omdat hij te diep in het glaasje had
gekeken. De politie zag dat de man
niet op het aangewezen bromfiets-
pad reed en hield hem staande. Uit
een blaastest bleek dat hij teveel
alcoholhoudende drank had genut-
tigd. Hij werd aangehouden en naar
het politiebureau overgebracht,
waar hij 1,41 promille blies. Zijn rij-
bewijs werd ingevorderd en er is pro-
ces-verbaal opgemaakt.
In ddee  nnaacchhtt  vvaann  zzaatteerrddaagg  99  oopp  zzoonn--
ddaagg  1100  sseepptteemmbbeerr  heeft de politie in
de Kapoeniestraat in Doetinchem
een 23-jarige automobilist uit Sil-
volde aangehouden voor het rijden
onder invloed. De Silvoldenaar reed
over de Gaanderenseweg in de rich-
ting van Doetinchem en viel op
omdat hij mistlicht voerde, terwijl
dit niet nodig was. Hij werd staande
gehouden en omdat er een alcohol-
lucht waarneembaar was, werd een
blaastest afgenomen, waaruit bleek
dat de man teveel alcohol had
gedronken. De man is aangehouden
en overgebracht naar het politiebu-
reau waar hij 0,48 promille blies,
waar voor een Beginnend Bestuur-
der 0,20 is toegestaan. Tegen hem is
proces-verbaal opgemaakt voor het
rijden onder invloed en het onnodig
voeren van mistlicht.
TTuusssseenn  zzaatteerrddaagg  99  sseepptteemmbbeerr  eenn
wwooeennssddaagg  1133  sseepptteemmbbeerr is in
Doetinchem ingebroken in een auto,
die op de parkeerplaats op de Vee-
markt stond. Uit de auto werd de
autoradio weggenomen. Mogelijk
heeft er een raampje opengestaan
waardoor de dief zijn slag kon slaan.
Tussen zondag 10 september 17.00
uur en maandag 11 september 12.00
uur werd aan de Industrieweg in
Vorden en aan de Nijverheidsweg in
Steenderen ingebroken. In beide
gevallen werd roestvrij staal wegge-
nomen. Nog onbekende daders
wisten zich toegang te verschaffen
door het forceren van toegangsdeu-
ren. De politie heeft de zaak in
onderzoek en verzoekt eventuele
getuigen zich te melden via tel.
0900-8844.
De politie heeft mmaaaannddaagg  1111  sseepptteemm--
bbeerr  in Vorden een snelheidscontrole
gehouden met een lasergun. Aan de
Baakseweg passeerden in totaal zijn
80 passanten. 9 van hen reden te
hard. De hoogst gemeten snelheid

was 84 km p/u waar 60 km p/u maxi-
mum is toegestaan.
Op ddiinnssddaagg  1122  sseepptteemmbbeerr werden ’s
ochtends tussen 7.15 en 9.00 uur op
de Kruisbergseweg in Zelhem 25
bromfietsen gecontroleerd. Er wer-
den dertien overtredingen geconsta-
teerd. Tien bromfietsen bleken te
zijn opgevoerd, twee bestuurders
reden te hard (beide 80 km/u en dat
betekent een boete van € 198,--) en
één bleek onverzekerd.
Aan de Voltastraat in Doetinchem
werd in ddee  nnaacchhtt  vvaann  ddiinnssddaagg  1122  oopp
wwooeennssddaagg  1133  sseepptteemmbbeerr ingebroken
in een drietal auto’s. Deze voertui-
gen stonden op een afgesloten ter-
rein van een bedrijf. Nadat men over
het hek was geklommen, konden de
voertuigen worden opengebroken.
In totaal werden 2 navigatiesyste-
men, een telefoon en een digitale
camera weggenomen. 
De politie Doetinchem heeft op
wwooeennssddaagg  1133  sseepptteemmbbeerr twee meis-
jes van 16 en 15 jaar aangehouden in
verband met een tasjesroof. Een
vrouw vertelde de politie getuige te
zijn geweest van een tasjesroof. Zij
vertelde erbij dat de vermoedelijke
daders van deze roof op een bankje
bij de IJssel zaten. Bij controle ble-
ken de meisjes daar inderdaad te zit-
ten. Tegelijkertijd kregen de politie-
mensen de melding, dat in de
Hamburgerstraat een diefstal van
een portemonnee was gepleegd door
twee meisjes. De aangetroffen meis-
jes zijn hierop meegenomen naar
het bureau alwaar bleek, dat zij ver-
antwoordelijk waren voor een tasjes-
diefstal, een diefstal van een porte-
monnee alsmede winkeldiefstal (4
zonnebrillen). Eén van beide meisjes
had een voorlopige verblijfsvergun-
ning voor Duitsland. Zij is overge-
dragen aan de Vreemdelingen-
politie. Tussen 10.00 en 15.30 uur
werd een bromfiets gestolen op het
schoolplein bij het Graafschapcolle-
ge aan de Dokter Bardetplaats in
Doetinchem. Het gaat om een zwar-
te scooter, merk Beta met kenteken
DB285H. 
Aan de Wolborgenmate in Doetin-
chem is in ddee  nnaacchhtt  vvaann  wwooeennssddaagg
1133  oopp  ddoonnddeerrddaagg  1144  sseepptteemmbbeerr  een
bestelbus weggenomen. Het betreft
hier een Volkswagen Transporter
Caravelle, kleur grijs, voorzien van
het kenteken 31-VL-VS. 
Een motoragent zag ddoonnddeerrddaagg  1144
sseepptteemmbbeerr rond 08.00 uur over de
Doetinchemseweg in Wijnbergen
een bromfietser rijden. Hij en zijn
passagier droegen geen helm. De
agent wilde de bromfietser laten
stoppen, maar die gaf geen gevolg
aan het stopteken. Na meerdere
pogingen stopte de bromfietser toch.
Toen de agent hem aansprak begon
hij te schelden en beledigde hij de
agent. De bromfietser, een 19-jarige
inwoner uit Ulft, werd aangehou-
den. Tegen hem wordt proces-ver-

baal opgemaakt.
De politie heeft in de ochtenduren
van vvrriijjddaagg  1155  sseepptteemmbbeerr tijdens een
snelheidscontrole op de Keppelse-
weg in Doetinchem 112 hardrijders
beboet. De hoogst gemeten snelheid
was 78 km/uur waar 50 km/uur is
toegestaan. De politie zoekt getui-
gen van een schennispleging die ‘s
middags tussen 16.30 en 17.00 uur
plaatsvond op het fietspad langs de
Varsseveldseweg in Doetinchem. Een
12-jarig meisje werd vrijdagmiddag
opgeschrikt toen ze over het fietspad
langs de Varsseveldseweg (tussen de
Holdrostweg en de Abdijlaan) fietste
en een naakte man voor haar uit de
bosjes kwam rennen. De man stond
voor haar even stil, pakte daarna
vlug zijn kleren en verdween. De
politie verzoekt mogelijke getuigen
van het voorval contact op te nemen
via tel. 0900-8844.

NSGK zoekt
vrijwilligers in Hummelo

Collecteer mee voor
kinderen 

met een handicap

De Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind (NSGK) houdt in
november voor de vijfde keer haar
landelijke collecte. Duizenden vrij-
willigers gaan dan op pad om geld in
te zamelen voor kinderen met een
handicap. De stichting zoekt nog
helpende handen in Hummelo.
Met de opbrengst steunt de NSGK
onder andere speciale vakanties,
aangepaste speelplaatsen en klein-
schalige woonvormen zodat gehan-
dicapte kinderen gewoon kind kun-
nen zijn. Helpt u mee? Het kost
slechts een paar uur van uw tijd.
Voor informatie kunt u contact
opnemen met Anke Ebbers, tel. 0314-
382556 of bakkerijebbers@hetnet.nl.
Kijk voor nadere informatie over de
NSGK op de website www.nsgk.nl.

Workshop volgens
methode

Feldenkrais

Op zaterdag 23 september verzorgt
Inge Neijenhuis van 9.30 uur tot
13.00 uur een themaworkshop vol-
gens de methode feldenkrais. Het
thema van de workshop is ‘De dans
van het borstbeen’. U kunt in deze
workshop ervaren hoe groot de
invloed van het borstbeen is op de
stand en het gevoel van het gehele
lichaam.
Voor nadere informatie en/of opgave
kunt u Inge Neijenhuis bereiken via
www.bewust-bewegen.nl of via tel.
0314-365168.

Het dames 1 team van volleybalvereniging V.IJ.V. uit IJzevoorde wist in de
afgelopen competitie kampioen te worden en mag daardoor in de
komende competitie weer in de 1e klasse spelen, een klasse waar ze, vol-
gens de teamleden zelf, thuishoren en waar ze het grootste deel van hun
bestaan ook gespeeld hebben. Dames 1 is een team dat al die jaren ook
al uit bijna dezelfde teamleden bestaat met leden die, binnen en buiten
de lijnen van het veld, weten wat ze aan elkaar hebben.

Op 23 september 1986 nam Bert Bartelds, zelf een actieve
(marathon)loper, het initiatief om de RTZ Zelhem op te richten, waarbij
RTZ staat voor Recreatieve Trimgroep Zelhem. Bert’s motivatie was en
is nog steeds ‘mensen helpen zich fitter te voelen door verantwoord te
bewegen. De Trimgroep is vooral bedoeld voor beginnende lopers die
goed begeleid willen worden zonder opgejaagd te worden door de
groep.

Twintig jaar 
Recreatieve Trimgroep

Driedaagse 
mountainbike

marathon in Daun

Onder meer dan ideale weersom-
standigheden (zon, lekkere tempera-
tuur) nam Zelhemmer Wilbert Bull
van het Goossens/ML Sport Team
deel aan een internationale Vulkan-
bike Extreme marathon wedstrijd
rondom Daun, een driedaagse wed-
strijd, die dit jaar voor het eerst was
opgenomen in de RWP-cup. De
totaalafstand over drie dagen was
200 km, waarbij 5000 hoogtemeters
moesten worden overwonnen. Veel
Nederlandse deelnemers aan die
Cup stonden dan ook aan de start
om zo veel mogelijk punten te ver-
zamelen.
In tegenstelling tot eerdere mara-
thons uit de cup, werd het ditmaal
geen Nederlands onderonsje, maar
was er sterke deelname uit Duits-
land, België en Luxemburg met
meer dan 400 deelnemers uit deze
landen. In totaal stonden 295
Nederlandse mountainbikers aan de
start, waarvan er uiteindelijk 129 na
drie dagen over de finish kwamen.
Wilbert Bull was één van hen. 
In zijn klasse, de ‘Master 2’, behaal-
de Wilbert op  dag 1 een 35e plaats.
Dag 2  leverde plaats 37 op en dag 3
was de beste dag met een 24e plaats,
waarmee Wilbert uiteindelijk op de
28e  eindigde in dit Internationale
gezelschap.
Voor de RWP leverde dit weer de
nodige punten op. Voor het RWP telt
uiteindelijk het resultaat van de
drie beste wedstrijden, maar evenals
vorig jaar wordt er daarnaast een
algemeen bruto klassement (over
alle klassen) opgemaakt, waarbij
alle 6 wedstrijden geteld worden.
Voor dit klassement deed Wilbert
Bull goede zaken, want met nog één
wedstrijd te gaan staat Wilbert op
de 4e plaats, net achter Jan Weevers,
die op de 3e plaats staat.  Fred v
Zetten en Ramses Bekking bezetten
daarin de eerste twee plaatsen.

Ingezonden brief
Peter Gerritsen, die 27 jaar emi-
greerde en nog regelmatig teug
komt naar zijn geboortestreek
Zelhem viel iets op bij zijn laatste
bezoek. In bijgaande brief ver-
woordt hij zijn bevindingen.

Geachte lezers,
27 jaar geleden emigreerden wij
naar Nieuw Zeeland en hebben het
geluk gehad dat we regelmatig

terug kunnen komen voor vakantie.
Natuurlijk komen we dan ook naar
het dorp van waaruit wij destijds
vertrokken, Zelhem.
Het groene hart van de Achterhoek
is een zeer toepasselijke naam voor
*ons* dorp en we stemmen daar ook
volledig mee in. Vooral het fietsen
rond het dorp door het prachtige
coulissen landschap is altijd weer
een traktatie en iets dat we in
Nieuw Zeeland missen.
Helaas is er een ding waar ik graag
de aandacht van uw lezers op wil
vestigen. 
De vele plaatsen in het dorp waar de
hondenpoep te zien en te ruiken is
neemt met het jaar toe en dat is
toch wel erg verontrustend.
Mag ik daarom een raad geven aan
de hondenhouders, zoals dat bij ons
in Nieuw |Zeeland wordt opgelost?
Iedere honden-eigenaar is VER-
PLICHT om de poep op te ruimen en
doet dat heel simpel door een
plastic winkeltasje mee te nemen
als de hond wordt uitgelaten en
daar eenvoudig de poep mee oppakt
en thuis in de vuilnisemmer depo-
neert.
De kinderen kunnen nu ongestoord
in parken en langs de weg spelen
zonder besmeurd te worden met de
uitwerpselen van iemands huisdier,
waarvan de eigenaar de kleine moei-
te nam om op te ruimen. Het maakt
een enorm verschil.
Hopenlijk kunnen we volgend jaar
weer genieten van een paar weken
Zelhem en is het dorp niet ver-
anderd in het bruine hart van de
Achterhoek.

Peter Gerritsen.

Kerk en Radio
Voor het interkerkelijke programma
‘de Muzikale Ontmoeting’ bij Radio
Ideaal zijn weer diverse gastsprekers
bereid gevonden hun medewerking
te verlenen. 
Op maandag 25 september zal ds.
Freek Brandenburg van de
Protestante gemeente Halle een
korte overdenking verzorgen. De
week erop, op maandag 2 oktober
zal mevr. Henny Peelen uit Hengelo
(G) enkele gedichten voordragen.
Pastoraal werker van het parochie-
verband Oost/West, dhr. W.J.G. Matti
uit Ruurlo, zal d.m.v. een overden-
king meewerken aan de uitzending
van maandag 9 oktober.
Het programma ‘de Muzikale
Ontmoeting’ wordt iedere maandag
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezon-
den via Radio Ideaal. Van 20.00 tot
20.30 uur kunnen muzikale ver-
zoekjes voor het programma wor-
den aangevraagd via tel. 0314-
624002.

In de beginjaren gaf Bert leiding
aan vijf groepen lopers, van begin-
nend tot gevorderde atleten, maar
ook wandelaars. In die jaren werd
ook jaarlijks de ‘Lenteloop Zelhem’
georganiseerd door de RTZ. De laat-
ste jaren is elke zaterdag een groep
van ongeveer 10 lopers actief op ’t
Zand, met daarnaast trainings- en
begeleidingsmogelijkheden door de

week. Bert, inmiddels in de 70 en
(een groot deel van zijn leven al)
met een beperkt gezichtsvermogen,
loopt daarbij nog steeds voorop (“als
een kievit”, volgens de leden).
Daarnaast vindt Bert het begeleiden
belangrijk. Bij de RTZ wordt dan ook
met iedereen rekening gehouden en
staat welbevinden voorop. Na af-
loop van de training is er dan ook
altijd tijd voor een kopje koffie
Om het 20-jarig bestaan te vieren
zijn alle leden, oud-leden en belang-
stellenden uitgenodigd om zaterdag
23 september om 9.30 uur naar par-
keerplaats ‘de Wulp’ op ’t Zand te
komen om daar in een gezellig
samenzijn en onder het genot van
een hapje en een drankje terug- en
vooruit te blikken, bijvoorbeeld aan
de hand van een fotoboek, dat ter
gelegenheid van het 20-jarig
bestaan is samengesteld.

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



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

n
i
e

u

w
e

c o l l e c t i e

&
Show tijden

Troelstralaan 39 - 43, Zutphen,Tel: (0575) 526 080, www.duthlerzutphen.nl 

Cher

Share

Public

Taifun

Via Appia

Creenstone

Damo

zondagspecial

23, 24, 26, 27 & 28 september 2006

2006

Wervelende
modeshow 

uitgebreide
collectie

23, 26, 27 & 28 september om 10.00 en 14.30 uur

Zondag 24 september om 14.30 uur special

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

� TUINONTWERP �
� TUINAANLEG (RENOVATIE) �

� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Website: www.besselink-hovenier.nl

E-mail: info@besselink-hovenier.nl

info@travels-tours.nl

Met ons naar:
Landbouw vakbeurs Zwolle

13 oktober 2006
22,50 per persoon

Inclusief entree, vervoer, koffie 
en thee met koek in de bus.

Telefoon: 0544 - 370407

KreaDoe
 Jaarbeurs Utrecht

2,3 en 4 november 2006
22,50 per persoon

Inclusief entree, vervoer, koffie 
en thee met koek in de bus.

Een afspraak waar iets moois uit groeit
Is uw tuin toe aan een opknapbeurt?

Wilt u voortaan minder zelf doen?

Denkt u aan een nieuwe tuin?

Wij vertalen uw ideeën graag in een uniek voorstel.

Aarzel dus niet en maak een vrijblijvende afspraak

U en uw tuin bloeien ervan op!
p

Zutphen Emmerikseweg 83a, BAAK

www.hoveniersbedrijfevers.nl

   0575 - 44 10 48 

Een Uniek installatiebedrijf
Heegt Installatie heeft alles in huis om u van dienst te

zijn: apparatuur, inrichting en techniek. Als installa-

tiebedrijf weten wij wat voor u van belang is.

Gebruiksgemak, de zekerheid van kwaliteit, design

met een persoonlijk accent: onze adviseurs hebben

het antwoord. Persoonlijke aandacht en maatwerk

advies maken Heegt Installatie uniek.

Aan u de keus
Naast de Sanitiem showroom is er een ruime afhaal-

balie voor de dhz-er. Zelf doen, samen doen of laten

doen: Sanitiem biedt u de keus.

S a nitie m nu o o k in H e ng e lo

Eindelijk één adres

Voor badkamers en tegels tot en met volledige

wellnessruimte.Modern of klassiek, van tegelvloer

tot plafond en verwarming,airconditioning en elektra.

Eén adres voor alles wat wonen nog comfortabeler 

maakt,nu bij u in de buurt.

Heegt Installatie

Molenenk 6, 7255 AX Hengelo Gld.

Telefoon: 0575-46 52 58

www.heegt.nl

S a n itie m n u o o k in H e n g e lo
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Rommelmarkt
en autoshow
in Hummelo

Het Hummelo’s Ge-
mengd Koor organiseert
weer haar jaarlijkse
antiek-, curiosa- en rom-
melmarkt. De rommel-
markt zal plaatsvinden
op zondag 24 september
van 10.00  tot 16.00 uur
in en om restaurant Het
Hart van Hummelo. Er
zullen vele kramen opge-
steld staan. Indien u nog
wat op te ruimen hebt,
kunt u contact opnemen
met Henk Regelink, tel.
0314-381083 of met Jo
Harmsen, tel. 0314-
381072.  Tevens zal auto-
bedrijf Overbeek die dag
zijn jaarlijkse autoshow
houden.

Seniorenmiddag

Donderdagmiddag 21 september is er weer een ge-
zellige seniorenmiddag in de recreatiezaal van
zorg-centrum ‘de Zonnekamp’. Voor het program-
ma is dhr. Beuzel uitgenodigd om te vertellen over
de ziekte van Alzheimer. Het programma duurt
van 14.30 tot 16.30 uur.

De Eendracht Hummelo start 
leerlingenorkest

Na een periode met een andere vereniging samen-
gewerkt te hebben start muziekvereniging De
Eendracht uit Hummelo een eigen leerlingenor-
kest. Onder leiding van Jan Herman Gosselink zul-
len de leerlingen gaan repeteren.
De repetities starten op zaterdag 23 september en
zullen vervolgens wekelijks op zaterdag  van 16.30
tot 17.30 uur plaatsvinden in Het Wissel te
Hummelo. 
Ook beginnende muzikanten die op dit moment
nog geen lid zijn van de vereniging kunnen gaan
deelnemen aan de lessen. Voorwaarde is wel dat
de betreffende leerling een instrument bespeelt
dat voorkomt in een harmonie of fanfare.
Omdat leeftijd geen rol speelt bij het muziek
maken is ook de wat oudere leerling van harte
welkom. Bovendien is het niet nodig dat u zelf
over een instrument beschikt. De Eendracht heeft
nog een aantal instrumenten ter beschikking.
In principe is het de bedoeling om volgend voor-
jaar tijdens het voorjaarsconcert van De
Eendracht het eerste optreden te verzorgen, maar
dit is natuurlijk ook afhankelijk van de vorderin-
gen van het leerlingenorkest. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met Ineke
Boomkamp (leerlingen coördinator, tel. 0314-
345074) of Jan Herman Gosselink (docent/diri-
gent), tel. 06-22809247.

Ons assortiment bestaat o.a. uit:

Tapijt Vitrage Gordijnen Laminaat Zonwering

Maak van uw huis een thuis!

jaar

wHH
ONINGSTOFFEERDERIJ

ENK VELS

ENGELO

Showroom, Molenenk 20

Hengelo Gd.

Tel. (0575) 46 40 09

Tel. prive (0314) 63 15 17

Openingstijden:

Vrijdag van 13.30 - 21.0 0uur

Zaterdag van 09.30 - 17.00 uur

Of na telefonische afspraak

Gildenweg 11 in Zelhem, 
Telefoon 0314-620471

Wij beschikken over een supermoderne 
wasstraat en over 4 eigen wasboxen 

(selfservice) Uw auto wordt weer als nieuw!!!!!

KWALITEIT, SERVICE EN SNELHEID 
IS ONS MOTTO.

Ook voor het cleanen van uw auto
kunt u bij ons terecht!!

U kunt ook voordelig tanken bij Tankstation 
De Hoge Voort, gelegen naast 

de wasstraat.

Tevens beschikken wij over een aparte 
wasplaats voor motoren, caravans en

(kleine) trucks

Voor meer informatie over de prijzen en 
de diverse acties belt u 0314-620471.

T A N K S T A T I O N

Coldenhovenseweg 5 - 6961 EA Eerbeek 

Telefoon 0313 - 654022

INKOOP GOUD EN ZILVER

Tandtechnisch Laboratorium

Reparatie kunstgebitten.
Klaar terwijl u wacht.

Zelhem 0314 - 623921

Verkoop - Verhuur - Reparatie

SEEGERS
Halseweg 58, Halle Tel. 0314-631798

www.seegershalle.nl

Kom kijken naar ons
nieuw ingerichte tuincentrum.
Rijksweg 14, 6996 AC  Drempt, 

Tel.: 0313 - 473033 fax 0313 - 473343, 

Koopzondag 24 sept 9.00/17.00 uur

Aktie: Bolchrysant 3 stuks € 10,-
Keuze uit 20 kleuren
Potgrond 20 ltr. 5 zakken € 5,-

Grote Groen Gilde Uien aktie
wie kweekt de grooootste ui!

Inlevering 21 t/m 24 sept.
Uitslag 24 sept. 16.00 uur

Alle inzenders krijgen een bloeiend 
presentje mee.

Bloembollen in groot assortiment.
Narcis-tulp-crocus-hyancint- enz. enz

Graszoden alléén in groen € 2,25 /m2

10 Vaste planten € 8,-
keuze uit 60 soorten

Tuincentrum Bloemisterij Hoveniers

Bovag autobedrijf
Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s 
Reparatie - onderhoud en schade herstel
A.P.K. keuringsstation - Total tankstation
SCM alarm inbouwbedrijf

Dorpsstraat 4 - 6999 AC Hummelo
Telefoon (0314) 381674
Fax         (0314) 382120
E-mail     info@autobedrijfoverbeek.nl
Internet   www.autobedrijfoverbeek.nl
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Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 51 76 18
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

LLaaaatt  uuww  ddrruukkwweerrkk
oonnzzee  zzoorrgg  zziijjnn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen



VOORAL DODEN
Over de afgelopen 25 jaar gerekend
vielen bijna 2% van de verkeersdoden
en bijna 1% van alle overige verkeers-
slachtoffers gedurende mistig weer.
Mistongevallen zijn dus relatief ernsti-
ge ongevallen. Mistongevallen gebeu-
ren het vaakst in de ochtendspits in
het vroege najaar, als automobilisten
nog niet op mist zijn ingesteld.

'ALS IK NIETS ZIE IS ER NIETS'
Mist kan zeer plaatselijk ontstaan; dat
maakt mist extra verraderlijk. Mist
maakt dat de weggebruiker zich min-
der goed kan oriënteren waardoor hij
vaak harder rijdt dan hij denkt. 
Tot overmaat van ramp redeneert hij
onbewust: 'als ik niets zie ìs er ook
niets', en ook daardoor zal hij al gauw
harder rijden dan bij het beperkte
zicht verantwoord is. Samen leidt dit
tot de grote ernst van mistongevallen:
op het moment dat je doorhebt dat de
weg door een eerder ongeval is geblok-
keerd zit je er al bovenop.

HALVEER JE SNELHEID,VERDUB-
BEL JE AFSTAND 
Wat te doen als u in een mistbank te-
rechtkomt? Ga in elk geval een stuk

langzamer rijden maar ga niet op uw
rem staan, anders krijgt u uw achter-
liggers over u heen. 
Hou veel meer afstand tot uw voorlig-
ger dan normaal. Voer overdag ten
minste dimlicht. 
Doe pas bij zeer dichte mist (zicht min-
der dan 50 meter) uw mistachterlicht
aan. Doe het meteen weer uit als het
zicht beter wordt. Anders verblindt en
irriteert het anderen alleen maar. 

Hou met de ruitenwissers uw voorruit
schoon: de mist slaat daar langzamer-
hand op neer. Rij zo veel mogelijk
rechts, dan kunt u als er vóór u iets
misgaat een goed heenkomen zoeken
op de vluchtstrook of in de berm. 
Als u bij een botsing betrokken raakt
zet dan uw alarmknipperlichten aan
en maak dat u zo snel mogelijk uit uw
auto komt, naar de veilige berm, en
liefst vèr achter de vangrail.

VERKEERSINFORMATIE 
EN WEERBERICHT
Luister en kijk om verrassingen te
voorkomen zeker in dit jaargetij voor
u op pad gaat zoveel mogelijk naar het
weerbericht en/of de verkeersinfor-
matie (teletekst pagina 730).

Mist: vooral ernstige verkeersongevallen

PRIJSWINNAARS NA LOTING
CASTLE FAIR AANTAL KUIKENS
RADEN:
1e prijs Sandra Kuipers Enter
2e prijs Carol Meekel Beekbergen
3e prijs G. Reitsema Brummen, 

Joyce OttenVorden, 
Wim Gunnewijk Beltrum, 
Lianneke Bosma Vorden

UITSLAGEN GEZAMENLIJKE
JONGDIERENKEURING PEKLO
LOCHEM EN PKV VORDEN

Hoenders:
Hollands Hoen: Bart Tiessink 2xZG
Lakenvelder: E.H. Ruesink 2xZG,1xG
Vorwerkhoen: E.H. Ruesink 3xZG
Wyandotte: J. Rouwenhorst 1xF,3xZG

Dwerghoenders:
Vorwerk kriel: Sil Ruesink 2xZG,2xG,
Orpington kriel: B. van Dijke 2xZG, 4xG
Amrockkriel: J. Pardijs 1xF,4xG
Wyandottekriel: J. Rouwenhorst 1xZG,
2xG

Konijnen:
Vlaamse Reus: T.H. Janssen 1xF
Franse hangoor: D. Kuiper 1xZG 
Gele van Bourgondie: W. Boersma 3xF,
3xZG, 3xG
Wener: H.J. Nijenhuis 4xZG
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink
2xF, 1xZG
Alaska: H. Pardijs 1xZG, 2xG
Angora: Comb. 't Wolletje 1xF, 1xZG
Tan: L. Jansen 3xF
Hollander: T.H. Janssen 2xF, 5xZG,
1xG, K. Hietbrink 2xF, 2xZG, 1xG, A.J.
Everink 2xF, 4xZG, 2xG
Kleurdwerg: Nynke Woerts 2xZG, 1xG

P.K.V.
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Ze laggen naost mekare in ’t
nus, Gert en Gerrie, maor slao-
pen ho maor..! Veur de zo vulste
kear smit Gert zik op de andre
ziet. Vaste achter ziene Gerrie.
Net as twee leppels in de mes-
senlaa. Dat lig lekker en wasse
nog dertig... dan begonnen de
hormonen te warken... Maor
noo? Och ai al zo’n zetken opa
en oma bunt...? ’Iej slaopt neet ?’
vrug Gerrie...”
Gert terugge:”Och nee, het wil
neet. Ze denkt de leste tied dat
ze mien zo ‘n betjen biej het an-
tiek kunt zetten. Dat ik nargens
gin verstand mear van hebbe.”
Gerrie troostend:”Och Gert dat
heb ik mangs ok . Maor iej mot
maor denken, het kuuken wil al-
tied wiezer wezzen as de henne.
Wie bunt verstandiger en wie-
zer as onze jonge volk... Wie
hebt ervaring Wie bunt ons zelf
gebleven en nog biej mekare .
Wie bunt gelukkig met wat wie
hebt. Wie bunt opgegreuit zon-
der T.V.. Zonder balpennen en
radar en disco. Ai ne brille koch-
ten dan zat iej dat ding op ‘n
neuze en gin geknooi met con-
tactlenzen. .Gert instemmend
’’En hadde wie gin geld dan
kochte wie niks. Neet op afbeta-
ling en neet biej Termeulen
post. Wie hadden gin bank op
pin pas. Gin diepvries etten. En
gin plastic rommel in alle soor-

ten. Gin afwas machiene en gin
koffie zet apparaat en gin elec-
triese dekken in bedde .Wie
kroppen wa zo kot biej mekaar
..dat wie het neet kold kregen.
“Joa Gert, kump Gerrie; “ Biej
den dokter kreeg ik pillen , veur
piene in ‘n boek, maor neet ‘De
Pil’. Wie kregen kindre zonder
dat wie het secuur hadden uut-
gerekkend, op bestelling zoge-
zegt.. Wie trouwden en gingen
ton biej mekaar wonen. Older-
wets wat.. Ai ne relatie hadden
dan dachte wie an met mekaar
zaken doon… en neet dai d’r
met nao bedde gingen. De jongs
lepen neet met oorringe , gin
piercings in de navel of in de
neuze, gin Juppies en Hippies
gin BOM vrouwleu. 
Wie dachten echt dat wie d’r ne
man biej neudig hadden ai een
kind wollen kriegen.
Van LAT en Last relatie’s daor
wisten wie niks van. En ok gin
ruilharten en niern en kunst-
heupen en nieje kneene en
scholders.. En kump Gert:” Op
de weg was het nog mooi rustig.
Auto riejlessen veur minder as
een tientjen per uur. Een ijsjen
van een dubbeltjen. Gin pizza’s
of hamburgers of pattat in een
tuutjen.. Ai al ne sigarette kon-
nen roken dan was iej een grote
jonge en heurn iej d’r pas echt
biej. De kleure rose heurn nog

biej baby’s en neet biej Homo’s ,
ja wiej wisten al wel dat er twee
soorten mensen waren ..maor
nog neet wat Homo’s waarn. De
olden vertelden ons wal dat wie
‘oppassen’ mosten met het vrie-
jen . Wat zedaor met bedoel-
den? En iej konnen ne lapzwans
van ne kearl wellis op de maone
wensen.. maor ..dat ze d’r echt
zollen kommen…dat wisten
wiej nog neet.. En kevers dat
waarn insekten en gin volkswa-
gens. Gin faxen kopieer ma-
chiens en draadloze telefoon en
bio garde en booreilanden..wie
had daor ton nog van geheurt..’’
.Och Gert mien jong, maak oew
neet kriebelig, wie hadden min-
der te kiezen en wie mochten
een hoop dinge neet. Maor soms
is wai neet meugt.. nog vulle
mooier.. Wat was’t vriejen
mangs spannend . Bunt ze dan
no vulle gelukkiger? Eigenwies
waare wie ook Wie dachten ton
, dat onze olden nargens gin ver-
stand van hadden..Met de eigen
leaftiedgenoten was’t vulle bet-
ter praoten..Nouw dan .. wat ma-
ke wie beiden ons dan no.. drok
. Wie bunt van veur den oorlog. 
De koo is , in ons geval, neet ver-
getten datte zelf kalf hef ge-
west.’’

De Baron van Bronckhorst

De belangstelling was overweldigend.
350 mantelzorgers en vrijwilligers,
verdeeld over twee boten, namen deel
aan de tocht. Een goochelaar, een des-
kundige van het IVN, een djembé

groep, een aantal artiesten en een uit-
gebreid hapjesbuffet  waren onder-
deel van het programma. 
Samen met het prachtige weer bezorg-
den zij de aanwezigen een onvergete-

lijke middag. De VIT Oost-Gelderland
is de koepelorganisaties voor vrijwilli-
ge thuiszorgorganisaties, en onder-
steunt mantelzorgers met haar regio-
nale en lokale Steunpunten Mantel-
Zorg. 

De verwendag voor mantelzorgers is
een jaarlijks terugkerende activiteit.

Boottocht met 350 mantelzorgers
en vrijwilligers

Donderdag 14 september hield de VIT Oost-Gelderland een 'verwendag'
voor mantelzorgers en vrijwilligers. Deze keer in de vorm van een boot-
tochtje op de IJssel van Zutphen naar Deventer en weer terug.

SOCII
Sociï - Zutphania een wedstrijd waar
de gasten vanaf het begin het betere
van het spel hadden. Toch was het So-
ciï die in het begin de beste kansen
kreeg via Robert  Kornegoor en Jos Pe-
ters. Het balletje wilde er niet in en
dan krijg je vaak als je zelf niet scoort
zeker met bij de gasten een hele slim-
me Ruben Klaver in de ploeg de bal
om de oren. Na 10 min werd het na
een mooie aanval 0-1 en gelijk daarop
viel  aanvoerder Nick Arends uit met
een vervelende blessure en werd ver-
vangen door Hans Vlemingh. Voor
trainer Jan Steffens kopzorgen die ook
al Dub Besseling, Henri Eggink en al
weken Roland Wolbrink mist. Net
voor de rust ging de 0-4 erin een prach-
tige actie met een geweldig onhoud-
baar schot  Na de pauze de grote vraag
hoe groot zou gezien het klasse ver-
schil de uitslag worden. Gelukkig
stond voor Sociï een uitstekend doel-
man Dennis Spiegelberg  in het doel
die met zeer fraaie reddingen menig
doelpunt voorkwam. De uitslag werd
0-6 en voor de thuisclub is te hopen
dat de blessures meevallen zodat de
trainer weer een keuze uit een iets bre-
dere selectie kan maken.

Verdere uitslagen
Sociï 3 - Ulftse Boys: 3-2 
Brummen 5 - Sociï 4: 4-1
Eerbeekse Boijs 6 - Sociï 5: 3-1

Programma 24 september
Groessen - Sociï; Vorden 3  - Sociï 2; So-
ciï 4 - Brummen3; Sociï 5 - De Hoven 5

Vo e t b a l

Op zondag 24 september organiseert
Ponyclub Hengelo het jaarlijkse hip-
pisch concours voor pony’s in de
klasse B-L-M-Z. Het concours wordt
gehouden aan de Zelhemseweg op
het terrein de Hietmaat. Er zijn dres-
suur en springwedstrijden. De eerste

ruiters en amazones zullen starten
om 9.00 uur en het programma
duurt tot 16.30 uur. Het evenement
wordt gedragen door vele vrijwilli-
gers. Alleen daardoor kan het elk
jaar weer opnieuw georganiseerd
worden.

Hippisch concours
Ponyclub Hengelo

VAMC DE GRAAFSCHAPRIJDERS
KAMPIOEN ORIËNTATIERITTEN
Op zaterdag 16 september vonden in
Ureterp (Friesland) de landelijke kam-
pioenschappen oriënteringsritten
voor teams plaats. Bij deze door de
KNMV georganiseerde ritten, over 2
trajecten van totaal 125 km, werd het
team van VAMC de Graafschaprijders

uit Vorden kampioen in de hoogste
klasse.
Bij de individuele equipes ging de
winst naar L.J. Altena / B. Kolkman, ter-
wijl de Vordense equipe B. Regelink / E.
Kleinreesink een verdienstelijke 2e
plaats behaalde. De 3e prijs ging ook
naar een Vordense equipe H. Cortum-
me / A. Woudstra.

W i e l r e n n e n



Ruimte voor kwaliteit
De centrale praktijk in Vorden geeft de dierenartsen straks alle ruimte voor kwalitatief 

hoogwaardige dienstverlening. Zo zijn er moderne behandel- en operatieruimtes en

ruime mogelijkheden voor opname van uw huisdier voor en na een operatie. In de

modern opgezette apotheek zijn de meeste medicijnen op voorraad verkrijgbaar.

Op de tweede verdieping zijn er speciale ruimtes gereserveerd voor lezingen en

studiebijeenkomsten. Kortom: alle ruimte voor kwaliteit!

Altijd bereikbaar en ruime openingstijden

De nieuwe praktijk kent ruime openingstijden en voor spoedgevallen zijn we altijd bereikbaar.

Voor alle diersoorten is er straks een speciaal telefoonnummer. U krijgt, als u het nummer van

een bepaalde diersoort intoetst, meteen een deskundige assistente of dierenarts aan de telefoon.

Prima geregeld dus!

Vestigingen
De Graafschap Dierenartsen
Het Hoge 9,Vorden
Kampstraat 2, Hengelo
Wildenborchseweg 33, Ruurlo
J. F. Oltmansstraat 3a, Steenderen
Marga Klompélaan 126, Zutphen
Spittaalstraat 52, Zutphen 
Telefoon: 0575- 55 12 77
www.degraafschapdierenartsen.nl

Volg de nieuwbouw op
www.degraafschapdierenartsen.nl

Bouw in beeld

Bouwproces onder controle met 
Bouwmanagement Bossenbroek
Bouwmanagement Bossenbroek heeft 

een centrale rol in het bouwproces van de 

centrale praktijk in Vorden. Het Hengelose 

bedrijf begeleidt namens De Graafschap 

Dierenartsen het hele bouwproces.

Een belangrijke taak, zeker gezien het feit 

dat er veel partijen bij de bouw betrokken 

zijn. Bouwmanagement Bossenbroek is

verantwoordelijk voor de afstemming,

planning en coördinatie. Het bedrijf houdt 

échter vooral in de gaten of de bouw

volgens de contractuele afspraken verloopt.

“De Graafschap Dierenartsen heeft bewust een 

groot aantal partijen bij de bouw betrokken.

Er zijn verschillende aannemers en andere 

(bouw)bedrijven ingeschakeld. Met deze werk-

wijze houden we de kosten goed in de hand.

De noodzakelijke coördinatie, kostenbewaking 

en kwaliteit is hierdoor wel een eerste prioriteit,

maar dit is één van de specialiteiten van

Bouwmanagement Bossenbroek. De Graafschap 

Dierenartsen weet nu op ieder moment hoe de 

bouw er voor staat en waar zij financieel gezien 

aan toe is’, zegt directeur Willem Bossenbroek.

Naast de beheersing van het bouwproces heeft 

Bouwmanagent Bossenbroek ook een belangrijke 

rol gespeeld in het maken van een ontwerp voor 

de technische installatie in het gebouw.

Samen met Installect Advies BV te Baak maakten 

zij het ontwerp voor een bijzonder systeem.

In de zomer wordt energieoverschot opgeslagen 

in de grond, zodat die in de winter weer gebruikt 

kan worden. Op deze manier is er sprake van 

een milieuvriendelijk, duurzaam en energiezuinig 

systeem voor verwarming, koeling en verlichting.

Technieken als opslag van energie, warmte-

pompen, waterterugwinning, ventilatie en rege-

ling verlichting maken dit mogelijk. Het gebouw 

kan zelfs functioneren zonder de normale 

gasaansluiting!

Bouwmanagement Bossenbroek ís er ook voor 

u! Heeft u behoefte is aan een partij die in staat 

is het bouwproces goed te managen en de

kosten in de hand te houden? Kijk dan op

www.bmbossenbroek.nl.

Sterk werk onder één dak! 



De revue met als titel ‘Grote Schoon-
maak’ ( een vrije bewerking van het
sprookje Assepoester) zal op vrijdag 17
en donderdag 18 november in het
dorpscentrum in Vorden worden op-
gevoerd. De revue is geschreven door
hetzelfde team dat ook vorig jaar ver-
antwoordelijk was voor de toen ge-
speelde revue ‘Stof tot nadenken’.
Nout Nijenhuis, Frank en Nicole ten
Damme, Cordrick van der Meulen en
Rik Vaartjes zaten na een aantal brain-
storm- sessies al vrij snel op dezelfde
golflengte. Nout Nijenhuis: ‘ We wis-
ten inderdaad heel gauw welke rich-
ting we zouden inslaan: een sprookje
op moderne leest geschoeid’. 

Nicole ten Damme: ‘ We hebben eerst
een aantal sprookjesboeken gelezen
en toen gezamenlijk gekozen voor het
sprookje over Assepoester, met als titel
‘Grote schoonmaak’. Een sprookje
waarin de hedendaagse problematiek
is verwerkt en waarover wij eigenlijk
in dit stadium niets willen vertellen,
dat willen we graag als verrassing hou-

den’, zo zegt ze. Geert Heuvelink, lid
van de revuecommissie is ervan over-
tuigd dat de revue bij het publiek in
de smaak zal vallen. Zegt hij: ‘ We heb-
ben een nieuwe muziekband met erg
veel kwaliteit. In feite is de gehele re-
vue nog wat professioneler van opzet
dan vorig jaar. De schrijvers, inmid-
dels al heel wat ervaring rijker, zijn
erin geslaagd om er een vlot lopend
‘verhaal’ van te maken. Als revuecom-
missie zorgen wij ervoor dat alle pop-
petjes op de juist plaats komen te
staan’, aldus Geert Heuvelink.

‘Grote Schoonmaak’ staat onder regie
van Erik Klein Haneveld, die tevens de
toneelgroep onder zijn hoede heeft.
De dansgroep staat onder leiding van
Loes Balk en Miranda de Niet. De zang-
groep staat onder leiding van Gerrit
Borgman, die tevens de algehele lei-
ding van de revue in handen heeft. In-
tussen is een groep enthousiaste jon-
geren al druk bezig om onder leiding
van Ronald Heijink decors te bouwen.
De kleding wordt door de revuemede-
werkers zelf vervaardigd. De repetities
vinden op de woensdagavond in het
dorpscentrum te Vorden plaats. Mo-
menteel éénmaal per week, in de laat-
ste fase van de voorbereiding twee
keer in de week.

Assepoester centraal

Revue Jong Gelre
Mede gestimuleerd door het succes
van de afgelopen jaren, zal de afde-
ling Vorden/ Warnsveld van Jong
Gelre ook dit jaar weer een revue
op de planken zetten.

Harry Hendertink, directeur school
Het Hoge: ‘ Een zeer leerzaam project
dat uitermate succesvol is verlopen.
Dit voorjaar, tijdens de afsluiting van
het project, hebben de scholen de in-
tentie uitgesproken om er nog een
driejarig uitwisselingsproject aan vast
te knopen.

Op ons verzoek om daar nog enkele
scholen bij te betrekken, is wat betreft
de subsidies, door het Agentschap Eu-
ropees Platform, positief gereageerd.
Dat houdt in dat de komende jaren
ook een school uit Oslo en een school
uit Rome zullen meedoen’, zo zegt
Hendertink. Komend weekend start in
Vorden de eerste uitwisseling van deze
nieuwe cyclus. Dit keer zal het project
in het teken staan van ‘ kunst in sa-
menwerking met techniek’, oftewel in
het Engels ‘ Understanding through
the Arts’. Het thema in Vorden zal
‘schilderkunst’ zijn. In de loop van za-
terdagmorgen 23 september zullen 16
leerkrachten en 8 leerlingen van ge-

noemde scholen de gasten zijn van
school het Hoge. De leerkrachten zul-
len in de Wildenborcherhof verblij-
ven, terwijl de leerlingen bij gastgezin-
nen zullen worden ondergebracht.

Zaterdagmiddag wordt in het kader
van ‘400 jaar Rembrandt’ een bezoek
aan Amsterdam gebracht. Zondag 24
september is er voor de leerkrachten
een verrassingsprogramma samenge-
steld, sport gecombineerd met cultu-
rele elementen. De scholieren verblij-
ven die dag bij de gastgezinnen, waar-
bij wel Vorden en een stukje Achter-
hoek ‘verkend’ zal worden. Maandag
25 september staat geheel in het teken
van de schilderkunst. De kinderen
gaan zelf schilderen, school het Hoge
krijgt een kunstschilder op bezoek.
Ook zullen in de Rabobank de schilde-
rijen bekeken worden die leerlingen
van groep 7 van de Vordense basis-
scholen vorige week op landgoed
Hackfort hebben gemaakt.

Harry Hendertink zal deze dag aan de
buitenlandse leerkrachten uitleg ge-
ven hoe het onderwijssysteem in Ne-
derland functioneert. Ook zullen de
leerkrachten net als de buitenlandse
leerlingen enkele lessen op school Het
Hoge gaan volgen. Dinsdag 26 septem-
ber zullen alle leerkrachten samen de
voortgang van het nieuwe driejarig
project bespreken. Op de dag van de
terugreis, woensdag 27 september, zal
in Amsterdam het Anne Frank- huis
worden bezocht.

Het Hoge gastheer 
uitwisselingsproject
De afgelopen drie jaren hebben
een viertal scholen, te weten school
Het Hoge uit Vorden, Evesham ( En-
geland), Steinheid ( Duitsland) en
Szeghalom ( Hongarije ) een uitwis-
selingsprogramma uitgevoerd. In
het kader van het thema ‘ Together
for better Envirement in Europe’,
kwamen de scholen beurtelings bij
elkaar op bezoek, ten einde wat
van elkaar te leren en om wat van
elkaar’s culturen op te snuiven.

De afgelopen weken is een commissie
druk in de weer geweest met het inza-
melen van allerlei kleding en veelal
overtollig speelgoed. De organisatie
was met de opbrengst, circa duizend

euro, uitermate tevreden. Het geld zal
worden aangewend om voor de peu-
ters van de peuterspeelzaal bepaalde
dingen aan te schaffen c.q. activiteiten
te ontwikkelen. De Stichting Kranen-
burgs Belang verleende een belangrij-
ke bijdrage aan het slagen van de
beurs. Op het speelterrein naast de
school werden voor de kinderen diver-
se spelletjes georganiseerd zoals bij-
voorbeeld zaklopen, ringgooien e.d.
Mede door het prachtige weer, genoot
de jeugd volop.

Gezellige beurs Kraankuikentje
leverde duizend euro op
Het was vrijdagavond gezellig druk
in de school ‘De Kraanvogel’ in het
buurtschap Kranenburg. Daar
werd die avond ten bate van de peu-
terspeelzaal ‘Het Kraankuikentje’
een kleding- en speelgoedbeurs ge-
houden.

Duidelijk wordt zo wel dat het duo Ju-
weel, bestaande uit Juliette Dumore
en Wendy Addink, momenteel flink
aan de weg timmert en een leuke
agenda bezitten.
Trots zijn ze op het feit dat ze aanko-
mende zaterdag in een uitverkocht
Amphion theater te Doetinchem, een
optreden van 20 minuten mogen ver-
tolken in het kader van de finale van
het Open Podium. Tijdens de voorron-
de werden ze betiteld met "de mooiste
stemmen van de avond" en ook deze
keer gaan ze ervoor om het publiek
een zo fijn mogelijk optreden te bezor-

gen. Dat daar mogelijk ook nog meer-
dere prijzen aan verbonden kunnen
zitten van een vakjury, een persjury
en een publieksjury vindt het tweetal
een bijzaak. "Staan op zo'n groot podi-
um voor een volle zaal is toch fantas-
tisch om mee te maken!".
Jammer voor degene die graag had-
den willen komen kijken aankomen-
de zaterdag, de zaal is inmiddels uit-
verkocht. Toch treedt het duo met het-
zelfde programma, ondersteund door
het subtiele drumwerk van gastdrum-
mer Johny Addink, dit najaar ook nog
op in de theaters in onder meer Silvol-
de en 's Heerenberg. Hiervoor zijn nog
kaarten te verkrijgen. Zie de website
www.juweelmuziek.nl.
Voor degene die ze niet alleen live wil-
len zien of  voor degene die van mooie
luisterliedjes houdt met veel eigen
werk, komt binnenkort de debuutCD
van de dames uit. Over enkele weken
zal deze schijf te verkrijgen zijn met
wel 13 nummers.
Een CD-presentatie  willen ze hier aan
verbinden. Of deze presentatie in Vor-
den (woonplaats Wendy), in Gorssel
(woonplaats Juliette) of misschien wel
in beide dorpen zal plaatsvinden staat
nu nog niet geheel vast, maar daar
wordt aan gewerkt!

Duo Juweel timmert aan de weg
Twee weken geleden traden ze nog
op tijdens de opening van de nieu-
we bibliotheek in Gorssel. Vorig
weekend stond geheel in het teken
van de CD-opnames, aankomende
week staan ze in de grote zaal van
het Amphion theater in Doetin-
chem omdat ze de finale van het
Open Podium bereikt hebben.  En
een week later al start de Achter-
hoekse tour langs enkele theaters
in het kader van die finaleplaats.
Tussendoor moet nog een CD-pre-
sentatie worden gepland, waar en
wanneer wordt nu nog driftig over
vergaderd!

Want dat was de insteek van deze 14e
en laatste etappe, wie zou uiteindelijk
de cup met de grote oren mee naar
huis mogen nemen. Sjoerd Huisman,
ploeggenoot van Mombarg voerde het
klassement aan met 8,2 punt voor-
sprong op Roy Boeve uit Kampen ( Ha-
bovo- team). Dus dat beloofde op voor-
hand een strijd te worden op het
scherpst van de snede, temeer wan-
neer men bedenkt dat er per etappe
voor de winnaar 30, 1 punten zijn te
verdienen, voor de nummer twee 25
punten, voor nummer drie 21 punten
etc. Wanneer Boeve dus de laatste
etappe zou winnen moest Huisman
sowieso twee worden, anders zou Boe-
ve het eindklassement winnend af-
sluiten.

Voor de Kampenaar Boeve restte dus
niets anders dan de aanval te kiezen,
dat deed hij ook veelvuldig met Sjoerd
Huisman als een waakhond bij zich.
Toch gelukte het Boeve om te ontsnap-
pen en nam hij op gegeven moment
zelfs 12 seconden voorsprong. Arjan
Mombarg, de laatste weken in top-
vorm ( drie overwinningen en een
tweede plaats! ) deed toen waarvoor
hij deze wedstrijd was ‘ingehuurd’ na-
melijk ploegmaat Sjoerd Huisman
helpen. De Vordenaar spurtte naar de
kop van het peloton, schroefde ‘even’
het tempo op en pats, een ronde later
was Roy Boeve weer terug gehaald.
Mombarg bleef vervolgens de controle
houden. Toen hij op gegeven moment
zag dat Jan van Loon was weggespron-

gen en niet meer was te achterhalen (
dus gingen de 30,1 punten naar van
Loon!) resteerde een groep van acht
man, waaronder Boeve en Huisman.
Arjan Mombarg: ‘ Toen ik dat zag was
ik er voor de volle honderd procent
van overtuigd dat het niet meer mis
kon gaan en kon ik lekker rustig de
wedstrijd ‘free- wheelend’ uit rijden’.
Uiteindelijk won Sjoerd Huisman ook
nog de sprint van het achtervolgend
groepje en bouwde hij in de laatste
meters de voorsprong op Roy Boeve (
die als vijfde eindigde) nog verder uit.

Huisman na afloop: ‘ Dat ik uiteinde-
lijk deze Univé World on Wheels com-
petitie heb gewonnen, heb ik mede
aan Arjan Mombarg te danken. Ook
vandaag reed hij weer op de juiste mo-
menten de gaten dicht’, aldus de man
uit Andijk. En wat zei de teleurgestel-
de Roy Bove na afloop: ‘ Sjoerd Huis-
man rijdt natuurlijk goed, maar hij
heeft mazzel dat hij een ploeggenoot
als Mombarg heeft’. Hans van de
Weetering uit Noordeinde, enkele ja-
ren geleden nog ploeggenoot van Ar-
jan: ‘ Die Mombarg is al 34 jaar en vol-
gens mij gaat hij ieder jaar nog harder
rijden’. De Vordense veehouder heeft
inderdaad een schitterend seizoen
achter de rug: drie overwinningen en
nog enkele andere podium plaatsen.
Uiteindelijk tweede in het eindklasse-
ment om de ‘Holland Inline Cup’ ( de
marathoncompetitie) en uiteindelijk
tiende in de Univé World on Wheels
competitie.

Zaterdagavond bij thuiskomst heeft
Arjan Mombarg de skeelers in het vet
gezet en de schaatsen te voorschijn ge-
haald, want zondagmorgen na het
melken van de koeien, de auto in. Sa-
men met de ploegmaats Arjan Smit,
Sjoerd Huisman en Erik Hulzebosch
naar Berlijn voor een week schaatstrai-
ningskamp. 

‘Ik heb tegen Erik Hulzebosch (captain
van het Nefit team, red) gezegd, Erik je
kunt doen en zeggen wat je wilt maar
reken er wel op dat ik zaterdagavond
op het Lindese feest wil zijn’, aldus Ar-
jan lachend.

Met dank aan Arjan Mombarg

Sjoerd Huisman wint 
'World on Wheels Cup'
Hoezo overtuigt van eigen kun-
nen? Zaterdagavond tijdens de slot
etappe van de Univé World on
Wheels competitie, welke in Olde-
broek werd gehouden ( de baker-
mat van de skeelersport en waar de
legendarische Dries van Wijhe het
skeeleren ooit op de Nederlandse
kaart zette) was nog ongeveer tien
minuten te rijden toen Arjan Mom-
barg enkele plaatsgenoten langs
het circuit zag staan. Breed grijn-
zend, met de duim omhoog, kwam
hij langs, hij had het al geconsta-
teerd de buit voor Nefit was bin-
nen!

VV VORDEN

UITSLAGEN
Zaterdag 16 september
MvR D1 - Vorden D2: 3-0
Silvolde 2 - Vorden 2: 3-2
Vorden B1 - Doetinchem B1: 2-2
Schalkhaar B3 - Vorden B2D: 6-1
Vorden C1 - Eefde SP C1: 3-0
Warnsveldse Boys C4 - Vorden C3D: 10-
0

Zondag 10 september
MEC 1 - Vorden 1: 2-0
AZC 3 - Vorden 3: 0-3
Vorden 4 - Pax 5: 1-3

Programma zaterdag 23 septem-
ber
Vorden A1 - Ruurlo A1 15.00
FC Eibergen B1 - Vorden B1 14.30
Vorden B2D - Sallandia B1 13.00
Warnsveldse Boys C1 - Vorden C1
17.00
Vorden C2 - Witkampers C2 13.00
Vorden C3D - Be Quick Z. C2 15.00
Keijenburg. Boys D1 - Vorden D1
09.30
AZC D2 - Vorden D2 12.30
Vorden D3 - Warnsveldse Boys D4
11.00
VVG '25 E1 - Vorden E1 11.00
Vorden E2 - Warnsveldse Boys E2
11.00
Ratti E1 - Vorden E3 11.00
Vorden E4 - VIOD E6 11.00
FC Zutphen E6 - Vorden E5 09.45
Be Quick Z. F1 - Vorden F1 10.00
Vorden F2 - VVG '25 F2 09.00
RKPSC F4 - Vorden F3 08.30
Vorden F4 - DVV F10 09.00

Zondag 24 september
Vorden 1 -  Bon Boys 1 14.00
Vorden 2 - DVC '26 4 10.00
Vorden 3 - Socii 2 10.00
AZC 5 - Vorden 4 09.30
Keijenburgse Boys 5 - Vorden 5 09.30

Vo e t b a l

BERKELDUIKERS WEER TE
WATER
Het nieuwe seizoen van zwemvereni-
ging de Berkelduikers is weer begon-
nen.
In de vakantieperiode konden de se-
lectieleden hun conditie op pijl hou-
den door op de zaterdag ochtend te
trainen in het openlucht zwembad
van Laren.
In de afgelopen weken hebben de
zwemmers van de Berkelduikers al en-
kele malen stevig getraind. Zo werd
een heus trainingskamp (traditie) ge-
organiseerd, waar aan conditie, tech-
niek en teamspirit werd gewerkt.
De eerste training werd afgesloten
met een gezamenlijk ontbijt. Onder
het nuttigen van een lekker vers
broodje, van bakkerij ten Broeke uit
Lochem, en vele lekkernij werd uitleg
gegeven over de verschillende wed-
strijden en organisatie daar bij beho-
rend.
De eerste wedstrijd van dit zwemsei-
zoen, afgelopen zaterdag te Lichten-
voorde, was dan ook direct succesvol
voor (tijdelijk ?) coach Lyke en zwem-
mers, er werden enorme pr's gezwom-
men. Ook de nieuwe lichting heeft het
uitstekend gedaan.

Resultaten 16 september Lichten-
voorde:
Thomas Luchies, 50 mtr Vrije Slag, 1e.
Marlieke Scholten, 50 mtr Vrije Slag,
1e. Frank Haytink, 50 mtr Rugslag, 1e.
Niels Tjoonk, 100 mtr Rugslag, 1e. Mi-
lou Tjoonk, 00 mtr Schoolslag, 1e. Me-
rel Wilgenhof, 100 mtr Vlinderslag,
1e. Niels Tjoonk, 100 mtr Vrije Slag, 1e.
Niels Tjoonk, 200 mtr Wisselslag, 1e.
Justin Boers, 50 mtr Vrije Slag, 2e. Ju-
dith Wentink, 50 mtr Vrije Slag, 2e.
Thomas Luchies,50 mtr Rugslag, 2e.
Luuk Nijland, 100 mtr Rugslag, 2e.
Daan Nijland, 100 mtr Vlinderslag, 2e.
Luuk Nijland, 200 mtr Wisselslag, 2e.
Frank Haytink, 50 mtr Vrije Slag, 3e.
Justin Boers, 50 mtr Rugslag, 3e. Daan
Nijland, 100 mtr Schoolslag, 3e.

Wa t e r p o l o

Als afsluiter van deze middag was er
een ballonwedstrijd. Voor de ballon-
nen die verst weg gekomen waren had
de STEVO een aantal prijzen beschik-
baar gesteld. Afgelopen zaterdag kre-
gen de prijswinnaars hun prijs. Uit-

slag: Lisanne Westerneng 181 km,
Hans Westerneng 181 km, Lian Brum-
melman, Pim Bergenhenegouwen 123
km. Voor Tamar van Tongeren uit Wes-
tervoort had de vinder een tegoedbon
van een plaatselijk kinderpark meege-
stuurd. 
Gezien de blije reacties zal er ook vol-
gend jaar weer een ballonnenwed-
strijd zijn tijdens de kindermiddag tij-
dens de kindermiddag.

Prijsuitreiking 
ballonnenwedstrijd Stevo
Afgelopen midzomerfeest organi-
seerde de Stichting Evenementen
Vorden wederom een kindermid-
dag.

Weekblad Contact blijft betaalbaar
voor de kleine adverteerder.

Daarom komen wij met verschillende edities 
in de gemeente Bronckhorst.



GROLSCH CITY RUN ARCHERY
DUTCH OPEN OP 23 SEPTEMBER
IN LICHTENVOORDE
Naast de topsportevenementen als de
WK's en EK's Motogrand Prix en de Eu-
ropese topwedstrijden van Plantina
Longa heeft Lichtenvoorde er weer een
klasse sportevenement bij: de Run Arc-
hery Dutch Open. Doorgaans een
cross-country hardloopwedstrijd met
een grote boogschiethindernis. Het
deelnemersveld bestaat grotendeels
uit Russen, Hongaren en Nederlan-
ders. De inschrijving is nog in volle
gang en de verwachting is dat meerde-
re topschutters uit verschillende lan-
den zich zullen aanmelden. De
Grolsch City Run Archery Dutch Open
vormt het hoogtepunt voor de viering
van het 25 jarige bestaan van de afde-
ling boogsschutters van Schuttersgil-
de St. Switbertus.

"Handboogschutters van St. Switber-
tus zullen er jammer genoeg niet aan
mee doen", zegt Frank Adema, tourna-
ment director. "We hebben ze allen no-
dig om dit grote evenement in Lich-
tenvoorde mogelijk te maken." De run-
archery door de winkelstraten in Lich-
tenvoorde is een zomerse variant op
de Olympische sport, de biathlon op
skiën. Er dient viermaal een ronde van
700 meter rennend te worden afge-
legd, waarbij op Markt op een doel
met pijlen moet worden geschoten.
Dit gebeurt driemaal drie keer. De

laatste ronde in een run. Wordt een
doel gemist dan betekent dit tijdver-
lies. Er moet dan een extra strafronde
worden gelopen voor de runners weer
op het eigenlijke parcours verder mo-
gen gaan. Dit gebeurt in de Rapen-
burgsestraat vanaf de Koppelpaarden
tot aan de kerk en weer terug. "Het
kan dus voorkomen dat als je alles
mist bijna een kilometer extra aan de
broek krijgt", zegt Rudy Papo, promo-
tor en afgevaardigde van de Neder-
landse Handboogbond. "Dit gebeurde
enkele jaren geleden nog toen de run-
archery nog in de kinderschoenen
stond. Tegenwoordig moet je beide
goed beheersen wil je hoog scoren. De
echte topschut mist niets en een ge-
weldige runner is bij voorbaat al inge-
haald, en omgekeerd." Voor de run-arc-
hery hebben zich al ruim twintig top-
schutters uit Europa aangemeld. De
verwachting is dat er vijfendertig hun
pijlen zullen afschieten in Lichten-
voorde. Volgens de organisatie is het
aantrekken van de 'groten' alleen mo-
gelijk door de medewerking van veel
sponsoren en een behoorlijke prijzen-
geldpot. De handboogsport wordt
door 9500 sporters in Nederland beoe-
fend. Er zijn 250 verenigingen.     
Het parcours van de run-archery in
Lichtenvoorde is uniek in Europa. Het
gaat dwars door het centrum en zelfs
door het café en over het terras van
Manus van Ooijen. Op de Markt staan
aan de zijde waar momenteel nieuwe

winkels worden gebouwd de doelen
opgesteld.  Vanaf de zijde van 'Markt 5'
tot aan 'Markant' wordt er op 20 meter
geschoten op doelen met een doorsne-
de van 20 centimeter. Deze klappen
vervolgens om als de pijlen erin gaan.
"Tot voor kort werd dit voor onmoge-
lijk gehouden om een dergelijke wed-
strijd op een veilige wijze binnen de
dichtbevolkte bebouwde kom van een
Europees land te organiseren. Lichten-
voorde laat dat zien op de zaterdag. De
winkels zijn bovendien ook gewoon
geopend", vertelt Pascal Koolhof, me-
de-organisator. Achter de doelen komt
een hoog net te hangen die missers op-
vangt. Langs de marktzijden wordt
een degelijke afzetting geplaatst die
vijf meter extra naar achteren zal
staan ten opzichte van de gestelde vei-
ligheidsnormen en -eisen.  Vanaf ach-
ter de hekken is de wedstrijd goed te
volgen. "De handboogsport is allang
geen statische sport meer. Het publiek
ziet direct wat er gebeurt als de doelen
omklappen of niet. De combinatie van
een parcours rennen en boogschieten
maakt het evenement van de Grolsch
City Run Archery Dutch Open aan-
trekkelijk om naar te kijken."

Het ligt in de bedoeling dat om het
jaar de Dutch Open in Lichtenvoorde
wordt georganiseerd. Volgend jaar zal
het grote evenement in Apeldoorn
plaatsvinden.

Handboogschutters St. Switbertus vieren 25-jarig bestaan

Topschutters uit Europa klaar voor
Run Archery door de straten

Doelgericht adverteren?
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Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl
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Minimaal 6 maanden garantie • Controle volgens het Peugeot KeurmerK • APK gekeurd • Gegarandeerde kilometerstand • Voldoet aan
de Peugeot Kwaliteitsnorm • 14 dagen of 1.000 km omruilgarantie • 24-uurs mobiliteitsgarantie • Landelijk servicenetwerk • Gebruik van
originele onderdelen • Uitstekende mogelijkheden voor gespreide betaling •

K i j k  o o k  o p : w w w. r i d d e r h o f . p e u g e o t . n l

Peugeot 107 XS I.0 12V

3.500 km. 3-drs. geel 03-06

Peugeot 206 1.6-16V CC

23.300 km. 3-drs. grijs met. 08-03

Peugeot 206 SW 1.4 X-line  

57.000 km. 5-drs. blauw met. 06-02

Peugeot 206 SW 1.4 X-line

26.000 km. 5-drs. blauw met. 03-03

Peugeot 206 XT 1.4 automaat

52.000 km. 3-drs. rood met. 03-00

€€ 10.750,-

€€ 17.250,-

€€ 11.450,-

€€ 11.950,-

€€ 8.950,-

Opel Astra 1.6 NJOY aut. Airco

32.000 km. 5-drs. blauw met. 04-03    €€ 14.950,-

Peugeot 607 2.2-16V Pack automaat

128.000 km. 5-drs. blauw met. 03-01  €€ 16.950 ,-

Peugeot 106 1.1 Sport

44.147 km. 3-drs. zilver met. 08-00 €€ 7.450,-

Peugeot 206 1.4 POP ART

6.000 km. 3-drs. blauw met. 01-05 €€ 11.950,-

Peugeot 306 2.0 CABRIOLET

102.000 km. 2-drs. groen met. 07-96 €€ 8.250,-

Peugeot 307 SW 1.6-16V

64.000 km. 5-drs. grijs met. 01-03      €€ 17.950,-

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

AU TO B E D R I J F  R I D D E R H O F

Molenenk 2  7255 AX HENGELO Gld.

TEL. 0575 - 46 19 47 JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.

€€ 53.950,-

€€ 16.950,-

€€ 8.000,-

€€ 4.750,-

€€ 16.950,-

Fiat Ducato 2.8 TDI Flair 7100i

60.000 km. 2-drs. wit 07-97

Peugeot Boxer 330 MH 2.8 HDi

66.000 km. 5-drs. rood met. 05-02

Peugeot Partner 190C 2.0 HDi 90PK PACK

132.974 km. 5-drs. blauw met. 01-04

Mitsubishi Carisma 1.8 GDi L Hatchback

119.000 km. 4-drs. groen met. 12-98

Renault Megane 2.0 16V DYNAMIQUE LUXE

35.000 km. 3-drs. grijs met. 06-03 

Peugeot 207 XS 1.4 16V PREMIERE

1.500 km. 3-drs. zwart met. 06-06

Peugeot 306 XT 1.6 BREAK

150.000 km. 5-drs. wit met. 05-98

Peugeot 307 XS 1.6-16V

39.400 km. 5-drs. grijs met. 02-03

Peugeot 406 SL 1.8-16V

155.000 km. 5-drs. groen met. 01-96

Peugeot 407 SW XR 1.8 16V PACK

52.000 km. 5-drs. blauw met. 10-04 

€€ 19.750,-

€€ 6.950,-

€€ 15.950,-

€€ 4.450,-

€€ 24.750,-

*  Snoeien van bomen

* Rooien en vellen van bomen

* Plaatsen van stormankers

* (ver)planten van bomen 

* Park- en landschapsverzorging

* Boomtaxatie

* Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

* Europees gecertificeerd European Treeworker 

Gegarandeerde hoge kwaliteit van het boomverzorgingswerk ! 

*

* 

* 

* 

*

* 

* 

*

 Snoeien van bomen

Rooien en vellen van bomen

Plaatsen van stormankers

(ver)planten van bomen 

Park- en landschapsverzorging

Boomtaxatie

Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

Europees gecertificeerd European Treeworker 

Zutphen Emmerikseweg 83a / BAAK / telefoon 0575 – 44 1048 

  www.coditboomverzorging.nl

WEGENS VERHUIZING
UITVERKOOP MET KORTING TOT 60%

MATRASSEN - BOXSPRINGS - LEDIKANTEN - KASTEN - ACCESSOIRES - KUSSENS
HOESLAKENS - DEKBEDOVERTREKKEN - DEKBEDDEN - SPREIEN - COMFORTLEDIKANTEN

Eekstraat 2a, Doesburg. 
Tel. 0313 - 47 62 18 www.slaapspecialistdrempt.nl

OPENINGSTIJDEN:
Maandag 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag/Woensdag 9.00 tot 18.00 uur
Donderdag KOOPAVOND 9.00 tot 20.00 uur
Vrijdag KOOPAVOND 9.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

2KOOPAVONDENPER WEEKOP DONDERDAGEN VRIJDAG

Wij verhuizen naar Rijksweg 20, 6996 AC Drempt

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-450511

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

NIEUW

VANAF 23 SEPTEMBER

SSSS pppp iiii eeee ssss eeee rrrr iiii jjjj     dddd eeee     LLLL eeee eeee uuuu wwww eeee nnnn dddd eeee eeee llll

Spiesenrestaurant voor de hele familie

Open zaterdag en zondag vanaf 17.00 uur

EEEE llll kkkk eeee     2222 eeee     gggg aaaa ssss tttt     eeee eeee tttt     gggg rrrr aaaa tttt iiii ssss     mmmm eeee eeee
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Actie is geldig tot en met 31 oktober 2006

�
Kom je om in de spullen? Loopt
je huishouden niet zoals je dat
zelf wilt? Is je thuis-administra-
tie een papierberg? En wil je
daar samen iets aan doen?
Bel of mail mij dan vrijblijvend!

„met frisse blik”
professional organizing

0575-553553 of 06.498.490.39
info@metfrisseblik.nl
www.metfrisseblik.nl

1866 2006

Volksfeest Linde bestaat dit jaar 140 jaar.

Gezamenlijk hebben wij een spetterende revue geschreven. 

Een revue met veel variatie, leuke sketches en nog veel meer. 

Kortom het beloofd een schitterende avond te worden voor jong en oud.

Komt allen op donderdagavond 21 september om 19.30 uur 

naar de grote feesttent nabij de Lindese Molen.

Entree € 4,--.

De Volks- en Kinderspelen vinden plaats op 

zaterdag 23 september, 
en niet zoals in Contact van 12-9 vermeld op 24 september.F A B R I E K S -

V E R K O O P
• DECORATIE GLAS
• KERAMIEK VAZEN
• BURO’S-BUROSTOELEN
• ROLDEURKASTEN
• DIV. RESTPOSTEN

HIVA ZELHEM
Industriepark 5a

0314-624316

Verkoop donderdags 
15.00 uur tot 21.00 uur
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TE HUUR IN VORDEN
Goed geïsoleerde bedrijfshal 

150 m2 met koelcel. 

Ook in delen te huur.

Inl. Ambachtsweg 1 te Vorden.

0575 - 55 37 75

Goed
gekeurd.

APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT: € 29,-.
EEN PEUGEOT BRENG JE NAAR PEUGEOT.

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

Schröder Mode
Ruurloseweg 1 • 7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32 • F 0575 46 42 75
www.schroder-mode.nl

MMMM oooo dddd eeee ssss hhhh oooo wwww     gggg eeee mmmm iiii ssss tttt ????
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SMANWIM BWIM B
I N S T A L L A T IT I E B E D R I J F

Wie neemt het stuur van deze installatiebus in zijn handen?

Binnenkort geniet een medewerker van ons van zijn welverdiende pensioen.
Hierdoor hebben wij plaats voor een 

Installatiemonteur
Ons energiek klantenbedrijf telt 10 monteurs en 2 aspirantmonteurs. 

Wij bieden u een boeiende baan met veel afwisseling, 
prettige werksfeer en uiteraard goede arbeidsvoorwaarden.

Het uitbreiden van uw vakkennis d.m.v. cursussen wordt door ons gestimuleerd.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Wim Bosman, 
per telefoon (0575) 55 26 27 of per e-mail wimbosman@technonet.nl

Enkweg 9, 7251 EV Vorden • Telefoon (0575) 55 26 27

N e f i t  h o u d t  N e d e r l a n d  w a r m

25 jaar geleden bracht het Nederlandse bedrijf Nefit als eerste ter wereld de succesvolle HR-

ketel op de markt. Inmiddels is Nefit al 25 jaar de meest verkochte HR-ketel van Nederland.

Van geen enkel ander merk worden zoveel HR-ketels verkocht. Dat vieren we met een actie

waarmee u gratis ‘Beste koop’ Nefi t HR-ketels kunt winnen. Iedereen die eigenaar is van een

cv-ketel van 12 jaar of ouder kan meedoen! Haal de actiefolder bij:

Nefi t  Jubi leum Act ie

Win een
gratis

HR-ketel!

Adv win een ketel FC.indd    1 27-07-2006    16:55:50

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy
Muizengatweg 9
7227 DN  Toldijk
Tel. 0575 - 452090
e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar



U raakt nooit

uitgekeken

met Varilux®

Zeefdruk cadeau! bij Varilux® brillenglazen

Varilux glazen geven u op elke kijkafstand de best mogelijke correctie. Dat is één
belangrijke reden waarom u nooit raakt uitgekeken met deze bijzondere multifocale
glazen die zijn te herkennen aan de lasergravering. Met geen enkel ander multifocaal
glas kunt u zó natuurlijk zien. Voorzien van de unieke Crizal Alizé coating zijn uw Varilux
glazen ook nog eens vet-, vuil- en waterafstotend. Bovendien krijgt u van ons, zolang
de voorraad strekt, tot en met uiterlijk 11 november 2006 bij aankoop van een bril
met de originele Varilux glazen een waardevolle, genummerde en gesigneerde zeef-
druk cadeau van een gerenommeerd kunstenaar. De oplage van de (32 verschillende!)
zeefdrukken is gelimiteerd: dus hoe sneller u uw bril kiest, hoe groter uw keuze.

Zutphenseweg 7

7251 DG Vorden

Tel. (0575) 55 15 05
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Vorden

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND

donderdag
21 september
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

38/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 21 t/m zaterdag 23 september 2006

Hollandse
broccoli
500 gram

0.69

PLUS
Witte bollen
Zak 10 stuks
NORMAAL 1.29

0.89

Melkan
Toetje met room
Chocola of vanille
5 bekers à 200 gram
ELDERS 1.80

1.00
5 bekers

Warsteiner
Pils*
Krat 24 flesjes à 30 cl.
ELDERS 11.99

7.99

Magere
hamlappen
Kilo  
ELDERS 7.98

4.98
kilo

Baden in rijkdom.
Spaar nu voor exclusief badtextiel.

Badlaken of 2 handdoeken voor 15 zegels en slechts  €1.99

Duc de 
Meynan*
Wit, rood 
of rosé
Fles 75 cl.
ELDERS 3.99

2.99

*Alcohol verkopen wij alleen 
aan personen vanaf 16 jaar.

PLUS
Roze garnalen
2 bakjes à 100 gram

2.50
2 bakjes

PLUS Kogelman - Ruurlo
Borculoseweg 1 
Openingstijden: 
Maandag - donderdag 8.00-20.00  
Vrijdag 8.00-21.00 
Zaterdag 8.00-20.00

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1 – 7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 453552

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97 – 7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00

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

Mister Steam is te huur bij:

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zèlf 

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister
Steam

Het

APPEL
SEIZOEN

begint weer op
vrijdag 22 september a.s.

Wij zijn er elke dag,
behalve dinsdags.

OOYMAN
Groenloseweg 37

Ruurlo
(0573) 49 12 61

Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten 

Jubileumkaarten

Keuze uit een 

grote collectie.

F A M I L I E
DRUKWERK

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86


