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Even terug naar de beginjaren zeven-
tig. Die laten zich binnen de gemeen-
schap het beste omschrijven als zeer
‘roerige’ jaren. Er gebeurde veel, heel
veel zelfs, hetgeen de raadsvergaderin-
gen tot vermakelijke bijeenkomsten
maakten. Flinke publieke belangstel-
ling en hoogst interessante debatten.
De gymzaal aan de Nieuwstad ging
verdwijnen. Er kwam een nieuwe
sporthal ’t Jebbink. Kasteel Vorden
werd het nieuwe gemeentehuis. En, zo

besloot de raad, dan voteren we geld
om het voormalige gemeentehuis om
te bouwen tot dorpscentrum, want er
heerste in Vorden een groeiende vraag
naar toneelaccommodatie en naar
ruimte voor jeugdwerk en verenigin-
gen. Dat met de verbouw kon worden
begonnen was mede te danken aan
een startkapitaal van 25.000 gulden
dat door de bevolking bijeen was ge-
bracht, alsmede aan de gemeentelijke
en provinciale subsidies.

De inmiddels opgerichte ‘Stichting
Dorpscentrum’ stond met open ar-
men klaar om iedereen onderdak te
bieden. En zo klinken er anno 2008, al
wandelend langs het dorpscentrum,
uit de vroegere raadszaal thans op re-
petitieavond van verenigingen, nog
steevast zang en muziek! ‘Het bestuur
van de Stichting Dorpscentrum wil
graag bereiken dat het dorpscentrum
een belangrijke sociale en culturele
functie binnen onze gemeenschap
gaat vervullen’, zo schreef wijlen J.F.
Geerken, destijds in een boekje dat ter
gelegenheid van de opening in 1978
werd uitgegeven. Ria Aartsen, de hui-
dige voorzitter van de Stichting Dorps-
centrum kijkt met voldoening op de
afgelopen jaren terug en zegt: ‘Het
dorpscentrum heeft zeer zeker aan de
verwachtingen voldaan. Muziekver-
enigingen, zangverenigingen, toneel-
verenigingen e.d. vinden hier weke-
lijks c.q. maandelijks onderdak.

Wel zijn in de loop der jaren diverse
verenigingen ter ziele gegaan. Als be-
stuur moet je daar alert op inspelen
en zo snel mogelijk trachten de ontsta-
ne ruimtes op te vullen. Dat zijn niet
altijd verenigingen of i.d. Om een
voorbeeld te geven, thans is hier ook
een ‘bloedprik post’ onder gebracht.
Richting toekomst zijn wij toch wel
wat bezorgd. 
Het gemeentebestuur is momenteel
bezig met een nieuw subsidiebeleid.
Wij weten niet wat dat voor het dorps-
centrum inhoudt. Daarnaast is er nog
het Centrumplan Vorden, waar ook
veel over wordt gesproken. Er zijn zelfs
geluiden dat de bibliotheek in het
dorpscentrum zal worden onderge-
bracht. Of dat allemaal door zal gaan
en op welke wijze, is op dit moment
nog volstrekt onduidelijk maar houdt
bij ons bestuur de gemoederen wel be-
zig.

Denk daarbij aan het onderhoud van
het gebouw e.d. Wij hebben natuurlijk
heel veel geluk met een beheerder als
John Bos die bovendien zeer handig is
en die over ‘technische handjes’ be-
schikt’, zo zegt Ria Aartsen. John Bos
hoort de loftuitingen met een glim-
lach aan en zegt: ‘Tja wat is handig,
laat ik het zo formuleren, wanneer ik
aan het ramen lappen ben en ik zie
dat de kozijnen ook wel ‘verfje’ kun-
nen gebruiken dan pak ik de verf-
kwast. Reparaties en dat soort dingen
mag ik ook graag doen’, zo zegt hij. 

John Bos is samen met echtgenote Hil-
lie vanaf het begin, dus al 30 jaren, de
beheerder van het dorpscentrum. Af-
komstig uit het hoge noorden (provin-
cie Groningen) is hij binnen het dorps-
centrum eigenlijk een ‘duizendpoot’.
Als beheerder moet je van alle mark-
ten thuis zijn. Zo hebben John en Hil-
lie, wanneer het bijvoorbeeld gaat om
het verzorgen van lunches c.q. brood-
maaltijden binnen de gemeenschap al
het predikaat ‘uitstekend en lekker’
opgebouwd!

John: ‘Toen ik destijds naar de baan in
Vorden solliciteerde was ik in Nieuw
Buinen beheerder van een klein dorps-
huis. Ik was daar tevens koster van de
kerk. Het was trouwens eerst wel wen-
nen in Vorden. Intussen voelen wij ons
prima thuis in de Achterhoek. Ik heb
een leuke afwisselende baan, onze kin-

Het dorpscentrum in Vorden bestaat op 29 september officieel 30 jaar. Me-
nig Vordenaar zal zich ongetwijfeld de eerste grote happening die in het
gebouw plaats vond, nog wel kunnen herinneren. Ter gelegenheid van de
ingebruikneming van kasteel Vorden tot gemeentehuis werd er in het
dorpscentrum een revue opgevoerd die maar liefst twaalf avonden een
‘volle bak’ trok. Voor het dorpscentrum een gebeurtenis om je vingers bij
af te likken. Nico van Goethem, destijds beheerder van petit-restaurant
‘De Rotonde’ had tevens zitting in het comité dat de opening van het ge-
meentehuis organiseerde) trok Freddy Ikink uit Laren aan om een revue
uit de (Vordense) grond te stampen. Freddy Ikink had in Laren zijn sporen
met het organiseren van revue’s en ‘Blauwe Bok’ avonden al ruimschoots
verdiend. Hij slaagde er ook in Vorden in om de bevolking enthousiast te
krijgen. De krachten werden gebundeld met als resultaat een daverende
revue, waar nog lange tijd over werd (na) gesproken. Voor het dorpscen-
trum natuurlijk een geweldige ‘binnenkomer’!

Beheerder John Bos en voorzitter Ria Aartsen.

deren zijn hier geboren. Inmiddels
hebben we ook twee kleinkinderen.
Wanneer ik over een paar jaar met
pensioen ga, zullen we zeker niet naar
Groningen terug gaan’, zo zegt hij.
Het 30-jarig bestaan van het dorpscen-
trum zal overigens niet onopgemerkt
voorbij gaan. Zo zijn er vrijdagavond 3
oktober en zaterdagavond 4 oktober
optredens van verenigingen die mo-
menteel het dorpscentrum als ‘thuis-
basis’ hebben. Voor de jeugd wordt er
woensdag 15 oktober een filmmiddag
georganiseerd.

Cultureel Vorden geeft extra cachet 
aan jubileum dorpscentrum

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

Pilsener
24x30 cl | ADVIESPRIJS 11.99ALFA

2 kratten

17.00

Mitra Slijterij
Sander
Pardijs
Dorpsstraat 16

7251 BB Vorden
Tel. 0575 554264

Riblappen kilo € 4.99
Frieslanders
Aardappelen van de boer! 5 kilo € 1.00
Bakbloed- of leverworst 500 gram € 1.49
Bij aankoop van een krat Grolsch
Grolsch Herfstbok voor slechts € 1.99
Elke maandag BROODDAG: 3 broden naar keuze € 2.69
Alleen bij Plus Eland Hengelo (Gld.) T: 0575-463777 • F: 0575-461766

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Bos
chrysanten
Verschillende herfsttinten

€1.99



Dagmenu’s
24 t/m 30 september 2008 
Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00

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

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

(Bestellen mag maar hoeft niet.) 
Woensdag 24 september
Courgettesoep / Karbonade de rotonde met aardap-
pelen en rauwkostsalade.
Donderdag 25 september
Runderrollade met jus, aardappelpuree en groente /
Vla flip met bessensap en slagroom.
Vrijdag 26 september
Minestronesoep / Zalmfilet met dille saus, aardappe-
len en rauwkostsalade.
Zaterdag 27 september (alleen afhalen)
Hollandse biefstuk met pepersaus, frieten en
rauwkostsalade / IJs met slagroom.
Maandag 29 september
Zwitserse kaas soep / Wokki wokki van varkenshaas-
reepjes, rijst en wokgroente in jus.
Dinsdag 30 september
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/ IJs
met slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

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

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Hervormde kerk Vorden
Zondag 28 september 10.00 uur ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 28 september 10.00 uur ds. C. Baggerman, Geeste-
ren, bevestiging ambtsdragers.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 september 10.00 uur dhr. K. Bakker, Doetin-
chem.

R.K. kerk Vorden
Zondag 28 september 10.00 uur Woord/communieviering,
mmv. Vokate.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 27 september 17.00 uur geen viering
Zondag 28 september 10.00 uur Woord- en communievie-
ring, dameskoor.

Tandarts
27/28 september B.W.A.M. Polman, Lochem tel. (0573) 25
14 83. Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen voor
spoedgevallen.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance Tel. 112.

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�Parttime/fulltime werk:
www.baanvanuithuis.nl

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

�NNordic Walking? 0575 - 46
36 03 www.vitalnowa.nl �Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16,
(06) 51 60 15 16.

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

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

Tel. 06-20002229

�Lekker in uw vel? Herbalife
uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32
66 69.

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

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

�Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor 3 uur per week. tel:
553373

�Zelfstandige HULP ge-
vraagd voor gezin in Wich-
mond. Ochtend of middag.
06-12175736

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

Lekker nazomeren bij
de bakker

Vlaai v/d week

appel-speciaalvlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren bus € 4,75

Weekend-aanbiedingen

Croissants 
5 halen = 4 betalen

Reurlse schijf p/st  € 1,25
Cakegebak met marsepein en chocolade

�Wij beginnen weer met de
verkoop van de appels en pe-
ren op vrijdag 19 september.
Per kist of per kg(moes ap-
pels op bestelling). We zijn er
elke dag behalve dinsdag.
Ooyman, Groenloseweg 37,
Ruurlo.0573-491261

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

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

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

�Gevraagd: Oud ijzer/meta-
len/electrische apparaten.
Bel of mail: 0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur

�N…van 'Natuur'! Je geniet
van eerste rang op 300m
hoogte in de luchtballon van
Paul Kok uit Bronkhorst. Alle-
maal 1e klas staanplaatsen
'aan het raam'. Bel
0651584145 of www.ballon-
teamgelderland.nl Oud NL
kampioen ballonvaren met
2500+ schadevrije vaarten!

�Cursusprogramma Kunst-
Kring Ruurlo: Vergeet niet u
op te geven voor de cursus-
sen die binnenkort van start
gaan! Info 0573-453090 en
451599 of
www.kunstkringruurlo.nl

�Vuurwerktraining *Maak je
hond vertrouwd met vuur-
werk *Voorkom angst *Ver-
minder angst bij de bange
hond *Leer hoe je je bange
hond beter kunt begeleiden
*Cursus van 5 lessen op de
woensdagavond *Lessen
starten binnenkort dus geef
je snel op, want is maar ruim-
te voor een beperkt aantal
deelnemers
karinwentink@hotmail.com
0314 - 625183 / 06 25103312

�Aangeboden: leuke  kleine
laagbenige  JACK-RUS-
SELLPUPS. Tevens uw
adres voor betaalbare hon-
den-kattenkennels.
Tel:062509-4488
WWW.GPA-BARCHEM.NL

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

�Gevraagd ervaren huish.
hulp in Vorden voor een och-
tend per 2 weken. Tel.
555380.

�Te huur stalling+weide-
gang voor paard of pony in
Hengelo. Info: 06-23373569

�CD presentatie van Merel
gemist? CD nu te koop bij
Bruna Vorden.

�Hi Lovely Anya, I love you
and i am looking forward to
see you again in Barcelona!
xxx Huub

�Peuterspeelzaal 't Kraan-
kuikentje organiseert haar
jaarlijkse speelgoed- en kin-
derkledingbeurs. Tevens leu-
ke kinderspelletjes georgani-
seerd door het Kranenburgs
Belang. Op vrijdag 3 oktober
a.s. van 18.00-20.30 uur in
basisschool "de Kraanvogel"
te Kranenburg.



UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.
Nu nog de prijs op maat.

Kijk op www.holtermanuitvaart.nl of bel 0573-254019.

Lochem

Vandaag mag iedereen het horen

40 jaar
geleden werd onze allerliefste

Rieneke
geboren.

Wilt u rimpeltjes komen tellen, dan eerst even bellen,
tel. 0575-550585.

EDMMJHAKJT

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat op haar ge-
liefde plek is overleden onze moeder, grootmoeder
en overgrootmoeder

Anneke Lenselink-Norde
weduwe van Derk Lenselink

* 25 mei 1920 † 15 september 2008

Zutphen: Jan en Gerrie
Vorden: Harry en Anja
Vorden: Tonny en Riet
Ruurlo: Hans en Diann

P. van Vollenhovenlaan 1, Vorden

Correspondentieadres:
Warnsveldseweg 66
7204 BG Zutphen

De begrafenisplechtigheid heeft plaatsgevonden op
zaterdag 20 september.

Dag lieve oma, opoe Anneke, ouwe oma

We zullen je missen

Jos en Yvonne
Bram, Stijn
Yvonne en Laurens
Sanne
Rianne en Gert
Cas, Mik
Martine en Erik
Tess, Noek
Annemieke en Dennis
Sem
Ilona en Sander
Paulien en Erik
Julian
Lars
Lisa

Zij heeft jou gedragen
zolang ze kon
Ik draag jou nu verder
zolang jij dit nodig hebt

Een onzichtbare draad van liefde
zal ons voor altijd verbinden

Mooier dan mooi, liever dan lief

Anthoni
Ifeoluwa Bernd

Geboren op 12 oktober 2002
te Lagos, Nigeria

Onze eerste aanraking...
16 augustus 2008 in Lagos, Nigeria

Grenzeloos gelukkig...
12 september 2008 samen met mijn zoontje thuis
gekomen

Anita Addink
Biesterveld 38
7251 VT  Vorden

OPEN DAG
Zondag 28 september

13.00 tot 17.00 uur

Kostedeweg 2, 7251 MZ Vorden
www.wijngoedkranenburg.nl

Zaterdag open van 14.00 tot 16.00 uur.

Jouw hart was gul en breed en diep
Bood ruimte aan zo velen
Een ruimte die vaak overliep
Van warmte om te delen.

Als je het waarom aan niemand kunt vragen en
je door verdriet wordt neergeslagen en je vindt
de juiste woorden niet, dan is het een troost dat je
zoveel lieve mensen ziet.

Met deze woorden willen wij u bedanken voor het
overweldigende en hartverwarmende medeleven,
dat wij hebben ontvangen na het overlijden van

Erna Schepers-Regelink

Het doet ons goed te weten dat Erna niet alleen
voor ons zo bijzonder was.

Eric Schepers

Debbie en Bart
Tessa en Erwin

Vorden, september 2008

Marc Berenpas
en
Annet Bloemendaal

Geven elkaar het ja-woord op vrijdag 3 oktober 2008
om 12.30 uur in Kasteel ‘Huize Ruurlo’. 

Gelegenheid tot feliciteren kan op onze receptie
van 15.00 uur tot 16.30 uur bij Keizerskroon,
Dorpsstraat 15 te Ruurlo.

Ons adres:
Garvelinkkampweg 31
7261 CG  Ruurlo

Er waren ooit twee onbekenden,
net zo welkom als jij.
Nu ben jij geboren
en hebben zij er een broertje bij.

Een zoon!

Jan-Hergen
14 september 2008

Maartje Epema, Frank de Haan
Lente en Rosa

Deldensebroekweg 4
7251 PL  Vorden
Tel: (0575) 55 20 28

Hoera, Bente en Kim hebben een broertje!
Dolblij zijn wij met de geboorte van onze zoon

Rolf
Hij is geboren op 13 september 2008 om 13.59 uur,
is 51 cm lang en weegt 3525 gram.

Herwin en Sabine Wilgenhof-Kosse
Bente en Kim

Enzerinckweg 4
7251 KA  Vorden
Tel.: 0575-554139

Niemand weet wat leven is,
alleen dat het gegeven is.

Lindsey Anouk
15 september 2008 15 september 2008

† 15 september 2008 † 15 september 2008

Marcel en Sharon Langenhof
Bjorn en Yornick

De Stroet 3
7251 CP Vorden

De begrafenis heeft reeds in besloten kring 
plaatsgevonden.

Heden overleed onze geliefde zuster, schoonzuster
en tante

Anneke Lenselink-Norde
weduwe van Derk Lenselink

Bertha Meulenbrugge
Gerda Lenselink
Hermien Silvold

Neven en nichten

Dorpscentrum Vorden 30 jaar
Het bestuur nodigt de inwoners van Vorden

uit dit jubileum met ons te vieren op 

4 oktober 2008

Onze vaste gebruikers zullen optreden
in een speciaal geschreven revue.

inloop met koffie: 19.00 uur
aanvang revue: 19.30 uur

Na afloop nodigen wij u uit
voor een hapje en een drankje.

Kaartjes af te halen bij het Dorpscentrum
tijdens openingsuren, maar OP=OP!

Info: tel. 552722 of 551427

Jouw ondeugende lach zet ons in vuur en vlam,
Lucy en Sira konden niet wachten tot je kwam.
Papa en Mama zijn dan ook erg blij,
met zo’n dondersteen erbij.

Faya
Faya is geboren op woensdag 10-09-2008
om 03.56 uur, weegt 3830 gram en is 55 cm lang.

Altijd welkom!

Hans & Jessica, Lucy, Sira ten Elshof

Hoetinkhof 199
7251 WH  Vorden
Tel. 06-22912313

Zo klein ...
Zo lief ...
Zo mooi ...
Zo welkom ...
Zo van ons!

Op 19 september 2008 om 19.01 uur zijn wij de
trotse papa en mama geworden van onze zoon

Yorn
Hij weegt 3470 gram en is 51 cm klein.

Martin Leegstra en Renate Jansen

De Boonk 51
7251 BT  Vorden

WEBPAPER
De digitale krant!

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

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor

uit, er was zelfs niets eens ‘praat over’.

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

tijd in ‘betrekking’. Jan: ’Ik weet nog

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

Wanneer je 90 jaar bent en bovendien 60 jaar getrouwd, dan heb je veel te

vertellen. Zo ook Jan Wassink die vorige week 60 jaar met zijn Mies was ge-

trouwd. Een fraaie boog bij het zorgcentrum de Wehme en een bezoek van

burgemeester Henk Aalderink, maakte deze 20e juni voor Jan en Mies Was-

sink tot een gedenkwaardige dag. ‘Heel erg leuk dat de burgemeester

langs kwam, wij kregen ook nog een bloemstuk van hem cadeau, ik kon

erg goed met hem praten, best een aardige kerel’, zo zegt bruidegom Jan

terugkijkend. Na al die jaren lief en leed met elkaar te hebben gedeeld,

woont het echtpaar Wassink thans, (noodgedwongen) niet meer bij elkaar.

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

kaar: ‘dat was eens en nooit weer’, zo

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer
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GEZAMENLIJK 15X EXTRA IN

Ford Ka FUTURA II €

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer

Auto Zutphen-Lochem, De Stoven 5, Zutphen
*excl. opties en afleveringkosten

OP = O
P

€ 7
Nú uw discount 

voordeelprijs

Inleveren kop

In week 28 verschijnt de Z

verspreidings

Advertenties en

voor vrijdag 2

D
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Colofon

Uitgave: Grafisch Bedrijf Weever

Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994

Lid NNP

Aanleveren advertenties

Nieuws tot maandag 12

Advertenties tot maand

Overname van adverte

en berichten is niet to

EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

L i c h t e n v o o r d e

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragende

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwol

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISAR

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

DDeeze week in de

A

mooier wonen,

begint met goede ideeën

Ontwerp & adviesbureau 

www.idbouwdiensten.nl  0543 479797

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

0544 - 373193, www.nijhofbanden.nlNijhof Banden V.O.F.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weever

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

Mevrouw Oolthuis is geboren en geto-

gen in Lichtenvoorde aan de

Boschlaan. Sinds zeven jaar woont zij

nu in Woon- en Zorgcentrum

Antoniushove en ze is nog heel goed

van geest. Op enkele lichamelijke

ongemakken na verkeert ze in goede

gezondheid. Ze heeft veel felicitaties

ontvangen, maar een paar waren heel

bijzonder, namelijk een felicitatie

namens Koningin Beatrix, een van de

Commissaris van de Koningin van de

provincie Gelderland en een van de

gemeente Oost Gelre, vertegenwoor-

digd door loco burgemeester Gerrits. 

De donderdagmorgen begon met een

mis in de kapel van het woon en zorg-

centrum. Ook kreeg ze een telefoontje

De jarige mevrouw Dina Oolthuis-Harbers, geflankeerd door twee van haar zussen. Links Doortje Willemsen-Harbers en rechts Dine

Spanjaard-Harbers.

Donderdag 21 juni 2007, op de langste dag van het jaar, vierde mevrouw Dina

Oolthuis haar honderdste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en

achterkleinkinderen. Ook waren er een aantal broers, zussen, schoonzussen

en zwagers aanwezig. Dinsdag 26 juni was er een feest voor de bewoners van

Antoniushove en andere genodigden.

van haar broer uit Canada en daar

heeft ze uitgebreid mee gesproken. 

’s Middags was de grote zaal van het

zorgcentrum geheel gevuld met alle-

maal familie. Bijna alle kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren waren aanwezig. In totaal waren

er die middag dan ook ruim honderd

naaste familieleden in de zaal te vin-

den. Er werd een erehaag gevormd

van erebogen die door de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen waren

gemaakt en de jarige vond het zo

prachtig dat ze zelfs tweemaal de

ronde maakte.  

Geen f

Bennink L

Grote

Nectarin

kilo

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.
Telefoon 0544-374495

voor al uw

SCHILDER-, GLAS- en

ONDERHOUDSWERK.

Op Zomermarkt 2007 valt veel te beleven

Inschrijvingen touwtrekken en echte kamelenrace begonnen

Verenigingen, sportclubs, families,

buurten, vriendengroepen en ‘kroeg-

tijgers’ worden opgeroepen hieraan

mee te doen en kunnen zich bij de

Zomermarkt commissie aanmelden.

De strijd van het touwtrekken wordt

onder auspiciën van de touwtrekver-

eniging uit Eibergen georganiseerd.

Ploegen van 7 tot maximaal 10 perso-

nen die hun krachten willen meten,

mogen dat zaterdag 7 juli doen op het

hete zand van de Molendijk in hartje

Lichtenvoorde. Voor de zondag kun-

nen duo’s zich inschrijven voor een

echte kamelenrace zoals die in

Australië en het Middenoosten wor-

den gehouden. Er is een parcours op

hetzelfde terrein uitgezet. Rijervaring

(paardensport) is niet nodig.

Inschrijfformulieren zijn tot donder-

Op de Zomermarkt op 7 en 8 juli valt veel te beleven en te doen. Behalve

de 100 marktkramen, een fikse dosis muziek op straat en gezellige terras-

sen heeft de een organisatie van het evenement een competitie touwtrek-

ken en een kamelenrace op touw gezet. Net als bij de echte wedstrijden

zijn er geldprijzen te verdienen.

dag 5 juli op te halen bij Bakkerij

Oude Wesselink, Drank en Spijslokaal

Markant of bij Modehuis Gijs en

Lidwien in Lichtenvoorde. 

Andere attracties op de Zomermarkt

in het weekend van 7 en 8 juli zijn:

abseilen vanaf de kerktoren

Bonifatius-kerk; demonstratie jump-

style; kinderrrommelmarkt; race- en

verkeers-circuit met modelauto’s op

de Var-kensmarkt; stuntwerk met

BMX-fietsen en ‘Change’, een andere

hairlook krijgen op een podium aan

de Molendijk.

Colofon
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers

Nieuwstad 17a - Postbus 55

7140 AB  Groenlo

Telefoon (0544) 46 18 28

Fax
(0544) 46 59 84

E-mail: info@groenlose

Rabobank: 32.34.44.008

Lid NNP

Aanleveren advertenties e
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waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

ALARMNUMMER: PO

HUISAR

Opening nieuwe zaak op dinsdag 3 juli a.s. -

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

a
z
a
z

• sfeervol zalencentrum

• tennis- en squashbanen 

• subtropisch recreatiebad 

• wedstrijdbad • sauna

• bowlingbanen • pizzeria

• à-la-carte restaurant

• grill-restaurant 

Marveld heeft het!

Geen frats

Bennink Lich

Grote

Nectarine

kilo

Het nieuwe team van Bril-In-Mode Groenlo met van links naar rechts: Annie Baak, 

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.

Voor een on

vakantie

Ab

www.vakan

Te huur va

v.a. 50,-  euro

Tel. 0544 

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

GGrrooeennlloossee GGiiddss

AutoContact

Voor alle bouwwerken

Vrijblijvende prijsopgave

Den Sliem 35
info.gubouw@planet.nl

7141 JE  Groenlo

www.gubouw.nl

Tel.: 0544 - 371539

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

pand Beltrumsestraat 49 in Groen-

lo niet alleen een geheel nieuwe

optiekwinkel geopend, maar

maakt na een periode van bijna

dertig jaar de naam Nico Winkel

Optiek plaats voor Bril-In-Mode.

Na drie decennia vinden Nico Winkel

en zijn echtgenote Yvonne het tijd

geworden om een stapje terug te

doen. Dit stapje terug betekent niet

dat zij een punt zetten achter het in

hun ogen nog altijd boeiende vak van

opticien. Wel hebben de beide

Groenlose echtelieden besloten om

hun zaak in eigendom over te dragen

aan Bril-In-Mode uit Lochem en er zelf

op parttime basis in loondienst te blij-

ven werken. Na de start van Nico

Winkel Optiek in 1977 in Het

Heydenrijck, de verhuizing in 1984

naar het huidige luxueuze winkel-

pand, waarin een tweetal forse ver-

bouwingen plaatsvonden waarbij de

inrichting werd gemoderniseerd en

tevens de apparatuur, automatisering

en kennis naar het gewenste niveau

werden gekrikt, ondergaat de in

Groenlo erg populaire optiekzaak een

derde ingrijpende verandering.

Gezeten in de ontvangstruimte van

hun huidige zaak in de

Mattelierstraat vertelt Nico Winkel

uw verslaggever de toedracht tot dit

besluit.

“Een en ander is een vijftal jaren gele-

den in gang gezet toen het gemeente-

bestuur met een detailhandelvisie op

de proppen kwam voor het centrum

van Groenlo. Het belangrijkste uit-

gangspunt van deze visie was om een

clustering van winkels te bewerkstelli-

gen in de Beltrumsestraat. Vervolgens

ging alles in een stroomversnelling.

Dit laatste zeker toen er zich een pro-

jectontwikkelaar meldde voor ons

huidige pand. Het besluit om naar de

Beltrumsestraat te verkassen, was

toen snel genomen. Wanneer je daar-

bij tegelijkertijd de status van eigen-

aar wilt behouden, betekent dit dat je

zeker gelet op de forse nieuwe investe-

ringen nog jaren op dezelfde voet

moet doorgaan en dat is onder meer

zes dagen per week de nodige uren

maken. Met name dit laatste heeft ons

doen besluiten om voor de optie ver-

koop te gaan, maar dit dan wel onder

bepaalde voorwaarden. Zo vinden wij

dat het totale optiekgebeuren in

Groenlo op hetzelfde niveau geconti-

nueerd moet worden, zoals wij dat

altijd voor ogen hebben gehad en nog

hebben. Daarbij willen wij tevens, zij

het in mindere mate, onderdeel blij-

ven uitmaken van de nieuwe optiek-

zaak. Door de jaren heen is er name-

lijk een sterke band ontstaan tussen

enerzijds de klant en anderzijds ons

als ondernemer. En mede gelet op de

daaruit voortgekomen goede, eigen-

lijk onmisbare sociale contacten mag

dit maar niet zomaar een abrupt

einde krijgen. Derhalve zullen wij ook

straks in de nieuwe winkel in de

Beltrumsestraat er voor onze klanten

zijn.”

Het nieuwe team van Bril-In-Mode, dat

naast Nico en Yvonne Winkel ook zal

blijven bestaan uit medewerkster

Annie Baak, zal worden aangestuurd

door Tim van Harselaar, compagnon

voor Bril-In-Mode in Groenlo. Namens

de directie van Bril-In-Mode vertelt

Stèphanie van Wageningen uit Ruurlo

over de aanleiding om in Groenlo aan

de slag te gaan, alsmede over het con-

cept van het bedrijf.

“Toen ik circa drie jaar geleden voor

de eerste maal met Nico Winkel in

gesprek raakte, overheerste bij mij

direct een goed gevoel. Duidelijk is dat

Nico Winkel Optiek mede dankzij de

misschien wel belangrijkste zakelijke

aspecten als mode, kwaliteit en ser-

vice een begrip is in Groenlo en omge-

ving. En wanneer je dat beeld aan-

treft, wordt de drang tot overname

van een dergelijk zaak alleen maar

groter. Wij willen hier in Groenlo een

onderneming neerzetten, die de

bedrijfssfeer van Nico Winkel Optiek

blijft uitademen en die tegelijkertijd

voor een aantal vernieuwingen zorgt,

die de klant zullen aanspreken. Zo

willen wij naast de exclusieve mode-

merken een huismerkcollectie intro-

duceren, waardoor er voor een zeer

gering bedrag toch al een leuke bril

met glazen op maat kan worden aan-

geschaft. Dit voordeel kunnen wij de

klant bieden door grootschalig in te

kopen.”

Samen met haar echtgenoot heeft

Stèphanie van Wageningen in de

optiekwereld zakelijk reeds op brede

schaal aan de weg getimmerd. Na in

1999 als zelfstandig opticien een start

te hebben gemaakt in Enschede, zijn

er in den lande reeds een aantal win-

kels geopend. Niet te verwarren met

de in Winterswijk aanwezige zaak Bril

in, geniet de nu dichtstbijzijnde en in

Lochem gevestigde zaak Bril-In-Mode

grote bekendheid. 

In de zaak in Lochem is de ontwikke-

ling inmiddels zover dat hier de hoog-

ste status is bereikt: Centrum voor

optometrie en orthopie. Dit houdt

onder meer in dat er rechtstreeks met

de oogartsen contact kan worden

opgenomen. Mede daardoor is het

straks ook mogelijk dat bijvoorbeeld

klanten uit Groenlo naar Lochem wor-

den verwezen of dat de in Lochem

aanwezige kennis in dienst wordt

gesteld van de Groenlose cliëntèle.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weevers

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

www.contact.nl/
specials.html
voor een overzicht 
van extra edities 
en bijlages

Er werd in het er op volgende najaar hevig geëvalueerd en gedis-

ussieerd en men was het er over eens: Dit evenement moest

oorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

egio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

ndament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

rkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

hem toezegden mee te werken. Er gaan geruchten dat Oost Gel-

r volgend jaar weer bij is en dat Zutphen dan ook mee zal doen.

Achterhoek Spektakel Toer 2007 is nu een feit! En de etappe-

sen zijn Eibergen, Ulft, Winterswijk, Zelhem en Lochem. 

zij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

og weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

derse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

k nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

sers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

en met 5 augustus zullen in het totaal zo'n zestig verschil-

epen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

rstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

heeft zijn eigen programma. mmering is ook dit jaar weer breed. Voor kinderen zijn

stellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

erten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

er wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

eonspelers.

is er ook nu weer, maar wel anders en minstens zo

r zijn meer acts, die er vorig jaar ook waren. Ze zijn

aatsen, met andere voorstellingen.

l nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

lië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

ansen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

amers.

eft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

et landschap is prachtig, de dorpen en steden

rakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

hikt voor bijzondere voorstellingen.an genieten tijdens de Achterhoek Spek-

de toegang is overal gratis.

Een bejaard echtpaar, voorzien van klapstoelen, vroeg in Winters-

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

werige jongens in Zelhem wilden weten of de sneltekenaar en snel-

dichter Frank Los 's avonds ook nog optrad. De voorstellingen van

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

van de firma Weijland zaten er dertig mensen intens te genieten.

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

zuchtte iemand in Groenlo, dat je toch normaal voor zo iets moois

wel heel "wied van't hoes" moest en Hendrik-Jan Stienesen uit

Warm ging tussen door even melken. De Pilot Achterhoek Spek-

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

een bezoek aan het mooie Vorden. Om alles in goede banen te leiden, heb-

ben we in goed overleg met de gemeente Bronckhorst, de deelnemende ho-

reca, en de politie besloten om een paar wijzigingen in de gang van zaken

aan te brengen. Er worden uitgebreide voorzieningen voor toiletten getrof-

fen. Zowel de donderdag, vrijdag als zaterdag van de zomerfeesten kan voor

slechts één consumptiemunt per dag, van de deelnemende horeca, gebruik ge-

maakt worden van een schoon en fris toilet. De zaterdagavond is de drukste

avond van de zomerfeesten, om ook deze avond goed te laten verlopen is beslo-

ten om deze dag vanaf 19.00 uur van het feestterrein een evenemententerrein

te maken. Dit betekent dat iedereen onder de zestien jaar een stempel krijgt, aan

deze personen worden geen alcoholische dranken geschonken. Ook is op het ter-

rein geen glaswerk en/of zelf meegebrachte drank toegestaan. Hierop kan gecon-

troleerd worden door een aantal gastheren. Om controle mogelijk te maken, wor-

den aan beide zijden van de Dorpsstraat ingangen gecreëerd. In deze krant leest u

alles over het gevarieerde aanbod van activiteiten tijdens de zomerfeesten. We wen-

sen u heel veel plezier en ontvangen u graag in ons mooie dorp.

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

19, 20 en 21 juliWij nodigen u van harte uit om ook dit jaar een bezoek te brengen

aan de Vordense Zomerfeesten. We zijn trots op het zeer uitgebrei-

de programma dat mede tot stand is gekomen dankzij de financië-

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst 

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

ZOMERKRANT
ZOMERKRANT
ZOMERKRANTZ O M E R F E E S T E N  1 9 ,  2 0  E N  2 1  J U L I  2 0 0 7

erdag 19 juliEN ’S AVONDS uur:

rkt met 12 oude ambachten
tratie brandweerenkie
ratie Caribische dansen
eater: acrobaten Li en Hong

akker: Mellow: Trio Manschot

Vrijdag 20 juli’S MORGENS 
Vordense weekmarkt’S MIDDAGS EN ’S AVONDS kermis met speciale aanbiedingen

’S AVONDS
De Herberg: The Willy Roberts ‘Orkestband’

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir
Duo SavarKarikaturistDon Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

Volop sfeer en gezelligheidin de plaatselijke horeca 
met natuurlijk live muziekop donderdag, vrijdag en 

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij



Open DagOpen Dag
     Strada SportsStrada Sports

S T R A D A  S P O R T S  F U N  &  F I T N E S S

Tijdens deze 
OPEN DAG zijn 
er demonstraties 
van o.a. de 
nieuwste les 
MILLS lessen;

•  10.00-10.45 uur 
Spinning

•  11.00-11.45 uur 
Body Balance

•  12.00-12.45 uur 
Body Pump

•  13.00-13.45 uur 
Step- of senioren-
les

•  14.00-14.45 uur 
Total work-out

Van maandag 
29 september t/m 
vrijdag 3 oktober 
OPEN WEEK!

•  Gratis sporten 
(wel reserveren)

•  Informatie Strada 
Sports Vorden en 
rondleidingen

•  Ben-Fit informatie 
(leefstijl/afslank-
programma)

Schrijf je tijdens de 
Open Week in, dan 
maak je kans op een 
jaar gratis sporten! 
(t.w.v. € 363,-)

Zondag

28 september

van 10.00 uur

tot 15.00 uur

Mensen die zich 
op de OPEN DAG 

inschrijven 
betalen geen 
inschrijfgeld! 

(t.w.v. €50,-)

Gedurende de 
hele OPEN DAG 
informatie over 
Strada Sports 

Vorden, Ben Fit 
(leefstijl/afslank-

programma) 
en rondleidingen.

Strada Sports Vorden
Overweg 16
7251 JS Vorden
T 0575 55 34 33
F 0575 55 43 48
www.stradasports.nl

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 
Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

T  06 55916250
www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

zondag 19 oktober info-middag bij
de Herberg in Vorden

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

� Dakramen en accessoires � Sierbestrating 

� Diverse andere bouwmaterialen

Bedrijventerrein De Revelhorst:Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

KIWA GEKEURDE TANKS
LEVERING EN PLAATSING INCLUSIEF 
INSTALLATIECERTIFICAAT

DIESEL BLANK, DIESEL ROOD, EN - 590
SCHERPE PRIJZEN !
VOOR INFO:

WEULEN KRANENBARG 
BRANDSTOFFEN B.V.
ENKWEG 1A  VORDEN
0575 551811 / 06 51159011

KIWA GEKEURDE TANKS

Brand Oil is een zelfstandige oliehandel en exploitant
van tankstations in het noorden, midden en oosten 

van Nederland.

Wij zoeken voor ons tankstation in 
Zutphen een

Verkoop medewerker m/v

Voor 37,5 uur per week

DE MAN/VROUW DIE WIJ ZOEKEN IS:

• woonachtig in omgeving Zutphen
• een energiek type die de handen uit de mouwen

steekt

FUNCTIE-EISEN:

• leeftijd vanaf 18 jaar, verder niet leeftijdsgebonden
• goede communicatieve en sociale eigenschappen
• moet zelfstandig kunnen werken

GEÏNTERESSEERD? 

Stuur uw sollicitatiebrief naar Brand Oil, Postbus 38,
7200 AA Zutphen, of mail uw brief naar
sollicitaties@brandoil.nl, t.a.v. Dhr. I. IJzerman.

www.brandoil.nl

STOOFPEREN 
BAVAROISE-

VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.25

VORDENSE
STOET

DEZE WEEK VOOR

€ 1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig t/m 30 september.

KRENTEN-
SNEETJES 

OF
ROZIJNEN-
SNEETJES

NU 5E SNEETJE

GRATISDe enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

De Special van deze week  
is een terugkerend verschijn-
sel, de Herfst Twinkel. Deze 
appetijtelijke roerbakschotel 
van kipfilet, courgette, 
tomaatjes, paprika, peterselie 
en pesto schijnt erg lekker te 

zijn. Glunder mee en probeer deze smaaktwinkeling zelf.
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Op een  
stralend najaar

D
is
se
ap
vva
tto
en

zijijn. GlGlu dnder mee en probbee dr deze

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

4 Stroganoffburgers +
4 saucijzen samen voor € 5.50

SPECIAL

Herfst Twinkels
100 gram € 1.50

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden kiprollade
GRATIS 100 gram gebraden gehakt

KOOKIDEE

Rookworst
2 stuks € 4.50

MAALTIJDIDEE

Stamppotten
diverse soorten 500 gram € 2.98
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Op grote afstand is de verlichting al te
zien van het feestterrein. Fietsers en
auto’s parkeren hun voertuigen in de
eveneens verlichte wei. De mooie lan-
delijke omgeving vormt een prachtig
decor voor het plattelandsevenement.
Het weer werkte prima mee. Laarzen
waren dan ook niet nodig. Het festival-
terrein zag er feestelijk uit en was ge-
zellig aangekleed. De kleine en grote
feesttent was aan één zijde open waar-
door er een geheel was met het feest-
terrein. 

Het programma werd geopend door
zo’n 47 blokfluiters. De kinderen en
enkele oudere blokfluiters speelden
het Hengels volkslied dat in een
nieuw jasje was gestoken. Met onder-
steuning van de plaatselijke rockfor-
matie B.P.M. werd het een fantastische
vertolking. Het Hengels volkslied
‘nieuwe stijl’ had speciaal voor dit op-
treden een andere arrangement ge-
kregen met tussendoor een gezongen
rapmelodie. Een gedeelte van de origi-
nele tekst van het volkslied werd ver-
anderd en aangepast aan de actuali-
teit. Met name dat Hengelo veranderd
en dat niet alles goed is, kwam naar
voren in de tekst. De inrichting van
het dorp, geen hoogbouw in het cen-
trum en leegstaande winkelpanden
werden onder meer in de tekst opge-
nomen. Het Hengels volkslied begon
en eindigde instrumentaal met tus-
sendoor zang en een rapgedeelte. De
blokfluiters in gele T-shirts met op-
schrift Dorpsbelang Hengelo, brach-
ten de nieuwe versie van het Hengels
volkslied twee keer. Met een daverend
applaus werd het optreden beloond.
Vervolgens gingen de decibellen uit de
boxen van de rockformatie B.P.M. die
het publiek aan het rocken kreeg in
het voorprogramma. In de pauze tra-
den ze nog een keer op met veel suc-
ces. 

De hoofdact was het gezamenlijk op-
treden van de Koninklijke Harmonie
Concordia onder leiding van dirigent
Johan Jacobsen en de pretband Dogz.
Ter ondersteuning werkte mee het
mannenkoor Vocaal Ensemble Keijen-
borg. Het werd een geweldig optreden
met verschillende soorten nummers.
Van alles kwam voorbij. Van pop tot
rock, liefdesliedjes maar ook veel mee-
zingers. En met een prettig gestoorde
band als de Dogz ontbrak de humor
en ‘gekke’ acts natuurlijk niet. Maar
de Dogz weten op een knappe manier
het publiek te vermaken.  Dat Concor-
dia een veelzijdige muziekvereniging
is, hebben ze in de vorige twee edities

al laten zien. Ook deze derde editie
van Night of the Klomps liet de Har-
monie horen dat feest- en klassieke
muziek heel goed samen kan klinken.
De mengeling van de diverse soorten
muziek gaf voor dirigent Johan Jacob-
sen en het muziekkorps geen enkel
probleem. Moeiteloos werd elke keer
over gegaan van het wat ‘zwaardere
werk’ naar de lichte muziek. Enkele fi-
guranten in uitgedoste kleding waren
regelmatig op het podium waarmee
het optreden nog relaxter werd. Een
imitator van André Hazes kwam voor-
bij en de dance-girls van sportcentrum
AeroFitt gaven een spetterende street-
dance. 

Een groot aandeel aan het succes van
het evenement had Cindy Thüss. De
zangeres van Real Time Showband is
een rasartiest met een mooie volle
stem. Dat ze veel podia ervaring heeft
liet ze duidelijk zien. Met veel zelfver-
trouwen en gevoel voor timing liep en
sprong ze op het podium en de ‘cat-
walk’, die een gedeelte doorliep in de
tent. Het publiek vond het optreden
geweldig en ging volledig uit z’n dak.
Tot in de vroege uurtjes, het program-
ma liep behoorlijk uit, ging het feest
door. 

De drie organisatoren, Richard Olden-
have, Richard Arendsen en Bert Wis-
sels zaten na afloop na te genieten in
de vip-ruimte. Richard Oldenhave, en-
tertainer/zanger/presentator en gita-
rist van de Dogz in zijn eerste reactie:
“Het was te gek, maar dat was ook de
bedoeling”, lacht hij. “Ik vond het fan-
tastisch dat het één geheel werd. Dogz
is een pretband, maar de muziek
komt op de eerste plaats op zo’n
avond”, gaat hij verder. “Het moet ge-
woon goed zijn anders kun je niet met
elkaar spelen. Je bent ook afhankelijk

van de dirigent en van alle spektakel
wat eromheen hangt. Maar je moet
wel door. Het was hartstikke mooi!”,
zegt Oldenhave tevreden. 
Bert Wissels had halverwege van de
avond al een goed gevoel dat het goed
zou komen. “Eerst denk je, komen er
genoeg mensen. Maar dat is me erg
meegevallen. Je hebt toch veel voorbe-
reiding met zo’n avond en ook de no-
dige kosten. Alleen die twee tenten al”.
Bert was vooral verantwoordelijk voor
het feestterrein en het opbouwen,
“maar een beetje met de muziek be-
moeien mag ik ook graag doen”. Te-
vreden was Wissels over het geluid.
“De vorige keer was dat iets minder,
maar nu is het prima. De dirigent van
Concordia (Johan Jacobsen, red.) en
Arie van Boven (gitarist van de Dogz,
red.) hebben hier veel aandacht aan
besteed. De muziek was nu ook goed
te horen en het licht was perfect”, zegt
hij enthousiast. 
Richard Arendsen was blij dat de stem-
ming vanaf het begin er goed in zat.
“Maar dat moet ook, want daarvoor
doe je het”. Arendsen denkt dat het
succes te danken is aan een goede for-
mule. “Het zijn allemaal Hengelose
mensen die meedoen. Die combinatie
is heel sterk. Ik vond het helemaal su-
per”. En dan even later: “Maar ook de
medewerking van alle leden van Con-
cordia en de vele andere vrijwilligers
die actief betrokken zijn bij het evene-
ment, is super. Anders kun je zo’n eve-
nement niet organiseren”. 
Johan Jacobsen vond het een leuk
feest. De dirigent van Concordia
moest op het vol bezette podium met
muzikanten de dirigeerstok strak han-
teren. “Nou dat viel wel mee”, zegt hij
bescheiden. “Wat mij betreft mag het
volgend jaar weer”. Podiumregisseur
Bart Wolters, was tevreden over het
verloop. “Het geluid was prima en het
publiek enthousiast. Daar kijk je toch
het eerste naar. Bij de eerste en tweede
editie hadden we ook een draaiboek.
Fouten die toen gemaakt zijn daar leer
je alleen maar van en verwerk je in het
draaiboek. Maar ook nu hou je altijd
bepaalde dingen waarvan je denkt, de
volgende keer moet dat beter”.
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Vlotweg.

B. Stoomfietse.

C. Welle.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Door de actie "Try it @ Quintus" wor-
den jongens en meisjes in de gelegen-
heid gesteld gratis een paar keer mee
te trainen en een echte handbalwed-
strijd te spelen. SV Quintus wil zo kin-
deren de mogelijkheid bieden te kij-
ken of ze de handbalsport echt leuk
vinden.

De proeftrainingen voor de jeugd zijn
op donderdag 2 oktober, 9 oktober, 16
oktober, 23 oktober en 30 oktober. De
trainingen worden verzorgd door de
ervaren jeugdtrainer Ton van Huffe-
len uit Zelhem van SV Quintus. 

De trainingen zijn van 18.30 uur tot
19.30 uur in sporthal De Kamp in Hen-
gelo (Gld). Bij de trainingen zal het
spelplezier voorop staan. Uiteraard
hoeven gelnteresseerde jeugdleden er
niet persé alle vijf donderdagen te
zijn. Voor kinderen die liever niet al-

leen komen is het advies: neem een
vriendje of vriendinnetje mee. Ook ou-
ders zijn van harte welkom.

De nadruk bij de actie is gelegd op het
jongens B-team. Negen enthousiaste
kinderen zijn al meer dan een jaar aan
het trainen en spelen dit seizoen voor
het eerst ook competitie. We zoeken
voor dit team nog versterking voor de
competitie. De competitiewedstrijden
zijn op de zondag. Daarnaast is de
wens van SV Quintus om ook weer een
meisjesteam op te zetten, want ook
daarvoor blijkt animo te zijn.

Ter afsluiting van de proeftrainingen
zal een oefenwedstrijd worden ge-
speeld. De nieuwkomers zullen dan
een officiële wedstrijd spelen tegen
een team uit de regio. Als u een speler
of speelster wilt opgeven voor de
proeftrainingen dan kan men bellen
met Marion Mijnen (06-46282263) of e-
mailen naar svquintus@raketnet.nl.
Aanmelden is niet verplicht. 

Ben je enthousiast, kom dan donder-
dagavond 2 oktober naar de sporthal.
Vergeet niet je sportkleding en gym-
schoenen mee te nemen!

Handbalclub op zoek naar jeugd

Try it @ Quintus!
Handbalvereniging SV Quintus zal
de komende maand een groots op-
gezette actie voeren om de jeugd-
afdeling van de club een impuls te
geven. In de actie "Try it @ Quintus!
is er speciaal aandacht voor het
jongens B-team (11 t/m 15 jaar).

Vierde editie komt er aan!

Night of the Klomps was weer super

Voor de derde keer werd met groot succes de Hengelose Night of the
Klomps gehouden. Bij IJsboerderij ’t Riefel in het buitengebied zat de
feesttent goed vol. De sfeer was ontspannend en gemoedelijk en de mu-
ziek voor elk wat wils. De Koninklijke Harmonie Concordia en de pret-
band Dogz zorgde voor een mengeling van pop en klassieke muziek dat
op een geweldige manier tot een muzikaal geheel werd gesmolten. Het
volle programma werd afgewisseld met zang, dans en diverse acts.

Cindy Thüss wist het publiek aan zich te binden.

Het podium was druk bezet met muzikanten.

Dat klinkt romantisch en saai en dat is
het ook. Veel groen, soms wat rood
van een dakje of een spoorwegover-
gang, een geel bloemetje, blauwe en
dit jaar veel donkere luchten. Niets
vernieuwends, schokkends of aan-
stootgevends. Saai, maar heel aange-
naam, zonder nadenken genieten van
tekeningen en pastels van Arie Noll-
kämper, olieverven en tekeningen van
Ernst Dingemans en schilderijen van
Willem Luesink. 

Er zijn meer deelnemers bij het groep-
je, maar die werken te vooruitstre-
vend. Deze keer is het degelijk, maar

mooi. En ook te koop! De expositie
wordt, vanwege het KunstLokaal
weekend van 20 en 21 september jl.,
op zondag 28 september 2008 om
15.00 uur geopend. Iedereen is dan
van harte welkom, maar eerder ko-
men kijken mag ook.

Schilderen in de Achterhoek, Het
Web, De Veentjes 35, Doetinchem, te-
lefoon 362996. 

Geopend van donderdag t/m zondag,
14.00- 17.00 uur, zaterdag van 11.00-
17.00 uur.

Schilderen in de Achterhoek

Van 18 september t/m9 november 2008 is in Het Web een expositie inge-
richt van Willem Luesink, Ernst Dingemans en Arie Nollkämper. Het is
een groepje schilders en tekenaars die ‘s zomers wekelijks het land in
trekt om in de Achterhoek te tekenen en te schilderen.

‘Landschap in de Achterhoek’ van Willem Luesink.



‘De restauratie schiet al aardig op. De
veertien kruiswegstaties zijn bijna
schoongemaakt en gerestaureerd. Het
hoofdaltaar moet ook nog schoonge-
maakt worden. Dan worden tevens de
houtwormen uitgeroeid. Verder moe-

ten de pinakels nog gerestaureerd
worden. Daarna worden ze terugge-
plaatst op het Jozef en Maria altaar’,
zo zegt Rien Overvelde. De verwach-
ting is dat de laatste restauratiewerk-
zaamheden voor het eind van het jaar

klaar zijn. Onlangs kreeg het kerkbe-
stuur van de provincie een bedrag van
50.000 euro. Rien Overvelde: ‘Dat
kwam zomaar uit de lucht vallen, wij
hadden hier totaal niet opgerekend.
Er zijn wel bepaalde voorwaarden aan
deze subsidie verbonden. We moeten
het gebruiken voor de restauratie van
de grote gang (de verbinding tussen
kerk en pastorie). 
Tevens zijn we verplicht een museum
te stichten. We hebben daarover nog
geen concrete plannen, wel beraden
we ons momenteel hoe we het muse-
um vorm kunnen geven. In ieder geval
willen we in deze lange gang, als deel
van het museum, vitrinekasten plaat-
sen, waarin diverse voorwerpen e.d.
uitgestald kunnen worden’, zo zegt
Rien Overvelde.

Druk bezochte pleinmarkt in Vierakker

Opbrengst voor restauratie 
St. Willibrorduskerk

Het was zondagmorgen al vroeg een drukte van belang op het voorplein
van de St. Willibrorduskerk in Vierakker. Ruim een uur van tevoren ston-
den er al ‘koopjesjagers’ voor de ingang te wachten en keken zij reikhal-
zend uit naar de opening. Een jong echtpaar had al direct prijs. ‘Dit tapijt
kunnen we goed gebruiken’ zo vertelden zij, terwijl zij met de vangst rich-
ting auto liepen. De tientallen vrijwilligers zijn er ook dit jaar weer in ge-
slaagd om het kopend publiek een grote verscheidenheid producten aan
te bieden. Boeken vanaf 50 eurocent tot twee euro, werden als broodjes
van de bakker verkocht evenals kinderstoeltjes, kastjes, lampen, speel-
goed e.d. Zelfs kopjes en schoteltjes uit grootmoeder’s tijd werden voor
een habbekrats verkocht. De St. Willibrorduskerk was de gehele dag ge-
opend. Rien Overvelde leidde de bezoekers rond en vertelde daarbij veel
wetenswaardigheden over de kerk.

Kopjes en schoteltjes vonden gretige aftrek.

Voldoende kinderspeelgoed.

Wim Vreeman legde beslag op de
tweede plaats; 3 Jan Besselink, 4 Ber-
tus Golstein, 5 Wim Bulten. Zaterdag

werd in de Berkel bij Lochem de 9e on-
derlinge viswedstrijd gehouden. Er
werd in totaal 1180 gram vis gevangen. 

De uitslag was als volgt: 1 Nick ten Ha-
ve 470 gram, 2 Jan Groot Jebbink 240
gram, 3 Michiel van Geitenbeek 220
gram. Op 4 oktober vindt in het Twen-
tekanaal de laatste wedstrijd plaats.

Anton Golstein kampioen
Anton Golstein is in de categorie
’55 plussers’ kampioen geworden
bij de hengelaarsvereniging De
Snoekbaars. Hij was de beste in een
competitie over acht wedstrijden.

Deze hechte vereniging die vijftien
jaar geleden werd opgericht organi-
seert jaarlijks een aantal evenemen-
ten. Zo wordt de jaarvergadering in ja-
nuari in het dorpscentrum gecombi-
neerd met een spelletjesavond. Rond
de Pasen gaat de jeugd eieren zoeken.
In juni wordt er in het ‘Hof’ een party-
tent geplaatst om het jaarlijkse buurt-
feest te vieren. 
Rond de kerst wordt er een kerstboom
geplaatst met een cadeautje voor jong
en oud. De vereniging wordt aange-
stuurd door een zevental dames. Eén
van hen is Els Lammers, de huidige
penningmeester. Els: ‘Ik heb vroeger
op de Rabobank gewerkt en toen wij
hier tien jaar geleden een woning be-

trokken zeiden ze al gelijk tegen mij
‘dan kun jij mooi penningmeester
worden’. Zo werden we al direct in de-
ze buurt opgenomen. Het is hier voor
jong en oud gewoon echt gezellig wo-
nen.

De buurtvereniging telt 61 leden, on-
der wie 44 volwassenen en 17 kinde-
ren. Mevrouw Hellewegen is met haar
92 jaar het oudste lid, de tweeling
Chris en Daan (twee jaar) de jongste’,
zo zegt ze. Zaterdag was het groot
feest en werd er aan het Burgemeester
Vunderinkhof onder het motto ‘Kom
in actie voor je buurt’ de Nationale Bu-
rendag gevierd. Deze Burendag is een
initiatief van het Oranjefonds en Dou-
we Egberts. Els Lammers: ‘Wij hebben
een plan (begroting) ingediend, waar-
na we van het Oranjefonds een finan-
ciële bijdrage kregen om leuke dingen
mee te doen’. Terwijl zij dit vertelt zijn
enkele mannelijke buurtbewoners
druk bezig om de houten zitbank in
het ‘Hof’ in de olie te zetten.

In de carport tussen de woningen van
Anneke Esselink en Els Lammers zijn
dames druk in de weer met het maken
van bloembakjes, die als presentje aan
alle buurtbewoners zullen worden uit-
gereikt. De kleinere jeugd kon zich
uitleven op een springkussen. Men
kon ook een ritje maken op de rug van
ezel Tessa en meedoen aan een speur-
tocht. Aan het eind van de dag nog
even met zijn allen gezellig ‘naborre-
len’. Els Lammers: ‘Je ziet het hoe leuk
de mensen hier met elkaar omgaan.
De ouderen vinden het ook prachtig
om tussen jonge gezinnen met kinde-
ren te wonen’.

Tijdens Nationale Burendag

Buurtvereniging 'De Gemsen'
in actie voor de gehele Buurt!

Zo’ n twintig jaar geleden was er op
het huidige Burgemeester Vunde-
rinkhof (achter het dorpscentrum)
nog altijd en dat al tientallen jaren
lang de metaalwarenfabriek van
de Gems gevestigd. In feite paste
een dergelijk bedrijf niet meer in
het centrum van het dorp. Mede
dankzij het initiatief van (destijds)
Burgemeester Maarten Vunderink
verhuisde het bedrijf naar het in-
dustrieterrein. De werkplaats en
de hallen in het dorp werden afge-
broken om plaats te maken voor
een aantal nieuwe woningen. Als
hommage aan de vroegere burger-
vader kreeg het de naam ‘Burge-
meester Vunderinkhof’. De bewo-
ners jong en oud (door elkaar
heen) voelden zich direct thuis op
deze plek. Het duurde dan ook niet
lang of er werd een buurtvereni-
ging opgericht met de toepasselij-
ke naam ‘De Gemsen’.

Ezeltje rijden ook leuk om te doen.

Het geld wordt al meer dan vijftig jaar
door het Prinses Beatrix Fonds aange-
wend voor een wetenschappelijk on-
derzoek in de strijd tegen ziekten die
de spieren verlammen, zoals bijvoor-

beeld polio, ziekte van Parkinson, MS
en spasticiteit. De organisatie in Vor-
den is de collectanten zeer erkentelijk
voor hun werk en de plaatselijke be-
volking voor hun giften.

Opbrengst collecte Prinses Beatrix Fonds
De collecte die in Vorden en de
buurtschappen voor het Prinses
Beatrix Fonds werd gehouden
heeft in totaal 2685,81 euro opge-
bracht.

DIEFSTAL KOPEREN REGENPIJPEN
Op dinsdag 16 september zijn er vier
koperen regenpijpen van een huis aan
de Kamperhuizerweg in Vorden ge-
demonteerd en weggenomen. 

De diefstal heeft plaatsgevonden tus-
sen 07.10 en 18.15 uur. De mogelijke
waarde van de regenpijpen wordt ge-
schat op 1500 euro. De politie heeft
de zaak in onderzoek.

P o l i t i e b e r i c h t



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

jury duidelijk de beste. Daarom kwam
zij onlangs naar Slagharen om de
hoofdprijs, een westernkostuum, in
ontvangst te nemen en de nieuwste
attracties te zien.

Winnares komt naar
Slagharen

Floor Goorden heeft een bezoek aan Attractiepark Slagharen gebracht.
Zij won eerder dit jaar een kleurwedstrijd die werd gehouden door
Weekblad Contact en Attractiepark Slagharen.

De kunstschilder Van Gogh en de com-
ponist Tsjaikovski zijn de hoofdrol-spe-
lers in deze twee uur durende lezing.
Hoewel zij tijdgenoten waren, hebben
ze elkaar nimmer ontmoet. Toch had-
den deze twee reuzen uit de kunstge-
schiedenis veel met elkaar gemeen.
We denken dan aan hun opvallende
gelijkenis in uiterlijk, hun leefgedrag
en liefdesverhoudingen, hun tere ge-

stel, de zelfkastijding en tenslotte zelf-
doding. In woord, klank en beeld
wordt het levensverhaal en de topwer-
ken van deze kunstenaars aan u voor-
gesteld.

Andere kunstenaars die de revue zul-
len passeren zijn o.a. decomponisten
Bellini, Beethoven, Chopin, Sibelius,
Moessorgski, en de kunstschilders
Mauve, Monet, Seurat, Gauguin, Tou-
louse-Lautrec.

De lezing zal worden verzorgd door
Dhr. Toon Verbeek. De lezing wordt ge-
houden op vrijdag 10 oktober, aan-
vang 14.00 uur in 't Stampertje.

Lezing Samenwerkende
Ouderenbonden Vorden
De gezamenlijke ouderenbonden
verzorgen voor haar leden en overi-
ge belangstellenden.een lezing in
beeld en klank. Het onderwerp zal
zijn: Dubbelportret Vincent van
Gogh en Peter Tsjaikovski.

Weet u nog van vorig jaar, wat hebben
we een plezier gehad!!

Of u nu in een rolstoel zit of met een
rollator loopt, dat kan voor dit spel
geen excuus zijn, u kunt altijd mee-
doen. Kom dus allemaal met uw vrien-
den, familie en buren want we gaan
er weer een gezellige middag van
maken!!!"

Seniorensoos
Op woensdag 24 september 2008,
om 14.30 uur in het Ludgerusge-
bouw in Vierakker gaan we weer
Koersbal spelen!

Dan wordt onder het genot van een
drankje wat bijgepraat, waarna om
± 18.00 uur een Indische maaltijd

wordt geserveerd. Alles erg gezellig.
Mocht u nieuw-ingezetene van Vorden
zijn en Indië-veteraan (of Nieuw-
Guinea-veteraan) schroom dan niet
maar kom gewoon binnen en schuif
aan. Hoe meer zielen hoe meer
vreugd. De 'vaste bezoekers' worden
ook nog persoonlijk via een briefje be-
naderd. We zouden zo zeggen... tot
ziens op 9 oktober a.s. We verheugen
ons op uw komst. Mocht u nog vragen
hebben, wendt u dan per telefoon tot:
Jaap van de Broek, tel. (0575) 55 13 75
of Harry de Bruin, tel. (0575) 55 11 44.

Reunie Vordense Indië-veteranen
Alweer is een jaar voorbij. En de
maand oktober nadert. En dat is de
maand, waarin de Vordense Indië-
veteranen hun jaarlijkse bijeen-
komst houden. Dit jaar vindt dit
samenkomen plaats op donderdag
9 oktober a.s. En zoals gewoonlijk
weer bij Chinees restaurant Fan
Sheng aan de Dorpsstraat, aan-
vang: 17.00 uur.

UITSLAGEN BADMINTON FLASH
De kop is eraf. Op het recreanten-
team na hebben alle teams van
Flash hun eerste competitiewed-
strijd van dit seizoen gespeeld. En
er zaten gelijk al weer hele span-
nende wedstrijden bij.

SENIORENTEAM 1
Dit team is door het kampioenschap
van vorig seizoen gepromoveerd naar
de 4e klasse. Het team wordt gevormd
door Geeske Menkveld, Bernadeth
Heijink, Lianne Heijink, Niels Lijftogt
en Chjehrando Gasper. Er werd thuis
aangetreden tegen Eefde. De drie da-
mes speelden voor het tweede seizoen
in competitieverband en nu dus ook
nog een klasse hoger. Gezegd moet
worden dat het verdienstelijk ging. Ze
kwamen echter net iets te kort tegen
hun tegenstandsters. Daarentegen wa-
ren de heren van Flash te sterk voor
hun tegenstanders waardoor er van
een gelijk opgaande wedstrijd sprake
was. Met nog twee mixedspelen te
gaan stond het 3-3. Dat het erg span-
nend was blijkt wel uit het feit dat bei-
de mixen over drie sets gingen. De eer-
ste mix van Niels en Geeske eindigde
in 21-16, 13-21 en 21-15. De tweede mix
van Chjehrando en Bernadeth eindig-
de heel close in 12-21, 21-15 en 19-21.
Uiteindelijk dus een gelijkspel, wat
niet onverdienstelijk is.

Flash 1 - Eefde 2: 4-4
SENIORENTEAM 2
Dit team bestaat dit seizoen uit Joyce
Teeuwen, Marian te Riele, Marian
Hulshof, Robert Kater, Hans Brinkman
en Peter van Dijk. Joyce is echter nog
een tijdje uitgeschakeld door de bles-
sure die zij eind vorig seizoen opliep.
Het team speelde afgelopen woensdag
tegen Spees Sjuttel uit Silvolde met in-
valster Apsie van Dijk voor Marian
Hulshof. Peter won zijn enkelspel. De
drie andere enkelspelen gingen echter
verloren. Peter en Robert wonnen het
herendubbel met zeer goed spel. Het
damesdubbel van Apsie en Marian
ging helaas naar de Silvoldse dames.
Het team bleef echter in een goed
eindresultaat geloven. In de mixedspe-
len werd fel gespeeld en dat leverde re-
sultaat op. Peter en Apsie wonnen met
21-11 en 21-16 en Robert en Marian
wonnen met twee keer 21-16. 
Spees Sjuttel 2 - Flash 2: 4-4

JEUGDTEAM 1
Dit team speelt in de klasse onder 17
jaar en bestaat uit Vera Velhorst, Ilse
van Dijk, Erik van Hoffen, Jelle van
Rossum en Okko Hinterding. In deze
nieuwe samenstelling en zonder Erik
werd afgelopen zaterdag gespeeld te-
gen Phido uit Doetinchem. De jongens
waren echter net de mindere van hun
tegenstanders waar de meisjes net wat
sterker waren. Na de enkelspelen en
het jongens- en meisjesdubbel was de
stand dus 3-3. Ook de mixed partijen
werden eerlijk over beide teams ver-
deeld zodat de einduitslag 4-4 was.
Flash J1 - Phido J2: 4-4

JEUGDTEAM 2 
Dit team speelt in een klasse onder 15
jaar en bestaat uit Tamara de Vries,
Femke Nab,  Caitlin Toker, Sander van
Gils en Twan Helmink. In Varsseveld
moest Sander van Gils voor Flash het
spits afbijten en dat ging heel goed. De
eerste set won hij met 21-3. Hij dacht
er al te zijn maar werd nog bijna ver-
rast en won de tweede set met 22-20.
Debutant Twan Helmink kwam in de
eerste set net te kort. Hij verloor met
22-20. De tweede set ging met 21-14
verloren. Bij de dames won Femke Nab
heel makkelijk met 21-5 en 21-4. Tama-
ra de Vries had een heel spannende
partij. Ze verloor de eerste set met 22-
20 en de tweede met 21-16. De heren
dubbel werd nipt gewonnen door San-
der en Twan, met 24-22 en 21-19. De
dames dubbel was ook spannend.
Femke en Tamara verloren de eerste
set met 23-21, ze wonnen de tweede
met 21-18 en verloren de derde set met
het kleinste verschil van 21-19. De
mixed dubbels moesten dus de ont-
knoping brengen. Sander en Femke
wonnen hun partij overtuigend met
21-16 en 21-10. Twan en Tamara moes-
ten dus de winst veilig stellen. De eer-
ste set wonnen ze overtuigend met 21-
11. De tweede set kroop er toch nog
wat twijfel in het spel maar met 21-18
wonnen ze de wedstrijd voor Flash. 
Varsseveld J3-Flash J2: 3-5.

JEUGDTEAM 3
Ook dit team speelt dit jaar in een
klasse onder 15 jaar. Flash 3 wordt ge-
vormd door Lieke ten Have, Lilian Nij-
huis, Rianne Fokkink, Wesley Boode,
Bram Bruinsma en Dennis Cai. De eer-
ste wedstrijd ging thuis tegen Babo uit

B a d m i n t o n

Borculo. Het bleek dat het spelen in
een hogere leeftijdsklasse toch wel
wennen is. Ondanks dat er moedig ge-
streden werd gingen alle partijen ver-
loren.
Flash J3 - Babo J2: 0-8

JEUGDTEAM 4
Team 4 bestaat uit de jongste jeugd.
Zij spelen dit jaar ook in een hogere
leeftijdsklasse en wel tot 13 jaar. Lynn
Berenpas, Paulien te Riele, Laura Huls-
hof, Niels Golstein en Stefan te Riele
vormen dit team. Zondag moest er ge-
speeld worden tegen UBC uit Ulft. Ge-
speeld werd in de samenstelling Lynn,
Niels, Stefan en invalster Romy Hop-
pen voor Paulien. Er werd flink strijd
geleverd maar de tegenstanders ble-
ken allemaal toch net wat beter.
UBC J1 - Flash J4:  8-0

SEPTEMBER
24 ANBO klootschieten, Kleine Steege
25 PCOB middagbijeenkomst over ge-

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

in de Wehme info 55 20 03

KUNST AGENDA VORDEN
Modevormgeving en beeldende kunst
GalerieBibliotheekVorden t/m 16 nov.
T/m 12 oktober Beeldend kunstenaar
Edith Snoek in galerie Agnes Raben,
Nieuwstad.
T/m 12 oktober Vormgeving Schoen-
ontwerpen van Maartje Halink in gale-
rie Agnes Raben, Nieuwstad.
T/m 13 oktober Erie Beintema, schilde-
rijen en Sjef Plaum, beelden bij galerie
Amare te Vorden

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

Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

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

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

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers: 

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef,
Gerrit Wissink

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome, Tel: 06 - 20 97 83 08

www. j onau i t vaa r t z o r g . n l

JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

Sarah Gosens
0575-511238
Rembrandtstraat 18
7204 BX Zutphenongeacht uw verzekering

Ter introductie
Nieuwe generatie Rubens appelen
2e kilo 1/2 prijs 1 kilo 2,29
Groentekoopje: 
Hollandse spruitjes 500 gram 0,49
Blauwe pruimen met losse pit

1 kilo 1,99
Uit eigen keuken: Ambachtelijk 
bereide stamppot zuurkool

500 gram 3,99
Lekker voor op een toetje:
Pure aardbeiensaus 100 gram 0,79

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 27 september. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850



Met ruime voorsprong behaalden zij
de prestigieuze titel: Sterkste All
Round Team 2008. Het Clubkampioen-
schap wordt georganiseerd door de
VTP Vorden en vond plaats op het Vor-
dens Tennispark. Er werd gestreden in
verschillende disciplines, waaronder
Heren Enkel, Dames Enkel, Heren
Dubbel, Dames Dubbel en het altijd
beladen Mix spel. 
Op laatstgenoemde 3 onderdelen
heeft dit zeer hechte team enorm goe-
de resultaten behaald, zodat genoem-
de titel met overmacht naar het team
van captain Henri Meekes ging. "onge-
lofelijk " aldus Henri Meekes, " het lijkt
of wij met speels gemak de een na de
andere tegenstander aan de zegekar
binden, maar dit is absoluut niet het
geval. De concurrentie is zeer sterk,
maar wij trainen iedere week zeer in-
tensief waardoor wij toch in staat blij-
ken om ieder jaar progressie te ma-
ken". "Dat dit resultaat er dan vervol-
gens uitkomt is geweldig". Het team
bestaat uit 6 personen, nl.: Henri Mee-
kes, Michel van Pijlen, Edwin Bruins-
ma, Nynke Van Glabbeek, Carmen
Smeerdijk en Miranda Voskamp. Hen-
ri Meekes en Edwin Bruinsma zijn
voor het 2e achtereenvolgende jaar
kampioen geworden in de Heren Dub-
bel. 
De Dames Dubbel is gewonnen door
Miranda Voskamp en Carmen Smeer-
dijk en tijdens de Mix finale hebben
Carmen Smeerdijk en Edwin Bruins-
ma hun meerdere moeten erkennen
in Hans Chevalking en Nel Warringa
die de finale met nipt verschil naar
zich toe wisten te trekken.

Clubkampioenschap VTP Vorden

Het Profile de Fietsspecialist VTP mix 1 team heeft van 6 september tot en
met 14 september deelgenomen aan het sterk bezette Clubkampioen-
schap van de VTP Vorden. 

RATTI 1 - AERDT 1
Op sportpark de Eik nam Ratti het de-
ze zondagmiddag op tegen Aerdt. Van
de bezoekers was bekend dat ze met
een fysieke ploeg het veld in zouden
komen. Dit bleek al snel. Doordat Rat-
ti te slap begon, had Aerdt de over-
hand, vooral ook door het fysieke as-
pect in hun spel. Als snel kwamen de
bezoekers op 0-1 toen de spits een bal
op onnavolgbare manier controleert
en in dezelfde beweging bij voorstop-
per Bas Vriend wegdraaide en in de
verre hoek scoorde. Een doelpunt van
hoog niveau. Ratti liet zich niet ken-
nen en zocht de aanval. Enkele goede
mogelijkheden leverde dit op, maar
steeds stond de boomlange en goed
spelende keeper in de weg. Uit een
counter werkte de Ratti defensie de
bal tot hoekschop. Deze werd door de
opgekomen voorstopper hard binnen-
gekopt. 0-2. Ratti pakte het vanaf dat
moment anders aan. Een omzetting
bracht Erwin Weenk richting midden-
veld, hetgeen direct een ander spel-
beeld gaf. Weenk scoorde vlak voor
rust met een mooi afstandschot de
aansluitingstreffer.

Koud uit de kleedkamer was er een
koude douche voor Ratti. Bijna vanuit
het vertrek, scoorde Aerdt de 1-3. Om-
dat Ratti voelde dat er wat te halen
viel, nam het meteen weer het initia-
tief. Vrije verdediger Guido Mullink
scoorde met een hard schot van af-
stand de 2-3. Ook hier reageerde Ratti
niet goed op. Bij een counter van
Aerdt kreeg de linksvoor te veel ruim-
te. Met een schot onder keeper Wouter
Gudde door, tekende hij voor de 2-4.
Ratti zocht vanaf dat moment vol de
aanval en kreeg een fors aantal kan-
sen. Aerdt zocht het in het vertragen
van het spel en werd met de minuut
vervelender. De scheidsrechter ging
helaas te veel mee in het spel van
Aerdt en liet zich daarmee van zijn
zwakke kant zien. Hij begon steeds
warriger te fluiten en trad op geen en-
kele wijze op tegen het steeds hardere
spel van de bezoekers. De 3-4 van Ma-
thijs Nijhof viel 10 minuten voor het
einde. Vanaf dat moment waren de ra-
pen gaar. Aerdt gebruikte alle mogelij-
ke middelen om Ratti het voetballen
onmogelijk te maken. Door intimida-
tie van de tegenstander wilde Aerdt
het tempo uit de wedstrijd halen. De
scheidsrechter gaf hier alle ruimte
voor. Ondanks dat Ratti nog een aan-
tal goede kansen kreeg, bleef het bij 3-
4. Een onnodige nederlaag voor het, in

de tweede helft, goed spelende Ratti.
Ondanks al het fysieke geweld bleven
de Kranenburgers verzorgd spelen. He-
laas had de keeper van Aerdt duidelijk
een goede dag waardoor de punten
uitbleven.

RATTI DAMES 
Ratti 1 - Hoeve Vooruit 2
Afgelopen zondag speelde de Ratti da-
mes thuis tegen Hoeve Vooruit 2. In de
duels liet Hoeve Vooruit zien over veel
fysieke kracht te beschikken. Met volle
overtuiging werden de duels aange-
gaan en Ratti liet zich wegbluffen. In
de 12e minuut was het dan ook al raak
voor Hoeve Vooruit. Ratti probeerde
grip op de wedstrijd te krijgen, maar
als collectief kon er geen vuist worden
gemaakt tegen de tegenstander. Ratti
wist de eerste helft de schade te beper-
ken tot een 1 nul voorsprong.
De tweede helft liet Ratti zich van een
hele andere kant zien. De duels wer-
den feller aangegaan wat in meer bal-
bezit resulteerde. Na tien minuten
werd Gerrie Brummelman onderuit
gehaald in het zestien meter gebied
van Hoeve Vooruit. De penalty die
daarop volgde werd beheerst binnen
geschoten. 1-1. Ratti bleef druk zetten
en had het heft weer in handen. Het
was echter Hoeve Vooruit dat uit het
niets wist te scoren. Een oplopende
achterhoedespeelster schoot vol over-
tuiging vanaf grote afstand. 1-2. De
tijd die restte was te kort om de scha-
de weer in te halen en de eindstand
bleef 1-2. Jammer dat Ratti te zwak be-
gon in de eerste helft en op basis van
de tweede helft was een gelijkspel ze-
ker verdiend geweest. Aanstaande zon-
dag uit tegen Wolfersveen 1.

UITSLAGEN
Zaterdag 20 september
10:00 Ratti D1C - Zelos D3: 2-3
11:00 Ratti E1C - FC Zutphen E7: 3-2
10:00 Ratti F1C - Steenderen F3: 4-3
11:00 FC Zutphen B3 - Ratti B1D: 6-1
13:00 Hoven De C1 - Ratti C1: 4-3

Zondag 21 september
14:00 Ratti 1 (zon) - Aerdt 1: 3-4
10:00 Ratti 4 - Socii 5 (zon): 3-2
12:30 Ratti DA1 - H. Vooruit DA2: 1-2
10:30 Gendringen 3 - Ratti 2 (zon): 2-2
10:00 Ruurlo 8 - Ratti 3 (zon) 5-1

Woensdag 17 september
18:45 AZC C3D - Ratti C1  4-1

PROGRAMMA 
Zaterdag 27 september

14:30 Ratti 5 (zat) - SKVW 4 (zat)  
14:30 Ratti B1D - De Hoven B1D  
12:00 Ratti C1 - AVW '66 C4  
11:00 FC Zutphen D5 - Ratti D1C  
09:30 Wolfersveen E1 - Ratti E1C  
09:00 MvR F5 - Ratti F1C  

Zondag 28 september
14:30 SVGG 1 - Ratti 1 (zon)
10:00 Ratti 3 (zon) - Reunie 5  
09:30 Baakse Boys 4 - Ratti 4 (zon)  
13:30 Wolfersv. DA1 - Ratti DA1 (zon)

Vo e t b a l

Streekderby met veel strijd
RUURLO - VORDEN 2-2
Hugo van Ditshuizen maakte zondag
in de streekderby tegen Ruurlo het
verschil. Hij was vooral in de eerste
helft de verdediging van Ruurlo meer-
dere keren te slim af. 
Van Ditshuizen was weer opgetrom-
meld, omdat de complete voorhoede
van Vorden afwezig was vanwege een
schorsing en blessures. Vorden dat het
normaliter moet hebben van verzorgd
voetbal, knokte voor wat het waard
was en deed in dat opzicht niet onder
voor de fysieke kracht van Ruurlo.
De wedstrijd kende vanaf het beginsig-
naal strijd, maar het was veel te hard.
In de vorige twee wedstrijden heeft
Vorden ervaren, dat het in de 4e klasse
er anders aan toe gaat dan in de 3e
klasse. Er werd met meer inzet ge-
speeld en duels werden niet ge-
schuwd. Vorden kwam al vrij snel op
voorsprong, toen Hugo van Ditshui-
zen op een dieptepass de verdediging
te snel af was en ook doelman Brek-
veld het nakijken gaf. 0-1 Ruurlo had
meer balbezit maar creëerde zich
geen echte kansen, omdat de laatste li-
nie van Vorden geen krimp gaf. Toch
zou Ruurlo tweekeer scoren, maar
daar gingen persoonlijke fouten aan
vooraf. Vlak voor rust werd Vorden op
achterstand gezet 1-2 Dit duurde ech-
ter maar kort, want Hugo van Ditshui-
zen was opnieuw de verdediging te
snel af en trok in dezelfde minuut de
stand weer gelijk. 2-2 

Vorden liet in de tweede helft de te-
genstander wat meer het spel maken
en verkleinde de ruimte op het mid-
denveld. Een tactische zet, die de an-
gel bij Ruurlo uit het spel haalde. 
Ruurlo had weliswaar meer balbezit,
maar kon het spel niet maken. Vorden
werd via Hugo van Ditshuizen nog
een aantal keren gevaarlijk, maar het
kreeg geen uitgespeelde kansen. Dat
Hugo van Ditshuizen met handen en
voeten werd gestopt bleek wel uit het
feit dat zijn shirt aan flarden werd ge-
trokken. Jeugdspeler Mike van Lingen
maakte met een invalbeurt zijn op-
wachting en deed dat zeker niet on-
verdienstelijk.

UITSLAGEN
Zaterdag 20 september:

Vorden A1 - GFC A1: 4-4
Vorden A2D - Concordia-W A3: 0-1
WVC B1 - Vorden B1: 6-2
Almen B1 - Vorden B2: 7-0
Doetinchem C1 - Vorden C1: 4-5
Vorden C2 - DZC '68 C3: 1-8
Vorden C3 - DVOV C1: 3-6
Vorden D1 - DZC'68 D3: 8-1
Almen D1 - Vorden D2: 3-2
Vorden D3 - Be Quick Z. D2: 4-1 
SDOUC E1 - Vorden E1: 6-3
Vorden E2 - Steenderen E1: 4-4 
FC Zutphen E3 - Vorden E3: 11-1
Vorden E4 - Pax E4: 4-0
Warnsveldse Boys E9C - Vorden E5: 3-11 
Vorden F1 - Pax F1: 1-11
Steenderen F1 - Vorden F2: 1-1
Vorden F3 - Wolfersveen F2: 2-4 
Vorden F4 - Pax F3: 2-1
Doesburg SC F2 - Vorden F5: 4-5  
Eefde SP F3 - Vorden F6: 0-9

Zondag 21 september:
Ruurlo 1 - Vorden 1: 2-2
Pax 3 - Vorden 2: 8-1
Ruurlo 4 - Vorden 3: 1-3
Vorden 4 - Baakse Boys 2: 4-2
Vorden 5 - Baakse Boys 4: 1-1

PROGRAMMA
Zaterdag 27 september:
FC Eibergen A2 - Vorden A1 12.00
Erica '76 A2 - Vorden A2D 11.30
Vorden B1 - DVC '26 B1 14.45
Vorden B2 - FC Zutphen B3 14.30
Vorden C1 - SDOUC C1 13.00
Doetinchem C2 - Vorden C2 12.30
Brummen C3M - Vorden C3 14.30
Zelos D1 - Vorden D1 11.00
Vorden D2 - Pax D2 11.00
FC Zutphen D4 - Vorden D3 08.30
Vorden E1 - DZC '68 E2 11.00
HC '03 E1 - Vorden E2 10.00
Vorden E3 - Zelhem E1 11.00
Vorden E5 - Pax E6 10.00
FC Zutphen E7 - Vorden E4 08.30
Be Quick Z. F1 - Vorden F1 10.00
Vorden F2 - AZC F3 09.00
Gaz. Nieuwland F2 - Vorden F3 09.00
Almen F1 - Vorden F4 09.30
Vorden F5 - Keijenburg. Boys F3 09.00
Vorden F6 - FC Zutphen F8 10.00

Zondag 28 september:
Vorden 1 - Winterswijk 1 14.00
Vorden 2 - Steenderen 2 3 10.00
Vorden 3 - AZC 3 10.00
Voorst 3 - Vorden 4 10.00
Steenderen 4 - Vorden 5 10.00

Vo e t b a l

Een bus met meer dan tien mensen
deed Vorden aan om het tankstation
te bewonderen. Stationsmanager Eve-

lien Snijders blijft nuchter onder al
die aandacht. 
'Wij gaan vooral door op de goede
weg', vertelt ze. Als ze het hele jaar zo
goed scoren, mogen de medewerkers
(zeven dames en twee heren) volgend
jaar op reis naar Istanbul, waar Het
Shell station van 2008 bekendge-
maakt wordt. Immers, 35 landen doen
mee. Omdat het Vordense station als
voorbeeld kan dienen voor de rest,
komt Shell deze week filmen in bij
Groot Jebbink.
Autobedrijf Groot Jebbink streeft naar
betaalbare kwaliteit. Ook als het om
de brandstoffen gaat in het bijbeho-
rende Shell tankstation. Shell is al ja-

ren de vernieuwer op
brandstofgebied en het
werk met hoogwaardige
brandstoffen mee aan een
beter milieu.
Nu de brandstofprijzen
steeds hoger worden, weet
Shell zich nog steeds met
betaalbare kwaliteit te on-
derscheiden. Shell prijst
de brandstoffen scherp
waardoor het voor de
klant extra voordeling is
geworden om Shell te tan-
ken. Vandaar dat vanaf de-
ze week op het tankstati-
on van Groot Jebbink aan
de Rondweg de tekst
'scherpe prijzen en toch
heel erg Shell' te lezen is.

GOEDKOPER DOOR
LAGER VERBRUIK
Een merkbrandstof tan-
ken is door het lagere ver-
bruik goedkoper dan het
rijden op een merkloze

brandstof. Daar komen steeds meer
mensen achter. Tevens weten de mees-
te automobilisten niet meer wat het
werkelijke verschil in prijs is tussen de
verschillende tankstations. Dit komt
omdat veel tankstations een kortings-
percentage roepen, terwijl ze allemaal
met verschillende bruto-prijzen reke-
nen.
Met brandstof van Shell rijdt de auto-
mobilist zuiniger en daar bespaart hij
ook het milieu mee. Klanten van
Groot Jebbink die bewust rijden en het
verbruik van de auto willen volgen,
kunnen gratis een auto-onkostenagen-
da krijgen bij een tankbeurt in het
tankstation aan de Rondweg.

'Scherpe prijzen en toch heel erg Shell'

Tankstation Autobedrijf Groot Jebbink wint goud

Het Shell tankstation van Autobe-
drijf Groot Jebbink in Vorden heeft
de titel 'Gouden Station van Neder-
land' gewonnen met hun dienstver-
lening. Om tot een rangschikking
te komen onderzoekt Shell de stati-
ons continu op alle facetten waar-
onder kwaliteit, netheid en klant-
vriendelijkheid. Het Vordense tank-
station behoort nu tot de beste vijf
procent van Nederland. Vorige
week kwam een zware delegatie
van Shell de prijs overhandigen.
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WEEKBLAD

Nu ook op internet!

www.contact.nl

www www www ... hhh eee ttt kkk aaa ccc hhh eee lll ttt jjj eee ... nnn lll
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100

NAJAAR / WINTERCOLLECTIE 2008

20% KORTING
OP DE GEHELE COLLECTIE!

Na de inbraak hebben wij 
nieuwe collectie ingekocht, 
dus er is weer volop keuze.

Graag tot ziens! Raadhuisstraat 23, Hengelo (Gld.). Tel. (0575) 46 32 79

De Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB) omvat 7 peuterspeelzalen
in de gemeente Bronckhorst. De betrokken locaties werken zoveel mogelijk
zelfstandig. Het bestuur bestaat uit 5 personen. Een coördinator en een 
administratief medewerker ondersteunen het bestuur bij zijn werkzaamheden.

Wij zoeken kandidaten voor de functie:  Bestuurslid m/v
Aandachtsgebied: beleidszaken.

Binnen ons bestuur is deze functionaris primair belast met zaken die betrekking
hebben op de kwaliteit van de speelzalen. Onder meer met:
• het volgen van (landelijke) ontwikkelingen op beleidsgebied en het aan de

orde stellen van relevante onderwerpen binnen het bestuur;
• het zorgdragen voor het op peil houden van de kwaliteit van de speelzalen;
• het zorgdragen voor de veiligheid van de speelzalen.
Daarnaast onderhoudt dit bestuurslid contact met diverse instanties binnen en
buiten het peuterspeelzaalwerk. De functie is onbezoldigd (vergoedingsregeling).
De gewenste tijdsinvestering is ongeveer 3-5 uur per week.

Naast bestuurderskwaliteiten zijn affiniteit met peuterspeelzaalwerk en enige
kennis van deze materie belangrijk voor deze functie.

Voor meer informatie over SPSB zie: www.spsb.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met Joke van der Velde, 
huidig bestuurslid beleidszaken, tel. (0575) 46 30 26.

Reacties kunnen naar: Bestuur SPSB, Postbus 24, 7250 AA  Vorden.

Laatste

weken actie:

3 halen =

1 betalen

(géén 3 artikelen, dan 60% korting!)

Actie geldt voor gehele voorraad.

Barendsen Vorden b.v.
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.barendsen-vorden.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

• Persoonlijke bediening, indien gewenst.
• Wij denken nog met u mee en geven graag advies.

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

DE BOUWMARKT MET VELE SPECIALITEITEN
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Het programma ziet er als volgt uit;

FEESTTENT
Zaterdag 4 oktober staat 'Papa di Graz-
zi' op het grote podium in de feesttent.
De openingsact is dé ontdekking van
het feesttentencircuit. Het is een gelik-
te show met crazy-piano achtige tafe-
relen, geinige acts, een sms-party,
mooie danseressen, saxofoonsolo's,
trompet, videoshow enz. De band
speelt rock- en feestnum-
mer afgewisseld met up
to date top 40 hits, maar
ook 70's en 80's num-
mers.

Zondag 5 oktober staat na
de optocht de band 'Vibe'
de feestgangers op te
wachten. Met de stuwen-
de kracht van Gilbert van
Zolingen (ex. Perfect
Showband) staat Vibe als
een huis. Deze jonge en
enthousiaste band heeft
een zeer breed repertoire
met 'feel good' muziek en
een nog krachtigere uit-
straling op het podium.
Eind 2007 versterkt zan-
geres Maureen van Zolin-
gen de band. Met de looks
van Beyonce en de stem
van Anouk staat ze met
Vibe garant voor een
mooie zondagmiddag én
avond!

Maandag 6 oktober na
het vogelschieten staat
'30-Euro Live' op het podi-
um. Vanuit het oosten
van het land bestormen 3

jonge muzikale toptalenten de Neder-
landse podia. Onder de naam '30 Euro
Live' bedacht door Syp van der Ploeg
(De Kast) en Tim van Fragment maakt
30 Euro Live binnen de kortste keren
faam in het land. 30 Euro Live is een
band die het vermogen heeft om met
hun ongecompliceerde bühneshow ie-
dere zaal tot een waar feestpaleis om
te toveren. 

CAFÉ DE BIERKAAI
Zaterdagavond 4 oktober: Quick Molly
met Alan Gascoine
Zondag 5 oktober: Slagerij Wolters (ex
Manschot)
Maandag 6 oktober: Asjemenou
Dinsdag 7 oktober: Boonekampband

HERFKENS
Zondag 5 oktober: Gerrit Gerritzoon
and the flying Schnitzels

Baakse Kermis 2008 
4, 5 en 6 oktober

De 106e editie van de Baakse ker-
mis belooft weer een groot feest te
worden. Ook dit jaar pakt Baak
weer groots uit met kwalitatief
zeer goede live acts boordevol show
en entertainment. Maar liefst 35 ar-
tiesten en muzikanten vormen te-
zamen 9 bands en acts welke te
zien en te beluisteren zijn op de
verschillende podia.

"Dat doen er wel meer" horen wij u
zeggen? Dat klopt, maar niet met
een repertoire dat louter bestaat uit
Nederlands product!  ASJEMENOU!
speelt uitsluitend de grootste hits,

lekkerste meezingers en beste ne-
derpopklassiekers.
Met Asjemenou! stap je in een ver-
bazingwekkende muzikale rollerco-
aster die je meevoert door de vader-

landse muziekgeschiedenis. van Di-
rect naar Blof, van Doe Maar naar
Normaal, van Jan Smit naar Racoon
en van De Dijk naar de Golden Ear-
ring. Dat alles wordt nog eens extra
versterkt door de energieke perfor-
mance van deze drie entertai-
ners....Of je nou wilt of niet, het pu-
bliek gaat voor de bijl!
Ga voor meer informatie naar de
geheel vernieuwde website 
www.asjemenouband.nl

Terug op de Baakse Kermis Asjemenou...!
De geruchten gingen al een tijdje rond, en we zijn blij vandaag te kun-
nen bevestigen dat Asjemenou! terug is. Na een half jaartje stilte zijn
deze frisse vrolijke ventjes weer helemaal klaar om café, zaal, tent en
plein op hun bekende wijze te overdonderen..! 100% NL product waar
je je vingers bij aflikt! Met minimale middelen behaalt ASJEMENOU!
het maximale resultaat!

Rijvereniging De Bosruiters uit Keijen-
borg is een bruisende vereniging die
naast leerzaamheid ook gezelligheid
hoog in het vaandel heeft staan. Daar-
om was er naast een gezellig strodorp
ook veel leerzaams te bewonderen. Er
werden clinics gegeven door de top-
dressuurruiters Marlies van Baalen en
Edward Gal en een springclinic gege-
ven door Albert Voorn met medewer-
king van twee regionale ruiters uit de
kring De Oude IJssel. Maar ook in de
pauzes kon genoten worden van
mooie acts zoals de roofvogelshow van
Valkerij Schaap en een wedstrijd

Horseball gegeven door het horseball-
team van WRPC uit Winterswijk. Ook
veel bewondering trok het zadelmak
maken van een paard. 

De dag werd afgesloten met een feest-
avond voor bestuur, leden, oud-leden
en genodigden. In de feesttent op De
Hietmaat werden de jubilarissen ge-
huldigd door Th.Giesen van de kring
De Oude IJssel. Deze onderscheiding is
bestemd voor bestuursleden die lan-
ger dan 25 jaar in het bestuur zitten.
Voorzitter Jacques Kempers zit 31 jaar
in het bestuur, secretaresse Hannie

Ankersmit 42 jaar en penningmeester
Ida Keune 28 jaar. Het trio werd onder-
scheiden met het Bondsereteken in
brons van de KNHS. Ook Theo Diesveld
viel deze eer te beurt. Hij is vanaf de op
richting lid en zat vele jaren in het be-
stuur. Gonny Geurts en Harrie Niesink
werden onderscheiden met respectie-
velijk een zilveren en een gouden ver-
enigingsspeld voor 25 en 55-jarig lid-
maatschap. 

De grootste verrassing kwam, toen
burgemeester H. Aalderink van de ge-
meente Bronckhorst bekendmaakte
dat Hannie Ankersmit door H.M. de
Koningin is benoemd tot lid in de Or-
de van Oranje Nassau. Niet alleen voor
haar jarenlange inzet voor De Bosrui-
ters maar ook voor haar functies bin-
nen de parochie St. Jan de Doper te
Keijenborg.

Jubilarissen bij L.R. De Bosruiters

Ter gelegenheid van het zestig jaar bestaan van de Landelijke Rijvereni-
ging De Bosruiters uit Keijenborg werd er een groot paardenspektakel ge-
houden op De Hietmaat in Hengelo. Door de jubileumcommissie was een
prachtig programma samengesteld met voor elk wat wils. Mede door het
stralende weer, was het een zeer geslaagde dag.

Voor de jubileumfeestavond was veel belangstelling.

Uitslag prijsvraag
Castle Fair:
Aantal kuikens 66 stuks.
Na loting: 1e prijs Tom van Veen, Wijk
bij Duurstede, 2e prijs Anne Velten, Al-
bergen 3e prijs fam.. Nijman, Deven-
ter, Mevr. Roenhorst, Hengelo (Gld),
Gerrit Wesselink, Vorden, Peter van
Benthum, Blokzijl.

Fokkersdag
speciaalclub Farode:

Gele van Bourgondië: W. Boersma 2xF,
3xZG
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink
3xF, 1xZG.
Kampioen Fokkersdag: Rode Nieuw
Zeelander van G. Lenselink

Uitslagen gezamenlijke
jongdierenkeuring 
PKV Vorden en 
PEKLO Lochem:
Hoenders: Hollands Hoen: Bart Ties-
sink 13xZG, 5xG. Wyandotte: H. Beren-
pas 3xZG. Dwerghoenders: Orpington:
5xZG, 6xG. Appenzeller Spitskuif; H.
Nijenhuis 2xZG, 3xG. Amrockkriel: J.
Pardijs 6xG. Wyandottekriel: H. Beren-
pas 3xZG, 1xG, H. Siemes 9xZG

Konijnen: Grrot Lotharinger:1xF,
3xZG, 3xG. Franse Hangoor: J.W. Agter-
kamp 2xF, 2xZG, 2xG. Gele van Bour-
gondie: W. Boersma 2xF, 5xZG, 2xG.
Wener: H.J. Nijenhuis 4xF, 3xZG. Rode
Nieuw Zeelander: G. Lenselink 2xF,
1xZG, Boyd Groot Roessink 2xF, 2xG.

Angora: Comb. 't Wolletje 1xZG, 2xG.
Hollander: T.H. Janssen 6xF, 3xZG,  K.
Hietbrink 1xF, 2xZG, 1xG, A.J. Everink
2xZG,  H.W. Sloëtjes 2xZG, 1xG. Hulst-
lander: H.W. Sloëtjes 3xZG. Ned. Han-
goor Dwerg: Carlijn Benjamins 1xG,
Sven Janssen 3xF, 5xZG. Kleurdwerg:
H. Gubbels 2xF, 4xZG

Cavia's: Gladhaar: Carlijn Benjamins
1xF

Mooiste grote hoen: F. Bettink. Mooiste
dwerghoen: H. Siemes. Mooiste konijn
grote rassen: H. Hammink, Middenras-
sen: H. Nijenhuis, Kleine rassen: T.
Janssen, Dwergrassen: W. Stui. Mooiste
konijn jeugd: Swen Janssen. Mooiste
konijn totaal: T. Janssen. Mooiste Ca-
via: Carlijn Benjamins

P. K . V.  N i e u w s
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Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:

� draai- en valramen � vensters en luiken
� hefschuifpui � trappen
� serres � glas (via schilder)
� dakkapellen � hang- en sluitwerk
� kozijnen (volgens politiekeurmerk)
� ramen � verbouwen en onderhoud
� deuren (metselwerk)
� schuren � verder alle machinale
� montage en ander timmerwerk

H. Mulder tel. 0575-451486
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06-15338615
7227 DA Toldijk fax 0575-450940

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

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

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

(
(

*

Thuiszorg Service Arnhem
Utrechtsestraat 38 D 6811 LZ Arnhem Tel. (026) 35 101 40 E-mail: arnhem@thuiszorgservice.nl www.thuiszorgservice.nl 
Thuiszorg Service Nederland is een landelijke organisatie met een sterk lokaal netwerk. TSN is HKZ/ISO erkend, een waarborg voor kwaliteit voor zowel de zorgverlener als de zorgvrager.

Werken kan je overal, mensenwerk doe je bij TSN

MensenwerkHuishoudelijk werk

Verzorgend werk Verpleegkundig werk

Werk genoeg, maar leuk én passend werk is zeldzaam. In de thuiszorg is 

werken leuk. Het is mensenwerk. Je bent aan de slag bij mensen waarvoor 

je echt iets betekent. Die je waarderen. Bij TSN kun je als verpleegkundige 

en verzorgende of als huishoudelijk medewerkster direct aan de slag. 

Wij houden rekening met jouw agenda: jij bepaalt zelf wanneer, hoeveel 

en hoe vaak je werkt. Wij zorgen ervoor dat je wel tijd hebt om je werk 

zo goed mogelijk te doen. Jij en wij vinden hetzelfde belangrijk: optimale 

zorg verlenen. Nog een paar voordelen: goede beloning, snelle betaling, 

eenvoudige administratieve afhandeling en alle adressen in de buurt. 

Bel nu met onze vestiging in Arnhem: (026) 35 101 40, of solliciteer direct via 

www.thuiszorgservice.nl

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

VVV winkel Vorden

VVV winkel Zelhem

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

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

SHIFT_the way you move



Ruim 150 kinderen waren naar de
opening gekomen om mee te doen
aan de ballonnenwedstrijd die door de
familie Sueters was georganiseerd.

Een prachtig gezicht al die fraaie ge-
kleurde ballonen die het luchtruim
kozen. Aan deze wedstrijd zijn in de
vorm van speelgoedbonnen prachtige
prijzen verbonden. De eerste prijs een
bon ter waarde van 100 euro, de twee-
de prijs 75 euro en de derde prijs een
bon ter waarde van 50 euro. De prijs-
winnaars worden over een paar weken
in het Contact bekend gemaakt.
Marcel Leferink kwam als voorzitter
van de VOV zijn felicitaties aanbieden.

Hij dook in zijn toespraak nog even in
het verleden,waarbij hij aanhaalde dat
vader Sessing (de opa van Angelique)
in 1931 op de Kranenburg was begon-

nen als koperslager annex waterfitter.
Hij runde daarbij tevens een kleine
winkel in huishoudelijke artikelen,
tuingereedschap en met Sinterklaas
enig speelgoed. ‘Dochter Henny, ge-
trouwd met Harry Sueters kwam van-
af 1966 in de zaak en is nog steeds de
rechterhand van dochter Angelique.
Moeder en dochter zijn beiden actief
geweest binnen de Vordense Onderne-
mers Vereniging’, aldus Marcel Lefe-
rink.

In 1994 vond de laatste verbouwing
plaats: huishoudelijke artikelen en
speelgoed en thans uitsluitend speel-
goed: Top 1 Toys, de nummer één in
speelgoed. ‘Het is met recht een fami-
liebedrijf, iedereen heeft hand- en
spandiensten verleend om alles op tijd
voor deze opening klaar te krijgen’, al-
dus Marcel Leferink, die de vernieuw-

de winkel een aanwinst voor Vorden
noemde. 

De openingshandeling werd verricht
door Tara de dochter van Angelique.
Woensdag was er een clown in de win-
kel die uren bezig was om jongens en
meisjes te schminken. Afgelopen za-
terdag werden er de gehele dag door
demonstraties en uitleg van de diverse
spellen gegeven.

Top 1 Toys Sueters feestelijk geopend

Het was afgelopen woensdag dubbel feest in de Dorpsstraat te Vorden.
Niet alleen feest bij de familie Sueters die deze dag de speelgoedzaak ‘Top
1 Toys Sueters’ voor het publiek openstelde, maar ook volop feest voor de
Vordense jeugd.

De mensen in Nederland zullen opkij-
ken tot welke prestaties Erik nog in
staat is. Hij is nog lang niet afgeschre-
ven en is al weken volop in training’,
zo zegt Arjan. Overigens kijkt de Vor-
denaar met gemengde gevoelens op
het afgelopen skeelerseizoen terug.
Zegt hij: ‘Ik heb vanwege drukke werk-
zaamheden niet altijd volop kunnen
trainen. Op de momenten dat het wel
kon, stond ik er ook. Kijk naar de wed-
strijden om de Holland Inline Cup
(drie marathons van 75 km en één van
100 km in Hallum. Ik eindigde in het
eindklassement op de 2e plaats. Ook
op de wedstrijd in Otterlo (3e plek) kijk
ik met een goed gevoel terug’, zo zegt
hij. Inmiddels zijn de skeelers in huize
Mombarg in de kast opgeborgen en
zijn de schaatsen uit het vet gehaald.
De eerste schaatsmarathon is op zater-
dag 4 oktober. Dat wil zeggen de ko-
mende weken keihard trainen: schaat-
sen, fietsen, schaatsen, fietsen etc. etc.
Om op die manier goed geprepareerd
aan de start te kunnen verschijnen.

Voor Arjan Mombarg geldt:

Skeelers in de kast 
en de schaatsen uit het vet!
Zaterdagmiddag werd in Rijssen de
laatste wedstrijd voor de World on
Wheels skeelercompetitie verre-
den. Een wedstrijd die werd gewon-
nen door de oud wereldkampioen
de Fransman Contin, maar waarbij
in feite niets meer op het spel
stond. De kaarten waren immers al
geschud. Gary Hekman de leider in
het algemeen klassement kon niet
meer achterhaald worden. Datzelf-
de gold voor Sjoerd Huisman
(ploeggenoot van Arjan Mombarg)
die de groene trui van het punten-
klassement al in zijn bezit had. Ar-
jan Mombarg: ‘Je kon merken dat
de skeeleraars al volop met de ge-
dachten bij het schaatsen waren.
Voor onze ploeg (Nefit) de hoogste
prioriteit. Deze week gaan we de ge-
hele week al in Heerenveen op trai-
ningskamp. We hebben een sterke
ploeg met Sjoerd Huisman, Cedric
Michaud, Gary Hekman, Geert Jan
van der Wal, Erik Hulzebosch en
ik zelf.

Na diverse musicalscrips te hebben be-
studeerd, werd unaniem gekozen voor
een moderne musical met als titel
'Met de groeten van Paulus'. Deze zal
worden uitgevoerd op 17, 18 en 19
april 2009. De Protestantse Kerk in Ne-
derland heeft zich verbonden aan de-
ze musical. Zij willen hiermee niet al-
leen mensen laten kennismaken met
de Bijbelse figuur Paulus en de beteke-
nis van zijn woorden voor hier en nu,
maar ook mensen in beweging bren-
gen.

Dat deed Paulus ook. Overal waar hij
kwam gebeurde iets. Zijn verhaal over
Jezus bracht beroering, verwarring,
verbazing, verandering, hoop. Aan-
gestoken door de messiaanse weg van
Jezus werd hij zelf iemand van de weg
en ging hij anderen voor op die weg.
Dat was ook de naam waarmee Chris-
tenen in zijn tijd werden aangeduid:
'mensen van de weg'. Voor Paulus is de
weg van Jezus tegenwoordige en toe-
komende tijd. In wat hij zegt en doet
wordt dat zichtbaar. Met grote vrij-
moedigheid laat hij zijn stem horen
en houdt hij vast aan het koninkrijk
van God, aan gerechtigheid, vrede en

vreugde voor alle mensen. De musical
brengt dit geloof van Paulus tot klin-
ken.

Een musical brengt mensen van bin-
nen maar ook van buiten de kerk in
beweging, brengt onvermoede talen-
ten aan het licht, brengt mensen sa-
men en met elkaar in gesprek. Brengt
plezier en betrokkenheid. De werven-
de en uitnodigende kracht die uitgaat
van een musical is groot. Ondersteund
door de commissie 'Vorming en Toe-
rusting' uitgaande van de verschillen-
de kerken in Vorden en omgeving en
de Raad van Kerken van Vorden wil
het kernteam op korte termijn hier-
mee een start maken. Maar, om deze
musical "Met de groeten van Paulus"
tot een succes te maken, hebben we
opnieuw acteurs, actrices, zangers en
zangeressen nodig! Graag nodigen wij
u uit voor een te houden "Informatie-
avond". Deze zal worden gehouden op
zondagavond 21 september a.s. in de
Chr. Scholengemeenschap 't Beeck-
land, Het Hoge 41 te Vorden en begint
om 20.00 uur.

Om een idee te krijgen, op hoeveel
mensen wij kunnen rekenen, zou het
fijn zijn als u zich voor deze informa-
tieavond zou aanmelden. U kunt dat
op verschillende manieren doen. Per
e-mail: p.piersma@planet.nl - per brief:
Piet Piersma, De Laegte 16, 7251 VM
Vorden, telefonisch (0575) 55 33 52 of
per fax (0575) 55 26 12.
Mogen wij uw reactie ontvangen?

Start nieuwe musical:
"Met de groeten van Paulus"
Na een succesvolle uitvoering van
de musical Mozes in 2007, heeft het
kernteam, bestaande uit: Lieneke
van Ruller, Iris Holsbeeke, Gerda El-
lenkamp, Bert Mulderij, Ron Basti-
aan Net en Piet Piersma, zich gebo-
gen over een nieuw in te studeren
musical.

Wij spelen in het Dorpscentrum aan
de Raadhuisstraat op maandagavond
en woensdagmiddag. Er wordt niet ge-
rookt tijdens het bridgen. De rokers
gaan in de pauze even naar een plaats
waar het toegestaan is te roken. We be-
schikken over het Scanzo-uitrekenpro-
gramma. Aan het eind van de speeltijd
kunnen we binnen 10 minuten al de
uitslag zien. Iedere bijeenkomst wor-
den zes tafels van vier spellen ge-
speeld. Na drie tafels houden we een
kwartier pauze. We willen tenslotte
ook nog even een praatje kunnen ma-
ken met elkaar. Op maandagavond
spelen we van 19.30 tot 23.00 uur in de
bovenzaal en op woensdagmiddag van
13.30 tot 17.00 uur in het "Stampertje"
van het Dorpscentrum van Vorden.

De Bridgeclub telt op het ogenblik ca.
50 leden op maandagavond en ca. 50
op woensdagmiddag. Meerdere men-
sen spelen beide keren.

Mocht u belangstelling hebben, kom
dan gerust een avond of middag ge-
heel vrijblijvend meespelen. Dit ver-
plicht u tot niets, u kunt in ieder geval
de sfeer proeven.

Het nieuwe bridgeseizoen is maandag-
avond 15 september (voor de maan-
dagavond) weer begonnen en begint
woensdagmiddag 17 september voor
de woensdagmiddagen. We willen u
vragen om vooraf even te melden dat
u komt. Mogelijk kunnen we dan een
suggestie doen met wie u zou kunnen
spelen. Aanmelden graag bij de heer
Herman Kip, tel. 55 29 97 voor de
maandagavond en bij de heer Jan
Koekkoek, tel. 44 19 70, voor de woens-
dagmiddag. Wie weet tot ziens.

Deze winter bridgen in
Vorden? Ja, gezellig!
Hebt u er al eens aan gedacht om
te gaan bridgen deze winter? In
Vorden is één Bridgeclub, de "Vor-
dense Bridgeclub".

De puzzeltocht, die zondagmid-
dag als voorproefje van de volks-
feesten in het buurtschap Linde
werd gehouden, is gewonnen
door Joke van Amen, 2 Henk Beck-
man, 3 mevrouw J.van de Kuip,
4 Ada Nijland. 

De aanmoedigingsprijs werd gewon-
nen door Gretha Klein Brinke. Bij de
jeugd ging de eerste prijs naar Thijs

Koning, 2 Jelle Welbergen, 3 Gemma
Eggink, 4 Sjors Lammers. De aan-
moedigingsprijs werd gewonnen
door Wesley Wasseveld. De tocht met
start en finish bij ’t Proathuus trok
in totaal 150 deelnemers inclusief
ca. 50 jeugd. 

Onderweg moesten er allerlei puz-
zels opgelost worden. De lengte van
de tocht was ca. 25 kilometer. Don-

derdag 25 september worden de fes-
tiviteiten voortgezet. Die avond voert
Dorpstoneel uit Ruurlo in de feest-
tent bij de Lindese molen het blijspel
‘Man in de aanbieding’ op. Aanvang
19.30 uur. Vrijdag 26 september staat
vanaf 19.30 uur het vogelschieten en
het vogelgooien op het programma.
Zaterdagmiddag 27 september vin-
den vanaf 13.00 uur de overige volks-
spelen plaats.

Puzzeltocht Linde gewonnen door Joke van Amen



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 3
Nr. 39, 23 september 2008

MADD Day? Vraagt u zich wellicht af,
wat is dat? MADD Day is Make A Dif-
ference Day (Maak het verschil dag),
een landelijk initiatief om vrijwil-
ligerswerk in het zonnetje te zetten.
Tienduizenden mensen in heel
Nederland zetten zich die dag als
vrijwilliger in om kennis te maken
met het vrijwilligerswerk dat in hun
omgeving wordt gedaan en natuur-
lijk om de handen uit de mouwen te
steken voor hun medemens. De ge-
meente doet dit jaar voor het eerst
ook mee. Haar deelname komt voort
uit het vrijwilligerswerkbeleid dat de
gemeente in mei van dit jaar vast-
stelde. De gemeente hecht veel
waarde aan de inzet van vrijwilligers.
Verantwoordelijk wethouder
Glasbergen verwoordt het als volgt:
“Vrijwilligers houden de maatschappij
draaiende en met ons vrijwilligers-
werkbeleid willen we vrijwilligers,
vrijwilligersorganisaties en organi-

saties die met vrijwilligers werken,
beter ondersteunen. Bijvoorbeeld
door tijdens de Madd Day vrijwilligers-
werk te doen en op deze speciale
manier de aandacht op hun belang-
rijke werk te vestigen.” 

Wethouder Glasbergen

Geef een klus op die we voor u
kunnen doen!
B en w, MT (afdelingshoofden) en
raadsleden (circa 20 mensen in
totaal) willen graag voor u aan de

slag op 31 oktober of 1 november.
Heeft u, als vrijwilligersorganisatie (!),
een klus die we dan voor u kunnen
klaren? Denk aan het opknappen
van een speeltuin, het winterklaar
maken van tuinen van ouderen,
activiteiten op scholen of in een
woonzorgcentrum (activiteiten
begeleiden, helpen bij de lunch etc.),
helpen bij het opknappen van een
buurthuis, een bardienst draaien
of onderhoud doen bij een sport-
vereniging, noem maar op. Geef de
klus die u graag geklaard wilt zien,
uw contactpersoon met adres- en
telefoongegevens en de datum van
uw voorkeur (31 okt. of 1 nov.) dan op
bij de gemeente. Dit kan tot uiterlijk
6 oktober a.s. door een e-mail te stu-
ren aan e.werkman@bronckhorst.nl.
Het moet gaan om activiteiten die

normaal gesproken ook door vrijwil-
ligers worden gedaan. De contact-
personen van alle aangemelde
activiteiten krijgen van ons uiterlijk
20 oktober a.s. bericht of de ge-
meente hen op die dag al dan niet
kan komen helpen. Als wij veel
aanmeldingen krijgen, moeten wij
op basis van de mogelijkheden een
keuze maken. 

Meer weten? 
Voor meer informatie over MADD
Day in Bronckhorst kunt u terecht
bij mevrouw A. Steenblik van de
afd. Maatschappij en organisatie
via tel. (0575) 75 04 96. 

U kunt ook de landelijke website
www.makeadifferenceday.nl 
raadplegen. 

Gemeente doet mee aan MADD Day op 31 okt. en 1 nov. a.s.

B en w, MT en raadsleden steken handen graag uit de mouwen voor u

Sinds enige tijd werkt de gemeente
aan de reconstructie van de wijk
Vorden Zuid. De klankbordgroep,
een overleggroep van bewoners
uit de wijk, gaf aan dat zij graag
een kunstwerk geplaatst wil hebben
in de wijk (op het Van Arkelplein).
De gemeente steunt dit initiatief
van harte en een gemeentelijke
kunstcommissie heeft inmiddels
drie kunstenaars opdracht gegeven
om een ontwerp/maquette te maken.
Deze maquettes zijn in de week van
29 september t/m 4 oktober a.s.
te bewonderen in de bibliotheek
in Vorden op de Dorpsstraat 3. Kom
ze bekijken en laat ons uw voorkeur
weten door het invullen van een

stembiljet. Natuurlijk vragen we u
ook hierop aan te geven waarom u
dit kunstwerk graag geplaatst ziet
in Vorden Zuid. Het kunstwerk dat
de voorkeur van de inwoners heeft,
wordt naast het advies van de
kunstcommissie gelegd waarna
b en w uiteindelijk eind oktober een
definitieve keuze maken.

De openingstijden van de
Vordense bibliotheek zijn:
dinsdag: 14.00 - 20.00 uur
woensdag: 14.00 - 17.30 uur
donderdag: 14.00 - 17.30 uur
vrijdag: 14.00 - 17.30 uur
zaterdag: 10.00 - 12.30 uur

Kunstwerk voor wijk Vorden Zuid
Geef uw voorkeur uit drie opties aan

B en w, MT en de raadsleden nemen graag het werk van uw vrijwilligers eens over 

op 31 oktober of 1 november

Vorig jaar stelde de gemeente het
Evenementen- en festiviteitenbeleid
en een Uitvoeringsprogramma tijde-
lijke reclame-uitingen vast. In dit
laatste is o.a. geregeld hoe een
evenement gepromoot mag worden
in de openbare ruimte, bijvoorbeeld
via sandwichborden. Eind 2007 is
hierover gesproken met een groot
aantal organisatoren van evenemen-
ten. Afgesproken is om in 2008
samen met hen beide plannen te
evalueren. Afgelopen zomer waren
daarom twee bijeenkomsten tussen
de gemeente en enkele organisatoren
van evenementen om ideeën uit te
wisselen en suggesties voor verbe-
teringen te bespreken. De gemeente
heeft enkele suggesties onder de
loep genomen en is van plan het

huidige Uitvoeringsprogramma
tijdelijke reclame-uitingen en het
Evenementen- en festiviteitenbeleid
op een aantal punten te wijzigen.
Onder meer op het gebied van meer-
jarenvergunningen, sluitingstijden
en geluidsnormen. 

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

Informatieavond voor organisatoren 

evenementen over evenementenbeleid en 

tijdelijke reclame-uitingen op 29 september a.s.

In veel Bronckhorster dorpen vinden jaarlijks

kermissen plaats. Ook dit zijn evenementen,

die aan regelgeving moeten voldoen.

Op 16 september jl. beëdigde burge-
meester Aalderink Desiree Langelaar
als de nieuwe leerplichtambtenaar van
de gemeente. De leerplichtambtenaar
is verantwoordelijk voor de uitvoering
van de Leerplichtwet.  Met het aan-
wijzen van een uitvoerende ambtenaar
kiest de gemeente ervoor om de
gemeentelijke verantwoordelijkheid
voor een zo goed mogelijke school-
loopbaan voor kinderen en jongeren
op een goede manier vorm te geven.

Nieuwe leerplichtambtenaar beëdigd



Openbare bekendmakingen

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

Dit najaar voert de gemeente op de
algemene begraafplaats in Zelhem
een proef uit met vet- en rotsplanten
als bodembedekker tussen de gra-
ven. Wij hebben hiervoor een proef-
locatie aangewezen op de begraaf-
plaats. Vet- en rotsplanten worden
vaak toegepast als dakbegroeiing,
dit zijn zogenaamde sedumdaken.
Sedumdaken hebben vrijwel geen
onderhoud nodig. Dit onderhouds-
voordeel gaan wij op
de begraafplaatsen
gebruiken op de 'kaal'
gehouden grond
tussen de graven op
de begraafplaatsen.
Naast het onder-
houdsvoordeel heeft
het toepassen van
vet- en rotsplanten
nog meer voordelen.
Het verhoogt de beeld-
kwaliteit en spaart het
milieu, omdat we geen
bestrijdingsmiddelen
meer toe hoeven te

passen. Naast de
sedumproef zaait de
gemeente de wandel-
paden in. Ook dit komt
ten goede aan de
beeldkwaliteit, de
onderhoudskosten en
het milieu. De foto's
geven u een idee van
de voor en na situatie.
De rechthebbenden
van de graven op de
proeflocatie zijn door
ons per brief over het
plan geïnformeerd.

Vervolg
De proef geeft ons inzicht in de
toepassingsmogelijkheden van vet-
en rotsplanten als alternatief voor
onkruidbestrijding. Over één jaar
evalueert de gemeente de proef.
Als de proef slaagt, overwegen wij
een bredere toepassing op de
algemene begraafplaatsen in de
gemeente. Bevalt het resultaat niet,
dan herstellen wij de oude situatie.

Sedumproef op begraafplaats Zelhem

De afgelopen weken zijn verschil-
lende mensen in Bronckhorst be-
naderd door personen die kaarten
aan de deur verkopen voor een
goed doel. Ze tonen een kaartje en
vermelden dat ze een vergunning
hebben van een landelijke ge-
meente. Wij maken u erop attent
dat deze organisatie geen (!) ver-
gunning van onze gemeente heeft.
Natuurlijk bent u vrij om al dan niet
deze kaarten te kopen, maar de
verkopers laten geen officieel
legitimatiebewijs zien en kunnen
ook geen kopie van de verleende
vergunning tonen. Er is geen
controle mogelijk of uw bijdrage
daadwerkelijk bij het goede doel
terechtkomt.

Het is verboden in Bronckhorst op
of aan de weg goederen, dan wel
diensten te koop aan te bieden,
te verkopen of af te geven zonder
een vergunning van de gemeente.
Hierop zijn enkele uitzonderingen

van toepassing. Voor plaatselijke
verenigingen en stichtingen geldt
alleen een meldingplicht voor
zover de vereniging of stichting een
doel nastreeft dat van algemeen
(gemeenschappelijk) belang is en
de plaatselijke vereniging of stich-
ting dit minstens vier weken voor-
dat de activiteit plaatsvindt, meldt
aan de gemeente. Een ieder die
langs de deuren gaat en goederen
te koop aanbiedt, moet in het bezit
zijn van (een kopie van) deze mel-
ding c.q. vergunning en moet zich
kunnen legitimeren. Heeft u hier-
over vragen, neemt u dan contact
op met de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving,
tel. (0575) 75 02 23.

Op www.bronckhorst.nl � Infobalie
� Collecteren en venten staat een
lijst van de plaatselijke verenigingen
die in de komende periode in
bepaalde dorpen in Bronckhorst
langs de deuren venten.

Let op kaartverkopers aan de deur

zonder vergunning

Zoals soms al aan de tempera-
turen te merken is, komt de herfst
er weer aan. In veel huishoudens
wordt de open haard dan weer
aangestoken. Immers wat is er
gezelliger dan 's avonds bij een
knapperend haardvuur te zitten
als het buiten al fris is? Denk er
alleen wel aan de schoorsteen te
(laten) vegen, zodat een gezellig
avondje niet ruw wordt verstoord
door een schoorsteenbrand! En
breekt er onverhoopt een schoor-
steenbrand uit, dan is het handig
om te weten wat u moet doen.
Lees onderstaande tips.

Wat te doen bij schoorsteenbrand
Vanaf de straat is een schoorsteen-
brand meestal duidelijk te zien,
maar u merkt het ook in huis door
een loeiend lawaai in het rook-
kanaal. Doof snel het vuur met zand
of soda, zodra u dit hoort. Sluit daarna
direct de schoorsteenklep en de
luchttoevoer naar de haard. Sluit bij
een open haard ook de deurtjes en
waarschuw de brandweer (112).
Ventileer de ruimte, zodra het vuur
is gedoofd, in verband met kool-
monoxidevorming. Blus het vuur
nooit met een blusapparaat of
water! Water zet namelijk uit in de
vorm van stoom en levert druk op,
waardoor het rookkanaal kan
scheuren en er zelfs een kleine
explosie kan ontstaan. 

Op een rijtje
• Vuur doven met zand of soda
• Niet blussen met water of een

(poeder)blusapparaat
• Schoorsteenklep, luchttoevoer

en evt. luikjes sluiten
• Brandweer waarschuwen. 

Nooit denken: 
“Ik regel dit zelf wel eventjes!”

• Ruimte ventileren

Verklein het risico op schoor-
steenbrand
U verkleint het risico op een schoor-
steenbrand door de schoorsteen
regelmatig te laten vegen door een
erkend bedrijf. Hoe vaak u dat moet
doen, is afhankelijk van hoe vaak u
de haard gebruikt. Een goede vuist-
regel is om in elk geval jaarlijks de
schoorsteen te (laten) vegen. Deze
kan dan meteen worden gecontro-
leerd op scheuren en lekkage. 

Zelf uw schoorsteen vegen
Als u de schoorsteen zelf veegt, kunt
u niet zien wat u doet. Het is dan
belangrijk dat u op goede apparatuur
kunt vertrouwen. Dat is in de eerste
plaats een stalen borstel, waarmee u
de schoorsteenwand kunt afschrapen.
Een spiegel aan een (uitschuifbare)
stok en een zaklamp zijn ook onmis-
baar. Als de aangekoekte, onver-
brande deeltjes erg vast zitten, heeft
u een zogenaamde ramoneur nodig.
Ga hier wel voorzichtig mee om,
anders beschadigt u de schoorsteen-
wand! Vergeet ook niet een doek aan
de onderkant voor de open haard te
spannen. Dat bespaart u een hoop
rommel in de woonkamer. Veeg
altijd van bovenaf. Alleen als de
bovenkant niet of moeilijk bereikbaar
is, kunt u met speciale apparatuur
van onderaf vegen.

Hoe vaak moet u de schoorsteen
vegen?
Het onderhoud van uw schoorsteen
is bepaald in de bijlage van de bouw-
verordening. Bij gebruik van hout,
kolen of olie, wanneer u de kachel
of open haard als sfeerverwarming
gebruikt, is één keer per jaar vegen
voldoende. Bij intensief gebruik,
bv. als hoofd- of bijverwarming,
is het verstandig om het kanaal
twee keer per jaar te laten vegen.

Gaskachels of gasgestookte 
c.v.-ketels ook vegen?
Bij apparaten die op gas gestookt
worden, zoals gaskachels, gas-
gestookte c.v.-ketels en (bad)geisers
in moderne woningen, is er normaal
gesproken geen vervuiling van het
rookkanaal. Het is wel van belang dat
de gasgestookte apparaten regel-
matig onderhouden en afgesteld
worden. Het is verstandig om jaar-
lijks, bijvoorbeeld tijdens het onder-
houd, ook even naar het rookkanaal
te laten kijken. Het is immers niet
ondenkbaar dat er in het kanaal een
verstopping ontstaat, bijvoorbeeld
door een vogelnestje. Bij oudere
types rookkanalen of schoorstenen
is het verstandig om één keer per
jaar te (laten) vegen.

Verzekerd tegen schoorsteenbrand?
U bent verzekerd wanneer er geen
sprake is van achterstallig onder-
houd. Bij sommige verzekeraars
moet u na een schoorsteenbrand
via een rekening aan kunnen tonen
dat de schoorsteen geveegd was.
Een aantal verzekeraars eist ook
dat het schoorsteenveegbedrijf is
aangesloten bij de Kamer van Koop-
handel. Vraag eventueel informatie
over de polisvoorwaarden bij uw
tussenpersoon of verzekeraar.

Schoorsteenkappen?
Er bestaan verschillende kappen
voor kolen, olie, gas of houtgestookte
kachels. Coltkap of trekkap: bevor-
dert de trek in uw schoorsteen, is

tevens kraaienkap. Boldraadrooster:
is geen kap, houdt alleen vogels uit
de schoorsteen. Regenkapjes zijn
verboden op afvoeren waarop een
gasapparaat staat aangesloten.
Alleen kappen van Giveg- of CE-
keurmerk zijn toegestaan. Een kap
tegen het inregenen of om de vogels
uit de schoorsteen te houden kan
nooit kwaad. Wanneer een schoor-
steen slecht 'trekt' vormt een trek-
kap niet altijd de oplossing. Laat de
schoorsteen liever grondig nakijken
op scheuren en lekkages.

Erkende schoorsteenvegers
De 'erkende' schoorsteenveger
bestaat niet. Schoorsteenveger is een
vrij beroep. Iedereen, vakbekwaam
of niet, kan dit beroep uitoefenen.
Er zijn bedrijven die hun diensten
aan de deur aanbieden. Vaak ge-
bruiken zij slecht gereedschap en
verrichten extra werkzaamheden
waar u niet om gevraagd heeft, maar
wel veel voor moet betalen. Ga niet
met deze bedrijven in zee. Schakel
een bedrijf in dat is aangesloten bij
de Algemene Schoorsteenvegers
Patroon Bond (ASPB) in Bergeijk,
tel. (0497) 55 60 02. De leden van de
bond hebben een toelatingsexamen
afgelegd en zijn verplicht een aan-
sprakelijkheidverzekering af te
sluiten. Belangrijk: spreek vooraf
een prijs af voor het vegen, even-
tueel het plaatsen van een kap,
inclusief BTW en voorrijkosten.
Leg deze afspraak schriftelijk vast.
Spreek met de veger af dat hij alléén
moet doen wat u met hem afge-
sproken hebt. Eventuele grotere
reparaties dient hij eerst met u te
overleggen. Vraag om een kwitantie
met daarop de werkzaamheden die
verricht zijn. 

Koolmonoxide
Koolmonoxide (CO) is een dodelijk
gas dat u niet kunt ruiken of proeven.
Toch is er een aantal zaken dat
mogelijk op de aanwezigheid van CO
kan duiden: het beslaan van ramen
in de kamer waar wordt gestookt of
het vettig worden van dubbel glas.
Ook wanneer u last krijgt van bran-
derige ogen, hoofdpijn of flauw
dreigt te vallen, kan er sprake zijn
van koolmonoxide. Buiten het feit
dat centrale verwarmingsinstal-
laties, gaskachels, (bad)geisers en
schoorstenen in goede staat moeten
zijn, dient u altijd voor voldoende
ventilatie in de woning te zorgen.
Bij slecht onderhouden schoorsteen-
kanalen kan de brandweer, indien
er koolmonoxide wordt gemeten,
een stookverbod opleggen.

Meer weten?
Heeft u nog vragen of wilt u meer
informatie? Neem dan contact op
met de afd. preventie van de brand-
weer Bronckhorst in het gemeente-
kantoor, tel. (0575) 75 02 22, of mail
naar brandweer@bronckhorst.nl.

Brandweer Bronckhorst adviseert: 
schoorsteenbrand, beter voorkomen dan genezen!

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, plaatsen driehoeksborden voor verkiezingen, 13 t/m 25 november 2008, Waterschap

Rijn en IJssel
• Hengelo (Gld), Lankhorsterstraat 5, permanent plaatsen van verkeersspiegels bij de inrit,

B.W. Jansen
• Hengelo (Gld), Stellingweg 2, 8 november 2008 van 11.00 tot 01.00 uur, motor kennismakingsdag

met live-muziek, tijdelijke gebruiksvergunning tent, Side-car-party, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, D.J. Janssen 

Aanvragen

• Steenderen, Bronkhorsterweg 4, aanbrengen van permanente reclameuitingen op de voorgevel,
radio-tv elektra Rutjes

• Vorden, rondom kasteel Vorden, 28 december 2008, cyclocrosswedstrijden van 10.30 tot 16.00 uur,
afsluiten Vordense Bosweg en gedeelte Schuttestraat van 08.00 tot 17.00 uur, RTV Vierakker-
Wichmond

• Vorden, slipjacht, 8 november 2008 van 13.15 tot 15.45 uur, KNJV Slipjachtcomité Vorden
• Wichmond, midwintertochtwandeling met medewerking van midwinterhoornblazers, 

21 december 2008 van 12.00 tot 16.00 uur, camping Kleine Steege
• Zelhem, sporthal De Pol, gymnastiekuitvoering, verloting, 15 november 2008, gymnastiek-

vereniging S.S.S. Zelhem

Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.  



Openbare bekendmakingen - vervolg

Bouwvergunningen 
• Baak, Bakermarksedijk 15, veranderen kozijnen
• Drempt, Roomstraat 4, bouwen melkveestal
• Hengelo (Gld), Beijerinkdijk 3B, vergroten woning
• Hengelo (Gld), Reerinkweg 3, bouwen stallingloods
• Hengelo (Gld), Sarinkdijk 6, wijziging vernieuwen schuur
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 20, bouwen overkapping
• Hengelo (Gld), Vordenseweg 2, bouw berging met overkapping 
• Vorden, Hoetinkhof 55, veranderen linkerzijgevel woning
• Vorden, Bedrijvenweg 3, 3A, 3B, veranderen bedrijfshal
• Vorden, Veldslagweg 4, vernieuwen schuur
• Zelhem, Jacob van Ruysdaelstraat 10, plaatsen overkapping/carport

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Zelhem, Ericaweg 11, bouwen kantoorgebouw met bijgebouw, wegens overschrijding van de

bebouwingsgrens en overschrijding van de maximale hoogte van het geldende bestemmingsplan
'Bedrijventerrein Vinkenkamp'

Het bouwplan ligt van 25 september t/m 8 oktober 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

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

Voorgenomen vrijstellingen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 11 september 2008:
• Hengelo (Gld), Varsselseweg (sportcomplex de Veldhoek), start/finish van wandeltochten op 

18 en 19 oktober 2008, wandelsportvereniging de Ploeg
Verzonden op 15 september 2008:
• Bronckhorst, huis aan huis collecte, 23 t/m 28 november 2009, Nationaal MS Fonds
• Bronckhorst, plaatsen tijdelijke reclameborden voor NK Highland Games, 16 t/m 21 september 2008,

stichting Noabers Bronckhorst
• Halle, Wolfersveenweg (circuit de Kappenbulten), feestavond op 26 september van 20.00 tot

24.00 uur, bromfietscross op 27 september van 09.00 tot 18.00 uur en quad- en drie uurscross
op 28 september van 09.00 tot 18.00 uur, ontheffing voor de verkoop van zwak-alcoholische
dranken crosswedstrijden op 26, 27 en 28 september 2008, HALMAC

• Hengelo (Gld), Vorden en Zelhem, diverse wegen en landerijen in het buitengebied met start en
finish bij Varsselse molen, EK enduro en off-road rit op 16, 17, 18 en 19 oktober 2008 van 08.00
tot 18.00 uur, plaatsen van een tent aan de Veldermansweg 10 in Hengelo (Gld), ontheffing voor
de verkoop van zwak-alcoholische dranken, HAMOVE-VAMC-ZAMC

• Hengelo (Gld), Nijverheidsweg 6, aanbrengen van permanente gevelreclame en plaatsen
reclamezuil, Y-sign reclame

• Zelhem, Slangenburgweg 2, feestavond op 27 september van 19.00 tot 01.30 uur en NK Highland
Games op 28 september van 10.00 tot 21.00 uur, plaatsen van een tent op 27 en 28 september 2008,
stichting Noabers Bronckhorst

• Zelhem, Smidsstraat, verkoop oliebollen en beignets, iedere zaterdag van 25 oktober t/m 
27 december 2008, 24, 29, 30 en 31 december 2008, bakkerij Scholten

Verzonden op 16 september 2008:
• Bronckhorst, plaatsen bladkorven, 4e kwartaal 2008, gemeente Bronckhorst
• Halle, Dorpsstraat 11-13, vlooienmarkt, 12 oktober en 9 november van 10.00 tot 16.00 uur,

ontheffing Winkeltijdenwet, 9 november 2008, Notmai producties
• Hengelo (Gld), De Hietmaat, samengestelde menwedstrijden, 11 en 12 oktober van 08.00 tot

19.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning bestaand gebouw, 11 en 12 oktober 2008, In Stap en
Draf

• Toldijk, Wolfsstraat 5, Humsteefeest en Hollandse muziekmiddag, 18 oktober van 20.30 tot
01.30 uur en 19 oktober van 14.00 tot 22.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, ontheffing
artikel 35 Drank- en Horecawet, 18 en 19 oktober 2008, stichting Humstee

• Vorden, perceel naast Veldslagweg 2, tijdelijke gebruiksvergunning tent voor bruiloftsfeest,
3 oktober 2008, M.R. de Boer en mevr. E. Braakhekke

Verzonden op 17 september 2008:
• Hengelo (Gld), Spalstraat, paarden- en ponymarkt, 18 oktober 2008 van 07.00 tot 14.00 uur,

marktvereniging Hengelo (Gld)
• Hengelo (Gld), Veldermansweg, vogelschieten, kinder- en volksspelen, toneel- en feestavond,

10 en 11 oktober van 09.00 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 10 en 11 oktober 2008,
stichting school- en volksfeest Varssel

• Zelhem, Hummeloseweg 67, reünie Wittebrinkschool, 11 oktober 2008 van 14.00 tot 24.00 uur,
tijdelijke gebruiksvergunning tent, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, J.W. Addink,
comité Reünie Wittebrinkschool

Afgewezen aanvragen
Verzonden op 18 september 2008:
• Zelhem, Slangenburgweg 2, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 28 september 2008

van 10.00 tot 18.00 uur, wijnkoperij Polyvin

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 11 september 2008:
• Zelhem, Jacob Ruysdaelstraat 19, gedeeltelijk vergroten woning
Verzonden op 15 september 2008:
• Hengelo (Gld), Kapelweg 13, gedeeltelijk vergroten garage/berging, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Brinkweg 49, bouwen tuinhuis
Verzonden op 16 september 2008: 
• Vorden, Hoetinkhof 82, veranderen woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 3

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
Verzonden op 18 september 2008:
• Zelhem, Ruurloseweg 30-81, gedeeltelijk vergroten recreatiewoning
• Zelhem, Ruurloseweg 30-95, gedeeltelijk vergroten recreatiewoning

Verleende vergunningen

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 11 september 2008: 
• Drempt, Tellingstraat 2, gedeeltelijk veranderen rieten kap op de woning
• Halle, Westendorpseweg 19, bouwen melkveestal, verleend met toepassing van artikel 50, lid 3

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Hummelo, Keppelseweg 1, aanleggen vijver
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 36, bouwen woning
• Vorden, Almenseweg 8, bouw twee-onder-één-kap-woning, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Oude Zutphenseweg 2B, vergroten woning en bouwen berging, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing van
artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek
en Liemers

• Zelhem, Talmastraat 1, plaatsen leslokaal met een instandhoudingstermijn van vijf jaren,
verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Verzonden op 15 september 2008: 
• Hengelo (Gld), Berkendijk 2, bouwen agrarisch bedrijfsgebouw
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 7, vergroten ligboxenstal, verleend met toepassing van artikel 50,

lid 3 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en
Liemers

• Vorden, Wiersserbroekweg 16, vergroten ligboxenstal
Verzonden op 16 september 2008:
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat 28-30, vergroten kantoorruimte 
Verzonden op 18 september 2008:
• Vorden, Dorpsstraat 22, veranderen winkel
• Vorden, Handelsweg 2, vergroten en bouwen bedrijfshal, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Bocholtseweg 1, bouwen werktuigenberging

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 11 september 2008:
• Hengelo (Gld), Koningsweg 1A, 1B, gedeeltelijk veranderen van een voordeur
Verzonden op 15 september 2008:
• Drempt, Tellingstraat 2, gedeeltelijk veranderen paardenstal met kelder

Kapvergunningen
Verzonden op 18 september 2008:
• Hengelo (Gld), Elferinkdijk 2, vellen van één linde, herplant verplicht: twee inlandse eiken

of lindes
• Hummelo, Molenaarserf nabij nummer 2, vellen van één valse christusdoorn, geen herplant-

plicht
• Laag-Keppel, Nachtegaalplein, vellen van twee berken. Noodkap, geen herplantplicht
• Steenderen, begraafplaats Kerkhofweg, vellen van twee prunussen, twee meidoorns en

beukenhaag, herplant verplicht: één amberboom en beukenhaag
• Zelhem, Korenweg 3, vellen van twee platanen, geen herplantplicht
• Zelhem, Doetinchemseweg 71A, vellen van één beuk, geen herplantplicht

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens een school- en volksfeest is de Veldermansweg van 10 oktober 09.00 uur

tot 12 oktober 2008 12.00 uur afgesloten voor het verkeer, behalve bestemmingsverkeer.
Er geldt voor die tijd een omleidingsroute voor het doorgaande verkeer via de Rijnweg, Venneweg,
Antinkweg en Varsselseweg

• Hengelo (Gld), tijdens de paarden- en ponymarkt op 18 oktober 2008 van 07.00 tot 15.00 uur zijn
de Spalstraat, tussen de Sint Michielsstraat en de Zuivelweg, en de Tramstraat, tussen de
Spalstraat en de Rozenstraat, afgesloten voor het verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens samengestelde menwedstrijden op 11 en 12 oktober 2008 gelden de
volgende verkeersmaatregelen: 
- op 12 oktober van 06.00 tot 20.00 uur zijn de Zelhemseweg, tussen de Hummeloseweg en de

Molenenk, en de Winkelsweg, tussen de Zelhemseweg en de Gompertsdijk, afgesloten voor
het verkeer, behalve bestemmingsverkeer. 

- verder geldt op 11 en 12 oktober een stopverbod op de Zelhemseweg, tussen de Winkelsweg
en de Berkenlaan, Berkenlaan, tussen de Hummeloseweg en de Leliestraat, Hummeloseweg,
tussen de Spalstraat en de Berkenlaan, Winkelsweg, Leliestraat, Korenbloemstraat,
Kampstraat en Tramstraat 

• Toldijk/Baak, tijdens het Humsteefeest en de Hollandse muziekmiddag van 17 t/m 20 oktober 2008
gelden de volgende verkeersmaatregelen:
- op de Wolfsstraat zijn een stopverbod en een snelheidsbeperking van 30 km/u van kracht
- op de Wolfsstraat vanaf de Zutphen-Emmerikseweg richting Covikseweg, is éénrichtingsverkeer

ingesteld
- op de Zutphen-Emmerikseweg (N314), tussen de bebouwde kom van Toldijk en Baak, geldt een

snelheidsbeperking van 50 km/u
- op de Wolfsstraat en de Zutphen-Emmerikseweg (N314), tussen de bebouwde kom van

Toldijk en Baak, is een inhaalverbod van kracht 
• Vorden, tijdens de onthulling van een beeld is de Burgemeester Galleestraat, tussen de Kerkstraat

en de Zutphenseweg, op 30 september 2008 van 17.00 tot 18.30 uur afgesloten voor het verkeer,
behalve bestemmingsverkeer

• Halle, tijdens de activiteiten van ANWB Streetwise op 24 september 2008 is de Wassenaarweg,
tussen de Ericaweg en de achterzijde van museum Smedekinck, van 08.00 tot 13.00 uur afgesloten
voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor
bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, tijdelijke
verkeersmaatregelen en bouwvergunningen) en Openbare werken (kapvergunningen). 
In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden
van het bezwaar en uw ondertekening.

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



Openbare bekendmakingen - vervolg

Aanleg parkeerterrein Zomerweg, Drempt
Op 29 september 2008 start de aanleg van een parkeerterrein in het weiland op de hoek van de
Zomerweg/Hulzevoortseweg in Achter-Drempt. Het terrein gaat parkeergelegeheid bieden aan
86 voertuigen.

Wegwerkzaamheden

Onherroepelijk bestemmingsplan Herziening Gemeentehuis
Het bestemmingsplan 'Herziening Gemeentehuis' is onherroepelijk geworden. Het plan heeft
betrekking op het realiseren van een gemeentehuis aan de Elderinkweg in Hengelo (Gld).

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

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

Voorgenomen ontheffingen
B en w zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van

Artikel 3.6 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening
• Zelhem, Prunushof 82, vergroten woning, ontheffing wegens overschrijden van de maximale

dieptemaat , geldend bestemmingsplan 'Halle en Velswijk'
Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Hengelo (Gld), Hesselinkdijk 2A, plaatsen overkapping, zithoek, schuurtje, ontheffing wegens

overschrijden van de toegestane oppervlakte, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005
Hengelo-Vorden'

De bouwplannen liggen van 25 september t/m 5 november 2008 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u
op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

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

Bestemmingsplannen

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
25 september t/m 5 november 2008 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Hengelo (Gld), Moatweg 6, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een vleesvarkenshouderij

De strekking van het besluit luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het
milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b. belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig        

zienswijzen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 6 november 2008.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de 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 het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

Wet milieubeheer

Subsidieverordening onderhoud gemeentelijke monumenten
Bronckhorst
B en w maken bekend dat de raad op 28 augustus 2008 de 'Subsidieverordening onderhoud
gemeentelijke monumenten Bronckhorst' heeft vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van de
'Subsidieverordening onderhoud gemeentelijke monumenten 2005'. In de nieuwe verordening
is het mogelijk om voor een bouwhistorisch onderzoek subsidie te verkrijgen en is het aanvullend
subsidiëren van molenonderhoud mogelijk gemaakt. De subsidieverordening ligt vanaf heden
ter inzage in het gemeentekantoor, bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling
en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

NET ZO GOEDKOOP ALS BIJ ALBERT HEIJN!

WERELDDEALS
5 DAGEN TOT 50% KORTING5023 september tot 28 september 2008

PAMPERS LUIERS 
3 pakken naar keuze

van  29.07
voor    19.50

PERSIL
WASMIDDEL
diverse varianten

3 flessen à 1,5 liter

van 17.55
voor  11.69

2+12+1 GG RRAATT IISS

KIPFILET
kg

van 6.49
voor  4.99

ALLE BABYVOEDING

25%KORTING

PAGE VOORD.PAK
24 rol

van 7.89
voor  6.49
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SPELEN MET DESSINS
Spelen met kleur levert vaak verrassende resultaten op. Deze 

rolgordijnen kunt u heel persoonlijk maken door te variëren met 

de borders en binnenvlakken. Er zijn ruim 30 verschillende kleuren 

borders. De borders kunnen links, rechts of onder. En dan hebben 

we het nog niet eens over de uitgebreide keuze in afbeeldingen. 

Kortom, deze collectie mag u niet missen! 

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

www.harmsenvakschilders.nl
Openingstijden:

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

ALLEEN BIJ RUESINK 
ONZE INKOOP IS ÚW VOORDEEL!
DE COMPACTE BEDRIJFSAUTO DIE GROOTS UITPAKT.

www.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ENSCHEDE
H. ter Kuilestraat 175b, tel: 053-4308006

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

Citroën Nemo 1.4 HDI met Pack plus en Radio/CD. Incl. afleverkosten.

Adviesprijs € 11.250 *

Citroën-korting € 1.000
Ruesink-korting € 1.000
Uw prijs € 9.250 
(excl. BTW en BPM)

Lease vanaf € 269 p/mnd.

* Prijzen zijn excl. belastingen, excl. kosten rijklaarmaken en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. Elke 
nieuwe Citroën heeft 2 jaar fabrieksgarantie, 3 jaar Citroën Assistance en 6 jaar garantie tegen corrosie van binnenuit. Financieringen worden verstrekt door Citroën 
Financiering, toetsing en registratie bij het BKR in Tiel. Full Service Operational Lease, max. 20.000 km per jaar, 48 maanden, excl. btw/bpm, excl. vervangend vervoer. 
Zolang de voorraad strekt. Wijzigingen voorbehouden. 

UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

Ondernemersspreekuur

Het antwoord op uw vraag

is dichterbij dan u denkt.

Loop daarom vrijblijvend binnen

op ons ondernemersspreekuur.

Wij helpen u graag op weg,

ook met al uw andere vragen.

Geen zorgen over zaken

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

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

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

 Molenenk 6 7255 AX Hengelo (gld)
Tel: 0575-465258  Fax: 0575-460181

Installatie-Badkamers-Tegels-Natuursteen-Sauna’s

Een hapje en een drankje staan voor u klaar.

Met onze verloting maakt iedere bezoeker kans op diverse leuke prijzen.
Waaronder een verwendag bij een sauna centrum.

   Kom naar onze open dag
Onze bovenverdieping is klaar en geheel ingericht met de nieuwste trends.

                                       27 september

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 

2 september 2008 door Doevast Exploitatiemaat-

schappij B.V. een evaluatieverslag van de sanering 

op grond van de Wet bodembescherming ingediend.

In het verleden hebben wij voor deze locatie op de

Halle-Nijmanweg 36 in Halle, gemeente Bronckhorst

op 4 juni 2002 al vastgesteld dat sprake is een niet

urgent geval van ernstige bodemverontreiniging. 

Ook hebben wij ingestemd met een (deel)saneringsplan

voor deze bodemverontreiniging.

Voordat wij een besluit nemen over het evaluatieverslag

willen wij belanghebbenden met deze publicatie in de

gelegenheid stellen hierover hun mening te geven.

Vanaf 29 september 2008 kunt u daarom het

evaluatieverslag bekijken. U kunt dat doen in het

informatiecentrum van het Huis der Provincie, 

Markt 11 te Arnhem, en bij de gemeente Bronckhorst.

Uw reactie zullen wij betrekken bij ons besluit.

Op verzoek zenden wij u een afschrift van ons besluit

zodra dit is genomen.

Tot 13 oktober 2008 kunt u uw schriftelijke reacties

toezenden aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland, Onderafdeling

Bodembeheer, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem

Wilt u meer weten?
Bel het Milieuklachten- en informatiecentrum, telefoon

(026) 359 99 99.

Arnhem, 26 september 2008

zaaknummer 2008-014805/GE029800034

Bodemverontreiniging Halle-Nijmanweg 36 in Halle,

gemeente Bronckhorst

p r o v i n c i e
GELDERLAND

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

KENNISGEVING

WEEKBLAD

Nu ook op internet

www.contact.nl
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Het programma bestond uit vijf klas-
sen en er werd op zaterdag volop ge-
traind voor de startplaatsen van zon-
dag.Het jeugdige HAMOVE talent Jer-
ry v.d. Bunt pakte een tiende plaats in
de training van de 125-cc. Snelste man
hierin was Michael v.d. Mark gevolgd
door Joey Litjens en Jasper Iwema.In
de klasse UEM Cup 250-cc trainde
Frank Bakker rijdend op een Honda
van het performance Racing Achter-
hoek zich naar een negende plek.

Zijn teamgenoot Wassink plaatste
zich als dertigste voor de race. Mark
Bezemer de grote concurrent van Bak-
ker voor de ONK titel reed zich naar
een veertiende plek op de startgrid. De
Duitser Toni Wirsing stond op de eer-
ste plaats gevolgd door de Spanjaard
Alvaro Molina met daarachter op de
derde plaats de Italiaan Omar Menghi.
De race in de 250-cc telt zowel mee
voor het Nederlands kampioenschap
als het Europees kampioenschap. Titel
kandidaat in de klasse supersport,
Swen Ahnendorp, reed zich naar een
keurige derde start plaats. Hartelman
rijder Jurjen Uitterdijk mocht van de
vijfde plaats vertrekken en was daar
tevreden mee.Mile Pajic stond slechts
vierentwintigste en was daar niet blij
mee.

Joey den Besten die vorige week kam-
pioen werd in de junior cup 125 kwam
een halve seconde tekort om mee te
doen in de wedstrijd van de super-
sport. Toch liet hij nog heel wat jon-
gens achter zich tijdens deze trainin-
gen en hij hoopt volgend seizoen in
deze klasse uit te komen. Overigens

pakte Raymond Schouten de pole en
dat deed hij ook in de superbike cate-
gorie. Hierin reed Bob Withag naar
een tweede, en zijn grote rivaal om de
titel Arie Vos naar een derde plaats
voor de start opstelling. DE HAMOVE
leden Bas Winkel en Gert van den
Bosch trainden zich respectievelijk
naar een vierentwintigste en drieën-
dertigste startplaats.

De wedstrijddag begon met een warm-
up in alle klassen. Daarnaast kon men
oud Nederlands kampioenen bewon-
deren in het rennerskwartier. Sommi-
ge oud kampioenen hadden zelfs hun
motoren meegenomen en het oudere
publiek genoot daar met volle teugen
van.                      

In de klassen 125cc en 250-cc hadden
de HAMOVE leden de nodige pech te
verwerken.Jerry v.d. Bunt moest in de
opwarm ronde van de 125-cc al opge-
ven met technische problemen. De
race werd gewonnen door v.d. Mark,
tweede werd Litjens die voor Iwema
eindigde. Frank Bakker werd er in de
250-cc afgereden door een collega cou-
reur en moest lijdzaam toezien dat
Mark Bezemer kampioen werd. Overi-
gens liet Bakker wel weten dat dit vol-
komen terecht was. 

De wedstrijd werd echter gewonnen
door de Duitser Wirsing. Toby Mark-
ham werd tweede en de derde plaats
was weggelegd voor Menghi. De uit
Hengelo afkomstige Tonnie Wassink
werd eenentwintigste in deze race.
Vanaf volgend seizoen zal de 250-cc
niet meer in aktie komen in de ONK

wedstrijden en daarmee is Bezemer de
laatste kampioen in deze klasse.
Swen Ahnendorp deed wat hij moest
doen in de race voor de supersport.Hij
gaf niet alles tijdens de race en had
een leuk gevecht met o.a. Randy Ge-
vers en Jurjen Uitterdijk om de vierde
plaats. Ahnendorp hield het hoofd
koel en eindigde op een mooie vijfde

plaats en daarmee won hij uiteinde-
lijk ook de ONK titel in de supersport
klasse. Raymond Schouten won de
race met grote overmacht en reed de
concurrentie op grote achterstand.
Schouten won ook de wedstrijd in de
superbike klasse. Arie Vos wist de
tweede plaats naar zich toe te trekken
en werd daarmee voor de derde keer

op rij kampioen in de superbikes. Bob
Withag nam in het begin van de race
de leiding in handen maar moest
naarmate de race volgde steeds meer
plaatsen toegeven en eindigde de race
als elfde. HAMOVE rijders Winkel en
v.d. Bosch pakten de drieëntwintigste
en eenendertigste plaats in deze klas-
se.

Ahnendorp pakt ONK titel bij Race of the Champions
Afgelopen weekend werd onder zonnige omstandigheden de laatste ONK
motorrace van dit seizoen gehouden op het TT circuit van Assen. De rij-
dende HAMOVE leden waren allemaal aanwezig op Fabian Heusinkveld
na. Hij is herstellende van een blessure die hij had opgelopen tijdens de
ONK races in Spa-Francorchamps.

foto Henk Teerink

In het kader van de Nationale Wijn-
week organiseren de Stichting Natio-
nale Wijnweek / Productschap Wijn /
Wijninformatiecentrum en wijnpro-
fessionals een groot aantal acties / eve-

nementen in de Nationale Wijnweek.
Een van de georganiseerde evenemen-
ten in de wijnweek is de Open Dag Ne-
derlandse Wijngaarden. In het week-
end voorafgaande aan de Nationale
Wijnweek (zaterdag 27 en zondag 28
september a.s.) houden maar liefst 61
wijngaarden in Nederland Open Dag. 

Dé gelegenheid om samen met uw fa-
milie en vrienden kennis te nemen
hoe Nederlandse wijn wordt gemaakt
en hoe hij smaakt. Wijngoed Kranen-
burg is op 28 sept geopend van 13.00 -
17.00 uur.

Open dag Wijngoed
Kranenburg
Van maandag 29 september tot en
met zondag 5 oktober 2008 is het
weer Nationale Wijnweek. De Na-
tionale Wijnweek is een initiatief
van de Stichting Nationale Wijn-
week die zich ten doel heeft gesteld
om wijn als cultuurgoed één keer
per jaar onder de aandacht van
consumenten te brengen.

Altijd als er iets ergs is gebeurd, kijkt Agnes zo. Joost weet

dat grootvader Berend van Hackfort ernstig ziek is. 

Zou hij ... hij is toch niet ... 

Agnes ziet de angst in Joosts ogen en haast zich: -- Wees

niet bang, Joost. Ik wil je iets vertellen over vader. Je bent

nu oud genoeg om te horen hoe gevaarlijk zijn missie is. 

-- Je weet: ons geliefd hertogdom Gelre is onder Karel V

onderdeel geworden van het grote Habsburgse Rijk. Het

Tractaat, het vredesverdrag van Karel met Gelre, heeft

grootvader nog ondertekend. Maar toen Karel troonsafstand

deed, kregen we te maken met koning Philips II. 

Die heeft het niet zo met de Nederlanden op. Vader gaat

naar Brussel om met hem te praten. Hij wil waarschuwen

voor het groeiend verzet in Gelre. Philips II moet zich aan

het Tractaat houden! De mensen moeten steeds meer

belasting betalen en mogen niet hun eigen geloof hebben. 

Vader moet bovendien namens Berend onderhandelen over

grootvaders kasteel Schuilenburg bij Silvolde. De koning wil

het kopen. En dan te bedenken dat Philips een erg onge-

duldig man is die geen weerwoord duldt! 

Moeder is nog niet uitgesproken, of de deur draait met een

zwaai open. Het hele gezelschap kijkt verschrikt op.

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman

De stem van Clemens van de Ven
houdt het midden tussen Tom  Waits,
Herman Brood en Paolo Conto. Hij
combineert de typische sound uit
New Orleans met oude muziek uit de
jaren veertig, denk aan nummers van
Fats Domino en Alain Toussaint. Naast
uitstapjes naar de gipsy jazz van Djan-

go Reinhardt brengt Van de Ven ook
een aantal gevoelige akoestische bal-
lads. Afgelopen najaar verscheen zijn
nieuwe (9e !) cd Banks of the River. 
Met zijn charismatische uitstraling,
rauwe stemgeluid en energieke piano-
spel is Clemens een soulperformer bij
uitstek.

Clemens van de Ven bij de Slof

Clemens is een virtuoos pianospeler en gezegend met een fantastisch rauwe
stem. Op zondagmiddag 28 september speelt hij tussen 16.30 en 20.00 uur
live in café de Slof in Vorden

Heel veel en dat wil ik, MARION POL-
MAN UITVAARTBEGELEIDING, u
graag laten zien op zondagmiddag 19
oktober bij De Herberg in Vorden.
Hiervoor heb ik een aantal bedrijven
uitgenodigd, en samen hebben we een

programma voor u samengesteld met
natuurlijk de gebruikelijke zaken zo-
als drukwerk, vervoer, kist, bloemstuk-
ken, urnen enz. Maar daarnaast vooral
ook die dingen waar iedereen niet zo
direct bij stil staat. Dat is bijvoorbeeld
het uitvaartdraaiboek, dat is een per-
soonsgebonden boek waarin u kunt
aangegeven wat uw wensen zijn en
hoe u uw uitvaart uitgevoerd wilt
zien. Dat is kistbeschildering, hier to-
nen we manieren om een kist per-
soonlijker te maken. We laten ook mo-
gelijkheden zien van visueel geden-
ken. Dit is een creatief proces waar
emoties en herinneringen kunnen
worden vertaald in een klankbeeld,

beeld en geluid dus. Fons en Irma
Rouwhorst zullen deze middag een
voorbeeld van een dergelijke " visuele
nagedachtenis" laten zien. Verder zijn
er liveoptredens, verzorgd door soliste
Joseé van der Staak en het duo "Ju-
weel".

Voor de kinderen is er een workshop,
waar ze op een bij hun passende ma-
nier leren omgaan met verdriet en ver-
lies. Kortom een interessante en sfeer-
volle middag, waar u veel informatie
op kunt doen. Graag wil ik dan ook ie-
dereen uitnodigen om deze middag
van dichtbij mee te maken. Zie ook
www.marionpolman.nl

Info-middag uitvaart in Vorden
THEMA "DOOD - NORMAAL"
Het is een gegeven - we weten al-
leen niet wanneer. De dood komt
vaak toch nog onverwachts en dan.
Weten we van elkaar wel wat we
willen? Willen we begraven wor-
den,  gecremeerd,  ons lichaam ter
beschikking stellen? Wie zorgt er
dan voor de kinderen? Wat gebeurt
er met de dieren? Wat is er eigen-
lijk allemaal wel en niet mogelijk?
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Een goed Nederlands woord is er ei-
genlijk niet voor: re-enactment. Het fe-
nomeen komt dan ook uit Engeland,
waar het naspelen van veldslagen op
veel grotere schaal gebeurt dan hier.
Maar wie haalt het nou in z'n hoofd
om in het vreedzame Nederland zo'n
slagnabootsing te organiseren? Re-
enactors natuurlijk, maar er zitten
meer regelneven in de werkgroep Slag
om Grolle.

Bekendste gezicht in de club is wel-
licht die van secretaris Erik Mentink,
dezer dagen beter bekend als gezicht
van Groenlo Vestingstad Promotie. Hij
gaf eerder dit jaar zijn baan bij de
bank op om van zijn hobby z'n beroep
te maken. Want Erik is eigenlijk al ja-
renlang promotor van vestingstad. Hij
is een van de samenstellers van het
boek 'Pas op de Buren' over de rivaliteit
tussen Groenlo en Lichtenvoorde.
Erik, ook actief voor de lokale hengel-
sportvereniging, zou Erik niet zijn als
hij het 65-jarig bestaan van die club
had aangegrepen voor een boek waar-
in de vestingstadhistorie opnieuw een

belangrijke rol zou spelen. 'De Grolse
gracht, van verdedigingswerk tot vis-
water' heet het kloeke werk dan ook.
Hij wordt vaak in het gezelschap ge-
zien van Edwin Grothe, voorzitter van
de werkgroep. Beide hebben dan ook
zitting in onder meer de stichting
Vrienden van de Grolse Kanonnen  en
de Compagnie Grolle. Grothe is de
man die onvermoeibaar alles in het
werk stelt om de Slag om Grolle geor-
ganiseerd te krijgen. Als voormalig
kok (tegenwoordig werkt hij in het on-
derwijs) weet hij in het kampement
vaak de juiste ingrediënten voor een
smakelijke maaltijd bij elkaar te
mixen, en zo zit het met die werk-
groep eigenlijk ook: hij verzamelt de
juiste mensen om zich heen om tot
een goed resultaat te komen. Tijdens
de Slag om Grolle heeft hij als organi-
sator geen tijd om actief op het
schootsveld te zijn.
Dan is er Wim Nijenhuis, wiens taak
het is regelen van het zwartkruit is.
'Dat houdt in: de hoeveelheid kruit be-
palen voor de slag, het inkopen, het re-
gelen van een vergunning, het uitde-

Slag om Grolle 17 t/m 19 oktober in Groenlo

Regelneven en re-enactors
In verband met de naderende Slag om Grolle in het lange weekend van vrijdag 17 t/m 19 oktober in Groenlo,
publiceren wij komende weken artikelen over een speciaal aspect van de Slag. 
Vandaag deel 4: Regelneven en re-enactors.

Heel wat uurtjes vergaderen gingen er aan de Slag vooraf. Zichtbaar v.l.n.r. Erik Mentink,
Stephan Damman, Edwin Grothe, Arjan Snijders en Rudy Koppelman.

len aan de re-enactors en het er op toe-
zien dat er op een veilige manier mee
omgegaan wordt.'
Ook al lid van de Compagnie Grolle is
Godfried Nijs, leerkracht en amateur-
archeoloog, voor de werkgroep met
name actief als webmaster en contact-
persoon voor de deelnemende re-enac-
tors. Hij beschikt over de juiste histori-
sche kennis die nodig is om een enigs-
zins realistisch beeld te komen van
hoe het er in de zeventiende eeuw aan
toe ging. Of hij het in de zeventiende
eeuw overleefd zou hebben tijdens
zo'n slag is de vraag, want met zijn bij-
na twee meter lange verschijning is hij
wel een heel makkelijk doelwit. Voor
de activiteiten op het schootsveld
wordt hij ondersteund door Joop Hu-
bers.
Nog maar een compagnielid dan: Ton
Tijdink, schrijver van de groep en in
het dagelijks leven werkzaam als re-
dacteur bij een regionaal dagblad. Hij
is voorzitter van de pr-commissie. Zijn
'finest hour' beleefde hij toen hij door
re-enactors in een établissement werd
herkend toen zijn gezicht verscheen
tijdens het RTL4-journaal. Dit keer
wordt hij ondersteund door Nick Oos-
tendorp en Chantal Grothe (jawel,
dochter van) die zich ook bezighouden
met de merchandising voor het evene-
ment.  
Dan is er nog Joris Bieleveld, die de fi-
nanciën voor z'n rekening neemt. In
het dagelijks leven werkt hij voor een
woningcorporatie en verder is hij
raadslid.
Marjolijn Gerritsen, vorige keer nog in
de pr-commissie, zorgt dit keer voor de
invulling van de binnenstad. Alles wat

daar te zien is heeft zij geregeld.
Voor de vormgeving van onder meer
het programmaboekje en de kaarten
in het draaiboek richting gemeente is
Ronald Brockötter. Wie denkt dat zijn
werk af is als de Slag begint heeft het
mis: dan is hij een van de mensen die
de centrale post bemant en daarmee
ook aanspreekpunt voor de re-enac-
tors. 
Mike Ruikers is verantwoordelijk voor
de coördinatie van de kinderactivitei-
ten; een andere grote hobby van hem
is dan ook de Scouting. Op dat terrein
zorgt hij voor de aansturing van tien-
tallen vrijwilligers die de jeugd een on-
vergetelijk weekend willen bezorgen.
Maar ook zit hij in de commissie facili-
taire zaken, ofwel de veldwerkers voor,
tijdens en na de slag.
'Scouting was in 2005 verantwoorde-
lijk voor de kinderactiviteiten op haar
terrein', zegt Mike, die in het dagelijks
leven begeleider is op een woonboer-
derij voor autisten. 'Het mee helpen
opstarten van zo'n evenement was
voor mij een grote ervaring. Voor
Groenlo is dit evenement van groot be-
lang, en daarom wil ik er graag een
steentje aan bijdragen.'
Nieuw in de werkgroep is Rudy Kop-
pelman die actief is op het gebied van
facilitaire zaken; niet zo vreemd voor
een vrachtwagenchauffeur, bij Roe-
maat Transport. 'Door het bestuur ben
ik gevraagd de gelederen in de organi-
satie te komen versterken .We zijn met
de Compagnie al op heel wat plekken
in Nederland geweest. Dit maakt dat je
het voor Groenlo tip top wilt organise-
ren.'
Ook chauffeur, bij Probroed/Sloot, is
Arjan Snijders, die net als Stephan
Damman sinds een half jaar de werk-
groep versterkt heeft. 'Het zal een slag
worden  waar men nog jaren over zal
praten', zegt ook Arjan. 'Mooiste mo-
ment van de Slag om Grolle 2005 vond
ik dat ons Grolse kanon in het veld
stond om onze vrouwen, kinderen en
ons bier te beschermen. Waarom ik
het leuk vind om mee te doen? Zo hou-
den we Groenlo op de kaart.'

De organisatoren hebben inmid-
dels al een hele boel mooie spullen
ingezameld. Een ieder die zijn kas-
ten aan het opruimen was kon de
mooie bruikbare kleding en speel-
goed bij ze kwijt. Door de organise-
rende mensen wordt er goed op ge-
let dat hetgeen er verkocht gaat
worden ook van goede kwaliteit is.
Daarbij is een verloting met prach-
tige prijsjes en prijzen, die door ve-
le ondernemers van de Vordense
middenstand beschikbaar zijn ge-
steld. En, zoals ieder jaar worden
er door veel betrokken moeders en
vaders(!) van allerlei lekkernijen
gebakken die je ook kunt kopen.

Voor de kinderen organiseert Kra-
nenburgs Belang tegelijkertijd
rond de school een aantal activitei-
ten en spelletjes, zodat zij zich ze-
ker niet zullen vervelen. De jonge-
re kinderen kunnen daarbij een
ritje op een pony maken. Vanzelf-
sprekend is er voor de volwassen
bezoekers ook genoeg mogelijk-
heid om gezellig bij te kletsen on-
der het genot van een (gratis!) kop-
je koffie. 

De opbrengst van deze jaarlijkse
beurs is bestemd voor peuterspeel-
zaal 't Kraankuikentje. Het wordt
ongetwijfeld een gezellige avond.
Iedereen is van harte welkom van-
af 18.00 uur tot ongeveer 20.30 uur
in de gymzaal van basisschool "de
Kraanvogel", Eikenlaan 22 in Kra-
nenburg. De toegang is gratis.

Peuter-
speelzaal 
't Kraan-
kuikentje
Volgende week vrijdag 3 okto-
ber wordt op basisschool "de
Kraanvogel" in Kranenburg,
waar ook peuterspeelzaal 't
Kraankuikentje is gevestigd,
weer de jaarlijkse kleding- en
speelgoedbeurs georganiseerd.
Zoals ieder jaar belooft het
weer een leuke avond te wor-
den.

VOOR WIE? 
De training is bedoeld voor mensen
vanaf 18 jaar die: het moeilijk vinden
contacten te leggen en te onderhou-
den; vaak ‘ja’ zeggen terwijl men ‘nee’
bedoelt; complimenten wegwuiven
omdat men denkt dat de ander het
niet echt meent; het moeilijk vinden
om kritiek te krijgen of te geven; de
mening van anderen belangrijker vin-
den dan de eigen mening. Men wil ru-
zie vermijden voor de lieve vrede. Wie
zich hierin kan vinden, en dit gedrag
wil veranderen, kan deelnemen aan
de assertiviteitsgroep. 

INHOUD VAN DE TRAINING
Tijdens de training wordt aandacht

besteed aan: contacten leggen; nee
zeggen; omgaan met schuldgevoelens;
omgaan met kritiek; omgaan met
complimenten; niet meer over zich
heen te laten lopen en voor de eigen
mening uit te komen. 

WANNEER IS DE TRAINING
De groep komt 10 keer bijeen van
10.00 tot 12.00 uur. De eerste bijeen-
komst is op donderdag 30 oktober, in
het gebouw van Sensire, Burgemees-
ter Smitstraat 23 in Steenderen. De
kosten voor de training bedragen 5 eu-
ro per bijeenkomst, ontheffing is mo-
gelijk. Vooraf vindt er een kennisma-
kingsgesprek plaats met de begeleider.

MEER WETEN?
Voor informatie of aanmelding kan
men contact opnemen met de maat-
schappelijk werkers van Sensire: Leo-
nie Heebink, telefoon 0314-35 72 46
(l.heebink@sensire.nl) of Bep Lovink,
telefoon 0314-35 61 74 (b.lovink@sensi-
re.nl)

Assertiviteitstraining inwoners
gemeente Bronckhorst
Met ingang van 30 oktober 2008 or-
ganiseert Sensire algemeen maat-
schappelijk werk een assertiviteits-
training voor inwoners van de ge-
meente Bronckhorst. Tijdens deze
training leert men beter voor zich-
zelf op te komen.

Daarom is er voor iedereen een open
dag op zaterdag 27 september. Een

hapje en drankje staan voor u klaar. Ie-
dere bezoeker maakt kans om met een
verloting diverse prijzen te winnen,
waaronder een verwendag bij een sau-
nacentrum. Gotink Totaalinstallateur
is gevestigd aan de Molenenk 6 in Hen-
gelo Gld. Tel. 0575-465258.

Zaterdag 27 september

Open dag Gotink Totaalinstallateur
Bij Gotink Totaalinstallateur in
Hengelo is de bovenverdieping
klaar en geheel ingericht met de
nieuwste trends.

Een geweldig programma wat nie-
mand mag missen. Kaarten zijn in de
voorverkoop verkrijgbaar op de vol-

gende adressen: Café Zaal Kerkemeijer
in Borculo, Café Zaal de Tapperij in
Ruurlo, Café de Groes in Zelhem, Café

de Tol in Hummelo, Café Zaal de Bre-
mer in Toldijk, Café Zaal Herfkens in
Baak, Cafetaria Café de Seven Stenen
in Steenderen en Vleesboerderij Gar-
ritsen in Toldijk.

Voor meer informatie zie www.hums-
tee.nl of bel Jan-Willem Huetink, tele-
foon (06) 22570792. Tot ziens op het
Toldijks Piratenfeest 2008.

Voorverkoop Toldijks Piratenfeest gestart

De voorverkoop voor de derde editie van het Toldieks Piratenfeest is weer
van start! Het belooft ook dit jaar weer een groot succes te worden, net zo-
als voorgaande jaren. De organisatie heeft De Berkelzangers, George Ba-
ker, Jacques Herb en niemand minder dan Dennie Christian op de bühne.
Tussen de optredens van de artiesten zal de band ‘Gewoon Jansen’ zorgen
voor een spetterende voornamelijk Nederlandstalige show.



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

De agenda en het financieel verslag
liggen een half uur voor aanvang van
de vergadering voor de aanwezigen ter
inzage. De notulen van de jaarverga-
dering zullen worden doorgenomen.
In de Nieuwsbrief voorjaar/zomer
2008, aan de donateurs verzonden,
werd deze eveneens gepubliceerd.

Na het officiële deel van de vergade-
ring zal een bezoek worden gebracht
aan de Agneta houtzaag- en korenmo-
len in Ruurlo. Deze molen heeft een
lange geschiedenis als windkoren- pel-
en oliemolen en werd vernoemd naar
Freule Johanne Mauritia Agneta van
Heeckeren van Kell (1805-1859). In de
molen werd graan gepeld, olie geperst
uit koolzaad, gerst tot gort en kool- en
lijnzaad tot brei gemalen en tarwe
werd tot volkoren meel gewreven. In
1917 werd de molen omgebouwd tot
zaag- en korenmolen en na een storm
in 1943 van Ten Have kleppen voor-
zien. Er werden diverse restauraties
uitgevoerd en recent werd een muse-
um ingericht. 

De Bronkhorster Molen is elke zater-
dag van 10.00-17.00 uur en op afspraak
te bezichtigen. Dan zijn de molenaars
aanwezig die belangstellenden graag
de werking van de molen laten zien
en er met enthousiasme over vertel-
len. Recent werd, na een oproep om
gratis graan te laten malen in deze
molen, een grote hoeveelheid gerst ge-
bracht, zodat ook het malen kan wor-
den getoond. 

Voor de versterking van het team van
Vrijwillige Molenaars is de Stichting
De Bronkhorster Molen op zoek naar
mensen die het vak (weer) willen uit-
oefenen of leren. Bel hiervoor met
Knud Jensen, tel. (0313) 414175 (of een
email naar fam.jensen@hetnet.nl),
Geert Buys, telefoon (0575) 452734 of
Dirk Koopmans, telefoon (0575)
451344. Of kom naar de Donateurver-
gadering met Excursie van Stichting
De Bronkhorster Molen op zaterdag 4
oktober 2008 in ’t Wapen van Bronk-
horst om aan te melden. Meer infor-
matie over de molen is te vinden op
www.bronkhorstermolen.nl.

4 oktober 2008

Bronkhorster Molen Jaarvergadering en Excursie
De jaarlijkse donateurvergadering van Stichting De Bronkhorster Molen
wordt op zaterdagmiddag 4 oktober 2008 gehouden in Café Restaurant ’t
Wapen van Bronkhorst aan het Gijsbertplein 1344, nr.1. Aanvang 13.30
uur.

In de Bronkhorster Molen werd, na een oproep, gerst gebracht om te malen. Op 4 oktober 2008 wordt de jaarlijkse Donateurvergadering
gehouden.

In twee poelen werden zaterdag de
wedstrijden gestart, waarna de kruis-
wedstrijden werden gespeeld, de halve
finale en op zondagmiddag de grote
finale. Op de zaterdag en de zondag
werden oefenwedstrijden voor dames
gespeeld.

Trainer/coach van Zwem- en Waterpol-
overeniging de IJsselmeeuwen, Hans
van ’t Hul is zeer tevreden over het ver-
loop van dit toernooi, waar acht he-
renteams aan deelnamen. “We zitten
een week voor de competitie,” legt Van
’t Hul uit. “We hebben acht ploegen en
spelen bijna een volledige wedstrijd, 4
keer 5 minuten. We hebben bewust
naar ploegen gezocht die een serieus
toernooi wilden spelen. Iedere ploeg
speelt dit toernooi vijf wedstrijden.”
De plaatsingswedstrijden werden 4

keer 6 minuten gespeeld. “De Polarbe-
ars is een terechte winnaar. Ze waren
sterker dan ’t Y.”  “De reactie van zowel
de scheidsrechters als de ploegen is ge-
woon goed,” vertelt hij verder. “Maar
uiteindelijk gaat het om wat er ge-
beurt in het water. Voor ons en voor de
coaches is heel belangrijk dat er goede
wedstrijden zijn, dat er lange wedstrij-
den gespeeld worden die bijna lijken
op wedstrijden die je normaal in het
seizoen speelt, naast goede scheids-
rechters en een goede organisatie. Het
moest een kwalitatief goed toernooi
zijn en ik denk dat het gelukt is.”

Het was de eerste keer dat een derge-
lijk toernooi werd gehouden. “Ik was
degene die zo’n toernooi wilde organi-
seren,” vertelt Hans van ’t Hul. En sa-
men met het bestuur van de IJssel-

meeuwen en de beheerder van het res-
taurant van het Ottobad kwam het tot
stand. En omdat het chocoladefestival
in Zutphen werd gehouden, was het
wedstrijdbad leeg en kon het makkelij-
ker worden gerealiseerd. “We hebben
het nu voor de eerste keer geprobeerd
en het is goed gegaan, iedereen is te-
vreden.” Het bestuur gaat graag voor
een tweede editie van een dergelijk
toernooi en door de positieve reacties
van de diverse partijen, zal dat ge-
woon lukken. Ook de spelers waren
enthousiast over het toernooi. Wel
vonden ze het jammer dat er niet zo-
veel publiek was gekomen, want de
tribune zit met een wedstrijd van het
herenteam altijd vol. Maar volgend
jaar doen ze zeker weer mee.

Uitslag. 1. de Polarbears uit Ede, 2. het
Y uit Amsterdam, 3. DWK uit Barne-
veld, 4. Proteus uit Twello, 5. de IJssel-
meeuwen uit Zutphen, 6. SG Twente,
7. De Rijn uit Wageningen, 8. DWV uit
Doesburg.

Zwem- en Waterpolovereniging de IJsselmeeuwen Zutphen

Polarbears uit Ede wint Landelijk
Waterpolotoernooi

In het weekend van 20 en 21 september jl. werd in het Graaf Ottobad in
Zutphen een Landelijk Waterpolotoernooi gezwommen, waarin de sub-
top sterk vertegenwoordigd was. In de grote finale zondagmiddag speel-
de het Y uit Amsterdam tegen de Polarbears uit Ede, eindstand 8-20.

Tijdens de waterpolofinale in Zutphen speelde het Y uit Amsterdam tegen de Polarbears uit Ede.

De prijswinnaars gaven gehoor aan de
oproep om met familie en bekenden
naar Kinderboerderij Feltsigt te ko-
men voor de prijsuitreiking en het
was dan ook gezellig druk in de Zits-
chure. 

Vrouwenvereniging Passage uit Tol-
dijk had tijdens de Oogstdag op een
kraam met oude huishoudelijke arti-
kelen en gebruiksvoorwerpen een
prijsvraag, die betrekking had op oude
voorwerpen en gezegdes uit de Achter-
hoek. Albert Janssen vertelde, voor het
bekendmaken van de prijswinnaars,
in het kort de antwoorden op de vra-

gen. Het ging om luiken, de inhoud
van mandjes en betekenissen van
woorden en gezegden. “Albert, de uit-
leg is mooier dan de antwoorden,”
was de conclusie van een van de prijs-
winnaars.

Uitslag. De derde prijs was voor Joop
Flamma uit Toldijk, tweede werd John
Rondeel uit Keijenborg en de eerste
prijs was voor Dinie Maalderink-Jan-
sen uit Hengelo, gld. Zij kregen elk een
mand met lekkernijen uit Bekveld,
het boekje ‘Piet Pauw, echte liefde op
Feltsigt!’ en voor de kinderboerderij
een seizoenabonnement.

Prijsuitreiking Feltsigt

Op zondag 21 september jl. werden de winnaars van de prijsvraag van de
Oogstdag 2008 in het zonnetje gezet. De antwoorden op de vragen werden
besproken en de cadeaumanden, gevuld met Bekveldse lekkernijen, uitge-
reikt. Dinie Maalderink-Jansen uit Hengelo, gld. kreeg de eerste prijs. Zij
had slechts één vraag fout beantwoord.

De prijswinnaars van de Oogstdag Prijsvraag: (v.l.n.r.) Dinie Maalderink-Jansen, John Ron-
deel en Joop Flamma.

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIEREN

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag
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POSTERS
full-colour

ze knallen 
er uit en

de prijs zal u
meevallen

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

Vraag naar onze vele
mogelijkheden

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

Vraag naar onze
vele mogelijkheden

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

HERINNERINGS-BOEK
INVITATIES

CONSUMPTIE-BONNEN

JJJJuuubbb iii lll eeeuuummm---
fffeeeeeesss ttt???

het drukwerk 

verzorgen wij graag

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

Doetinchem

Varsseveld

Lichtenvoorde
Halle Vragender

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Zelhem

Velswijk

Hummelo/Keppel
oesburg

Keijenborg

HengeloToldijkRha

Steenderen

Bronkhorst Baak

Wichmond

Vorden

Zutphen

Kranenburg

Medler

Ruurlo
Eibergen

Neede

Borculo

Barchem

Warnsveld Lochem

Olburgen

Wehl

Veldhoek

Slangenburg
Heelweg

Halle Heide

Drempt

Delden Linde

Wildenborch

Vierakker

IJzevoorde

Harreveld

Westendorp

De Bruil

Het Broek

Boggelaar

Leesten
Warken

Holter

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Varssel

Brummen

Empe

Oeken

euvenheim

Voorstonden

Doelgericht adverteren?
Informeer naar de

gunstige voorwaarden

voor doorplaatsing

van advertenties

in onze weekbladen:

Contact Bronckhorst,

Contact Ruurlo, 

Weekblad Elna, 

Groenlose Gids 

en Contact Warnsveld!

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl

Oost

Asbestsanering

Voor veilige 
asbestsanering

Voor meer 
informatie of 
een 
vrijblijvende 
offerte:

Scheggertdijk 22
Postbus 7, 
7218 ZG Almen

T 0900-9896
E asbest@aboost.nl

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

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

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

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

collegiale instelling
• Inzet en goede contactuele vaardigheden 

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

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

7255 AX Hengelo

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

ELEKTROMONTEURS
LOODGIETERS / C.V MONTEURS

TE HUUR
Dorpsstraat 28

Wichmond

WOONHUIS 170 m2

en KANTOOR 164 m2

ook apart te huren

Inlichtingen 
tel. 0575 463132 
of 06 21580650

B
O

N

Ja, ik heb interesse in een Plameco plafond en wil graag 
documentatie en een vrijblijvende prijsopgave.

Naam

Adres

Postcode/Plaats

Telefoon

Bon uitknippen en in een ongefrankeerde envelop sturen 
naar: Plameco Plafonds, Antwoordnummer 2500, 
7255 ZX Hengelo.

�

Een nieuw plafond in 1 dag!

Bel voor een afspraak tel. 0575 - 46 31 72

Kruisbergseweg 10 
7255 AE Hengelo (Gld.) 

www.plameco.nl
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De theatergroep Met Man en Muis en
Mimi brengt in dit programma ge-
dichtjes, liedjes en korte scènes uit het
werk van Annie M.G. Schmidt. Het is
een vrolijk en kleurrijk theaterstuk
over tegendraadse types, zoals de kat
van Ome Willem, Hendrik Haan, Me-
vrouw van Gelder en Dikkertje Dap.
Annie M.G. Schmidt schreef onder
andere boeiende gedichten en verhalen
voor kinderen. Haar gekke, een beetje
opruiende teksten vervelen nooit.

De pers over 'Liever een beetje gek':
"Met Man en Muis en Mimi, wist met
weinig attributen telkens een andere
sfeer op te roepen. Een hoedje op, een
vlaggetje in de top, een stoel, meer

was er niet. Wil je kinderen en volwas-
senen boeien, dan moet je meer in
huis hebben dan leuke teksten. En dat
hebben ze!"

Regie Allard van Lenthe; Zang en Spel
Hanneke Evink; Zang en Spel Mimi
van de Laar; Muziek, zang en spel Pe-
ter van Dijk; Duur ca. 50 minuten. Na
afloop staat er een glas limonade voor
de kinderen klaar. Aanvang: 15.30 uur.
Kaartverkoop bij Avonturijn in het
Kulturhus en bij Alex, schoenmode en
Groot Jebbink, bloemenwinkel, beide
in de Dorpsstraat in Ruurlo. Ook via
muziek@kunstkringruurlo.nl en aan de
zaal vanaf 30 minuten voorafgaande
aan de voorstelling.

Kulturhus Ruurlo

'Liever een beetje gek'

In Kulturhus in Ruurlo speelt op
zondagmiddag 5 oktober het thea-
terprogramma 'Liever een beetje
gek'. Het is een heerlijke voorstel-
ling en een feest van herkenning
voor kinderen van 3 tot 88 jaar.

Excellent Dogs geeft les in opvoeding
en training van pup tot volwassen
hond. Daarnaast beoefenen vele en-
thousiaste honden en hun eigenaren
onder onze leiding op zowel recreatief
als wedstrijdniveau een aantal hon-
densporten, zoals behendigheid, zoe-
ken en speuren. 

Graag stellen wij u in de gelegenheid
om kennis te maken met deze activi-
teiten. Bent u benieuwd of uw hond
over onvermoede sportieve talenten
beschikt? Wilt u ontdekken hoe leuk
het is om samen actief bezig te zijn?
Dat kan! 

Tijdens de open dag nodigen we elke
baas met zijn hond - groot of klein, ras
of rasloos, jong of oud - uit om tijdens

een aantal proeflessen onder leiding
van ons enthousiaste team van gecer-
tificeerde instructeurs het plezier van
'samen iets doen' te ondervinden. 

Naast de proeflessen zijn er nog tal
van andere leuke (hondse) activiteiten
te beleven:
- demonstraties van behendigheids-

sport, speuren en zoeken;
- een zeskamp, waarin honden en ba-

zen hun samenwerking kunnen tes-
ten;

- een hondenshow, waarbij kinderen
hun hond aan het publiek presente-
ren (ook honden zonder fraaie stam-
boom mogen uiteraard meedoen);

- hondenportretfotografie door een
professionele fotograaf;

- trimster geeft adviezen en verzorgt
kleine knipbeurten;

- stands met bijzondere hondenspul-
letjes;

- een verloting met als hoofdprijs een
luchtballonvaart. 

Kijk voor het volledige programma en
de tijden van de proeflessen op
www.excellentdogs.nl

Open Doe Dag

Hondenschool Excellent Dogs
Op zaterdag 4 oktober a.s. Wereld-
dierendag nodigt hondenschool
Excellent Dogs u - met of zonder
hond - uit voor de Open Doe Dag. U
kunt van 10 uur tot 15 uur terecht
op onze locatie aan de  Bouwhuis-
weg 11, 7245 VL te Exel (tussen Lo-
chem en Laren).

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Vlotweg:
Bromfiets met lichte motor die rond 1930 in gebruik was en
eigenlijk een voorloper van de latere bromfiets was.

B. Stoomfietse:
Motor. "Knappen en braasken met de stoomfietse, dat kan e. I'j
hadden 'm ne vlotweg motten kopen." 

C. Welle:
Waterader, bron, wel. "A'j ne pompe wilt slaon, mo'j eerste wet-
ten woor de welle zit."

Thomas Hebben was gastheer en vond
het geweldig leuk dat het jubileum-
feest bij hem kon worden gehouden.
“Het was zijn idee,” doelde hij op zijn
vader. Bij de familie Hebben is alles
aangepast voor rolstoelen, er zijn geen
drempels en zeer ruime toiletten. 

Het feest werd gevierd met spelers, ou-
ders en begeleiders. Sander Bulten
had zijn hele team, waar hij keeper
van is, om zich heen. “Gezellig,” vindt
hij. Helaas was toch niet iedereen aan-
wezig, omdat vervoer lastig te regelen
is en kostbaar. Het vergoedingensys-
teem is niet toereikend voor alle rit-
ten. Het blijkt dat de langere ritten wel
worden vergoed, maar de kortere rit-
ten niet. 

“Je kunt het niet alleen, je heb altijd
heel veel hulp nodig van eigen ou-
ders,” legt voorzitter Berry van Soest
uit. Vrijwilligers zijn er binnen de ver-
eniging, blij met elk nieuw lid waar-
van de ouders een keer kunnen rijden,
niet. 

De rolstoelen worden gedeeltelijk ver-
goed door de gemeente. De ouders be-
talen de rest voor de rolstoel, shirts en
sticks zelf. De vervoerskosten -de jon-
gens moeten worden gebracht door
ouders of een gehuurd busje- naar
Goes, Overveen, Utrecht of Nijmegen
zijn ook behoorlijk. “Een wedstrijdje
ergens spelen is geen doen,” vertelt hij
verder. “Daarom ook worden wed-
strijddagen georganiseerd, waar meer-

der wedstrijden worden gespeeld.”
Shirtsponsoring is welkom, maar ook
platen op de wielen zijn een mogelijk-
heid. “We kunnen een rijdende recla-
me zijn!”

De wedstrijddag die de vereniging dit
jaar in Steenderen wilde organiseren
ging niet door. “Iedereen mag de zaal
in Steenderen bespreken, maar vereni-
gingen in Bronckhorst gaan voor. De
planning in Steenderen is later be-
kend dan de inschrijfdatum voor de
rolstoelhockeybond en toen was het te
laat om in te plannen,” legt Marjo Bul-
ten uit. “En volgend jaar worden de
velden groter, dan past het niet meer
in Steenderen.”

Rolstoelhockey wordt gespeeld op ni-
veau, wat betekent dat van jong tot
oud, jongens en meisjes in één team
kunnen spelen. “De rolstoelen zijn on-
ze voeten. En je sport niet alleen, je
knokt tegen je handicap en tegen je
soortgenoten dat is natuurlijk mooi
en dan rij je harder en maakt leeftijd
niet uit. Die kleintjes zeggen wel eens
tegen mij ‘Kom opa, doorrijden’,”
lacht Berry van Soest breed. 
“Ik ben later gehandicapt geworden,”
zegt hij. “Ik was taxichauffeur en reed
vroeger de jongens van de Scholenge-
meenschap Mariëndael. Op deze
school werd gehockeyd, maar de jon-
gens wilden liever buiten school spor-
ten.”
Een groep mensen besloot om zelf een
vereniging in Arnhem te beginnen en

in maart 1996 werd met zeven rol-
stoelhockeyers begonnen. Het groeide
uit tot rond de twintig deelnemers uit
Arnhem en later ook uit de omgeving,
door mond-op-mond reclame en via
de kranten. “Ook via school kregen we
de jonge aanwas en zo is het eigenlijk
gebleven,” vertelt Berry verder. De
school stopte na een jaar met haar ver-
eniging. De gymzaal van Mariëndael
bleef beschikbaar, omdat deze zaal
groot is, comfortabel, voor de jongens
goed te vinden en de kosten laag.

De barbecues en koelwagen werden
spontaan uitgeleend door Jos Herf-
kens. Daar was de club blij mee, want
sponsoren voor een dergelijke sport
zijn moeilijk te vinden. Rolstoelleve-
rancier Meyra heeft ze in het begin ge-
sponsord en van de Aviko komt elk
jaar een bijdrage. “Ze zeggen gewoon
‘Wat jullie doen is geen sport’,” legt
Berry uit. “Het is te klein. ‘Hebben jul-
lie een kantine?’ wordt gevraagd. Nee,
we zijn blij dat we een zaal hebben.”
Er zijn plannen om donateurkaarten
uit te geven.
Het barbecuefeest werd een gezellig
samenzijn, waarbij naast lekker eten
fijn werd bijgepraat. Na ook nog een
leuke disco werden de rolstoelers naar
huis gebracht.

Het dagelijks bestuur van de Arnhem-
se Antilope Vereniging bestaat uit
voorzitter Berry van Soest, penning-
meester Joke van Soest en secretaris
Mick van Soest uit Arnhem. Daarnaast
zijn er twee bestuursleden, Wilma
Wenno uit Duiven en Marjo Bulten uit
Steenderen. Voor informatie: familie
van Soest, telefoon (026) 321445 of fa-
milie Bulten, telefoon (0575) 452279.

12 1/22-jarig jubileum rolstoel hockeyvereniging gevierd in Baak

Familie Hebben gastheer voor feestje

Op Boerderij Het Warntinck in Baak werd het barbecuefeest voor het 
12 1/2-jarig jubileum van de rolstoelhockeyers van de Arnhemse Antilope
Vereniging gehouden. Thomas Hebben en de Steenderense Sander Bulten
spelen rolstoelhockey bij deze sportclub.

Thomas Hebben (r.) was gastheer voor het 12 1/2- jarig jubileum van zijn rolstoelhockey vereniging. Sander Bulten (l.) en zijn moeder Mar-
jo (bestuurslid) ontbraken niet.

Zij zingen vooral gezangen uit de By-
zantijnse traditie. Daarbij gaat het
meestal om oude kerkmuziek met een
sterk verbeeldend karakter. Het reper-
toire dat tijdens het concert wordt ge-
zongen, komt voort uit de liturgie van
de Slavisch-Byzantijnsekerk, aange-

vuld met enkele in het Hebreeuws ge-
zongen lofliederen. 

Het geheel wordt afgerond met een
aantal Russische/Slavische volksliede-
ren. 
Een tweetal instrumentale intermez-
zo’s worden verzorgd door Margreet
Udink, dwarsfluit en Steef Ooster-
beek, piano. 

Het concert begint om 20.00 uur. De
kerk is open vanaf 19.30 uur en de en-
tree is 7 euro.

Zaterdag 4 oktober

Concert in Willibrorduskerk

Op zaterdag 4 oktober geeft het
koor ‘Cantores Versicolores’ een
concert in de Willibrorduskerk in
Hengelo Gld. Het uit twaalf leden
bestaande koor staat onder leiding
van Dineke de Roo.

Dit kampioenschap bestaat uit een
ploegentijdrit voor clubteams. RTV
Vierakker Wichmond zal hier met
twee teams aan het vertrek staan:
een team voor de B-categorie (nieu-
welingen, junioren) en een team
voor de A categorie (Elite, beloften,
amateurs, masters). Voor de B-
ploeg komen Felix Wolbert, Jeroen
Borgonjen en Joost Berendsen aan
de start. De A-ploeg bestaat uit Jan
Weevers, Peter Makkink, Martin
Weijers, Rens te Stroet, Simon Bar-
geman en Olav van de Berg. Als re-
serve gaat Jeroen Brummelman
mee. In voorbereiding hierop wor-

den er nog diverse wedstrijden ver-
reden om goed in vorm te komen.
Zo behaalde junior Jeroen Borgon-
jen in Uden een nette 17e plek en
in Tilburg een 19e plek. In de ron-
de van Goor stond een groot ge-
deelte van de A-ploeg aan het ver-
trek. Hier behaalde Jan Weevers
een 6e plek, Simon Bargeman (net
begonnen met wielrennen) een
10e plek, Peter Makkink 13e en
Martin Weijers 30e.

Rens te Stroet reed Amersfoort de
laatste klassieker voor de Beloften-
competitie. De wedstrijd liep uit
op een massasprint. Rens werd uit-
eindelijk 76e. In het eindklasse-
ment werd hij 23e, wat een goed
resultaat is in zijn eerste jaar als
Belofte.

RTV klaar voor NK clubs

Over enkele weken wordt in het
Groningse Hoogezand de Ne-
derlandse Clubkampioenschap-
pen verreden.
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www.linova.nl

Linova Verfproducten,

Gelderhorst 12, 7207 BH, Zutphen

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

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

de beste producten

Boonstoppel verf
Evert Koning Schildersverf

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

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

U kunt ons bellen voor informatie.

VERFGROOTHANDEL

• Linova  Verfgroothandel is het adres 
voor elk bedrijf

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

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

•  Open op werkdagen vanaf 7.30 uur
•  Eigen bezorgdienst

Tevens leverbaar:

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

Sensire zoekt

Alfahulpen en
Thuishulpen

Reageer via onze
website

www.sensire.nl

 

Dorpsstraat 4  –  Hummelo  –  Tel. 0314-381674 
Voor nieuwe en gebruikte auto’s van alle merken  -  Reparatie  -  Airco service 
Onderhoud en schadeherstel  -   A.P.K.  keuringsstation -  Total tankstation 
 

GGRROOTTEE      OOCCCCAASSIIOONNSSHHOOWW  
 Showaanbiedingen van  
 accessoires, diverse 
 attracties voor jong en               

 oud. Een hapje en 

 drankje ontbreken ook 
 niet tijdens de autoshow. 
                                                                                   
                                                                                                                                                                                        

                                                      
 

                  BIJ AANKOOP VAN EEN AUTO* AFLEVERING MET HET 

                       AAUTOSHOWPAKKET       
 AFLEVERINGSPAKKET 
 NIEUWE A.P.K. 
 NATIONALE AUTOPAS 
 6 MAAND BOVAG GARANTIEPAS 
 1 JAAR MOBILITEITSGARANTIE 

                * vanaf € 4.500,- 
  
         Iedere bezoeker maakt kans  
 op kaarten voor races op Zandvoort.  
 

Zondag 28 september is er in Hummelo een grote rommel/antiekmarkt  
Bezoek ook onze website: www.autobedrijfoverbeek.nl 

Zaterdag en zondag van  
10.00 – 18.00 uur 

Uitgebreid assortiment auto’s 
Zéér scherpe prijzen  

Diverse merken, modellen 
en prijsklassen 

MAAK BIJ AANKOOP  
VAN EEN AUTO  
KANS OP EEN PRIJS  
VAN 200.000,- EURO  
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Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 

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

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

 

 

Al even gepassioneerd is haar reper-
toire. Ze zingt over grote thema's als
wraak, lijden, heimwee en verlangen,
maar ook over poëtische kleinoden,
zoals de elegantie van het moeder-
schap, of een bloem waaruit de liefde
bloeit. Daarover zegt ze: 'Ik zing wat in

me leeft. Ik draag een wereld mee van
binnen, een wereld van volkeren, ta-
len en gevoelens. Als ik muziek hoor,
hoor ik niets anders meer. Ik sluit
mijn ogen en mijn handen volgen in
een dans het ritme van het vreemde
lied.' Haar toehoorders vraagt ze de
ogen te sluiten en lucht te geven aan
hun hart. Ze roept hen op: 'Kom speel
met mij, ter wille van de schoonheid,
een klankenfeest, om samen in har-
monie te vieren.' Want ze geniet als ze
zingt, en ze geniet als het publiek ge-
niet. 'De muziek die ik met mijn groep
maak, is een uiting van vele emoties.
Als het publiek die emotie voelt en
vooral ook deelt, is een optreden ge-
slaagd.'

In 2000 maakte Nicole Philoména
haar debuut als zangeres in de wereld-
muziekband Allèsz met Spaans sefar-
dische liefdesliederen.

Als leading zangeres van muziekgroep
La Trenza groeide haar stem en liefde
voor Spaanstalige en Portugese mu-
ziek. 'Ze heeft een prachtige stem. Ze
zingt met haar hart', zei de wereldbe-
roemde fadozangeres Christina Bran-
co, toen ze haar hoorde (januari 2007,
Theater aan de Schie, Schiedam).

Inmiddels heeft Nicole op tal van po-
dia gestaan. Ze trad op in theaters in
Amsterdam, Rotterdam, Groningen,
tijdens festivals als Dias Latinos in
Amersfoort, Zonnemaire (Zeeland) en

ZomerZondagen (Rotterdam) en werk-
te mee aan radioprogramma's (Radio
Rijnmond, LLiNK en een muzikaal
portret op de Concertzender). In 2005
was ze finaliste van het Concours de la
Chanson in de Kleine Komedie (Am-
sterdam) en ze won de eerste prijs van
de Vocal Contest van Vocalisten.nl.
Naast haar theater voorstellingen
maakt Nicole gedichten.

Een voorbeeld:
Ik draag een wereld mee van binnen,
een wereld van culturen diep in mij,
een wereld van volk'ren, talen en ge-
voelens
verre werelden in mij, zo heel dichtbij.

laat me vertellen van die wereld
laat me zingen wat in mij leeft
sluit je ogen...geef lucht aan je hart
en ik laat je horen wat jij mij geeft.

Nicoles compadres: Erwin Kandou - gi-
taar; Ted van Noort - gitaar; Richard
Peetoom - contrabas; Peter Strooy - ca-
jón, percussie; gastmuzikant: Hans
Rikken - klarinet.

Aanvang 20.15 uur. Kaarten zijn ver-
krijgbaar via muziek@kunstkring-
ruurlo.nl  bij Alex schoenmode en
Groot Jebbink, bloemen, beide in de
Dorpsstraat in Ruurlo en 45 minuten
voorafgaand aan de voorstelling bij de
ingang van de zaal.Voor meer infor-
matie zie www.Nicolephilomena.nl en
www.kunstkringruurlo.nl

Nicole Philomena y 'Compadres' in 

Kulturhus op zaterdag 4 oktober

Nicole Philomena neemt je mee,
dwalend langs de lagunes van Por-
tugal, over de Sierra's van Spanje,
de pampa's van Argentinië, door de
zinderende woestijn van Mali, naar
de muziekhuizen van Havana. In
een passionele mix van onder an-
dere de Portugese fado, de Cubaan-
se habanera en de Argentijnse
zamba betovert ze haar publiek
met haar zoetvloeiende stem.

Van 17 september tot en met 1 oktober
a.s. zijn er overal in Nederland Vergeet-
ze-niet planten te koop. Dit zijn speci-
ale kamerplanten waarvan steeds ¤ 1,-
ten goede komt aan het Ouderen-
fonds.

VOOR EEN ANDER
De Vergeet-ze-niet planten zijn een ul-
tieme reminder. Om je ouders, opa's,
oma's, familieleden, vrienden van
vroeger of bijvoorbeeld je oude buur-
man te bezoeken. 
Klop gewoon eens aan, maak samen
een ommetje of ga erop uit en neem

als verrassing een plant mee. Aan-
dacht voor een ander is onvoorstel-
baar waardevol.

GOEDE DOEL
Dankzij jouw Vergeet-ze-niet bijdrage
wordt eenzaamheid onder ouderen
bestreden.
Het Ouderenfonds besteedt de op-
brengst van de plantenactie aan effec-
tieve projecten en diensten. Zoals de
praktische BoodschappenPlusBus, de
Ouderenhulplijn 0900- 60 80 100, eve-
nementen, Kerstdiners en welzijnspro-
jecten.

DOORBREEK DE VERLATENHEID
Deze 'actieplanten' voor het goede
doel zijn verkrijgbaar bij bloemist en
tuincentrum. En je herkent ze direct
aan de Vergeet-ze-niet plantensteker.
Met een Vergeet-ze-niet plant heb je
een prachtige attentie in handen. 

Doe mee aan deze sympathieke cam-
pagne voor àlle eenzame ouderen,
en steun met hart en ziel het Ouderen-
fonds! www.ouderenfonds.nl /
www.vergeet-ze-niet.nl

Nationale plantencampagne voor eenzame ouderen

Vergeet-ze-niet!
Onze uitdaging… Eén miljoen ou-
deren voelen zich alleen en daar-
van zijn 200.000 ouderen zelfs ex-
treem eenzaam: zij hebben slechts
één keer in de vier weken sociaal
contact. Uit de cijfers van het NIZW
blijkt verder dat 60% van de bewo-
ners van verpleeg- en verzorgings-
huizen nooit bezoek krijgt. Het Ou-
derenfonds zet zich voor hen in:
ouderen die bijna, of zelfs hele-
maal vergeten worden. En iedereen
kan daar nu bij helpen.

WARM WELKOM
Herman en Mirjam Eskes van Land-
winkel Den4akker zijn trots dat deze
week speciale aandacht uitgaat naar
ambachtelijke producten: "Het hele
jaar door zijn wij met hart en ziel be-
zig om een mooi product te leveren. In
onze winkel zijn natuurlijk overheer-
lijke producten  te vinden. Iedereen is
van harte welkom om te komen kijken
en proeven!" 

STARTSCHOT SMAAKTOUR
Het startschot van de Vierakkerse
Smaaktour is op vrijdag 19 en zater-
dag 20 september met brood uit de
houtgestookte oven. In de week erna
kunt u diverse producten proeven
waar onder een nieuw product: Boe-
renkracht, laat u verrassen!

LANDWINKEL
De Landwinkels zijn professionele
winkels bij de boer en tuinder op het
erf. Ze bieden een breed assortiment
producten uit het eigen bedrijf en van
collega-bedrijven. 

Inmiddels zijn 69 winkels aangesloten
bij Landwinkel. Landwinkel wil de
leefbaarheid van het platteland ver-
groten en de burger betrekken bij het
landschap, de boerderij en haar pro-
ducten.

Landwinkel Den4akker

'Smaaktour op de Winkelvloer'
Tijdens de week van de smaak, van
20-28 september, organiseert Land-
winkel de 'Smaaktour op de Win-
kelvloer'. In Landwinkel Den4ak-
ker kunnen pure, ambachtelijke
producten van Hollandse bodem
worden geproefd. Naast frambo-
zen en aardbeien jam voor het
eerst van eigen bedrijf, zijn ook de
producten van collega's te proeven.

Een groep van circa 25 deelnemers
melden zich aan rond 13:00 uur en
ontvingen een mooi T-shirt. Onder
veel bekijks van ouders, familie, vrien-
den en een heuse cameraploeg kon de
spelmiddag beginnen. Terwijl de Para-
lympics nog in volle gang waren, kwa-
men twee sporters speciaal voor de
BronckOlympics vanuit Beijing gelo-
pen om het vuur in Wichmond te ont-
steken. Na een woord van de voorzitter
van Jong-Gelre Vorden-Warnsveld wa-
ren 'onze'spelen officieel geopend en
kon de warming-up beginnen. Helaas

kon doping op de BronckOlympics
ook niet achterblijven, want een ware
mentos snoepje moest elke deelnemer
genoeg energie doen geven. Die mid-
dag werden diverse activiteiten uitge-
voerd, waaronder een geblinddoekt
parcours met koekhappen en fruit-
proeven, zitvolleybal, touwtrekken en
rolstoelhockey. Veel activiteiten wer-
den uitgevoerd in een rolstoel, zodat
iedereen kon ervaren hoe is als je in
een rolstoel zit. Vervolgens zijn er nog
twee vlaggen gemaakt in het teken
van de Olympische spelen. Aan het

eind van de middag was er voor ieder-
een een frietje om de nodige calorieën
weer op peil te brengen.
De BronckOlympics is georganiseerd
door een aantal enthousiaste mensen
van onder andere Jong-Gelre Vorden -
Warnsveld en sportvereniging Socii
Wichmond. Omdat er voor mensen
met een beperking weinig wordt geor-
ganiseerd in de omgeving wilden zij
een gezellige middag organiseren,
waarin het samenbrengen en plezier
maken van mensen met en zonder
een beperking centraal staat. Met me-
dewerking van de gemeente Bronck-
horst, stichting MEE en stichting Kicks
is het een zeer geslaagde middag ge-
worden wat vast en zeker herhaald
gaat worden.

BronckOlympics Wichmond

Zondag 14 september vond in het kader van het project 'Samen Sporten',
de BronckOlympics plaats bij sportpark Soci? in Wichmond. De Bronck-
Olympics was een spelmiddag geheel in het teken van de Olympische
Spelen voor mensen met en zonder een beperking.

De muziekkeuze is swingend met
veel bekende melodieën. Het begin
staat in het teken van Egeländer mu-
ziek en daarna worden er Hollandse
hits gespeeld zoals Paloma Blanca.

De laatste ronde is de dweilronde en
dan horen we nummers zoals het
Kleine Café. Samen met u wordt het
een gezellige avond. 

Het muzikale gedeelte begint om
20.00 uur en er is volop gelegenheid

om na afloop nog even na te praten.
Dit jaar is er iets nieuws bij. 

U kunt meedoen aan Hollandse spel-
letjes die overal door de zaal staan
opgesteld. Spelletjes en entree is gra-
tis.

Op zaterdag 4 oktober wordt in het Dorpshuis Drempt een gezellige
avond gehouden die in het teken zal staan van Nederlandstalige num-
mers met een vleugje muziek van over de grens. De avond wordt inge-
vuld door de muzikanten van de Boerenkapel en het Dweilorkest van
Olden-Keppel onder leiding van Ronald Buyting.

HOLLANDSE AVOND OLDEN KEPPEL



De Herberg sponsort:

Vorden 2 in het nieuw

Café Restaurant De Herberg heeft het tweede elftal van voetbalvereniging Vorden een nieuw tenue aangeboden. Hannie Hendriksen van
De Herberg overhandigde de tenues aan het elftal, en ontving als dank een bos bloemen.

Er is die morgen van alles te koop. Ook
doen een aantal plaatselijke winke-
liers aan deze beurs mee. 

Zij verkopen nieuwe kleding tegen een
leuke prijs. De opbrengst van de beurs
komt ten goede aan de peuterspeel-
zaal. 
Het geld wordt gebruikt om mate-
rialen voor de peuters aan te schaffen
zoals speeltoestellen, klei en knutsel-
materialen. Er is tevens een verloting
met leuke prijzen.

Winterkleding en 
speelgoedbeurs Ot en Sien
Zaterdag 27 september vindt er tus-
sen 10.00 en 12.00 uur in de peuter-
speelzaal Ot en Sien de jaarlijkse
winterkleding- en speelgoedbeurs
plaats.

RIJVER. DE GRAAFSCHAP
Tijdens het paarden concours in
Varsseveld op 20 september jl. heeft
Dianne Smallegoor de 3e prijs in de L2

dressuur behaald met haar fjord Nico.
Ze behaalde 185 punten.

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

Zondag 21 september is begonnen aan
de eerste MO wedstrijd van dit sei-
zoen. Er volgen er nog 5, waaronder
ook een speciale editie voor de langere
afstanden (400m en 800m) en een voor
de sprint (50m en 100m). Bouwe Acke-
ma, Iris v. Geitenbeek en Femke Kool
deden voor het eerst hun intrede bij

de wedstrijdzwemmers en zijn prima
geslaagd in hun missie. Technisch
goed gezwommen en meteen goede
tijden. Op de langere afstanden werd
prima gezwommen door Emiel Eising,
Martijn Cai, Irjan Brummelman en
Luuk Nijland op de 200m vrij slag.
Emiel en Irjan zwommen zelfs meer

dan 30 seconden van hun tijd af. Tor-
ben Lammerdink bewees ook weer
van de partij te zijn. Daar waar hij het
vorige week nog wat liet liggen op de
Gld B kon hij nu beide 100 meters (rug
en vrij) met elk zo'n 5 seconden verbe-
teren. Edwin Jager zwom met krachti-
ge slagen de 100m rug en vrije slag elk
6 seconden sneller dan zijn pr. Bernice
Jager heeft met name haar 100m vlin-
derslag geweldig verbeterd met wel 15
seconden. 

Een gezellige ontspannen wedstrijd
waar zeker hard is gewerkt en mooie
tijden zijn behaald. Kijk ook op onze
site, www.berkelduikers.nl

Jeugdselectie van de Berkelduikers
zwemt prima wedstrijd

Aan de Minioren Opstap wedstrijden (kortweg MO genoemd) doen alle
jeugdselectie leden (7 tot 11 jaar) mee van de Berkelduikers uit Lochem,
van Livo uit Lichtenvoorde en van Zvw 74 uit Westervoort. Een gezellige,
kleinschalige wedstrijd (64 zwemmers) die uitermate geschikt is voor de
beginnende wedstrijdzwemmers om ervaring op te doen en voor de meer
gevorderden om hun verbeterde techniek en raceopbouw goed uit te
testen. De tijden tellen wel officieel mee, maar de wedstrijd werkt ook als
opstap voor de andere wedstrijden in deze leeftijdscategorie zoals die van
de Speedo.

Jeugdvoorzitter Marc van der Linden
gaf tijdens de uitreiking van de coach-
jassen aan dat de jeugdafdeling zeer
in haar nopjes is met deze geste want
het betekent weer een stapje vooruit
in de organisatie en zorgt voor een

goede uitstraling en herkenning. Te-
vens komt deze vorm van sponsoring
ook direct ten goede aan een groep
vrijwilligers wie veel inzet en energie
in de jeugdafdeling en de vereniging
in het algemeen steken.

Jan en Liesbeth Groot Jebbink werden
in het zonnetje gezet met een mooie
bos bloemen en werd nogmaals dank
uitgesproken voor de betrokkenheid
en positieve inbreng die zij als sponsor
voor de voetbalvereniging hebben.

Aanbieding coachingjassen

Bij de aanvang van het nieuwe sei-
zoen heeft autobedrijf Groot Jeb-
bink Vorden - Zutphen 60 coachjas-
sen aangeboden aan de jeugdafde-
ling van de voetbalvereniging Vor-
den.

Mensen, die niet al zo veel hebben en
met handen en voeten zijn gebonden
aan andere koren en aktiviteiten.
Maar mensen die graag eens mee wil-
len zingen en zodoende ook een op-
stapje kunnen maken naar het vol-
gend voorjaar, waarin het Requiem
van G. Fauré op het programma staat.

Kortom, zangers die eens aan deze
twee projecten mee zouden willen
doen. En zoals bij de meeste koren zijn
de mannen weer schaars, helaas. Dus
mannen, voeg u toe en maak er iets
moois van! Ook een paar hoge sopra-
nen zijn welkom. We repeteren op vrij-
dagavond van 20 tot 22 uur in de Her-
vormde Dorpskerk. Als u zin hebt,
kunt u zich aanmelden bij Kees van
Dusseldorp, tel. 0575-550580, of per
e-mail: c.dusseldorp3@upcmail.nl 
Wij zien uit naar uw komst! 
Eerstvolgende repetitie op vrijdag 3
oktober a.s.

Capriccio zoekt zangers 
en zangeressen
Het ensemble is weer gestart met
een nieuw advents/kerstprogram-
ma. Uitvoeringsdatum 14 decem-
ber a.s. We willen graag nog wat
zangers en zangeressen toevoegen
als het kan.

Ook zal het jeugdorkest een aantal
stukken spelen ol.v. Geert - Jan Dij-
kerman en de majorettes laten zien
wat ze allemaal kunnen met de ba-
tons, ingestudeerd door Irma ten

Brake. Uiteraard zal ook de blok-
fluitgroep o.l.v. mevr. Bakker laten
horen wat er op woensdagmiddag
geleerd wordt.

Zoals ieder jaar zij we te gast in het
Dorpscentrum en staat de koffie en
de limonade klaar! 

Wij hopen dat iedereen komt kijken
en luisteren naar onze leerlingen.
Het concert begint om 19.00 uur en
wij heten u van harte welkom!

Limonadeconcert 
Sursum Corda
Op vrijdag 26 september 2008 ge-
ven de leerlingen van Chr. Mu-
ziekvereniging Sursum Corda
weer blijk van hun kunnen!. Van-
af 19.00 uur laten de meeste leer-
lingen horen wat er het afgelo-
pen jaar weer allemaal is geleerd.

Wie de collectant heeft gemist kan als-
nog een gift over- maken op giro
26000 t.n.v. KWF Kankerbestrijding in
Amsterdam. Met het geld dat de col-

lectanten hebben opgehaald, kunnen
we onze missie waar maken; minder
kanker, meer genezing en een betere
kwaliteit van leven. De KWF afdeling

Vorden dankt iedereen voor zijn of
haar bijdrage aan de collecte.

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

Opbrengst KWF kankerbestrijding
De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Vorden heeft € 6586, 22 opge-
bracht.



Sluit nu uw DroomDeal 
of ontvang € 250,-*

Kijk op www.rabobank.nl

* Vraag naar de actievoorwaarden. 

Dit actieaanbod is geldig van 22 september tot en met 8 november 2008 

bij de Rabobanken Gemeente Voorst, Graafschap-Noord en Salland.

Het is tijd voor de Rabobank.

Kom voor uw DroomDeal naar de WoonWensWeken 
van 22 september t/m 8 november. 

Wij helpen uw woonwensen te realiseren 
met een uitgebreid hypotheekadvies op 
maat. Wij zijn ervan overtuigd dat wij u met 
deze persoonlijke DroomDeal een goed 

aanbod doen. Een deal die u eigenlijk niet 
kunt weigeren. Bereiken we samen echter 
geen overeenstemming, dan ontvangt u 
van ons € 250,-*.


