
Dinsdag 30 september 2008
70e jaargang no. 30

De prijswinnaars bij de jeugd waren:
Jongens en meisjes 6-6 jaar: 1 Tessa
Lenselink, 2 Wouter Wasseveld, 3 Bas
Wullink, 4 Jens Hellema, 5 Esmee Let-
tink; jongens 7-8 jaar: 1 Timo Dim-
mendaal, 2 Pascal Enzerink, 3 Bart
Bouwmeester, 4 Rob Sleurink, 5 Kris
Koning; meisjes 7-8 jaar: 1 Larissa
Klein Willink, 2 Mariska Reinders, 3
Isabel de Jong, 4 Sharona, 5 Karin Gro-
tenhuis; jongens 9-10-11 jaar: 1 Frank
Tolkamp, 2 Simon Lenselink, 3 Pim
Haccou, 4 Thijs Koning, 5 Lars Rou-
wenhorst; meisjes 9-10-11 jaar: 1 Lon-
neke Klein Willink, 2 Maxime de Jon-
ge, 3 Wyke Hendriksen, 4 Anniek
Hoogkamp, 5 Carien Tuller; jongens
12-13-14 jaar 1 Twan Eggink, 2 Nick Ko-
ning, 3 Gijs v.d. Veen, 4 Roel Bouw-
meester, 5 Michiel Koning; meisjes 12-
13-14 jaar: 1 Jordy Houwen, 2 Lianne
ten Have, 3 Saskia Gudde, 4 Julia de
Jonge, 5 Femke ten Have. 

De overige prijswinnaars waren: Stoe-
lendans: 1 Lonneke Klein Willink, 2
Klaske Roeterdink, 3 Nicol Lebbink, 4
Annemiek Hoogkamp, 5 Femke ten
Have. Uitslag pony verloting: Rianne
Reinders. Gaveldarten: 1 Arne Koning,
2 Christiaan Knoef, 3 Arne Koning, 4
Johan Lenselink, 5 Erik Ruiterkamp;
Boemerang bowling: 1 Henk Bloemen-
daal, 2 Minie Sleumer, 3 Henk Bloe-
mendaal, 4 Minie Sleumer, 5 Annet
Grooters; Dogkarrijden: 1 1 Marian
Arfman, 2 Nicolette Jager, 3 Lies Rei-
mert, 4 Gerrie Nijenhuis, 5 Jeannet
Wesselink; Sjoelen: 1 Marja van Ame-
rongen, 2 Mimie Klein Bramel, 3 Je-
roen Tolkamp, 4 Suzanne Nijenhuis, 5
Gerrie Nijenhuis; Geluksbaan: 1 en 2
Martin Roeterdink, 3 Chrstiaan Knoef,
4 Michel Oldenhave, 5 Bas Bouwmees-
ter; Ballero 1 Jolanda Oldenhave, 2 Bi-
anca Eenink, 3 Lies Reimert, 4 en 5 Ni-

colette Jager; Rol de bal: 1 Yvonne Ko-
ning, 2 Mariska Reinders, 3 Klaske Roe-
terdink, 4 Yvonne Koning, 5 Klaske
Roeterdink; Kegelen: 1 Martin Roeter-
dink, 2 en 3 Han Berenpas, 4 Martin
Roeterdink, 5 Gerrit Oldenhave; Kruis-
boog schieten: 1 André Garrtisen, 2
Sven Pardijs, 3 André Boogaard, 4 Her-
bert Bouwmeester, 5 Anneke Eelde-
rink; Schijfschieten: 1 en 2 Martin Roe-
terdink, 3 Anneke Eelderink, 4 Erik
Ruiterkamp, 5 Gerrit Jan Knoef; Tol-
racebaan: 1 Michel Oldenhave, 2 Dieka
Harmsen, 3 Frederique Knoef, 4 Yvon-
ne Koning, 5 Nicolette Jager.

Tijdens het vogelschieten (vrijdag-
avond bij kunstlicht), gelukte het
Ruud Mullink de vogel van de paal te
schieten en mag hij zich het komende
jaar ‘schutterskoning van Linde’ noe-
men. Bennie Lenselink werd tweede, 3
Henk Ruiterkamp, 4 Rob Holtslag, 5
Dianne Mombarg. Bij de jeugd werd
Pascal Enzerink de nieuwe schutters-
koning. De tweede prijs ging naar Bas
Bouwmeester, 3 Lianne ten Have, 4
Sjoerd Enzerink, 5 Thijs Koning.Voor
de dames stond het vogelgooien op
het programma. Ton Bogaard werd ge-
kroond tot ‘Knuppelkoningin van Lin-
de’. Janny Lenselink werd tweede, 3 Je-
annette Hermsen, 4 Esther Tuinman,
5 Nettie Arfman. Zaterdagavond vond
er ter afsluiting van het volksfeest met
medewerking van de Alpha Band een
denderende feestavond plaats, waar
vele honderden feestgangers getuige
van waren.

Gezellig volksfeest in zonnig
buurtschap Linde

Ze troffen het zaterdagmiddag in Linde, prachtig weer en veel deelnemers
tijdens de traditionele volksspelen. Het feest speelde zich af op het terrein
nabij de molen. Na het openingswoord door burgemeester Henk Aalde-
rink en een demonstratie vendelzwaaien door Martin ten Have, probeer-
den de buurtbewoners elkaar tijdens de vele spelletjes de loef af te steken.
Voor de kinderen was er een speciaal programma samengesteld. OPEN AIR

Voorinschrijving tot zaterdag 15 no-

vember. Telefonisch inschrijven is mo-
gelijk via 06-1143 4275 of per email:
jeroen_vorden@hotmail.com

Dartvereniging "Uenk"
Nieuwstad 13
7251 AD Vorden
tel: 0575-551363

Darttoernooi
Dartvereniging Uenk organiseert
endsummer darttoernooi op zon-
dag 23 november 2008, koppeltoer-
nooi winnaarsronde & verliezers-
ronde.

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Mooie bos
rozenbottels

€399

Gld.nieuws

Gratis kaartjes voor

 Tina Turner?

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 

Zie provinciepagina’s 4 en 5

Volgende week in deze krant:

Geen Afval
meer in 2030!

Heerlijke Beenham, 500 gram: € 3.75
Plus: Beste wijnsupermarkt van 2009!
Plus Huiswijn rood hele doos: € 10.00
Grote bos rode rozen, 10 stuks € 1.79
4 Appelflappen € 1.60
Elke Maandag Brooddag: 3 Broden naar keuze € 2.69 !!

Alleen bij

Plus Eland Hengelo (Gld.)
T: 0575-463777 • F: 0575-461766



WEEKBLAD
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ook op

internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl
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Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
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Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

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

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

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

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

midden in het   hart van Bronckhorst
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zondag
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Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

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

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

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

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

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 117255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

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

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

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

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

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

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

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

Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.

De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad ContactWeekblad Contact ook opInternetNaast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode KruisDe dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. 
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gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-
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Oud Vorden

Dagmenu’s
1 t/m 7 oktober 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 1 oktober 
Uiensoep/ Huisgemaakte Hutspot met ribbetjes, jus
en zuurgarnituur.

Donderdag 2 oktober
Spies de Rotonde met zigeunersaus, aardappelen en
groente/bavarois met slagroom.

Vrijdag 3 oktober
Bospaddenstoelen soep/Weense vis met saus
ravigotte, aardappelsalade en groente.

Zaterdag 4 oktober
Italiaanse cordonbleu, aardappelen en rauwkost-
salade/ijs met slagroom (alleen ophalen).

Maandag 6 oktober 
Uiensoep met kaascrouton/Wokki wokki van varken-
haasreepjes, rijst en roerbakgroente.

Dinsdag 7 oktober
Wiener Schnitzel met gebakken aardappelen en groen-
te/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 5 oktober 10.00 uur ds. M. Visschers, Marknesse

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 5 oktober 10.00 uur ds. G.A. van der Berg, Rijssen

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 oktober 10.00 uur Marianne Benard

R.K. kerk Vorden
Zondag 5 oktober 10.00 uur Viering

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 4 oktober 17.00 uur Eucharistieviering, Volkszang
Zondag 5 oktober 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor

Tandarts
4/5 oktober J.J. de Kruif Vorden tel. (0575) 55 33 72
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen voor spoedge-
vallen.

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

�Theatergroep Met Man,
Muis en Mimi met program-
ma Liever een beetje gek
voor kinderen van 3 tot 85
jaar . Kulturhus Ruurlo 5 ok-
tober. Aanv. 15.30 u. Kaart-
verk. bij Avonturijn,
www.kunstkringruurlo.nl en
a.d. zaal.

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

�

�Parttime/fulltime werk:
www.baanvanuithuis.nl

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

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

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

Lekker nazomeren 
bij de bakker

Vlaai v/d week

Frambozen-roomvlaai  
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

3 bruin bus € 4,75
Weekend-aanbiedingen

Herfstbollen 6 st. € 2,99
lekker bolletje met noten en kandy

ook lekker als tussendoortje

Brood van de Maand

Nomadenbrood € 2,15
Gezond, grof meergranenbrood met een

stevige bite

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

Alleen op afspraak.

�Herbalife de perfecte
brandstof voor uw lichaam!
Nieske Pohlmann 06-
54326669.

�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.

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

�Fado, habanera en zamba
in het Kulturhus Ruurlo ver-
tolkt door Nicole Philomena y
Compadres. 4 oktober 20.15
u. Kaarten à € 10 via
www.kunstkringruurlo.nl en
a.d. zaal.

SCHOONMAAKSTER gezocht
voor een horecalocatie in Vorden.

Flexibele tijden. Ca. 1 dagdeel 
per week. Tel: 0342 - 421838 

E-mail: info@kasteelfeesten.nl

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

�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.

�Hobbybeurs in Beltrum op
zondag 5 Oktober in Zalen-
centrum Dute Mr. Nelissen-
straat 16 Van 10.30-17.00
uur.

�Gevraagd: Hulp in de huis-
houding voor 3 uur per week.
Tel.: 0575 - 55 65 25.

�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.

�Gevraagd: Landbouwgrond
om graan te telen. In ong. 15
km omtrek van Toldijk. 06-
51946908.

�Bescheiden HUISJE/CHA-
LET/STACARAVAN te koop
gevraagd in omgeving Vor-
den om na pensioen vaker in
mijn geboortestreek te kun-
nen zijn. Reacties via
huisjegezocht@hetnet.nl of
06 12 94 35 43.

�Kom naar onze sfeervolle
boerderij de Wilghenhoeve in
Ruurlo voor diverse work-
shops. Liesbeth Schot-His-
sink, telefoon 0573 45 21 57,
www.wilghenhoeve.nl

�Noten te koop, zelf rapen.
Zaterdag 4 oktober 9 - 12
uur. Huize Zelle, Ruurlose-
weg 92, 7255 MB Hengelo
Gld.

� te huur bovenwoning (met
3 sl.k.), tuin en garage nabij
centrum van Ruurlo. Inlichtin-
gen 06-47906105

�Oudere dame in Vorden,
met eigen auto, zoekt een
vriendelijk persoon, die haar
af en toe kan chauffeuren. Ui-
teraard tegen vergoeding.
Contact via tel. 0575-556830



WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

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?

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

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorger

Anton Ruiterkamp

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl

Vordenseweg 2, 7218 BP Almen.

De pijn, het gemis, de lege plek zal blijven.

Maar uw blijk van medeleven, in welke vorm dan
ook, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn
lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Aaltje Visschers-Groot Wassink

heeft ons doen beseffen dat zij niet alleen voor ons,
maar ook voor anderen veel heeft betekend.
Het was voor ons een grote steun en zal een dank-
bare herinnering blijven.
Wij betuigen u onze oprechte dank.

B.H. Visschers

Familie G.J. Rood

Ruurlo, september 2008

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

Op maandag 6 oktober zijn wij, 

Gerrit en Ria Onstenk
25 jaar getrouwd.

Ter gelegenheid hiervan houden wij een receptie.

U bent van harte welkom op zaterdag 11 oktober
van 14.30 tot 16.30 uur in Partycentrum Langeler,
Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

Gerrit en Ria Onstenk
Wichmondseweg 2
7255 KX Hengelo Gld.

Fa. Onstenk Meubelen

Je zei ,,ik ga ervoor
,,

net zoals vorig jaar
maar helaas
je hebt je best gedaan
meer kon je niet aan
wij moeten je laten gaan
Henk bedankt hiervoor.

Met heel veel verdriet en liefde moeten wij u mede
delen dat moegestreden op weg is gegaan naar zijn
Heer, mijn lieve man Henk en mijn papa.
Toch zijn wij heel dankbaar dat hem verder lijden
bespaard is gebleven. Wat was het fijn dat we hem
thuis mochten verzorgen.
En een eind met Henk op weg te kunnen gaan naar
zijn laatste reis.

Henk Jansen
Hendrik Jan Antony

echtgenoot van 
Hendrika Bernardina Willemina Brummelman

10-10-1941 22-09-2008

Rikie Jansen-Brummelman

Eric Jansen

Bliss 

IJselweg 8
7233 SJ Vierakker.

De gedachtenisdienst en de begrafenis hebben op
zaterdag 27 september plaatsgevonden.

Wat een warmte en liefde hebben wij mogen ont-
vangen tijdens het leven en na het overlijden van
mijn lieve man, onze lieve papa en lieve trotse opa

Jan Willem Rietman

Jan

Het is eigenlijk niet met woorden te zeggen wat wij
in onze harten voelen, maar bij deze: dank u wel,
lieve mensen!

Een warme groet uit ons hart,

Mini Rietman-Willems
Kinderen, kleinkinderen en Sam!

Vorden, september 2008

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden van
onze lieve moeder en oma

Derkjen Johanna Regelink-Schieven

willen wij u graag bedanken.

Uw persoonlijke belangstelling en hartelijkheid heeft
ons goed gedaan!

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, september 2008

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

Voordeel op 
een voetstuk

Met ons vleeswarenkoopje van deze week houden we
het voordelig. Bij aankoop van 150 gram beenham

krijgt u 100 gram beenhamsalade gratis. Een heerlijk
vleeswarenduo staat bij ons hoog in het vaandel. 

Haal ‘m nu voordat iemand anders ermee wegloopt. 
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

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

500 gram gekr. gehakt + 
4 gemar. speklapjes samen voor € 5.50

SPECIAL

Varkenshaas Mediterrano
100 gram € 2.30

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram beenham
GRATIS 100 gram beenhamalade

KOOKIDEE

Boomstammetjes
4 stuks € 3.98

MAALTIJDIDEE

Babi pangang
500 gram € 4.98

EEFSCHE MOLEN 
LAGE PRIJZEN

horse food The Best 
basis brok 7.50 
muesli v.a. 10.00 
Van Gorp Waalwijk 
legkip korrel 9.00 
gem graan 11.00 
konijnenkorrel 8.50 
schapen brok 7.50 
incl. btw per 25 kg. 
vlas ca. 21 kg 6.00 

25 km rond Eefde 
gratis bezorgd ! 
zie voor volledig 

leveringsprogramma 
www.eefschemolen.nl

Almenseweg 45A, Eefde 
(0575) 51 42 56
(06) 13 76 24 06

Moe, zo moe
Rust nu maar uit

Na een periode van afnemende gezondheid heeft
onze zorgzame moeder en oma

Jannie de Vries

geboren op 18 juli 1919, rustig afscheid genomen
op 24 september 2008.

Wij zullen haar missen.

De Wehme
Vorden

Bert en José Weenink
Robert
Daniëlle

Annelien en Jacques van Hooijdonk

De crematie heeft maandag 29 september plaats-
gevonden.

Correspondentieadres:
Annelien van Hooijdonk-Weenink
Kapelweg 12
7251 KM Vorden

Graag willen wij iedereen, en met name de buren,
van harte bedanken voor de overweldigende
belangstelling in de vorm van aanwezigheid,
kaarten, brieven, bloemen en cadeaus, die ons
60-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke en
gezegende tijd hebben gemaakt. Het was gewel-
dig fijn! 

Barend en Dina 
Verkerk-Slöetjes 

Overweg 17, Vorden
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Gld.nieuws
Informatie voor de inwoners van de provincie Gelderland

door Christien Visser

Veel te doen bij festival Geloven in Gelderland

Van cartoonrel tot mooi verhaal
Sportieve mensen kunnen op de fi ets 

langs de dooiakkertjesroute in Eibergen 

of wandelen langs rituele plekken rond 

Apeldoorn. Muziekliefhebbers gaan naar 

de musical Ester in Geldermalsen of een 

optreden van de Turkse groep Tevazu in 

Harderwijk. Er zijn lezingen en exposi-

ties uiteenlopend van Romeinse mythen 

in het Natuurmuseum in Nijmegen tot 

een boekpresentatie over ‘Tweehonderd 

jaar katholieken in Arnhem’. 

Voor jong en oud, (on)gelovig of afval-

lig, valt er honderd dagen lang veel te 

beleven tijdens het festival Geloven in 

Gelderland. Vrijdag 3 oktober verricht 

de Gelderse commissaris Clemens 

Cornielje de aftrap in museumpark 

Orientalis in Heilige Landstichting.

Met gedeputeerde Marijke van Haaren 

opent hij de expositie Religie en 

Humor.  Het festival is de Gelderse 

uitwerking van het Jaar van het reli-

gieus erfgoed. Landelijk is de aandacht 

gericht op de herbestemming van leeg-

staande kerken, in Gelderland komen 

ook de religieuze gewoonten, rituelen, 

landschapselementen en muziek aan 

bod. Stichtingen als Landschapsbeheer 

Gelderland, Gelders Erfgoed en het 

Gelders Archief werken ook aan het 

festival mee.

‘Uit elke regio minstens drie verhalen’

Eward Timmerman van Landschapsbeheer 

vertelt dat het gaat om historische wetens-

waardigheden. ‘We hebben een man op een 

heel oud fotootje kunnen achterhalen, die op 

de bok zat van een begrafenisstoet. We zijn 

geïnteresseerd in hoe het er in die tijd aan toe 

ging bij begrafenissen. Uit elke regio willen we

minstens drie verhalen die we archiveren in 

het Gelders Archief. Mensen die iemand willen 

interviewen of een interessant verhaal hebben, 

kunnen zich melden.  

www.landschapsbeheergelderland.nl 

T (026) 353 74 44

De opening van het Gelderse culturele seizoen met twee 
grote thema's: de Dansweek en Geloven in Gelderland.

Tentoonstelling 
Huis der Provincie

De hele maand oktober 2008 zijn hon-

derd foto’s van honderdjarigen gedurende 

werkdagen te zien in de hal van het Huis 

der Provincie. De beeldende kunstena-

res Truus Groen heeft overal in het land 

honderdjarigen gefotografeerd, van Gro-

ningen tot Maasbracht, in dorp en stad, 

mannen en vrouwen, rijk en arm, rakkers 

en rustige types. De tentoonstelling is 

gratis toegankelijk tijdens werkdagen 

van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Gratis museumdag
Op de gratis museumdag van zaterdag 

18 oktober zijn 60 musea open in Gelder-

land. Ze maken van deze dag iets bijzon-

ders. Kinderen en hun (groot)ouders kun-

nen overal een ander geheim ontdekken. 

Er zijn veel activiteiten voor kinderen. 

Meedoen met spannende speurtochten, 

luisteren naar mysterieuze verhalen en 

op zoek naar geheime voorwerpen. Meer 

informatie op de website 

www.gratismuseumdag.nl.  

Prijsvraag
De vraag van deze maand is: wanneer 

begint het festival Geloven in Gelderland? 

Stuur je antwoord voor 20 oktober naar 

de provincie Gelderland, t.a.v. Marjan 

Luyten, Antwoordnummer 411, 6800 WC

Arnhem. Een postzegel is niet nodig. 

Eén inzending per naam en adres. Uit de 

inzenders van het goede antwoord trek-

ken we de naam van de winnaar die twee 

kaartjes krijgt voor het concert van Tina 

Turner in Gelredome (maart 2009).

Het antwoord op de vraag van juni luidt: 

€ 1,7 miljoen. Een stapel inzendingen van 

15 cm hoog. Helaas was ca. 35% maar 

goed. Als winnaar is uit de bus gekomen 

mevrouw Vlootman uit Elst. Hartelijk ge-

feliciteerd namen de redactie!

Het programma van Geloven in 

Gelderland duurt tot eind december 

en het staat op 

www.geloveningelderland.nl. Daar 

is ook een kortingsbon voor mu-

seumpark Orientalis te downloaden.

Met de Deense cartoonrellen nog vers 

in het achterhoofd lijkt het gewaagd 

om een expositie in te richten over 

religie en humor, maar de Belgische 

cultuurhistorica Rita Keymeulen is 

ervan overtuigd dat humor splijtzwam 

en bindmiddel tussen mensen kan zijn. 

Terwijl ze in haar dienstautootje over 

het terrein van museumpark Orientalis 

scheurt, vertelt ze dat elke religie hu-

mor kent, ook de islam. ‘Alleen maken 

zij net als de joden veel meer gebruik 

van gesproken taal dan van beeldmate-

riaal zoals wij.’  Keymeulen legt uit dat 

humor in de loop der tijd verschillende 

functies heeft (gehad) in het geloof. 

Katholieken vertellen veel moppen over 

het Vaticaan en het celibaat en de joden 

leggen veel zelfspot aan de dag. Dat hu-

mor en religie van alle tijden is laat ze 

zien met een oude spotprent van Luther 

die roert in een kookpot met katholie-

ken. ‘Wij zijn onder de indruk van de 

huidige spanningen maar de beelden-

storm was ook niet niks’, aldus Key-

meulen. De expositie levert een bijdrage 

aan het maatschappelijke debat en laat 

geen Mohammedcartoons zien of de 

film Fitna. Maar er wordt niet voorbij-

gegaan aan de fenomenen Verdonk en 

Wilders.

Meer informatie  

www.museumparkorientalis.nl

'De beeldenstorm was ook niet kinderachtig'

Camille Meeussen, Popes, 2008, Was, kaarsenpitten, 

licht, film, Collectie kunstenaar, © foto Camille Meeussen

Gratis betekent niet altijd beter, of voor 

niets. De VVD wil liever een bijdrage, met een 

museum van goede kwaliteit. Zorg voor musea 

met meer kwaliteit en meer kindvriendelijke ac-

tiviteiten zodat ze het bezoeken waard zijn. Voor 

een goed museum kan gerust een entreebedrag 

worden gevraagd. 

Angelique Jonker, fractie VVD 

Museumbezoek stimuleren: een goede zaak. 

Vooral voor jongeren. Tegelijk is het bijzondere 

karakter van de zondag als rustdag voor de Chris-

tenUnie belangrijk. Het is prima dat musea op za-

terdag gratis zijn. Ik doe er een schepje bovenop: 

alle werkdagen gratis voor jongeren tot 18 jaar. 

Gratis museumzaterdag, elk weekend!!! 

Marien Bikker, fractie ChristenUnie

'De expositie levert een bijdrage aan het maatschappelijk debat'   foto Marco Vellinga



Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt 

Voor alle vragen en informatie

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00, Markt 11, 

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. 

www.gelderland.nl, post@gelderland.nl

Strawinksi Swingt in de Achterhoek

OPENING CULTURELE SEIZOEN
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ACTUEEL

POLITIEKE AGENDA 

TELEFONISCH SPREEKUUR GEDEPUTEERDEN

Rondleidingen Huis der Provincie

donderdag 30 oktober om 14.00 uur

donderdag 20 november om 13.30 uur

donderdag 4 december om 13.30 uur

Wie op een van deze tijdstippen het monu-

mentale Huis der Provincie wil bekijken, in-

clusief een ontvangst door Clemens Cornielje, 

de commissaris van de Koningin, kan contact 

opnemen met Yvonne van Brink-Smeenk, 

T (026) 359 90 07 (ma.& do.) of 

y.van.brink@prv.gelderland.nl.

Commissievergaderingen

Woensdag 8 oktober 

Landelijk Gebied en Water (LGW)

Wijsmanzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 9.30 uur

Mobiliteit en Economische Zaken (MEZ)

Statenzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 14.00 uur

Jeugd, Gezin, Zorg, Welzijn en Cultuur (JZC)

Wijsmanzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 14.00 uur

Algemeen Bestuur en Financiën (ABF)

Wijsmanzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 17.30 uur

Woensdag 22 oktober 

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu (RWM)

Statenzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 14.00 uur

Vergadering Provinciale Staten

Woensdag 29 oktober Provinciale Staten

Statenzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 10.00 uur

Gemeentebezoeken

commissaris van de Koningin

2 oktober Oude IJsselstreek

23 oktober Epe

6 november Rheden 

27 november Ubbergen

Hans Esmeijer, T (026) 359 94 22 

j.esmeijer@gs.gelderland.nl   

Op afspraak

Marijke van Haaren, T (026) 359 90 96 

m.van.haaren@gs.gelderland.nl 

maandag van 9.00 tot 10.00 uur 

Harry Keereweer, T (026) 359 94 26

h.keereweer@gs.gelderland.nl 

dinsdag van 8.15 tot 9.15 uur

Annelies van der Kolk, T (026) 359 94 23

a.vander.kolk@gs.gelderland.nl 

dinsdag van 8.15 tot 9.15 uur

Theo Peters, T (026) 359 90 98

t.peters@gs.gelderland.nl 

woensdag van 8.00 tot 9.00 uur

Co Verdaas, T (026) 359 94 21

j.verdaas@gs.gelderland.nl   

Op afspraak

De provincie stimuleert de ontwikkeling van talent met subsidies via werkplaatsen en productiehuizen. Er is ook een subsidie-

regeling voor individuele clubs. Niet alleen dans moet toegankelijk zijn voor iedereen, ook andere vormen van kunst en 

cultuur.

17 podia, 45 voorstellingen

Vijfde editie Dansweek in Gelderland
door Monique Bloeme

De komende week (3 t/m 12 oktober) 

is de vijfde editie van de Dansweek in 

Gelderland. Er zijn workshops en pre-

sentaties. Vijf jaar geleden kwamen er 

vijfhonderd mensen op de Dansweek af, 

nu verwacht de organisatie ruim zesdui-

zend bezoekers.

Tijdens de Dansproeverij op 10 oktober 

in het Lindenbergtheater in Nijmegen 

kunnen mensen gratis kennis maken 

met achttien Gelderse professionele 

choreografen en dansgezelschappen van 

topamateurs. Makers als Guus van Kan 

en Jens van Daele stellen zich voor en 

laten iets van hun choreografi eën zien. 

Op de campussen van de universitei-

ten in Wageningen en Nijmegen komt 

een Tour de Danse. Het publiek maakt 

een tocht langs allerlei plekken waar 

dansvoorstellingen zijn, of kan deze 

onverwachts tegenkomen. 

En er is nog veel meer.

De Dansweek in Gelderland ontstond 

toen Kunst en Cultuur Gelderland 

(KCG) vijf jaar geleden van de provincie 

de opdracht kreeg het dansklimaat in 

Gelderland te versterken. ‘Dans is de 

kunstvorm die het minst beoefend en 

bekeken wordt’, vertelt Angela Verdur-

men van KCG. ‘Dus dit was welkom.’

Na gesprekken met sleutelfiguren uit de 

danswereld bleek dat er te weinig podia 

waren voor gezelschappen om zich te 

presenteren. Er kwam een program-

meerbijdrage voor podia die dans op het 

programma zetten. Zo liepen ze minder 

risico als er weinig publiek op af kwam. 

Ook werd dans meer onder de aandacht 

van het publiek gebracht. Podia en Cen-

tra voor de Kunsten gingen intensiever 

samenwerken. Het bezoeken van een 

voorstelling wordt nu steeds vaker vast 

onderdeel van een cursus en choreogra-

fen verzorgen workshops voor cursisten.

Zes jaar geleden waren er zes dansvoor-

stellingen te zien in vier schouwburgen. 

Dankzij de dansweek zijn dat 45 profes-

sionele voorstellingen en 28 workshops 

op 17 podia. Soms zijn het combina-

ties. Deelnemers aan de workshop van 

Lorenzo Borella bijvoorbeeld kunnen 

aansluitend zijn voorstelling gaan zien. 

In de studio’s van Introdans in Arnhem 

kunnen mensen de hele Dansweek voor 

het werk meedoen aan een ‘pre-work-

warming-up’ en aan het einde van de 

dag met de ‘anti-stress-stretch’. Op de 

Noord-West Veluwe krijgen lokale dans-

groepen de kans om zich gezamenlijk te 

presenteren tijdens DansLokaal. 

Meer informatie

Voor het hele programma: www.kcg.nl

‘We zullen enorm dansen’, zegt Roel 

Voorintholt van Introdans over de 

voorstelling Strawinski Swingt die in de 

Dansweek in Doetinchem te zien is. 

De componist Igor Strawinski heeft veel 

voor dans gecomponeerd. ‘Dat voel je 

ook, dan krijg je zin om te dansen. Ik 

vroeg me af hoe het is om daar bestaan-

de werken aan toe te voegen.’ Op het 

imposante Symphony in Three Move-

ments van Nils Christe danst het hele 

ensemble mee. ‘Inclusief stagiaires zijn 

dat 21 dansers. Daar vraagt de muziek 

ook om, het is heel bombastisch.’ Daar 

heeft hij Balletscenes van Hans van 

Manen bijgezet en vervolgens de Brazili-

aans-Zwitserse Gisela Rocha gevraagd er 

iets bij te maken. ‘Het zijn zeven kleine 

miniatuurtjes geworden. Het ziet er erg 

goed uit.’

Na de première in Arnhem, ging de 

voorstelling naar Bangkok, om vervol-

gens door Gelderland te toeren. Op 10 

oktober is het in Schouwburg Amphion 

te zien, om 20.00 uur. 

Een dag eerder is er in Schouwburg De 

Storm in Winterswijk speciaal voor de 

dansweek een workshop fl amenco in 

samenwerking met Centrum voor de 

Kunsten Boogie Woogie.

Meer informatie

www.verkeerseducatieloket.nl Strawinski Swingt.  foto Erwin Olaf



Hij vertelde de aanwezigen dat hij dik-
wijls vanuit de gemeente Bronckhorst
brieven met ‘verzoeken’ ontvangt. Ver-
volgens vroeg hij of de 11-jarige Dian
Lenselink naar voren wilde komen.
‘Dian heeft mij gevraagd waarom er in
het buurtschap Linde geen bordjes
staan met de aanduiding ‘Linde’, zo
sprak Henk Aalderink terwijl hij haar
ter plekke een bord met dit opschrift
overhandigde. ‘De gemeente Bronck-
horst zal binnenkort op de diverse in-
valswegen in het buurtschap deze bor-
den gaan plaatsen’, zo beloofde Aalde-
rink. Dian Lenselink werd uitgeno-
digd om bij de onthulling van het eer-
ste bord ‘Linde’ aanwezig te zijn.

Overigens heeft er zich volgens de be-
woners iets spectaculairs in de Lindese
gemeenschap afgespeeld! Wat is het
geval? Anja Bosch is als eerste vrouwe-
lijk lid van de volksfeest commissie
aangetreden. Wie had dit ooit voor
mogelijk gehouden. Het bestuur en de
commissie van het Lindesfeest bestaat
al 142 jaar uit mannen. In een geheim
mailtje die vanuit Linde bij de pers is

binnen gekomen staat (en wij citeren
letterlijk): ‘En nog zullen er mannen
zijn die de koude rillingen over de rug
lopen, bij de gedachte dat er een
vrouw in hun gezelschap zal komen.
Maar het is gebeurd, de barrière is
doorbroken. De naam van Anja Bosch
kan nu de geschiedenisboeken in.
Maar waarom heeft dit zo lang ge-
duurd? Linde is toch een goed ontwik-
keld en modern gebeid, zou je zeggen.
Waar zijn de heren bang voor, dat de
dames ‘een blok aan hun been’ zullen
zijn? Of dat de dames hun ‘te wijs af’
zullen zijn of dat aan het licht komt
dat een vergadering in de meeste ge-
vallen met een uurtje is bekeken maar
het tot laat in de avond gewoon gezel-
lig is? Nou laat ik u dit vertellen: ‘Ook
vrouwen houden van gezelligheid’. En
het is al vaker bewezen dat er met
vrouwen goed valt te onderhandelen.
In elk geval willen wij Anja Bosch van
harte feliciteren met haar nieuwe
functie en dat er de komende jaren
meer dames mogen volgen’, aldus de
anonieme ‘mail-verzender’!

Cadeautje burgemeester

Aalderink voor buurtschap Linde

Wanneer men naar een verjaardag of een ander feestje gaat, dan wordt er
veelal naar oud-Achterhoeks gebruik een cadeautje meegebracht. Ook
burgemeesters brengen wel eens een presentje mee, zo bleek zaterdag-
middag tijdens de volksspelen in het buurtschap Linde. Burgemeester
Henk Aalderink kwam op bezoek om de festiviteiten te openen.

Bordje voor Dian Lenselink.

Toen op gegeven moment de 15 jarige
pianist Jurriaan Boerstoel werd aange-
kondigd en deze het nummer ‘Close
to you’, van Burt Bacharach speelde,
veranderde de glimlach van opa Johan
in een brede grijns. ‘Mooi hè, ik speel
ook wel eens samen met Jurriaan, hij
wil later aan een middelbare school
muziekleraar worden’, zo vertelde opa
trots. Binnen ‘muziek-minded’ Vorden
is de naam Boerstoel en met name bij
Sursum Corda al decennia lang een
begrip. Vader Johan en zijn zonen
Dick en Joop speelden jarenlang een
belangrijk muzikaal ‘partijtje’ mee.
De beide eerst genoemden nog altijd,
terwijl Joop inmiddels een bekend di-
rigent is geworden. En dan nu de der-

de generatie in de persoon van Jurri-
aan die in het vlotte boogie nummer
‘A foggy day in London Town’ van
Gershwin de handen van het publiek
nog eens stevig op elkaar kreeg. Hoe
zo, de appel valt niet ver van de boom?
Behalve de inbreng van de ‘Boerstoel s’
mag Sursum Corda zich de komende
jaren ook opmaken voor de inbreng
van de ‘Masselink s’. Maxime (klari-
net), Leonie (altsaxofoon), Simone
(trompet) en Yorick (dwarsfluit). Het
viertal speelde er tijdens het Limona-
deconcert lustig op los. Het (tussen
haakjes) ‘concert’ had als insteek dat
de leerlingen van Sursum Corda deze
avond wilden laten zien en horen wat
zij het afgelopen jaar (in sommige ge-

vallen de afgelopen maanden) zoal
hebben geleerd. Voor de ouders van-
zelfsprekend ook een bijzonder avond-
je. Het geflits van de camera’ s sprak
in dat geval boekdelen. Het jeugdor-
kest onder leiding van Geert Jan Dij-
kerman begon het concert met het
nummer ‘A Western Suite’ van Andre-
as Ludwig Schulte en sloot het af met
‘Three Little Pop Tunes’ van Dizzy
Stratford.

Het was de laatste keer dat het huidi-
ge jeugdorkest in deze samenstelling
speelde. Deze muzikanten gaan het
harmonieorkest van Sursum Corda
versterken. Deze week beginnen de re-
petities van het orkest met nieuwe
jeugdleden. Een ander opvallend as-
pect deze avond, het grote aantal slag-
werkers ‘in wording’: Carlos, Robin,
Thomas, Tijmen en Bram, zij hadden
duidelijk plezier tijdens hun optre-
den. Irma te Brake die bij Sursum Cor-
da de drie majorettegroepen onder
haar hoede heeft (deze avond was er
een mini- optreden van groep A en B)
zou gaarne zien dat er zich de komen-
de tijd nog nieuwe meisjes opgeven.
Ook Jannie Bakker, leidster van de
blokfluitleerlingen kan nog best aan-
vulling gebruiken.

Enthousiaste muzikantjes tijdens
Limonadeconcert Sursum Corda

Er werd vrijdagavond tijdens het ‘Limonadeconcert’ van Sursum Corda
niets aan het toeval overgelaten. Toen de eerste bezoekers de zaal van het
dorpscentrum binnen traden konden ze nog even meegenieten van het
‘inspelen’ van het jeugdorkest dat onder leiding stond van Geert Jan Dij-
kerman. De dirigent zelf slagwerker in het harmonieorkest van Sursum
Corda en student aan het conservatorium in Arnhem, gaf tijdens het ‘con-
cert’ niet alleen tekst en uitleg over de te spelen nummers maar stelde
met een bemoedigend woordje de jongens en meisjes ook op hun gemak.
Good-old Johan Boerstoel was voor de aanvang ook nog druk in de weer. ‘
Bij één van de muzikantjes is zomaar een klep van de klarinet gevallen en
dat moest even gerepareerd worden. Stelt niks voor hoor’, zo sprak Johan
die vervolgens met een glimlach op het gelaat het Limonade concert volg-
de.

Het jeugdorkest.

De blokfluitleerlingen.

Colette Wickenhagen, Geboren in
1959 in een gezin waar in muziek en
vooral jazzmuziek een belangrijke rol
speelde, begon ze op zesjarige leeftijd
met zang en dans. Studeerde vanaf
1972 achtereenvolgens aan het Dans
Conservatorium in Den Haag, de Arts
Educational School in Londen en de

Show/Musical opleiding van de Nel
Roos & Kleinkunst Academie in Am-
sterdam. Winnares van o.a. de Pola-
roid Jazz Award en de Breukelen Jazz
Award. Speelde de afgelopen jaren in
zeer veel verschillende bezettingen
met o.a.: Harry Verbeke, Ferdinand Po-
vel, John Engels, Cees Slinger, Rob van
Kreeveld, Frits Landesbergen, Saskia
Laroo, Michiel Borstlap, het Orkest
van de Koninklijke Luchtmacht, etc.

Entree: gratis. Vanaf 28 september zijn
de kaarten gratis af te halen bij hotel
Bakker (op=op). Meer info: www.colet-
tejazz.com

CULTUURFONDS vorden

Jazzconcert van zangeres
Colette Wickenhagen
Deze zeer expressieve zangeres met
haar volle warme & sensuele stem
zal zondag 5 oktober vanaf 15:00
uur te beluisteren zijn in Hotel
Bakker in Vorden. Met Hans Kwak-
kernaat, Wiro Mahieu en Bob Dek-
ker.

Al een paar jaar achtereen is er zo veel
animo voor dit toernooi dat de maxi-
male capaciteit van 110 partijen al ver
voor de uiterste inschrijfdatum be-
reikt is. Vanaf donderdagavond 2 okto-
ber tot en met zondag 5 oktober zal
het weer gezellig druk zijn op het ten-
nispark aan de Overweg. Het toernooi
wordt gesponsord door hotel Bakker
en de warme bakker van Asselt, een

dubbel bakker toernooi dus. 

Er worden alleen dubbelpartijen ge-
speeld en de minimumleeftijd om
deel te nemen is 35 jaar. Ook het feit
dat er in poules gespeeld wordt is vaak
een reden om in te schrijven voor dit
toernooi. De deelnemers komen dan
ook uit de hele regio. Van meer dan 25
tennisverenigingen zijn er inschrijvin-
gen. Ook van de eigen tennisvereni-
ging VTP zijn er veel tennissers die ko-
mende week in actie komen. Op zon-
dag worden zijn er veel halve- en fina-
lepartijen.

Veel inschrijvingen voor
35+tennistoernooi VTP
Meer dan 150 inschrijvingen voor
het 35+ Dubbel Bakker Tennistoer-
nooi en daar is de organisatie erg
blij mee.



AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten
          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

-       

BERENDSEN DREMPT

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS
• Aanhangwagens
• Paardentrailers
• Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw
• Onderdelen
• Reparatie alle merken trailers

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

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

� TUINAANLEG (RENOVATIE) �
� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Tel. (0575) 44 16 21

• Voor al uw onderhoud en
reparatie

• Verkoop nieuw en gebruikt
• APK-keuringen
• Bovag garantie
• Ruitreparatie, onderhoud,

aircoservice en reparatie

www.autolangwerden.nl MPV is een auto met hoge zitplaats

Audi A3 1.6 74KW 3D Ambiente 08-2000 190.395 km € 8.950,-

Deawoo Nubira 1.6 SE 16V wagon 04-1999 131.732 km € 2.250,-

Nissan Primera 2.0 5D GX 08-1995 138.358 km € 1.850,-

Opel Meriva 1.6 16V Enjoy 01-2006 37.281 km € 15.500,-

Peugeot 206 SW XS JBL 1.6-16V 03-2003 90.980 km € 11.250,-

Renault Scenic 1.6 16V Expression Luxe 05-2002 137.183 km € 9.750,-

Renault Twingo 1.1 03-1998 100.370 km € 3.150,-

Toyota Prius 1.5 Hybrid Synergydrive 07-2007 13.595 km € 26.750,-

Volvo S60 2.4 170PK AUT5 11-2000 145.000 km € 14.500,-

Nissan Note 1.4 16V
5D Acenta, grijs, 04-2007

41.000 km € 16.750,-

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond
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Nu de winter weer nadert wordt het tijd dat uw auto tegen een 

  stootje kan, wij helpen U daarbij ! 

   

   De maanden oktober en november: 

   -  gratis wintercontrolebeurt 

   - 10% extra korting op alle accu’s 

   - Speciale prijzen voor winterbanden en velgen  

                                                      Maak snel een afspraak    
                                                      St. janstraat 28 Keijenborg 

      www.autokemp.nl                  Tel: 0575-461977 

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak            (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl

Renault Scenic 1.4 16V B. Line 2002 € 7.950
Renault Scenic 1.6 Airco 1999 € 4.950
Renault Scenic 2.0 B. Edition 2007 € 22.950
Opel Astra 5-drs Comfort 2002 € 8.950
Opel Astra 1.8 Cosmo Automaat 2004 € 14.950
Opel Corsa 1.2 16V Maxx-Cool 2004 € 8.950
VW Polo 1996 € 2.250
Seat Ibiza 1995 € 1.500
Opel Zafira 2.2 16V Enjoy 2006 € 22.950
Opel Zafira 1.8 16V Elegance Automaat 2000 € 9.950
Opel Agila 1.2 16V Elegance 2000 € 4.950

Renault Scenic
2.0 automaat, 2003

€ 10.950,-

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74

M
M

Opel Meriva Z1.6SE
8 V enjoy, 06-2003,

81.000 km € 10.750,-
Chevrolet Kalos 1.4 style 3-drs. 03-2005 40.000 km € 9.250,-
Citroën C3 1.4I Exclusive 10-2003 30.000 km € 9.250,-
Ford Focus 1.6 16V 74KW Wagon CE 01-2003 114.000 km € 9.750,-
Mazda Demio 1.5I Exclusive 01-2003 53.000 km € 8.750,-
Mazda MX5 1.6l Exclusive 06-1998 123.000 km € 10.750,-
Nissan Primera 2.0 5D GX 09-1998 148.000 km € 3.750,-
Opel Agila Z1.2XEP 16V MAXX 11-2004 37.000 km € 8.250,-
Peugeot 107 XS 1.0-12V 3-drs 09-2008 67 km € 11.800,-
Renault Scenic RXT 1.8 16V 01-2001 97.000 km € 9.750,-
Seat Leon 1.8 20V 92 KW Sport 11-2000 154.000 km € 7.500,-
Skoda Fabia 1.4 63KW 16V Classic 03-2004 45.000 km € 8.500,-
Toyota Avensis 1.8 16V Sedan S0L 04-2004 65.000 km € 17.750,-
Volksw. Golf 1.6 16V 77KW 3D Oxford 01-2003 90.000 km € 11.250,-
Volksw. Golf 1.9TDI 74KW Var. Ocean 09-2003 179.000 km € 10.250,-
Volvo V70 2.4 170PK 09-2000 118.000 km € 13.950,-

Autobedrijf
Melgers

Peugeot 205 1400 1998 groen 179.000 km
zeer goed onderhouden met nieuwe APK

Nissan Micra 1300 1999 groen met. 119.000 km
stuurbekr., bumpers in kleur, getint glas, radio/cd, centr. verg. e.d. met nieuwe APK

Renault Megane Scenic 1600 E 1998 blauw met. 150.000 km
hoge instap, met APK

Slotsteeg 18 Hengelo (Gld.)  Tel. (0575) 46 27 79  Fax (0575) 46 05 55

Opel Corsa 1200 16V
Bj. 2000, blauw met., 92.000 km

zeer mooie auto met diverse opties
en nieuwe APK



WAT DOET KWF
KANKERBESTRIJDING PRECIES?
KWF Kankerbestrijding zet zich in op
het gebied van wetenschappelijk on-
derzoek, voorlichting, patiëntenon-
dersteuning en fondsenwerving.

ONDERZOEK SUBSIDIËREN:
Tachtig procent van het budget gaat
naar wetenschappelijk onderzoek.
Door onderzoek verbeteren de voor-
uitzichten van de patiënt met kanker
en weten we beter hoe we het risico op
kanker kunnen beperken.

VOORLICHTING GEVEN:
Door onderzoek komt er steeds meer
inzicht in het ontstaan van kanker in
relatie tot leefgewoonten. Bij 50 tot 70
procent van de mensen die aan kan-
ker overlijden, waren leefgewoonten
(roken, voeding, bewegen) een belang-
rijke oorzaak van hun ziekte. Er wordt
daarom voorlichting gegeven over risi-
co's die mensen lopen en hoe ze die
zelf kunnen beperken. Daarnaast sti-
muleren we een gezonde leefstijl om
het risico op kanker te beperken.

PATIËNTEN ONDERSTEUNEN:
Goede informatie verbetert de kwali-
teit van leven voor patiënten. Er wordt
intensief samengewerkt met patiën-
tenorganisaties. 

Een donatie/uw sponsoring kan over-
gemaakt worden op rekeningnum-
mer 1329.20.565 ten name van M.C.W.
ten Velde, onder vermelding van KWF
Kankerbestrijding. Uw financiële bij-
drage kan gestort worden tot 1 decem-
ber 2008. Ook namens de KWF Kanker-
bestrijding alvast bedankt!! Wij gaan
met een grote glimlach over de eind-
streep!!

Wij gaan lopen voor 
het goede doel
Na ruim een jaar trainen is het dan
eindelijk zover: 2 november 2008
DE MARATHON VAN NEW YORK,
here we come! Deze prestatie (bijna
43 kilometer lopen) koppelen wij
graag aan een goed doel: KWF Kan-
kerbestrijding. Uw financiële steun
geeft ons nog meer stimulans.

Maaike ten Velde & Sylvia Vroklage

Femke Hesselink (Ootmarsum) werd
kampioen B/C springen in Overijssel

met Flessenbos Tajo en in Drenthe
werd Annika Bloemert kampioen B/C
springen met Flessenbos Fleur.

Beide pony's zijn gefokt door F. Hum-
melink te Vorden.

Twee pony's van Vordense fokker
provinciaal kampioen B/C springen
Tijdens de onlangs gehouden regio-
nale kampioenschappen werden
twee New Forest pony's Kampioen
B/C springen.

De opzet van deze avond is om bands
te laten optreden met in elke band
tenminste één vordense muzikant ! De
bands die benadert zijn, zeiden ook
dit keer allen volmondig JA,en vinden
het een leuk initiatief. Ze zullen deze

avond dan ook samen voor muzikaal
vuurwerk gaan zorgen !!! Binnenkort
volgt meer info over de bands !!!

De zaal zal zaterdag 25 oktober om
20.30 uur de deuren openen en om
21.00 uur zal de eerste band "aftrap-
pen" Wij hopen dat de bezoekers net
zo enthousiast zullen zijn als de bands
die deze avond optreden. Tot ziens op
zaterdag 27 oktober bij Café Restau-
rant ,,De Herberg" dorpsstraat 10 Vor-
den.

Pop-rock avond in de Herberg

Zaterdag 25 oktober organiseert
Café Restaurant ,,De Herberg" in
Vorden voor de derde keer een pop-
rock avond. Na het succes van de
vorige editie zullen aan deze avond
drie verschillende bands meewer-

Dit is meer dan er vorig jaar opge-
haald werd. Met dit geld komen door-
braken in de strijd tegen nierziekten
weer een stap dichterbij. De Nierstich-
ting bedankt de gulle gevers en trou-
we collectanten voor hun bijdrage.

Collecte Nierstichting

De  collectanten van de Nierstich-
ting hebben in Vorden tijdens de
Nationale Collecteweek het mooie
bedrag van 4066,83 euro ingeza-
meld.

5 teams van de Berkelduikers uit Lo-
chem overkwam dat dit weekeind. Sa-
men met hun supporterde familiele-
den togen we met een volle bus van Lo-
chem naar Eindhoven. Het indruk-
wekkende zwembad geeft je meteen
al het gevoel dat je met een belangrij-
ke wedstrijd mee doet.  De jongste
teams zwommen elk 3 wedstrijden

van 4x 50m , de oudere elk 4 wedstrij-
den van 4 x 100m. Het jongste jon-
gensteam haalde het hoogste resul-
taat door 4e te worden op de 4x 50
vrije slag. De jongste jongens werden
zo 9e in totaal, de groep junioren 2 en
later werd 11e terwijl de oudste groep
20e werd. In totaal betekende dit voor
de hele jongensgroep een uitstekende

12e plaats!!!! De jongste meisjes zijn
10e geworden en de meisjes junioren
3 en later werden 16e. Hier is geen to-
taal plaatsing omdat de meisjes niet
met een complete ploeg mee deden.

Een lange maar dag waar we met veel
voldoening op kunnen terug kijken.
Goed gezwommen, veel tijden verbe-
terd, alle overnames helemaal goed en
vooral heel mooi mee kunnen zwem-
men op internationaal niveau. Zwem-
mers, gefeliciteerd!

Gaaf zwemspektakel voor junioren

Het is al leuk als je met 23 jeugdige junioren ( 10 tot 16 jaar) mee mag doen
met de Nederlandse Estafette Kampioenschappen, gaaf is het als die
zwemwedstrijd in het inmiddels bekende bad de Tongelreep in Eindho-
ven wordt georganiseerd.

OKTOBER
1 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
1 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

2 Bejaardenkring, reisje 
2 Klootschietgroep de Vordense Pan
8 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
8 L.V.G. Linde, gezegdes en spreek-

woorden
9 Klootschietgroep de Vordense Pan

15 ANBO Klootschieten bij de Kleine
Steege

15 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis in de Wehme

16 Bejaardenkring
16 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
23 Klootschietgroep de Vordense Pan
23 PCOB middagbijeenkomst in het

Stampertje Hulporganisatie Dor-
cas

29 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

29 Bazar Welfare Rode Kruis in de
Wehme

30 Klootschietgroep de Vordense Pan

KUNST AGENDA VORDEN
• Modevormgeving en beeldende

kunst GalerieBibliotheekVorden
t/m 16 nov.

• t/m 12 oktober Beeldend kunste-
naar Edith Snoek in galerie Agnes
Raben, Nieuwstad.

• t/m 12 oktober Vormgeving
Schoenontwerpen van Maartje Ha-
link in galerie Agnes Raben,
Nieuwstad.

• t/m 13 oktober Erie Beintema,
schilderijen en Sjef Plaum, beel-
den bij galerie Amare te Vorden

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

Dorpscentrum. Op ma-wo en don-
derdagmorgen van 9 tot 12.00 uur.
Info en opgave bij Welzijn Oude-
ren Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen:
gym-sport en spel -volksdansen-
zwemmen. Informatie en opgave
bij Welzijn Ouderen Vorden.

ONDERLINGE WEDSTRIJD LR&PC
DE GRAAFSCHAP WEER GROOT
SUCCES
Onder goede weersomstandigheden
heeft de jaarlijkse onderlinge najaars-
wedstrijd van de Graafschap weer een
spannende strijd opgeleverd. Op het
terein aan de Hamelandweg streden
de leden in de diverse categorieen op

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

POLARIS - DASH 4-0

Na de voorbereiding en het bekertoer-
nooi van 20 september startte op 27
september dan eindelijk de competitie
voor dames 1 van DASH in Helmond
bij de dames van Polaris. Ondanks de
grote groep kampen de dames met
wat blessureleed en DASH start de
competitie tegen een pittige tegen-
stander, Polaris eindigde vorige jaar
als 2e in de 2e divisie en dit was in de
eerste set duidelijk te merken. De da-
mes ging vlot van start en het leek als-
of DASH wakker geschut moest wor-
den. DASH kreeg vooral passend geen
grip op de service van de dames van
Polaris en de eerste set werd met 25-10
verloren.

De tweede set begon DASH voortva-
rend en kon in eerste instantie goed
meekomen. De pass liep nog steeds
niet florissant maar er was meer ver-
trouwen en ook serverend kon er wat
meer druk bieden. Toen de 20 punten-
grens in beeld kwam, werden er meer
eigen fouten gemaakt en trok DASH
aan 't kortste eind. Met 25-21 ging ook
de tweede set naar de dames uit Hel-
mond.

De derde en vierde set moest het dan
toch gebeuren om nog wat punten
mee naar huis te nemen. Er viel name-
lijk wel wat te halen in Helmond! On-
danks de drive en de wil kwam er uit
het spel van DASH te weinig om met
een setwinst huiswaarts te gaan. De
aanvalsters van Polaris maakte slim

Vo l l e y b a l gebruik van het blok en met snelle
ballen kon DASH er moeilijk grip op
krijgen. Diverse service series zorgde
er in zowel de derde als vierde set er-
voor dat we vaak weer in de beurt van
Polaris kwamen maar er konden qua
tegenstand aan het net te weinig weer-
stand worden geboden. Beide sets (25-
17 en 25-21) gingen tevens naar Polaris
en DASH keerde met genoeg oefenstof
terug naar Vorden. Volgende week za-
terdag 4 oktober spelen zij eveneens
uit tegen Summa Peelpush in Meijel
om 16.30 uur.

de onderdelen dressuur, springen en
cross om de prijzen. Deze zogenaam-
de samengestelde wedstrijd (SGW)
wordt elk jaar in het najaar verreden.
Cheyenne van Dijk was als dagkampi-
oene dit jaar de beste op de combina-
tie van alle drie de onderdelen. 

UITSLAGEN ONDERLINGE
NAJAAR SGW 2008
Dagkampioen: Cheyenne van Dijk.
Dressuur groene pony's: Mariska Ha-
venaar 1e prijs, Ciska Tiemessen 2e
prijs.
Dressuur gevorderde pony's: Cheyen-
ne van Dijk 1e prijs, Jermaine Pellen-
berg 2e prijs, Ottelien Mol 3e prijs
Dressuur gevorderde pony's L: Sebasti-
aan Hamer 1e prijs.
Dressuur groene paarden: Fieke
Schrey 1e prijs, Nadja Droppers 2e
prijs.
Dressuur gevorderde paarden: Rodie
Heuvelink 1e prijs, Marieke Rouwen-
horst 2e prijs, Uitslagen van de samen-
gestelde wedstrijd:
Groene pony's: Linda Tiemessen 1e
prijs.
Groene paarden: Fieke Schrey 1e prijs.
Gevorderde pony's: Cheyenne van Dijk
1e prijs, Sebastiaan Hamer 2e prijs
Gevorderde paarden:  Inge Regelink/
Rodie Heuvelink  1e prijs.

Sterk debuut tweede
herenteam Dash
Het tweede team van de volleybalver-
eniging Dash is de competitie gestart
met een 4-0 overwinning op Longa uit
Lichtenvoorde. Het team met vier spe-
lers in de basis, welke dit jaar weer
door Dash zijn terug gehaald, speelde
met veel enthousiasme, gekoppeld
aan een veel scorende buitenaanval.
Zaterdag 4 oktober speelt het team om
15.00 uur in de sporthal ’t Jebbink te-
gen Dynamo uit Apeldoorn.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

PROGRAMMABOEKJES
ENTREEKAARTEN
RAAMBILJETTEN
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het drukwerk verzorgen wij graag



VERDWAALDE VLIEG
Het Utrechts Kamerkoor o.l.v. Wolf-
gang Lange presenteert op 4 oktober
het bijzondere programma 'Beestach-
tig'. In de mooie van Westerholtzaal
van kasteel Hackfort worden werken
ten gehore gebracht die het dier als
thema hebben. Zoals een zeer vertede-
rend werk van de Amerikaanse com-
poniste Rebecca Clark, een wonder-
schoon werk van de populaire compo-
nist Eric Whitacre getiteld 'Sleep' tot
een beeldend en uiterst grappig werk
van de Duitse componist Klaus Stah-

mer : hierin draagt een soliste uit het
koor een in een jampot verdwaalde
vlieg dramatisch voor, wiens laatste
uur is geslagen - het werkje eindigt
met een quasi Bach koraal. 

De samenstelling van het programma
vereist van het koor een zeer snelle
omschakeling van genre naar tijds-
geest, van samenstelling naar idioom.
Voor het koor een uitdaging, voor het
publiek een zeer verrassend en verma-
kelijk vertoeven. Kortom het wordt
een beestachtige muzikale avond!

Concert 'Beestachtig'

Op dierendag -zaterdag 4 oktober- brengt het Utrecht kamerkoor het con-
cert 'Beestachtig' ten gehore in de van Westerholtzaal van kasteel Hack-
fort te Vorden. Het concert begint om 20.00 uur. Vooraf reserveren is nood-
zakelijk en kan via utrechtskamerkoor@gmail.com. Geef hierbij uw
naam, adres, telefoonnummer, de locatie van het concert en het aantal ge-
wenste kaarten op.

Alle bekers werden beschikbaar ge-
steld door Meubelhal Onstenk.

UITSLAGEN:
Heren 
1e Onstenk met 54 schoten, 72 meter.
2e Dunsborg met 59 schoten, 82 meter
3e Besselink met 62 schoten, 17 meter

Gemengd 
1e Anbo met 69 schoten, 49 meter
2e Delden met 69 schoten, 38 meter
3e Momberg/Arink 74 schoten, 28 m

Dames 
1e Dunsborg met 86 schoten, 38 meter
2e Bretveld, Bosman en Dimmendaal
met 90 meter, 29 schoten

September Klootschieten

Er kwamen 14 bloedfanatieke
klootschieters naar het vertrek
punt van de Noabers voor het Open
Hengelose Klootschietkampioen-
schap. 

De Noabers waren erg verheugd met
het feit dat er ook nu weer een paar
dames teams aanwezig waren. 

De weersomstandigheden waren dan
ook perfect.

Een droom om ooit in het leven voor
zich zelf te beginnen. Dan blijkt bo-
vendien dat beide heren uit hetzelfde
hout zijn gesneden en dat ze vroeger
de intentie hadden om timmerman te
worden ! Niet alleen dezelfde idealen,
dezelfde toekomstvisie maar bovenal
klikt het tussen de beide zwagers.
Intussen hebben ze samen een bedrijf
opgericht: Bouwbedrijf Visser & Mei-
jer. We hebben het over de 34 jarige
Jan Meijer, getrouwd met Inger ten
Duis en woonachtig in Nieuw Wehl en
over Edwin Visser ( 32) die in Vorden
samen woont met Lise ten Duis. 

Het gesprek met de prille onderne-
mers vindt plaats ten huize van Gem-
ma Duis, de schoonmoeder van Jan en
Edwin. Daar zijn beiden druk bezig
met een verbouwing. Op de vraag of
voor schoonmoeder Gemma een spe-
ciale prijs wordt berekend, begint het
duo te lachen en laten zij de vragen-
steller in het ongewisse! 

Jan en Edwin zijn enthousiast over
hun samenwerking en hebben één
doel voor ogen: Samen keihard wer-
ken om op die manier een gezond be-
drijf op te kunnen bouwen. Werkwe-
ken van 70 uur wordt door beiden niet
geschuwd. Edwin:’ Het werk wat wij
doen is hartstikke leuk en zeer veelzij-

dig. Vanaf het eerste gesprek met de
klant tot de laatste spijker die in het
hout wordt geslagen, geeft grote vol-
doening’. 

Edwin Visser is geboren en getogen in
Vorden en zoals hierboven omschre-
ven, hij wist al op jonge leeftijd dat hij
later timmerman wilde worden. ‘Ik
was als kind altijd al aan het knutse-
len’, zo zegt hij. Na de LTS in Zutphen
te hebben bezocht ging hij aan het
werk en in de avonduren studeren. Ed-
win: ‘ Ik heb toen de benodigde diplo-
ma’ s behaald zoals het uitvoerders- en
aannemersdiploma. 

Alvorens Jan en ik samen in zee gin-
gen, werkte ik als uitvoerder bij een re-
gionaal bedrijf ‘, zo zegt hij. Jan Meijer,
afkomstig uit Angerlo, volgde ook
eerst de LTS, daarna de MTS. ‘Jan: ‘Ik
heb vervolgens in Doetinchem en in
Utrecht een opleiding voor aanne-
mers en zelfstandig uitvoerder ge-
volgd. Daarna heb ik een aantal jaren
bij de HBG groep in Utrecht in de uti-
liteitsbouw gewerkt’, zo zegt hij.

Toen Edwin en Jan het besluit hadden
genomen om samen een bedrijf te
stichten, werd er een door de bank
goedgekeurd businessplan opgezet.
De start van het nieuwe bouwbedrijf

was perfect. De eerste opdracht voor
Bouwbedrijf Visser & Meijer kwam uit
de koker van de vroegere werkgever
van Jan Meijer, een klus die pakweg
drie kwart jaar in beslag nam. Intus-
sen kregen de zwagers al meer op-
drachten en is de orderportefeuille de
komende maanden goed gevuld. Het
bouwbedrijf richt zich met name op
aanbouw, nieuwbouw, verbouw en on-
derhoud. Van een dakkapel tot een
complete verbouwing. Het uitgangs-
punt van Jan en Edwin is het meeden-
ken met de klant, om zo tot het beste
resultaat te komen. Volgens beide he-
ren kan overal een passende oplossing
voor worden gevonden. Bij grote klus-
sen kunnen, indien nodig, vakmensen
worden ingehuurd.

Wat betreft de taakverdeling: Jan Mei-
jer neemt behalve de werkzaamheden
op de ‘werkvloer’ , ook het financiële
aspect voor zijn rekening, terwijl Ed-
win de calculatie en werkvoorberei-
ding in zijn takenpakket heeft zitten.
Alle beslissingen worden samen geno-
men. Verder hebben zij als gezamen-
lijk doel het aanboren van nieuwe
klanten. En de beide zussen ? ‘ Toen
Edwin en Jan besloten samen te gaan
werken, stonden mijn zus en ik er ge-
lijk achter. We hebben geen moment
getwijfeld’, zo zegt Lise de partner van
Edwin. 

Het Bouwbedrijf Visser & Meijer is te
bereiken onder tel.nr. (0314) 68 29 80
of (06) 22 25 45 37 (Edwin) of (06) 22
23 74 68 (Jan).

Zwagers Edwin en Jan zijn 
Bouwbedrijf Visser & Meijer begonnen!

Soms wordt het leven door toevalligheden aan elkaar geregen. Stel je voor,
je bent jong, je leert een meisje kennen, je wordt smoorverliefd en samen
besluiten ze om heel oud met elkaar te worden. Jouw grote liefde heeft
een zus, zelfde situatie, zelfde verhaal. Dan blijkt ook nog dat de beide
zwagers al van jongs af aan dezelfde droom hebben.

Edwin Visser en Jan Meijer

Zo heeft bijvoorbeeld de afdeling FNV
Bouw Oost het traject van Tolkamer
naar Elten, Elten-Peeske en Peeske
naar Doetinchem te lopen. Ook de af-
deling FNV Ysselvallei heeft een traject
gelopen namelijk vanaf de Pierpad
paal bij kasteel Vorden tot aan Laren,
van waaruit weer een andere FNV af-
deling het ‘stokje’ overneemt. De afde-
ling Ysselvallei omvat onder ander

Vorden, Kranenburg, Wichmond, Zut-
phen, Warnsveld en Brummen.

De afdelingen mogen zelf bepalen
naar welk doel het geld wordt over ge-
maakt. De afdeling Ysselvallei heeft de
Hospice in Zutphen als doel gekozen.
De Hospice is een tehuis voor mensen
in hun laatste levensfase. Hier krijgen
ze alle mogelijke steun in een zo thuis
mogelijke omgeving. Inmiddels heeft
afdeling Ysselvallei al meer dan 500
euro opgehaald en wacht het vol span-
ning op het bankpapiertje waar het
gestorte deel op staat. Eind oktober
wordt het project afgerond en wordt
de cheque aan de Hospice overhan-
digd.

Opbrengst bestemd voor de Hospice in Zutphen

FNV Ysselvallei liep deel
Pieterpad
De FNV in Nederland is momenteel
bezig om voor goede doelen gelden
in te zamelen. Men heeft er voor ge-
kozen om de Pieterpad route (mid-
dels sponsoring) te lopen. Een af-
stand van ruim 400 kilometer tus-
sen Pieterburen en Maastricht.

De overwinning in de klasse 50 CC
ging zaterdag naar Tim Tuitert, 2
Bjorn Wisman, 3 Ties Hellegers, 4

Niels Koolen. Tim Tuitert werd door
dit resultaat tevens clubkampioen.
Rico Radstake zegevierde in de klas-
se 65 CC, 2 Jan Willem Arendsen, 3
Calvin Trachter, 4 Thijs Bulten, 5 Is-
mo Wolsink.
Het clubkampioenschap ging even-
eens naar Rico Radstake.

In de klasse 85 CC werd Bas Broek-
hof niet alleen winnaar maar werd
hij ook clubkampioen.
Tjeerd Stapelbroek won bij de recre-
anten, 2 Ramond Driessen, 3 Harm
Radstake, 4 Richard Enzerink, 5

Kees Koolen.
Tjeerd Stapelbroek werd daardoor
ook clubkampioen.
De kampioenen worden tijdens de
feestavond van de VAMC De Graaf-
schaprijders in februari 2009 door
het bestuur gehuldigd. Bloembinde-
rij Kettelerij zorgde er zaterdag voor
dat de winaars in de bloemen wer-
den gezet. Verder werd er afscheid
genomen van Marcel Vruggink, die
vanwege persoonlijke omstandighe-
den te kennen heeft gegeven vol-
gend jaar niet meer beschikbaar te
zijn voor de tijdwaarneming.

Crosser Bas Klein Haneveld wint Super
Klasse VAMC De Graafschaprijders
Ondanks een kleine valpartij
slaagde Bas Klein Haneveld er za-
terdagmiddag in om op een zon-
overgoten circuit Delden, de su-
perklasse winnend af te sluiten, 2
Marcel Bulten, 3 Niek Langwer-
den, 4 Harald Wolsink, 5 Wouter
Dijkman. Uiteindelijk werd Niek
Langwerden bij de VAMC De
Graafschaprijders tevens club-
kampioen.



Margreet Heijink heette alle aanwezi-
gen van harte welkom en in het bij-
zonder Jan Kuiperij. “Voor Jan is het
zijn laatste werkweek, want hij gaat
met vervroegd pensioen, na 23 jaar bij
de Zonnebloem,” vertelde zij. “We zul-
len zijn manier van presenteren mis-
sen, want hij is altijd heel helder en
duidelijk in zijn uitleg.”

Jan Visser sprak namens het bestuur
van de Zonnebloem. Hij keek kort te-
rug op de 23 jaren Zonnebloem van
Jan Kuiperij bij de regio IJsselstreek,
waarin hij alle afdelingen oprichtte.
“Jan is 23 jaar een bevlogen districts-
hoofd geweest van de afdeling IJssel-
streek. In woord en daad heeft hij ge-
holpen met het organiseren van de ve-
le activiteiten. ‘Als we het samen doen
dan lukt het altijd’ zei hij altijd. Hij is
zijn gewicht in goud waard!” Jan Kui-
perij kreeg een speciaal voor hem ge-
maakt sieraad: een gouden speldje
met zijn initialen, ingezet met een di-
amantje.

“Ik wist het allemaal niet, anders had
ik mijn trouwpak aangedaan,” zei Jan
Kuiperij, die altijd een stropdas draagt
behalve vanmiddag, blij verrast. Jan
Visser speldde hem het kleinood op
het overhemd en Margreet Heijink gaf
hem voor zijn vrouw een bos bloemen. 

“Ik hoop dat hij het met veel plezier ja-
ren en jaren zal dragen,” zei Jan Visser
tot slot. “Het is een klein ding, het valt
zo niet op, maar op een mooie strop-
das zal het tot zijn recht komen. In
zijn nieuwe functie als koster van de
Catharinakerk in Doetinchem zal hij
er vast en zeker regelmatig gebruik
van maken.” En daar was Jan Kuiperij
het zeker mee eens.

Jan Kuiperij organiseerde en leidde de-
ze, voor hem laatste, themamiddag sa-
men met bestuurslid Diana Rijsemus.
“Ik ben er beduusd van,” begint hij
zijn uitleg, om even later de thema-
middag ‘Beleef het samen’ verder in te
leiden met een lied van Willem Nij-
holt.

Goud met briljant voor Zonnebloem districtshoofd

Laatst gepresenteerde middag door Jan Kuiperij
In Zaal Den Bremer werd dinsdagmiddag 23 september 2008 een thema-
middag georganiseerd voor vrijwilligers en leden van Nationale Vereni-
ging De Zonnebloem, afdeling IJsselstreek. Districtshoofd Noord en Oost
Gelderland, de heer Jan Kuiperij nam die middag na 23 jaar afscheid. Hij
kreeg uit handen van de voorzitter van de regio IJsselstreek Jan Visser een
gouden speldje met zijn initialen, ingezet met een diamantje, want “Hij is
zijn gewicht in goud waard!”

Jan Kuiperij (m.), geflankeerd door Margreet Heijink en Jan Visser, tijdens de Zonnebloem themamiddag in Den Bremer in Toldijk.

Op het plein bij Expert Arendsen kwa-
men de beelden van Roy de Brand-

weerman en de pannenkoekenbak-
kers Nick en Demi tot leven. De drie

jeugdigen wisten het publiek te prik-
kelen met hun denkbeeldige fanta-
sieën. Roy (Kersten, 13 jaar) de Brand-
weerman was in Arnhem ook al suc-
cesvol. Hij werd in de Gelderse hoofd-
stad Nederlands kampioen Living Sta-
tue bij de jeugd. Nick (11) en Denmi
Kersten (8) zijn samen de pannenkoe-
kenbakkers. Het duo is dit jaar voor
het eerst begonnen als levend stand-
beeld. Het tweetal presenteerde zich
prima met hun act in Hengelo.

Levende standbeelden geven kleur
aan koopzondag

De Living Statues (levende standbeelden) zorgden zondag 21 september
voor een verrassende afwisseling op de koopzondag in Hengelo. Op twee
locaties werden elk half uur voorstellingen gegeven. Bij Partycentrum
Langeler stond Hermines Verbeelding. Hermine van den Brugt werd vier
weken geleden in Arnhem Nederlands kampioen bij de professionals tij-
dens de World Statues 2008 en won ook de publieksprijs. In Hengelo was
zij aanwezig met haar partner André. Het publiek had veel waardering
voor het ‘kunstige’ duo.

De act van Hermines Verbeelding was perfect.

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 Philo-
ména haar debuut als zangeres in de
wereldmuziekband Allèsz met Spaans
sefardische liefdesliederen. Als lea-
ding 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).

Nicoles compadres:
Erwin Kandou - gitaar 
Ted van Noort - gitaar 
Richard Peetoom - contrabas 
Peter Strooy - cajón, percussie 
gastmuzikant: Hans Rikken - klarinet
Voor meer informatie zie www.Nicole-
philomena.nl en www.kunstkring-
ruurlo.nl

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.

Nicole Philomena y
'Compadres' in 
Kulturhus 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.

Het is een vrolijk en kleurrijk theater-
stuk over tegendraadse types, zoals de
kat van Ome Willem, Hendrik Haan,
Mevrouw van Gelder en Dikkertje
Dap. Annie M.G. Schmidt schreef o.a.
boeiende gedichten en verhalen voor
kinderen. Haar gekke, een beetje op-
ruiende 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 Peter van Dijk
Duur ca. 50 minuten. Na afloop staat
er een glas limonade voor de kinderen
klaar.
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 voorafgaan-
de aan de voorstelling.

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.
De theatergroep Met Man en Muis
en Mimi brengt in dit programma
gedichtjes, liedjes en korte scènes
uit het werk van Annie M.G.
Schmidt.



Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

1

Borculoseweg 15a
7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 45 40 27
Fax  0573 - 45 38 25

info@gerardwesselink.nl 
www.gerardwesselink.nl

aan- en/of verkoop • taxaties • productierechten • bedrijfsverplaatsing

Hoefsmederij W. de Groot
Warnsveld

(gediplomeerd hoefsmid)
Bel voor informatie of afspraak:

06-30 458 456
Of kijk op:

www.hoefsmederijwdegroot.nl
(lid van Nederlandse Vereniging 

van Hoefsmeden)

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

Ruurloseweg 13, Groenlo. Tel. 0544-464555* 

Kijk voor 100 occasions op: www.autoarink.nl

Rio 1.4 
vanaf 
11.495,-

KIA
Picanto 1.0 Light, nu 8750,- nieuw
Picanto 1.0 LXE, 2004
Picanto 1.1 X-ecutive, LM velgen 2007
Rio 1.3 Visto Navi Airco 5-drs 2004
Rio 1.5 LS Navi Airco 5-drs 2004
Rio 1.4 Festival Airco, LM velgen 2008
Cee’d SW 1.6 Business, Navi 2007
Carens 2.0 VGT diesel EX, roetfilter 2006
Carens 2.0 CVVTi X-ecutive 7-zits 2006
Carnival 2.5 EX, 7pers, airco, 57000 km 2002
Sportage 2.0 CVVTi X-ception, Leer 2007
Sorento 2.4i Adventure, RVS sidebars 2003
Sorento 2.5 CRDi VGT diesel Adventure 2006

DIVERSEN
Subaru Impreza 2.0 Plus GL AWD 2001 
Subaru Forester 2.0 S-Turbo AWD 170 pk 2001
Toyota Yaris 1.0 VVTi Sport 3-drs 2001
Toyota Yaris 1.3 VVTi Sol 3-drs 2001
Toyota Corolla 1.3i 16v SW Terra 2000
Toyota Corolla 1.3 Liftback 5-drs, LM velgen 2001
Daewoo Matiz 0.8 SE 5-drs, 44.000 km 2000
Suzuki Alto 1.1 GLS 5-drs, 25.000 km 2003
Daihatsu Gran Move 1.6 CX Airco 2000
Renault Scenic 1.6 Aida 1999
Renault Clio 1.2 Authentique 5-drs 2002
Opel Astra 1.6 Pearl airco 5-drs. 2000
Mercedes E200 Elegance Automaat 1998

GRATIS LPG-G3 INSTALLATIE
op deze voorraadauto’s

Carens 2.0 CVVT Executive, zilver m., clima, LM velgen, roofrails nieuw
Sportage 2.0 CVVT Executive, blauw m., clima, LM velgen, cruise nieuw
Sorento 3.3 V6 comfort automaat zwart LM velgen, airco etc. nieuw
Magentis 2.0 CVVTi X-ecutive, blauw m., clima, cruise, groot scherm Navi 2006
Magentis 2.7 V6 X-clusive Automaat, grijs m., clima, LM velgen, cruise, vol leer 2007

In onze SUPER DE BOER Supermarkt hebben
wij plaats voor een jonge en enthousiaste 

ALLROUND  VERKOOPMEDEWERKER m/v

Flexibel inzetbaar, detailhandelsgerichte
opleiding, goede contactuele eigenschappen,
20/36 uur per week.

Een uitdaging voor iemand, die met het overi-
ge team onze supermarkt tot een succes wil
maken.

Schriftelijke sollicitaties met C.V.
naar: Aalderink Supermarkt

Dorpsstraat 14
7221 BP Steenderen

Voor onze bloemen en planten

groothandel te Vorden

zoeken wij:

Chauffeurs
(alle rijbewijzen en chauffeursdiploma)

Reacties alleen schriftelijk

Groothandel in bloemen en planten
Handelsweg 6, 7251 JG Vorden

Vorden BV

zorggroep sint maarten

“De POLBEEK”
www.zsmzorg.nl

Woonzorgcentrum De Polbeek
is een van de locaties van
Zorggroep Sint Maarten. Het
biedt ruimte aan 110 verzor-
gingsplaatsen en 5 kamers
voor kortdurende opname.
Daarnaast biedt De Polbeek
tevens de mogelijkheid voor
dagverzorging alsmede zorg
thuis in Zutphen en omgeving.

Per direct zijn wij op zoek naar een
enthousiaste  en ondernemende

Teamleider extramurale zorg
voor 24-28 uur per week / minimaal 4
dagen per week

Nadere informatie over de vacature
vindt u op www.zsmzorg.nl of u
kunt contact opnemen met A. Vos,
manager zorg, telefoon 0575-498498.

Sollicitatie
Schriftelijke sollicitaties voor de
genoemde functie kunt u voor 13
oktober a.s. richten aan Mevr. A. Vos,
manager zorg, Woonzorgcentrum De
Polbeek van Dorenborchstraat 1, 7203
CA Zutphen of per e-mail aan
info@depolbeek.nl

TROPICAL- 
BAVAROISE-

VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.25

KAMPIOENTJES

NU 4 VOOR

€ 1.50

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig t/m 7 oktober.

GILDEKORN
HET DONKERSTE

MEERGRANENBROOD

NU

€ 2.10

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept



Ratti
SVGG 1 - RATTI 1
Op een goede grasmat begonnen
SVGG en Ratti aan de wedstrijd. SVGG
stond, onder hun stand, met 0 uit 3
onderaan. Ratti stond met 3 uit 3 in de
middenmoot.
De gastheren begonnen in een hoog
tempo en probeerden Ratti te overlo-
pen. Ratti liet het niet zover komen en
bood verdedigend voldoende weer-
stand om na een minuut of 20 het ini-
tiatief over te nemen. Dit leidde tot
een paar kleine kansen en een doel-
punt van spits Sandor Verkijk die een
met een droge knal Ratti aan de lei-
ding schoot. 10 minuten later was het
opnieuw raak door een bijzonder ei-
gen doelpunt van SVGG. De linksback
dacht uit de draai terug op zijn keeper
te kunnen spelen. Deze stond echter
pal achter hem waardoor de bal langs
de keeper in het lege doel hobbelde.
Bij de gastheren knakte er wat door
deze vervelende goal. Ratti bracht de
2-0 de kleedkamer in.
20 seconden na de rust stond spits
Ruud Mullink al oog in oog met de
Mechelen doelman. De keeper bleek
de sterkste. In de loop van de tweede
helft kreeg Ratti volop kansen op een
grote uitslag. Tussen door hield kee-
per Wouter Gudde zijn doel eenvou-
dig leeg. Een kwartier voor tijd pakte
hij een gevaarlijke kopbal bij de eerste
paal. SVGG gaf de moed op en bleek
conditioneel absoluut de mindere van
de Kranenburgers.
Een dik verdiende overwinning waar-
bij Ratti zichzelf kon verwijten dat er
niet meer gescoord werd.

RATTI DAMES
Wolfersveen 1 - Ratti 1
Op de zonnige zondag 28 september
speelde de dames van Ratti de uitwed-
strijd tegen Wolfersveen. Beide teams
begonnen aftastend en terughoudend
aan de wedstrijd. Naarmate de eerste
helft volgde werd het speltempo ho-
ger. De aanvallen gingen over en weer,
maar beide teams wisten de kansen
nog niet te benutten. De rust werd be-
reikt met een 0-0 stand. Na de rust pro-
beerde Wolfersveen korter op de man
te dekken, waardoor de handelings-
snelheid bij Ratti omhoog moest. Rat-
ti liet zich niet onder druk zetten. In
de 16e minuut was dan eindelijk het
openingsdoelpunt. Rianne Meijerink
schoot met een afstandsschot op het
doel. Een achterhoedespeelster van
Wolfersveen veranderde het schot van
richting waardoor de keepster letter-
lijk op het verkeerde been kwam te
staan en ze de bal uit het net kon vis-
sen. 0-1. Wolfersveen liet het er niet bij
zitten en bleef op volle kracht vooruit
voetballen. Ratti daarentegen had ook
nog energie voor een paar mooie aan-
vallen. Een prachtige redding van de
keepster van Wolfersveen behoedde ze
voor een verdere uitloop. In de laatste
tien minuten van de wedstrijd bleef
het nog spannend. Het geluk was aan
Ratti zijde, want schoten op het doel
belandde op de lat en paal. Gerrie
Brummelman redde nog een bal op de
doellijn. Het was echter genoeg voor
Ratti en de verdiende punten waren
binnen. Eindstand 0-1. Aanstaande
zondag thuis tegen Vios Beltrum 2. 

PROGRAMMA VOLGENDE WEEK
THUIS Zaterdag 27/09/2008 14:30
17451 Ratti 5 (zat) - SKVW 4 (zat)  1-6,
27/09/2008 14:30 56437 Ratti B1D - De
Hoven B1D  1-0, 27/09/2008 12:00
44914 Ratti C1 - AVW '66 C4  0-8
Zondag 28/09/2008 10:00 90402 Ratti
3 (zon) - Reunie 5 (zon)  1-6
UIT Zaterdag 
27/09/2008 11:00 56309 FC Zutphen D5
- Ratti D1C  2-1, 27/09/2008 09:30 57206
Wolfersveen E1 - Ratti E1C  uitgesteld,
27/09/2008 09:00 56041 MvR F5 - Ratti
F1C  1-5
Zondag 28/09/2008 14:30 98803 SVGG
1 (zon) - Ratti 1 (zon) 0-2, 28/09/2008
09:30 90606 Baakse Boys 4 (zon) - Ratti
4 (zon)  1-2, 28/09/2008 13:30 104795
Wolfersveen DA1 (zon) - Ratti DA1
(zon) 0-1

PROGRAMMA
THUIS Zaterdag 
04/10/2008 10:00 58929 Ratti D1C - SBC
'05 D2, 04/10/2008 11:00 60902 Ratti
E1C - Be Quick Z. E3, 04/10/2008 10:00

Vo e t b a l 58675 Ratti F1C - Doetinchem F3  
Zondag 05/10/2008 14:00 99001 Ratti
1 (zon) - GWVV 1 (zon), 05/10/2008
10:00 90960 Ratti 4 (zon) - Steenderen
4 (zon)  
05/10/2008 12:30 104832 Ratti DA1
(zon) - VIOS B. DA2 (zon)  

UIT Donderdag 18.30 Wolfersveen
E1 - Ratti E1C
Zaterdag 04/10/2008 12:30 18849 Grol-
se Boys 3 (zat) - Ratti 5 (zat), 04/10/2008
12:30 58483 SBC '05 B1D - Ratti B1D,
04/10/2008 13:00 44965 Vorden C3 -
Ratti C1  
Zondag 05/10/2008 09:30 121744 Keij-
enburg. Boys 5 (zon) - Ratti 2 (zon)

Vorden
VORDEN - WINTERSWIJK 2-1
Vorden stak zondag drie punten in de
knip en daarmee werd de hatelijke
laatste plaats verlaten en schoof het
een aantal plaatsen op in het klasse-
ment. Zowel in de eerste als in de twee-
de helft creëerde Vorden zich een
handvol kansen, maar moest toch de
openingstreffer aan Winterswijk gun-
nen. Met nog een kwartier te spelen
werd een Winterswijk speler wegens
natrappen van het veld verwezen. 

Vorden speelde aanvankelijk met veel
spelers achter de bal en liet Winters-
wijk het spel maken. Winterswijk kon
dan ook naar hartelust combineren,
mede dankzij een zwak optredend
middenveld bij Vorden, doch veel ver-
der dan de zestienmeter kwam het
niet.. Toch waren de eerste kansen
voor Vorden, waar Dennis Wentink de
spitspositie weer had ingenomen. In
de 15e minuut kwam Winterswijk op
voorsprong door dat de linker spits de
vrije ruimte indook en zijn lage voor-
zet werd binnengelopen. 0-1 Voor rust
zou Vorden nog wat terug doen via Re-
ne Neijenhuis die een afgeslagen bal
beheerst langs doelman Akalin bin-
nenwerkte 1-1

In de tweede helft zette Vorden meer
druk naar voren en ging Rob Enzerink
voor de verdediging spelen. Vorden
creëerde zich diverse kansen via Den-
nis Wentink, Renz Cornegoor en de
gevaarlijke rushes van Bart Stokman.
Winterswijk had niet veel in te bren-
gen, maar Vorden slaagde er niet in
het net te vinden. Het moest daarop
wachten tot de 80e minuut.Dennis
Wentink werd aangespeeld en met
een bekeken schot krulde hij de bal in
het doel. 2-1 Even later deed Rob Enze-
rink hetzelfde kunstje, maar zijn doel-
punt werd afgekeurd. Gelet op het
spelbeeld in de tweede helft was het
een verdiende overwinning voor Vor-
den.

UITSLAGEN EN PROGRAMMA
Zaterdag 27 september: FC Eibergen A2 -
Vorden A1 1-5, Erica '76 A2 - Vorden
A2D 4-3, Vorden B1 - DVC '26 B1 1-2,
Vorden B2 - FC Zutphen B3 1-15, Vor-
den C1 - SDOUC C1 1-7, Doetinchem
C2 - Vorden C2 12-2, Brummen C3M -
Vorden C3 3-2, Zelos D1 - Vorden D1 0-
5, Vorden D2 - Pax D2 1-3, FC Zutphen
D4 - Vorden D3 3-5, Vorden E1 - DZC '68
E2 8-2, HC '03 E1 - Vorden E2 6-3, Vor-
den E3 - Zelhem E1 7-4, Vorden E5 - Pax
E6 0-2, FC Zutphen E7 - Vorden E4 2-9,
Be Quick Z. F1 - Vorden F1 0-2, Vorden
F2 - AZC F3 2-2, Gazelle Nieuwland F2 -
Vorden F3 5-1, Almen F1 - Vorden F4 2-
7, Vorden F5 - Keijenburg. Boys F3 0-2,
Vorden F6 - FC Zutphen F8 13-0.

Zondag 28 september: Vorden 1 - Win-
terswijk 1 2-1, Vorden 2 - Steenderen 2
5-1, Vorden 3 - AZC 3 7-1, Voorst 3 - Vor-
den 4 1-1, Steenderen 4 - Vorden 5 0-3.

Zaterdag 4 oktober: Vorden A1 - SP Rek-
ken A1D 14.30, Zelos B1 - Vorden B1
12.30, De Hoven B1D - Vorden B2 14.30,
Concordia-W C1 - Vorden C1 13.00,
Vorden C2 - Doesburg SC C1 14.30, Vor-
den C3 - Ratti C1 13.00, Vorden D1 -
Eefde SP D1 11.00, Gazelle Nieuwland
D3C - Vorden D2 09.30, Doetinchem E1
- Vorden E1 10.15, Vorden E2 - Halle E1
11.00, Vorden E3 - Brummen E4 11.00,
Steenderen E2 - Vorden E4 09.15, Vor-
den E5 - FC Zutphen E10 10.00, Vorden
F1 - Ruurlo F1 09.00, Pax F2 - Vorden F2
09.00, Steenderen F2 - Vorden F3 11.00,
Vorden F4 - Eefde SP F2 09.00, FC Zut-
phen F6 - Vorden F5 09.45, Harfsen F3
- Vorden F6 11.00.

Zondag 5 oktober: Warnsveldse Boys 1 -
Vorden 1 14.00, Vorden 2 - Reunie 3
10.00, Warnsveldse Boys 4 - Vorden 3
09.30, Vorden 4 - Schalkhaar 9 11.30,
Vorden 5 - Brummen 5 09.30.

Badminton Flash
SENIORENTEAM 1
Het eerste team moest vrijdagavond
naar Aalten om tegen Shuttle Up aan
te treden. Zowel Niels Lijftogt als
Chjehrando Gasper won zijn enkelspel
goed. De dames Geeske Menkveld en
Bernadeth Heijink wisten hun enkel-
spel helaas niet te winnen. Het heren-
dubbel ging duidelijk naar de heren
van Flash. Het damesdubbel ging ech-
ter verloren. Het zou weer op de
mixeddubbels aankomen. Dit keer
gingen beide partijen helaas naar de
tegenstander.
Shuttle Up 2 - Flash 1:  5-3

SENIORENTEAM 2
Eefde 3 kwam op bezoek en speelde
een sterke wedstrijd. Flash trad aan
met Robert Kater, Hans Brinkman, Ma-
rian te Riele en Marian Hulshof. Alle
enkelspelen gingen vrij duidelijk naar
de gasten. Bij het heren- en damesdub-
bel werd de strijd al spannender maar
ook hier trok Eefde aan het langste
eind. In de mixen ging Flash er vol
voor. Zowel Hans en Marian Hulshof
als Robert en Marian te Riele wisten er
een driesetter uit te slepen. Het lukte
echter niet om deze partijen winnend
af te sluiten.
Flash 2 - Eefde 3:  0-8

JEUGDTEAM 1
Het eerste jeugdteam ging op bezoek
naar Varsseveld. Jelle van Rossum en
Okko Hinterding verloren hun enkel-
spel. Ilse van Dijk en Vera Velhorst
wonnen wel. Daarna in de dubbels
hetzelfde beeld. De jongens verloren
en de meisjes wonnen. Net als vorige
week werd er dus weer een spannende
wedstrijd gespeeld. De beide mixen
moesten de beslissing brengen en wa-
ren ook spannend. Varsseveld bleek
daarin echter de sterkste. 
Varsseveld J2 - Flash J1: 5-3

JEUGDTEAM 2 
Flash speelde de tweede wedstrijd met
Sander van Gils, Twan Helmink, Fem-
ke Nab , Caitlin Toker en Tamara de
Vries. Sander speelde een spannende
partij, maar verloor net, met 17-21 en
18-21. Femke won haar enkel overtui-
gend met 21-11 en 21-12. Twan kwam
nog duidelijk te kort en verloor met
10-21 en 11-21. Caitlin maakte het heel
spannend, maar trok met 21-19 en 22-
20 de winst naar zich toe. Daarmee
was na de enkelpartijen de stand in
evenwicht (2-2). Sander en Twan verlo-
ren hun dubbel met 18-21 en 12-21.
Femke en Tamara maakten er een spa-
nende driesetter van, die ze uiteinde-
lijk verloren. 22-20, 17-21 en 15-21. San-
der en Tamara verloren het eerste
mixeddubbel jammer genoeg in drie
sets. Twan en Caitlin wonnen hun
mixed overtuigend met 21-13 en 21-10. 
Flash J2 - Doesburg J2: 3-5.

JEUGDTEAM 3
Flash J3 speelde uit tegen Didam J4. J3
speelt voor het eerst ook in de leef-
tijdsklasse van 13 en 14 jarigen en dat
betekent dat de meeste tegenstanders
wat ouder zijn. Ondanks dat verschil
in fysieke kracht en ervaring werd er
toch heel aardig gespeeld. Wesley Boo-
de verloor zijn enkel met 21-8 en 21-12.
Lieke ten Have verloor met 21-15 en 21-
12. Bram Bruinsma moest ook de pun-
ten inleveren: hij verloor met 21-7 en
21-5. Lilian Nijhuis verloor met 21-11
en 21-10. Bij de dubbels werd het wel
wat spannender. Wesley en Bram ver-
loren duidelijk met 21-13 en 21-8. Lie-
ke en Lilian sleepten er een spannende
driesetter uit en hadden eigenlijk wel
een punt verdiend: Ze verloren toch
nog met 18-21 21-17 en 21-18. Wesley
en Lieke kwamen ook wel ver, maar
verloren toch met 21-14 en 21-19. Bram
en Lilian hadden meer moeite en ver-
loren duidelijk met 21-13 en 21-9. De
punten bleven dus in Didam. 
Didam J4 - Flash J3: 8-0. 

JEUGDTEAM 4
J4 moest zondag naar 's-Heerenberg.
Ook zij spelen dit jaar in een hogere

B a d m i n t o n

leeftijdscategorie (van 11 en 12 jari-
gen). De tegenstanders waren van ver-
gelijkbare leeftijd, maar speelde al-
leen met meisjes. Niels Golstein had
nog behoorlijk tegenstand. Hij won
met 21-11 en 21-14. Lynn Berenpas liet
weinig punten liggen. Ze won met 21-
4 en 21-8. Stefan te Riele deed dat ook
zo. Hij won met 21-2 en 21-7. Paulien te
Riele won met twee keer 21-12. 
Ook de dubbels gingen overtuigend
naar Flash. Niels en Stefan wonnen
overtuigend met 21-10 en 21-6. Paulien
en Lynn wonnen met 21-11 en 21-8.
Niels en Paulien wonnen het eerste
mixeddubbel met 21-14 en 21-11. Ste-
fan en Lynn wonnen het hunne met
21-3 en 21-9. Alle punten gingen zo
mee naar Vorden. Waar vorige week
nog met 8-0 werd verloren werd er nu
met dezelfde cijfers gewonnen. Knap
werk.
't Seepaerd BC J3 - Flash Vorden J4: 0-8

Vordense Bridgeclub
Het bridgeseizoen is de afgelopen
week weer van start gegaan in het
Dorpscentrum. Op maandagavond 22
september werd gespeeld met het vol-
gende resultaat:

UITSLAGEN A-LIJN: 1. Mevr.
Hendriks / Dhr. Bergman 62,50%, 2.
Mevr. Vruggink / Dhr. Vruggink
60,42%, 3. Mevr. van Gastel / Mevr.
Walter Kilian 58,87%
UITSLAGEN B-LIJN: 1. Mevr.
Koekkoek / Dhr. Koekkoek 67,19%, 2.
Mevr. Veenhuis / Mevr. Westerhof
58,85%, 3. Dhr. den Ambtman / Dhr.
Kip 57,19%

Op woensdagmiddag 24 september
waren er 56 bridgers actief op de eer-
ste speeldag meetellend voor het club-
kampioenschap.
UITSLAGEN A-LIJN: 1. Dhr. Holtslag
/ Dhr. Wagenvoorde 63,19%, 2. Mevr.
van Gastel / Mevr. Hendriks 58,33%, 3.
Dhr. Enthoven / Dhr. Vruggink 56,94%
UITSLAGEN B-LIJN: 1. Mevr.
Vreeman / Dhr. Vreeman 61,41%, 2.
Dhr. Kip / Dhr. Oldenhave 57,71%, 3.
Mevr. Besseling / Dhr. Besseling
56,25%, 3. Mevr. Rikxoort / Dhr.
Rikxoort 56,25%

B r i d g e

Alvorens de winterkleding en speel-
goedbeurs werd geopend waren er al
tal van bezoekers, allemaal belust op
een koopje’, zo sprak Ellen Tromp za-
terdagmorgen namens de organisatie.
In totaal zijn er circa 15 dames vooraf
en tijdens de beurs in touw om de hel-
pende hand te bieden bij het inzame-
len en verkopen van onder meer win-
terkleding, positiekleding en speel-
goed. Ook hebben een aantal plaatse-
lijke winkeliers hun medewerking ver-
leend door prijzen voor de verloting
beschikbaar te stellen of door bijvoor-
beeld nieuwe kleding tegen een speci-

ale prijs aan te bieden.
Veel ouders van peuters die kleding
aanboden kozen ervoor om de helft
van de opbrengst zelf te incasseren en
de andere helft voor de peuterspeel-
zaal te bestemmen. Het bedrag van
ruim 300 euro lijkt wellicht niet zo-
veel, maar de organisatie is er maar
wat blij mee! 
De opbrengst is bestemd voor de aan-
schaf van speelmateriaal, zoals bij-
voorbeeld trekkers, fietsen en knutsel-
materiaal en dergelijke. In maart 2009
staat de Voorjaarsbeurs op het pro-
gramma.

Beurs Ot en Sien leverde
ruim 300 euro op

‘Vergeleken met vorig jaar, hebben wij vandaag veel meer bezoekers ge-
trokken. Komt mede door het prachtige weer, als het regent zie je hele-
maal geen mens. Ook de locatie hier in de dorpsschool speelt een positie-
ve rol.

WEBPAPER
De digitale krant!

www.contact.nl
voor onze weekbladen: 
Weekblad Contact
Weekblad Elna
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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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Ford Ka FUTURA II €

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer

Auto Zutphen-Lochem, De Stoven 5, Zutphen
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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

Elna

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.
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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



Relatiegeschenken 
Feestpakketten 
Promotiekleding

Brinkhorst 17
(De Revelhorst) 
Zutphen
www.hedi.nl

GEVRAAGD:

Tijdelijke medewerker voor onze
stekafdeling voor ± 20 uur per week

en

Vakantiewerkers voor de herfstvakantie.

Firma Lucassen Boomkwekerij
Oude Zutphenseweg 6a
7251 JX  Vorden
tel. 0575 556722
E-mail: info@lucassen-boomkwekerij.nl

TOT
60% KORTING

In Europa de grootste, in uw regio de beste.
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Éénmaligongekendlageprijzen!!

Dus alles moet weg!Haast u! OP=OP

RUIMT OP!!!RUIMT OP!!!RUIMT OP!!!

In de periode van 29 september t/m 8 november

Radio - TV - Elektra Rutjes
Bronkhorsterweg 4 - Steenderen

Tel.: 0575 45 19 59

ZUTPHENSE VERENIGING
EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN

E.H.B.O. gebouw Zutphen
Strawinskystraat 2
7204 PR  Zutphen
Tel. (0575) 52 66 64
Fax (0575) 57 44 69

Wij starten begin november met een cursus
E.H.B.O. Ook het adres voor B.H.V. en A.E.D. of
jeugd hulpcursussen.

Voor aanmeldingen:
Tel. (0575) 51 98 85 of 52 06 15
E-mail: hwharmsen@hetnet.nl

zutphense-ehbo@hetnet.nl

Wie zich voor 20 oktober aanmeld krijgt aan het
eind van de cursus een A.E.D. cursus gratis.

ZUTPHENSE

E.H.B.O.

Eerste kwaliteit Bildtstar 
aardappelen 10 kgh 3,50
Probeerprijs van onze vaste kwaliteitsteler, 
maximaal 3 per klant

Hollandse Elstar 
uit de Betuwe 1 kg 0,99
Ze zijn er weer: nieuwe oogst
Spaanse mandarijnen
kom proeven 20 stuks 3,99
Uit eigen keuken: 
Reinier’s huisgemaakte 
tomatensoep 1 liter 4,49

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 4 oktober. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Van 6 t/m 11 oktober is ons bedrijf gesloten. 

Kettelerij bloembinderij v.o.f. 
Hof van Kettelerij 2
7251 DS Vorden
tel.: 0575-551508
fax: 0575-553070 
e-mail: info@kettelerij.nl H.H. Kettelerij 
website: www.kettelerij.nl G.H.W. Arends 

Gerben Vruggink: ‘Toen

wij in 2004 nadien de
kampioensrit evalueerden
hebben we tegen elkaar
gezegd, het is allemaal
prachtig en goed verlo-
pen, maar gezien het vele
werk dat daar bij komt kij-
ken ‘voorlopig even niet
meer’! Echter, toen kwam
de KNMV in 2006 met het
verzoek of wij met zijn
drieën dit jaar de EK Endu-
ro wilden organiseren.
Het zou namelijk de eerste
keer zijn dat een dergelijk
evenement in Nederland
zou worden gehouden.
Wij hebben de koppen bij
elkaar gestoken en beslo-

ten het voorstel van de

KNMV te accepteren. Ui-
teraard een hele eer en
een prachtige promotie
voor de motorsport. Het
wordt 17, 18 en 19 oktober
een geweldige happening.
In de week voorafgaande
zijn er dagelijks toch wel
40 vrijwilligers in touw en
tijdens de wedstrijddagen
zelf minimaal een paar
honderd.

Aan de EK doen ongeveer
honderd coureurs uit ver-
schillende landen Europe-
se landen mee. Daarnaast
nog eens tientallen rijders
uit eigen land, waaronder

teams van de drie organi-
serende clubs. De deelne-
mers aan de EK rijden vrij-
dag 17 en zaterdag 18 ok-
tober elke dag drie ronden
van 90 kilometer, de overi-
gen twee ronden. Zondag
19 oktober is de off road
rit, die geheel door HAMO-
VE wordt georganiseerd.
De molen op de Varssel-
ring is het centrale punt
gedurende het drie daagse
motorsportfestijn. Ik ben
er heilig van overtuigd dat
het evenement zal slagen.
Prachtige afwisselende
routes waarbij tijdens de
crossproeven menig ‘tech-
nisch hoogstandje’ is te
bewonderen’, zo zegt Ger-
ben Vruggink. ‘En dan in
de toekomst ook nog een
keer gezamenlijk een wed-
strijd voor de WK organi-
seren? ‘Gezien het ‘organi-
satiespektakel’ vooraf, zul-
len we ons nog wel een
paar keer achter de oren
krabben, maar zeg nooit
‘nooit’, zo zegt Gerben la-
chend.

Vordenaar Erwin Plekken-
pol die momenteel vanwe-
ge een Enduro wedstrijd,
meetellend voor het we-
reldkampioenschap, nog
in Italië verblijft, is er bij-
zonder op gebrand om tij-
dens de EK op eigen ter-
rein, te vlammen. Erwin
vanuit Italië: ‘Ik hoop dat
ik deze wedstrijd voor de
EK in mijn eigen gemeen-
te kan winnen. Ik zal er al-
les aan doen, hoewel het
natuurlijk vanwege het

zeer sterke deelnemers-
veld, niet gemakkelijk zal
worden. Ik mis momen-
teel wel het ritme op het
zware Nederlandse zand,
ik zal zeer zeker vlak voor
de EK nog wel een paar
keer in het zand moeten
trainen om met de rest
mee te kunnen strijden. Ik
ben extra gemotiveerd
aangezien ik in 2004 toen
dat jaar de kampioensrit
van de KNMV door Henge-
lo, Vorden en Zelhem
werd georganiseerd, ik de-
ze vanwege een polsbreuk
moest missen. Ik wil op
mijn geboortegrond vlam-
men en het maximale
aantal punten behalen,
om zodoende ook goede
zaken te doen voor het
ONK. (Deze kampioensrit
wordt op 28 en 29 novem-
ber in Enter verreden,
red.) Ik ben gelukkig weer
van mijn blessure gene-
zen. Na de onlangs gehou-
den zesdaagse in Grieken-
land ben ik daar nog een
paar dagen gebleven om
weer iets bij te komen.
Mijn knie die ik op de
tweede dag zwaar had ge-
kneusd werd namelijk
steeds dikker en vol met
vocht. Na thuiskomst in
Bobbio (Italië) ben ik eerst
veel gaan fietsen om de
knie weer beter te krijgen.
Daarop aansluitend heb ik
veel met Stefan Merriman
getraind. Ook heb ik met
mijn Jolly Racing team en
wereldkampioen Mika
Ahola veel getest’, aldus
Erwin.

EK Enduro op 17 en 18 oktober en off road rit op 19 oktober

Een hele eer dat wij dit in
Bronckhorst mogen organiseren

De motorclubs VAMC De Graafschaprijders uit Vor-
den, HAMOVE uit Hengelo en ZAMC uit Zelhem or-
ganiseren op 17 en 18 oktober gezamenlijk de EK En-
duro wedstrijd en op zondag 19 oktober een off road
rit. Zij organiseren dit evenement op verzoek van
het hoofdbestuur van de KNMV. In 2004 leverden de
drie motorclubs al eens een perfect stukje werk af.
Toen organiseerden zij samen de tweedaagse KNMV
kampioensrit. Een organisatie waarbij ongeveer 200
vrijwilligers van de clubs betrokken waren. Gerben
Vruggink, voorzitter van de VAMC De Graafschaprij-
ders en lid van het organisatiecomité zegt daarover:
‘ Het was de eerste keer dat Hengelo, Vorden en Zel-
hem gezamenlijk een dermate grote rit organiseer-
den. Aan ervaring ontbrak het ons niet. Kijk naar
HAMOVE uit Hengelo, die in de loop der jaren de
sporen op het gebied van het organiseren van cross-
en wegwedstrijden ruimschoots heeft verdiend.
ZAMC uit Zelhem organiseert al jaren een Enduro
die meetelt voor het Nederlands kampioenschap.
Wij organiseren zelf de Oost Gelderlandrit, één der
grootste betrouwbaarheidsritten in Nederland. (De-
ze Oost- Gelderlandrit werd overigens in 1963 voor
de eerste keer georganiseerd.Wijlen Jan Rouwen-
horst destijds jarenlang secretaris van de VAMC, was
mede-initiatiefnemer, red.)

Door het succes van de
Nissan QASHQAI, NOTE
en MICRA worden er veel
auto's ingeruild bij Her-
wers Nissan. Veel Nissans,
maar ook auto's van ande-
re merken. En dat bete-

kent dat er weer een uitge-
breid assortiment aan oc-
casions staat, van diverse
merken in vele uitvoerin-
gen en in betaalbare prijs-
klassen.

Actie: Set winterbanden
cadeau
Bij Herwers worden alle
ingeruilde auto's vooraf
streng gecontroleerd op
kwaliteit, veiligheid en be-
trouwbaarheid. En in het
kader van veiligheid geeft
Herwers Nissan bij de ac-
tiemodellen gratis een
complete set winterban-
den cadeau. Alleen tijdens

de themaweken bij Her-
wers Nissan.

Presentje
Komt u tijdens de Franse
occasionweken langs, en
laat u een aanbiedingen
maken voor één van de
Franse actiemodellen, dan
ontvangt u een Franse
kaasplank inclusief een
heerlijke fles wijn. Kijk
voor het uitgebreide aan-
bod aan occasions op
www.herwers.nl of naar
de advertentie elders in de
krant. Of kom langs bij
Herwers Nissan, Kruis-
bergseweg 8 in Hengelo

GLD. De koffie staat klaar!

Franse occasionweken bij Herwers Nissan
A c t i e s  t i j d e n s  d e  t h e m a w e k e n

Vorige maand vonden
de Duitse occasionwe-
ken plaats bij Herwers
Nissan. Aankomende
weken zijn het de Franse
occasionweken. En tij-
dens deze weken geeft
Herwers Nissan een
complete set winterban-
den cadeau bij de actie-
modellen.

BIJBELGROEP
Iedere maand zullen we
ons buigen over een stukje
uit de Bijbel. De nadruk
zal liggen op hoe lees je
het, wat haal je eruit en
klopt dat met wat toen
werd bedoeld? We doen
dat in een open sfeer, zo-
dat het je ook kan inspire-
ren in je eigen denken en
doen. Je mag alles vragen
en we zullen samen probe-
ren zo diep mogelijk tot de
kern van ons geloven door
te dringen. De Bijbel zal
blijken een bron van inspi-
ratie en creativiteit te zijn.
De groep staat open voor
iedereen uit ons Parochie-
verband. Data: 2008: 1 ok-
tober, 5 november. 2009: 7

januari, 4 februari, 4
maart, 1 april. Tijd: 20.00
uur. Plaats: Parochiecen-
trum Keijenborg, Kerk-
straat 9, Keijenborg. Bege-
leiding: Pastor Ed Wassink
en Pastor Wil Matti.

JONGE KINDEREN EN
GELOOF
Ouders en vrijwilligers zit-
ten nogal eens met de
handen in het haar als zij
met jonge kinderen in ge-
sprek willen over geloof.
Hoe doe je dat? Welke pro-
blemen kom je tegen? Hoe
kun je geloof stimuleren?
Wat te doen rond Eerste
Communie? Kitty Bouw-
man, theologe en schrijf-
ster van het boek De spiri-

tualiteit van je kind, zal
ons daar meer over vertel-
len. De avond is in het bij-
zonder bedoeld voor de
vrijwilligers die de Eerste
H. Communie begeleiden,
maar ook ouders en ande-
re belangstellenden zijn
welkom. Datum: 14 okto-
ber 2008 Tijd: 20.00 uur.
Plaats: Parochiecentrum
Vorden, Het Jebbink 8,
7251 BL Vorden. Inleider:
Mw Kitty Bouwman, theo-
loge en diocesaan dienst-
verlener catechese Aarts-
bisdom Utrecht. Begelei-
ding: pastor Ed Wassink.
Boek: K. Bouwman, De spi-
ritualiteit van je kind, Den
Bosch 2008 ISBN 978 90
6173 0187.

Najaar 2008 - voorjaar 2009

Activiteiten parochieverband
Graafschap-Zutphen

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Waterlaoge.

B. Vrettebuul.

C. Etteworm.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

In verband met de naderrende Slag
om Grolle in het weekend van vrij-
dag 17 t/m zondag 19 oktober a.s. in
Groenlo publiceren wij de komen-
de weken artikelen over een speci-
aal aspect van de Slag.
Vandaag deel 5:
Rattenvangers en ander rapalje

Niet alleen re-enactors en 'ingehuur-
de' artiesten doen actief mee aan de
Slag om Grolle, van 17 tot en met 19
oktober. Vogels van diverse pluimage
uit de regio hebben zich spontaan ge-
meld om dit zeventiende-eeuwse fes-
tijn tot een succes te maken.  
Bekend is al dat muziekgroep Het Ge-
zelschap uit 's-Heerenberg een lied ge-
componeerd heeft dat ter gelegenheid
van de Slag op cd zal verschijnen.
Maar bijvoorbeeld ook in het kerkdorp
Rietmolen bij Neede zijn mensen vin-
den de Slag een inspiratiebron voor
hun creativiteit.
'Da's iets voor ons', zeiden leden van
de carnavalsgroep 't Huttenvolk tegen
elkaar, toen ze van de Slag om Grolle
hoorden. Niet alleen om te bezoeken,
maar om actief aan deel te nemen.
Verkleed als groep bedelaars maken ze
het weekeinde van 18 en 19 oktober de
binnenstad van Grolle onveilig. 'Sinds
1993 doen we als loopgroep elk jaar
mee met het carnaval' zegt Bennie te
Lintelo (44), in het dagelijks leven
hoofd administratie bij een zorginstel-
ling. 'Toen zaten we ook al in de zeven-
tiende eeuw, want onze eerste onder-
werp was een piratenschip met Piet
Hein. Drie jaar geleden waren we de
groep van Robin Hood, afgelopen keer
gingen we Dansen met Sterren. Ik was
toen kaalgeschoren om als Sugar Lee
Hooper mee te doen. Dit keer ga ik ver-
moedelijk als Quasimodo.'

De groep, waarvan de leden in leeftijd
variëren van 21 tot 55 jaar, wil altijd
actief met het publiek bezig zijn.'Het
is een groep met schitterende karak-
ters', zegt Bennie. 'Ze hebben prachti-
ge ideeën zijn erg fanatiek. De een wil
als rattenvanger komen, een ander als
blinde. Weer een ander is de techni-
sche man die overal een oplossing
voor verzint.'
Om de groep qua aankleding op weg
te helpen was Marjolijn Gerritsen van
de werkgroep onlangs naar Rietmolen
met prentenboeken en patronen, geas-
sisteerd door een lid van de Compag-
nie Grolle. Marjolijn, die de coördina-
tie van alles wat in de binnenstad ge-
beurt heeft, is erg blij met de Rietmo-
lenaren: 'Ze zijn erg creatief en bou-
wen met elkaar als het ware een feest-
je binnen een feestje. We zijn erg blij
met ze.'
Die creativiteit van 't Huttenvolk blijkt
als enkele jonge leden café Kuppers
binnenstappen. 'We gaan een schand-
paal bouwen', laat een van hen aan
Bennie weten. 'Dan laten we het pu-
bliek met sponzen gooien.' Tonnie

heeft een ander idee: 'Ik zat meer te
denken aan borstvergroting door
handoplegging. Bij geen succes: geld
terug.' Zijn partner Maureen vindt het
maar niks. Zij wil als waarzegster
gaan, of als lichtekooi. 'Hadden die
niet van die gele sokjes aan?' René is
beslist van plan om op straat te blijven
slapen. 'Dan zie ik er de volgende dag
nog overtuigender uit.' Bennie geeft
de voorkeur aan de tent, die hem door
Marjolijn wordt aangeboden. 'Maar als
je er 's morgens niet op tijd uit komt
sleep ik je naar buiten', zegt ze streng.
'Wees maar niet bang', lacht Bennie.
'We willen voor onze activiteiten veel
geld bij elkaar bedelen, dus we zijn er
als de kippen bij.'

Jose van café Kuppers, van wie de moe-
der uit Groenlo komt, is enthousiast
over de Slag die ze drie jaar geleden
bezocht. 'Maar ik ben me wel  rot ge-
schrokken van die kleine kanonnetjes.
Wat knallen die dingen hard. En dat
zelfgebrouwen bier vond ik niet lek-
ker. Maar het evenement was verder
hartstikke leuk.'

Slag om Grolle 17 t/m 19 oktober in Groenlo

Rattenvangers en ander rapalje

Marjolijn Gerritsen (links) van de werkgroep Slag om Grolle bij 'Huttenvolk in Rietmolen
met wat voorbeelden van zeventiende-eeuwse kleding.

Jonge kinderen ontwikkelen zich
d.m.v. ervaringen. Muziek biedt de
mogelijkheid om d.m.v. versjes, lied-
jes, bewegingsspelletjes en muzikale
spelletjes alle ontwikkelingsgebieden
van het jonge kind aan te spreken. Dit
alles gebeurt op een heel natuurlijke
en spontane wijze waarbij het plezier
in het zingen en muziek maken voor-
op staat.

De les kent zijn eigen rituelen. Zo ver-
welkomt Bellen Beer iedere les weer
individueel alle kinderen en wordt de
les met het afscheidsliedje afgesloten.
Het opruimen van de materialen ge-
beurt onder het zingen van het op-
ruimliedje. 

Dan laat de muziek zijn magische
kant zien en blijkt dat zelfs de aller-
jongsten bijna allemaal zonder pro-
test het materiaal afgeven.

De cursus is naast het deelnemen van
ouders met hun kinderen, ook heel ge-
schikt om als opa of oma en kleinkind
deel te nemen en kan daarmee de on-
derlinge band positief beïnvloeden. 

Voor meer informatie Yvon Taken, tel.
(0573) 45 24 36

Cursus muziek op schoot,
peuter en muziek
Op 22 oktober start muziekthera-
peute Yvon Taken in haar praktijk-
ruimte "Gaia"Muldersweg 3 te
Ruurlo met een nieuwe cursus Mu-
ziek op Schoot en Peuter en Mu-
ziek. Tijdens deze cursus maken
ouder en kind op ontspannen en
spelenderwijze kennis met liedjes
uit de oude doos, versjes en liedjes
uit deze tijd.

De bibliobussen en bibliotheken van
Basisbibliotheek West-Achterhoek
hebben allen hun eigen programma.
Maar voor alle kinderen is er het
‘Swingzinnenfeest’ op zondag 5 okto-
ber 2008 van 12.30-16.00 in biblio-
theek Doetinchem: schminken, rap-
workshop, dansen, voorlezen, gedich-
ten illustreren, het boekenzoekspel en
schrijvers Ingrid en Dieter Schubert (4-
7 jaar) en Loes Hazelaar (8-12 jaar). De
afsluiting is om 15.00 uur met een
spetterend optreden. Kaartjes zijn te-
gen een geringe vergoeding te verkrij-
gen bij bibliotheek Doetinchem. In al-
le vestigingen, ook in de bibliobus,
kunnen de kinderen tijdens de Kin-
derboekenweek meedoen met het
boekenzoekspel en daar een prijsje
mee winnen.

De bibliobussen hebben naast de acti-

viteiten van de vaste vestigingen hun
eigen invulling van de Kinderboeken-
week. Alle kinderen van groep 1 t/m
groep 4 krijgen op school een kleur-
plaat die ze mogen inleveren in de bi-
bliobus. Uit alle deelnemers worden
een aantal winnaars gekozen. Voor de
groepen 5 t/m 8 is een boekenspeur-
tocht in de bibliobus. De formulieren
daarvoor liggen in de bibliobus. Het
boekenzoekspel kan klassikaal gedaan
worden in overleg met de scholen. De
bibliobus bezoekt woensdagochtend 1
oktober vanaf 9.00 uur de PC Basis-
school de Akker in Steenderen. Op
woensdagochtend 8 oktober zal de
bus vanaf 9.00 uur bij de St. Willibror-
dusschool in Achter-Drempt en de Gil-
deschool in Voor-Drempt staan. Voor
alle activiteiten van de bibliotheken
en bibliobussen, kijk op de website
www.bibliotheekwestachterhoek.nl.

Nieuws van Bibliotheek & Bibliobus

Kinderboekenweek 2008

De Kinderboekenweek loopt van woensdag 1 tot en met zaterdag 11 okto-
ber 2008 en heeft als thema Poëzie onder het motto ZINNENVERZINZIN.
Dit is de titel van een gedicht dat Joke van Leeuwen speciaal voor deze Kin-
derboekenweek heeft geschreven.

De Kinderboekenweek 2008 heeft als thema Poëzie; Joke van Leeuwen schreef het gedicht
ZINNENVERZINZIN.

De dames laten zich graag informeren
door het mode team Langeler, onder-
leiding van Hanneke. Zij weet uit de

collecties van de meest bekende mer-
ken de ‘must haves’ van het seizoen te
vinden. 

Veel nieuwe merken hebben we gese-
lecteerd onder andere EXPRESSO, BEL-
LISSIMA, NICK en SCARVA- JEANS. Aan
de show werkte mee schoenmode Her-
mans die de modellen van de laatste
trends op schoenmode voor zag. De
dag werd feestelijk afgesloten met een
bloemetje verzorgd door Van Nature.

Grandioze show bij Langeler mode

Op woensdag 17 september was er veel belangstelling voor de Modeshow
bij Langeler mode. De show, die bij velen bekend staat als afwisselend met
mooie kleurcombinaties, wordt ook steeds meer bezocht door nieuwe ge-
zichten uit de verre omstreken.

De show bij Langeler mode was afwisselend met mooie kleurencombinaties.



– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Leeuwiss Elekt rotechniekk   
zoekt een all-round 

Elektromonteur

Wij vragen: - Goede vakkennis
- Ruime ervaring 

Wij bieden: - Een afwisselende functie 
- Prettige collega’s
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
- Uitstekende beloning   

Voor verder informatie kun je contact opnemen met:
De heer A. Hagen, telefoon (026) 3620863 

Sollicitatiebrieven kan je richten aan:
Leeuwis Elektrotechniek
T.a.v. de heer A. Hagen 

Postbus 165 
6880 AD  VELP

of
hagen@leeuwis.net

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Een Herwers Occasion is gegarandeerd goed! 
Want bij Herwers worden alle gebruikte auto’s vooraf streng gecontroleerd op
kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid. Bij Herwers leveren wij niet alleen de
auto maar een kompleet mobiliteitspakket. Dit staat garant voor vele kilometers
rijplezier tegen betaalbare prijzen.

Franse Occasionweken bij Herwers

Peugeot 206 CC 1.6-
16V
3 drs, CC,

Benzine,

Blauw, mrt-05.

¤ 15.950

Peugeot 307 1.6
Break XS
Station, CC,

Benzine,

Rood, jun-05.

¤ 14.500

Renault Twingo 1.2
Expression
Schuifdak, 3 drs,

Benzine,

Grijs, apr-04.

¤ 7.950

Renault Scenic 1.6
16V RXE
MPV, AC,

Benzine,

Blauw, okt-00.

¤ 7.950

Renault Laguna 2.0
Grand Tour 16v IDE
Privilege, Station,

CC, Benzine, Zilver,

okt-01.

¤ 9.750

Kruisbergseweg 8 - 7255 AE Hengelo GLD • T 0575 46 22 44 • F 0575 46 46 07

WWW.HERWERS.NL

AKTIE: 
Complete set WINTERBANDEN

cadeau bij deze actiemodellen!*
Bij iedere vrijblijvende offerte een frans presentje cadeau.

Citroën Xsara Picasso 1.8i-16V Difference MPV CC Benzine Blauw jan-04 ¤ 12.950
Peugeot 306 Break 1.4 XR Station AC Benzine Groen jul-01 ¤ 5.750
Renault Twingo 1.2 Expression 3 drs Benzine Paars jan-01 ¤ 5.950
Renault Megane Break 1.6 16V Air Station AC Benzine Rood m. feb-03 ¤ 8.950
Renault Megane Gran Tour 1.6 16V Dyn. Luxe Station CC Benzine Zwart sep-05 ¤ 15.950
Renault Scenic 1.6 16V Expression MPV Benzine Zwart jun-01 ¤ 8.950
Renault Scenic 1.6 16V RXE MPV Benzine Grijs mrt-01 ¤ 9.500
Renault Scenic 1.4 16V Air MPV Benzine Grijs nov-02 ¤ 8.950
Renault Scenic 2.0-16V Expr/Sport automaat MPV CC Benzine Grijs apr-03 ¤ 13.450
Renault Scenic 2.0-16V Dynam. Luxe automaat MPV CC Benzine Antraciet jan-04 ¤ 13.950
Renault Laguna 1.6 16V Autentique 5 drs CC LPG Grijs jul-04 ¤ 10.950

* Vraag naar de voorwaarden.

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

AH HUISMERK: MINSTENS ZO GOED, STUKKEN GOEDKOPER!

HARTEVELT
JONGE JENEVER
2 x 1 liter

van 22.58
voor 18.49

AH GREENFIELDS
RIB/RUNDERLAPPEN 
kilo

van  10.48
voor    7.49

AH GESNEDEN
BOERENKOOL
zak 300 gram

nu  0.69

AH
RB APPELFLAPPEN 
doos 4 stuks

van  3.56
voor    2.80

AH GROTE
AARDAPPELEN
zak 10 kilo

nu  2.99

CAMPINA
VLA
alle var.

2 pakken naar keuze à 1 liter

van 3.34
voor  2.00

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

WEE
KB
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D

Voor
v

www

Te h
v.a. 5

Te

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
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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
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Advertenties tot maand
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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

Zwoll

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISART

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

Elna

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
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WEEKBLAD VOOR GROENLO - VOOR-BELTRUM - BELTRUM - ZWOLLE - LINTVELDE - HUPSEL - HOLTERHOEK - LIEVELDE - AVEST - EEFSELE - HET BROEK
Lichtenvoorde

Vragender

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

EibergenBorculo
m

Heelweg

de

Harreveld
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Ruurlosebroek

Holterho

Zwolle

Hupsel

Lintvelde

Avest

Eefsele

waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

ALARMNUMMER: PO

HUISART

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 vak

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 
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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



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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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.makeadiffe-
renceday.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

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

op 31 oktober of 1 november

Als er brand uitbreekt, telt iedere
seconde. Veel mensen denken dat
het hen niet zal overkomen. Wellicht
denkt u dat ook. Toch breekt er in
ons land nog altijd in gemiddeld
twintig woningen per dag brand uit.
Dat zijn zo'n 8.000 woningbranden
per jaar. Hierbij zijn vijftig dodelijke
slachtoffers en 800 zwaargewonden
te betreuren. Het nemen van enkele
simpele voorzorgmaatregelen, zoals
het plaatsen van rookmelders, kan
het leven redden van uzelf èn dat van
uw huisgenoten.

De meeste branden ontstaan terwijl
u slaapt. Niet alleen het vuur is
gevaarlijk, maar ook de rook. Nu
denkt u misschien dat u wel door de
brandlucht wordt gewekt, maar dat
is niet het geval! Rook bevat
namelijk koolmonoxide. Dit werkt
als een slaapgas dat u niet ruikt. U
wordt dus niet wakker van de rook.
Daarom is het belangrijk dat u
vroegtijdig wordt gewaarschuwd,
zodat u en uw huisgenoten in geval
van brand op tijd het huis kunnen
verlaten.

Nationale Brandpreventieweken in
teken van rookmelders
In de maand oktober staan de

Nationale Brandpreventieweken in
het teken van de rookmelders. De
campagne start op 1 oktober en
eindigt op 25 oktober a.s.
Binnen het Samenwerkingsverband
Brandweer Achterhoek West nemen
de brandweerkorpsen uit de
gemeenten Doetinchem, Oude
IJsselstreek, Bronckhorst en
Montferland hieraan deel. Als

inwoner van één van deze gemeen-
ten kunt u tijdens de Nationale
Brandpreventieweken voor informa-
tie over het thema 'rookmelders'
terecht bij de brandweerkorpsen.
Ook op de website www.rookmel-
ders.nu vindt u hierover meer
informatie.

'Rookmelderdagen' in Bronckhorst
Op 6 en 20 oktober 2008 kunt u van
09.00 tot 12.00 uur in de brandweer-
kazernes van de brandweer
Bronckhorst terecht voor informatie
over rookmelders. De adressen zijn:
1. Brandweerpost Hengelo (Gld),

Het Iekink 13
2. Brandweerpost Steenderen, 

Dr. A. Ariënsstraat 33B 
3. Brandweerpost Vorden,

Rondweg 6
4. Brandweerpost Zelhem,

Industriepark 2

Rookmelders kunnen uw leven
redden bij een brand 
Zorg dat u ze ook in huis heeft!
Voor meer informatie: bel de
brandweer Bronckhorst, 
tel. (0575) 75 02 22 of kijk op
www.rookmelders.nu

Bij brand telt iedere seconde
Heeft u al een rookmelder in huis?

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



Berkel Milieu verzorgt in opdracht
van de gemeente de inzameling van
het huishoudelijk afval. Berkel
Milieu vindt het belangrijk om te
weten wat u als inwoner van hun
dienstverlening vindt. Daarom doet
zij de komende weken onderzoek
hiernaar. De resultaten worden
gebruikt om de dienstverlening
waar nodig te verbeteren.

Het onderzoek gebeurt door een

schriftelijke vragenlijst. De
vragenlijst wordt binnenkort
verstuurd aan 1.200 willekeurig
gekozen inwoners van de gemeente.
onafhankelijk onderzoeksbureau
Right Marktonderzoek voert het
onderzoek uit. De resultaten van het
onderzoek worden eind 2008
verwacht. Heeft u vragen over het
onderzoek? Dan kunt u contact
opnemen met de Afval-Informatie-
Lijn: (0575) 75 03 10.

Berkel Milieu onderzoekt tevredenheid

In onze gemeente zijn ruim 600
rijks- en gemeentelijke
monumenten. De gemeente vindt
het belangrijk dat monumenten
worden opgeknapt en mooi blijven.
Er zijn subsidiemogelijkheden om
eigenaren van monumenten
financieel te ondersteunen en er is
een mogelijkheid om onderhouds-
kosten van de belasting af te
trekken.

Gemeentelijke monumenten
Voor het onderhoud van gemeente-
lijke monumenten heeft de
gemeente een subsidieregeling. Die
draagt bij aan het klein onderhoud,
waardoor het pand wind- en
waterdicht blijft en in goede staat
wordt gehouden. Voor restauraties
is de regeling niet bedoeld.

Subsidie voor onderhoudskosten
De onderhoudskosten die voor
subsidie in aanmerking komen zijn
onder andere: herstel en
vernieuwen van rieten daken;
herstel van dakvlakken gedekt met
pannen, leien, lood, zink of koper
met beperkt herstel van goten
(inclusief hemelwaterafvoeren);
herstel van buitenkozijnen,

buitendeuren, raampartijen, luiken,
stoepen, roedeverdeling en
lijstwerk; herstel van windveren,
schoorstenen, kapellen, dak- en
torenluiken; inboeten, beperkt
herstel van muurwerk en opvoegen
of pleisteren van gevels, buiten- en
binnenschilderwerk van buiten-
ramen, -kozijnen en -deuren;
herstel van glas in lood beglazing en
het aanbrengen van gebrand-
schilderd glas, etc. 

De gemeentelijke bijdrage in de
kosten voor onderhoud bedraagt
25% van de bovengenoemde kosten
tot een maximum van € 1.361,–. De
bijdrage voor het herstel van een
rietenkap bedraagt € 2.269,– Bij een
combinatie van deze laatste twee is
de gemeentelijke bijdrage maximaal
€ 3.630,–. Daarnaast verstrekt de
provincie Gelderland ook een
bijdrage van 20% tot een maximaal
bedrag gelijk aan de gemeentelijke
bijdrage.

Subsidie aanvragen
om in aanmerking te komen voor
een gemeentelijke bijdrage moet u
het daarvoor bestemde  aanvraag-
formulier met begroting inleveren.
Het aanvraagformulier kunt u
downloaden via onze website
www.bronckhorst.nl. Voor dit jaar is
nog subsidie beschikbaar.

Rijksmonumenten
Het gemeentelijke budget komt niet
ten goede aan de eigenaren van
rijksmonumenten. Deze specifieke
groep monumenteneigenaren
geniet belastingvoordelen en kan
voordelige hypotheken afsluiten. Als
eigenaar van een rijksmonument

kunt u namelijk de kosten van
onderhoud aan uw pand verrekenen
met uw inkomstenbelasting.
Belangrijk is dat het hierbij niet om
verbetering of reconstructie gaat.
Afhankelijk van uw inkomen kunt u
hiermee een deel van uw restauratie
financieren vanuit een belasting-
teruggave. Voor sommige
rijksmonumenten, zoals molens,
kerken en kastelen is er een rijks-
bijdrage: de BRIM. 

Laagrentende lening of subsidie?
Heeft u een woonhuismonument of
een boerderij zonder agrarische
functie, dan kunt u ook in aanmer-
king komen voor een laagrentende
lening: de Restauratiefonds-hypo-
theek. De rente ligt dan 5% onder de
marktrente, met een minimum van
1%. Heeft u een 'ander' monument,
bijvoorbeeld een kerk, molen of
landhuis, dan komt u mogelijk in
aanmerking voor een jaarlijkse
subsidie. Voor meer informatie
hierover kunt u contact opnemen
met het Restauratiefonds: 
www.restauratiefonds.nl of 
tel. (033) 253 94 39. Naast de
monumentenambtenaar van de
gemeente kan ook het Nationaal
Restauratiefonds u helpen met het
in kaart brengen van uw mogelijk-
heden. Kijk op www.restauratie-
fonds.nl of bel (033) 253 94 39.

Wilt u meer weten over dit
onderwerp?
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de gemeente
Bronckhorst, afdeling Monumenten-
zorg, de heren W. Hagens of C. Hofs,
tel (0575) 75 03 53/52.

Onderhoudssubsidie rijks- en gemeentelijke monumenten

Vanaf 1 oktober a.s. werkt de
gemeente met een nieuwe
leverancier en dienstverlener voor
de Wmo-hulpmiddelen (bijvoorbeeld
rolstoel, scootmobiel etc). Na een
zorgvuldige selectie, waarbij voor
ons de aan te bieden kwaliteit aan
onze cli_nten op nummer 1 stond,
hebben wij een contract afgesloten
met Harting-Bank. Harting-Bank
heeft hiervoor een volledig
toegerust pand ingericht en
betrokken aan de Havenstraat 59 in
Doetinchem. Haar servicedienst
voert met servicebussen reparaties
bij de cliënten thuis of onderweg in
de regio uit. 

Harting-Bank Doetinchem neemt
alle activiteiten van Welzorg
Lichtenvoorde over. Zij voert alle

nieuwe passingen en reparatie-
aanvragen vanaf 1 oktober uit. 
Wij rekenen op een goede samen-
werking met de nieuwe leverancier
en willen het eventuele ongemak
vanwege deze overgang voor alle
cliënten tot een minimum beperken.
Mocht er desondanks onduidelijk-
heid of hinder ontstaan, dan kunt u
contact opnemen met ons Wmo-
loket via tel. (0575) 75 02 50.

Via een brief van de gemeente, die
eind vorige week is verspreid,
krijgen alle gebruikers van de 
Wmo-hulpmiddelen uitgebreide
informatie over Harting-Bank
Doetinchem met alle noodzakelijke
contactinformatie, zoals het
servicetelefoonnummer.

Harting-Bank nieuwe leverancier en

dienstverlener voor Wmo-hulpmiddelen

Iedere eerste maandag van de
maand om 12.00 uur zijn de sirenes
te horen in heel Nederland. Dus ook
in de gemeente Bronckhorst. De
sirenes geven dan één luid alarm
dat 1 minuut en 26 seconden te
horen is. omdat het om een test
gaat, hoeft u geen actie te onder-
nemen. Het maandelijkse alarm
heeft tot doel het landelijke
waarschuwings- en alarmerings-
stelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u als burger
bekend bent met het sirenegeluid

en weet wat u moet doen als de
sirene gaat in geval van een ramp:
'Ga direct naar binnen, sluit ramen
en deuren en zet de radio of TV op
omroep Gelderland'. Via deze
omroep wordt u op de hoogte
gehouden van de ramp en ontvangt
u zonodig instructies. op maandag 
6 oktober a.s. is de eerstvolgende
sirenetest.

Sirenetest

I.v.m. het zeer beperkte aantal
agendapunten voor de commissie
Beleidsontwikkeling van 16 oktober
a.s., heeft de agendacommissie
besloten op woensdag 15 oktober
a.s. een gecombineerde commis-
sievergadering Evaluatie en

controle/Beleidsontwikkeling te
houden. Aanvang 20.00 uur in het
gemeentehuis. 

De vergadering van de commissie
Beleidsontwikkeling op 16 oktober
komt hiermee te vervallen.

Commissie Beleidsontwikkeling 16 oktober

verschoven naar 15 oktober 2008

Op 9 oktober 2008 vergadert de
Streekcommissie Achterhoek en
Liemers om 10.00 uur in kasteel
Hackfort, Baakseweg 8 bij Vorden. 

op de agenda staan ondermeer de
volgende onderwerpen: 
1.stand van zaken Natura 2000

Achterhoek
2.grondbeleid voor het realiseren

van het Reconstructieplan en
PMJP 2007-2013

3.uitvoering PMJP 2007-2013: stand
van zaken projectprogrammering

2008, prioritaire gebie-
den 2008 en Jaarschijf
2009

4.vergaderplanning
streekcommissies in
2009

5.diverse terugmeldingen, waaron-
der Watercontract Achterhoek en
Liemers, herbegrenzing Wav/EHS,
versnelling/realisering EHS,
herziening reconstructieplan

6. landbouwstructuurverbetering/
verkaveling en leefbaarheid

Agenda, verslag en agendapunten
zijn ook digitaal beschikbaar en te
vinden op: www.gelderland.nl/
streekcommissie    

De volgende vergadering is op 19
december 2008 in het gemeente-
huis van Berkelland in Borculo.

Streekcommissie Achterhoek en Liemers

Op 25 september 2008 vergaderde
de gemeenteraad in de raadszaal
van het gemeentehuis. In het
vragenkwartier stelde de CDA-
fractie een vraag of het mogelijk is
om digitale televisie beschikbaar te
stellen voor de hele gemeente.
Wethouder Glasbergen gaf aan dat
de beslissingen bij de providers
liggen, maar dat de gemeente zich
er voor wil inzetten waar dat
mogelijk is.  

Van het spreekrecht voor burgers
maakte mevrouw Enzerink,
directeur van VIT oost-Gelderland,
gebruik. Zij vroeg aandacht voor het
belang van deze overkoepelende
organisatie, die zorgt voor overleg
en samenwerking van de zeven
vrijwilligersorganisaties in Bronck-
horst. Tevens attendeerde zij op het
nieuwe beleidsplan van het VIT in
het kader van de nieuwe Wet WMo,
gericht op het werk van mantel-
zorgers en vrijwilligers.

Tijdens de raadsvergadering nam
de raad een besluit over de
volgende onderwerpen:
• Woonvisie

De woonvisie is opgesteld om de

gemeente een sturingsinstru-
ment te geven waarmee zij aan de
woonbehoeften van de burger
invulling kan geven. De raad
sprak haar waardering uit voor
het heldere rapport en diende een
motie in om eventuele overschot-
ten van woningen voor de
centrumplannen en functieveran-
deringen zonodig aan te wenden
voor de bouw van woningen in de
kleine kernen. Hierover zal
overleg plaats moeten vinden
tussen de gemeente en de dorps-
belangenorganisaties. De raad
stelde de woonvisie vast. U kunt
de woonvisie inzien op onze
website www.bronckhorst.nl,
onder wonen/woonvisie.

• Bestemmingsplan 'Landgoed
Voorhorst'
Het bestemmingsplan is ongewij-
zigd vastgesteld, waardoor het
planologisch mogelijk is om een
landgoed te vestigen op de
gronden gelegen aan de 
1e Berkendijk, de 2e Berkendijk
en de Rijnweg in Hengelo.

• Bestemmingsplan
'Buitengebied Steenderen,
Hummelo en Keppel 2008:
functiewijziging'

In dit bestemmingsplan is beleid
geformuleerd voor vrijkomende
agrarische bebouwing in het
kader van de nota 'Functies
zoeken plaatsen zoeken functies'.
Het bestemmingsplan is
ongewijzigd vastgesteld.

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

• Verordening VRoM
Starterslening gemeente
Bronckhorst
De huidige woningmarkt is voor
starters niet altijd even toeganke-
lijk. Gemiddelde huishoudens 

Uit de raad

vervolg op volgende pagina.



kunnen moeilijk als starter een
woning kopen. De Starterslening
overbrugt het verschil tussen de
totale koopsom van de woning en
het maximale bedrag dat de
starter - op basis van het inkomen
- bij de bank kan lenen volgens de
normen van de NHG. De VVD
vraagt aandacht voor een juiste
afwikkeling van de wachtlijst voor
deze lening, waardoor voorkomen
wordt dat er mensen buiten de
boot vallen. Met een amendement
van de PvdA, waarin het
maximum van de straterslening
vastgesteld wordt op € 38.000,
stelde de raad de Verordening
VRoM Starterslening gemeente
Bronckhorst vast. 

• Bestuursopdracht opstellen
milieubeleidsplan
De raad stelde de visie voor het
milieubeleid 2009-2012 unaniem
vast.

• Financiële verordening
gemeente Bronckhorst
De raad stelde de financiële
verordening vast. In deze
verordening is een aantal
financiële zaken geregeld
betreffende het financiële beleid,
het beheer en de inrichting van de
financiële organisatie van een
gemeente.

• Planschadeverordening
gemeente Bronckhorst
De raad stelde de planschade-
verordening vast, waardoor

aanvragen planschadevergoeding
volgens een vaste procedure
worden afgehandeld.

Voor alle informatie over de
onderwerpen die besproken zijn
tijdens de vergadering verwijzen wij
u naar de website van de gemeente
(onder gemeente/raad en commis-
sies). De eerstvolgende gemeente-
raadsvergadering is op 23 oktober
2008.

Uit de raad vervolg

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo (Gld), Kruisbergseweg 13, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. open huis

showroom, 10 oktober van 18.00 tot 21.00 uur en 11 oktober 2008 van 10.00 tot 16.00 uur,
BinnenHuisCenter HCI

• Hengelo (Gld), langs de Rondweg nabij rotonde hoek Rondweg/Elderinkweg, plaatsen
bouwbord i.v.m. nieuwbouw gemeentehuis t/m december 2009, BAM Utiliteitsbouw BV

• Laag-Keppel, Lendenstraat 1, plaatsen van permanente reclameborden, MTG Eldrik
• Rha, Rhabergseweg 9, 16 november 2008 van 10.00 tot 18.00 uur, streekproductenmarkt,

ontheffing Winkeltijdenwet, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, vereniging
Streekprodukten Achterhoek

• Vorden, marktplein, innemen standplaats hoorbus, 13 oktober 2008 van 10.00 tot 16.00 uur,
WFM People BV

• Zelhem, tijdelijke reclameaanduidingen voor vogelshow, 1 t/m 13 november 2008, vogel-
vereniging Vogelvreugd

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

Bouwvergunningen 
• Baak, Vrendenbargsedijk 4, gedeeltelijk vergroten ligboxenstal en werktuigenberging
• Halle, Halle-Heideweg ong., bouwen woning met berging
• Hengelo (Gld), Middenweg 7, bouwen serre
• Hoog-Keppel, Prinsenweg 16, bouwen woning met garage-berging
• Vorden, de Eldersmaat 3, bouwen ligboxenstal
• Vorden, Enzerinckweg 8, gedeeltelijk vergroten woning
• Vorden, Larenseweg 4, bouwen hooiberg
• Vorden, Wildenborchseweg 34, bouwen/vernieuwen woning 
• Vorden, Wildenborchseweg 34, bouwen berging/paardenstalling, hobbymatig  
• Wichmond, Okhorstweg 7, bouwen ligboxenmelkstal en werktuigenberging
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat 3, plaatsen terrasoverkapping

Aanvragen

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 (bij-
voorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben. 

Verzonden op 25 september 2008:
• Steenderen, Wehmestraat 1, voor het na-isoleren van de kap en het aanbrengen van nieuw riet

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

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

Rijksmonumentenvergunningen

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

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hoog-Keppel, Prinsenweg 16, voor het bouwen van een woning met kantoor en garage/

berging, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1998'

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Schuttestraat 12, voor het bouwen van een dubbele woning, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg (N315) ter hoogte van de Hertenweg, voor het bouwen van een

fietsbrug over de Veengoot, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 2 oktober t/m 

12 november 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50. 
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Voorgenomen vrijstellingen

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 17 september 2008:
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 39A, voor het aanbieden van dagbesteding voor dementeren-

den, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
dit besluit aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij b en w.
Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een
bezwaarschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van
de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 15 augustus 2008:
• Halle, Jolinkdijk 6, voor het bewonen van een recreatiewoning, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied herziening 2-1988'

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 23 september 2008:
• Zelhem, Brunsveldweg 9, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande

minicamping Boerderijcamping Brunsveld ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen/
campers, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Zelhem herziening 1988'

Alle vrijstellingen en de daarop betrekking hebbende stukken (artikelen 15, 17 en 19) liggen van 
2 oktober t/m 12 november 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook
raadplegen op www.bronckhorst.nl í Infobalie í Ruimtelijke plannen.

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

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een
beroepschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van
de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 22 september 2008:
• Vorden, Het Hoge 39, plaatsen van een bouwcontainer van 15 t/m 31 oktober 2008, 

K. Legtenberg
Verzonden op 23 september 2008:
• Hengelo (Gld), De Hietmaat, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. samengestelde

menwedstrijden, 11 oktober van 08.00 tot 18.00 uur en 12 oktober 2008 van 08.00 tot 19.00 uur,
In Stap en Draf

Drank- en Horecawet (artikel 13)
Verzonden op 22 september 2008:
• Hummelo, voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting Zelhemseweg 16, 

G.E.J. Oosterink 

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 22 september 2008:
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 40, vernieuwen schuur
Verzonden op 23 september 2008:
• Olburgen, Capellegoedweg 4A, vergroten woning
Verzonden op 25 september 2008:
• Hengelo (Gld), De Heurne 40, gedeeltelijk vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 22 september 2008: 
• Vorden, Wildenborchseweg 9, inpandig verbouwen woning, verleend met ontheffing van de

artikelen 2.28 a (op- en aantrede trap), 4.11, lid 1 (vrije doorgang binnendeuren), 3.134
(daglichttoetreding verblijfsgebied), 4.38, lid 4 (vrije hoogte toiletruimte) en 4.49, lid 7 
(vrije hoogte badruimte) van het Bouwbesluit 

Verzonden op 23 september 2008: 
• Laag-Keppel, Eldrikseweg nabij nr. 7, bouwen tweede bedrijfswoning, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 25 september 2008: 
• Halle, Roggestraat 25, vernieuwen garage en carport
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 19, gedeeltelijk vernieuwen en vergroten woning
Verzonden op 26 september 2008:
• Steenderen, Burgemeester Smitstraat 24, gedeeltelijk vergroten woning en plaatsen

garagebox, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening

• Steenderen, Wehmestraat 1, veranderen woning

Sloopvergunningen 
Verzonden op 23 september 2008:
• Drempt, Zomerweg 43, geheel slopen drie varkensschuren en een veldschuur, komt

asbesthoudend afval vrij
• Halle, Bielemansdijk 21, geheel slopen dak paardenstal, komt asbesthoudend afval vrij
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 55, geheel slopen woning en een schuur, komt asbesthoudend

afval vrij
• Vierakker, Koekoekstraat 7, geheel slopen ligboxenstal, een machineberging en een mestsilo,

komt asbesthoudend afval vrij

Kapvergunningen
Verzonden op 23 september 2008:
• Drempt, Zomerweg 19A, vellen van 867 m2 bosplantsoen, herplant verplicht: 1.900 m2

bosplantsoen
• Halle, Halle-Heideweg 26, vellen van één eik en twaalf elzen, herplant verplicht: één valse

esdoorn en 200 m2 inheems bosplantsoen
Verzonden op 25 september 2008:
• Zelhem, Goudsbloemstraat voor nummer 27, vellen van één aciaca, noodkap, geen herplant

verplicht

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Zelhem, tijdens de open zondag op 12 oktober 2008 is de parkeerplaats tussen de Kerkweg en

het Stationsplein van 08.00 tot 21.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmings-
verkeer

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

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

Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Wegwerkzaamheden 
• Halle, door bestratingswerkzaamheden ter hoogte van de Bielemansdijk 30 is de Bielemans-

dijk, tussen de Dwarsdijk en de Heurneweg, op 3 oktober 2008 of zoveel langer of korter als
wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer

• Halle, door bestratingswerkzaamheden is de Aaltenseweg, tussen de Potronsdijk en de Halle-
Heideweg, van 6 t/m 25 oktober 2008 of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor
alle verkeer 

Schoolzoneproject
B en w hebben op 23 september 2008 definitief ingestemd met het
nemen van verkeersmaatregelen rondom 13 scholen in de gemeente.
Het doel van de verkeersmaatregelen is het verbeteren van de
verkeersveiligheid. De maatregelen zijn vooral gericht op het verbeteren
van oversteekplaatsen en  het verminderen van parkeerproblemen die
ontstaan tijdens drukke haal- en brengmomenten.

De maatregelen houden in:
• Drempt, het aanleggen van een verhoging (zogenaamde punaise) op het kruispunt

Gildeweg/Kerkstraat 
• Halle, de aanleg van acht parkeervakken bij de PC Nijmanschool 
• Halle-Heide, het doortrekken van het voetpad en aanpassing van de inrit Heidesmid 
• Hengelo (Gld), het aanbrengen van een plateau op het kruispunt Kastanjelaan/

St. Michielstraat, de aanleg van extra parkeervakken en het instellen van een stopverbod bij de
ingang van basisschool De Leer aan de St. Michielstraat 

• Hengelo (Gld), het verbreden van de ingang en het instellen van een stopverbod bij basisschool
Rozengaardsweide 

• Keijenborg, het instellen van een stopverbod bij de ingang van basisschool St. Bernardus aan
de St. Bernardusstraat 

• Toldijk, het doortrekken van het fietspad en de aanleg van een asfaltplateau aan de
Kruisbrinkseweg

• Varssel, het aanbrengen van een plateau aan de Zelledijk 
• Velswijk, het instellen van een stopverbod ter hoogte van basisschool De Velswijk 
• Vorden, het Jebbink, aanbrengen van retroreflecterende bebording bij de voetgangers-

oversteekplaats en het instellen van een stopverbod bij de ingang van basisschool 
De Vordering 

• Zelhem, het instellen van een stopverbod bij de ingang van basisschool De Meene en het
aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats aan de Vincent van Goghstraat 

• Zelhem, het instellen van een stopverbod bij de ingang van basisschool Het Loo aan de
Papaverstraat 

• Zelhem, het kruispunt Slotemaker de Bruinestraat/Groen van Prinstererstraat uitvoeren als
plateau, het aanbrengen van retroreflecterende bebording bij de voetgangersoversteekplaats
aan de Doetichemseweg en het instellen van een stopverbod bij de ingangen van de 
Jan Ligthartschool 

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. de Bakker van de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Hij is bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag
op de even weken via tel. (0575) 75 03 78 of via email m.debakker@bronckhorst.nl.

Verkeer en vervoer

Goedgekeurd wijzigingsplan Buitengebied 2007 Helderboomsdijk 2
Gedeputeerde Staten van Gelderland keurden op 30 mei 2008 het bestemmingsplan
'Buitengebied 2007 Helderboomsdijk 2' goed. Het plan heeft betrekking op het herbestemmen
van gronden voor natuurontwikkeling aan de Helderboomsdijk 2 in Vorden.

Het goedkeuringsbesluit, het wijzigingsplan en het desbetreffende bestemmingsplan liggen van
2 oktober t/m 12 november 2008 tijdens de 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.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het
besluit van Gedeputeerde Staten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Onherroepelijk wijzigingsplan 'Aaltenseweg 9 Zelhem'
Het wijzigingsplan 'Aaltenseweg 9 Zelhem' is onherroepelijk geworden. Het plan heeft
betrekking op het vergroten van een agrarisch bouwperceel voor het uitbreiden van een
bestaande ligboxenstal op het perceel Aaltenseweg 9 in Zelhem.

Het onherroepelijke wijzigingsplan 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 raad-
plegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Bestemmingsplannen

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

Artikel 3.6, lid 1 onder c van de Wet op de ruimtelijke ordening 
• Baak, Vrendenbargsedijk 1, vergroten woonhuis, voor het overschrijden van de maximaal

toegestane inhoud, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1993 Steenderen' 
• Hengelo (Gld), Beijerinkdijk 3B, vergroten dienstwoning, voor het overschrijden van de

maximaal toegestane inhoud, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden' 
• Vorden, Galgengoorweg 14, bouwen bergruimte, wegens het overschrijden van de maximaal

toegestane totale oppervlakte aan bijgebouwen, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied
2005; Hengelo/Vorden' 

De ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen vanaf 2 oktober t/m 12 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 gemo-
tiveerde zienswijze over de te verlenen ontheffingen naar voren brengen. Uw schriftelijke ziens-
wijze 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. 

Ontwerpbesluit ontheffingen
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
• Halle, Halle-Heideweg 26, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend

bestemmingsplan 'Buurtschappen'
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 27, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

Ontheffingen



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Zelhem, Kruisbergseweg 52, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 2 oktober t/m 
12 november 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij 
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de
ontwerpbesluiten naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren
brengen bij en w.

Verleende ontheffingen
B en w van Bronckhorst verleenden ontheffing met toepassing van:

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
Verzonden op 19 september 2008:
• Halle, Bielemansdijk 11A, voor groepskamperen met bijbehorende voorziening, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 36, voor het plaatsen en bewonen van twee woonunits,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 1993'
• Vierakker, Koekoekstraat 7, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
• Zelhem, Ruurloseweg 39 W 76, voor het bewonen van een recreatiewoning, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 1993'

De ontheffingen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 2 oktober t/m 
12 november 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij 
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

De besluiten treden na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een be-
roepschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Meldingen(art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van  
30 september t/m 12 november 2008 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond
van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Hengelo (Gld), Nijverheidsweg 7, voor het uitbreiden van een verkoop- en onderhoudsbedrijf

voor heftrucks waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van
toepassing is

• Vorden, Beunkstege 4, voor het uitbreiden van een melkrundvee- en paardenhouderij  bedrijf
waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is

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

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
2 oktober t/m 12 november 2008 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Vorden, de Leuke 2, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

melkrundveehouderij
• Vorden, Schimmeldijk 4, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

melkrundveehouderij

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

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over 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 13 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

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

POSTERS
full-colour
ze knallen er uit

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

DE GROOTSTE TEGELVERKOOP IN GELDERLAND

MEGA TEGELVERKOOP
VAN VELE TOPMERKEN WAND- EN VLOERTEGELS

GOEDKOPER KUNT U NERGENS KOPEN, ZELFS NIET OVER DE GRENS!!

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

VOORRAAD

±40.000 M
2

Den Sliem 85 Groenlo Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl

www.bettingressing.nl

OPEN:
ma. t/m do. 8.00 - 18.00 uur
vrij. 8.00 - 21.00 uur
zat. 9.00 - 16.00 uur

Cursus Muziek op Schoot
en Peuter en Muziek
Start woensdagochtend

22 oktober 2008

Dreumesgroep 1,5 - 2,5 jaar
9.00 uur tot 10.00 uur

Peutergroep 2,5 - 4 jaar
10.30 uur tot 11.30 uur

8 lessen en 1 inhaalles
€ 60,00

Yvon Taken
Muldersweg 3, Ruurlo

Tel. 0573-45 24 36

DIERENDAG-AKTIE
Tegen inlevering van deze advertentie, ontvangt u

op zaterdag 4 oktober extra afhaalkorting op ons

gehele assortiment LAVOR diervoeders.

Lavor honden- en kattenvoeders € 4,00 p/zak

Lavor kleindiervoeders € 1,00 p/zak

(max. 10 zakken per klant)

Hazenhutweg 2, 7255 MN Hengelo (Gld.) Tel. 0575 - 46 75 55.

Hèt adres voor al uw diervoeders!

✃ ✃

✃✃

Sensire zoekt

Alfahulpen en
Thuishulpen

Reageer via onze
website

www.sensire.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
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Merk, model, uitvoering Bouwjaar KM-stand Prijs 

Chrysler Voyager 2.4 se luxe 7 Persoons 2001 82527 € 8.950,00 

ABS, achterbank neerklapbaar, airbag best., airbag pass., airbags zij, airco, antenne, APK bij afle-

vering, armsteun voor, audiovoorbereiding, bank 3e zitrij, centrale vergrendeling, cruise control.

Daewoo Tacuma 1.6 Spirit 2003 66055 € 7.950,00 

ABS, airbag dubbel, airco, APK bij aflevering, bovag garantie, bumpers en spiegels in carrosserie-

kleur, elektrische buitenspiegels. 

Hyundai Atos 1.1 active version 2005 29534 € 6.950,00 

ABS, achterbank neerklapbaar, airbag bestuurder, bovag garantie, centr. vergr., elektrische ramen

voor, hoofdsteunen achter, onderhoudsboekjes aanwezig, radio/cd-speler, startblokkering.

Lancia Ypsilon 1.2 oro 2007 7317 € 9.950,00 

ABS, airbag dubbel, airbags achter, airbags zij, airconditioning, centrale vergrendeling, getint glas,

hoofdsteunen achter, onderhoudsboekjes aanwezig. 

Mercedes-Benz Vito 111cdi lwb D.C. automaat 2007 42765 € 23.950,00 

1e eigenaar, ABS, achterklep met raam, achterruitverw., achterruitwisser, airbag dubbel, airco,

armsteun voor, automaat, bumpers in carosseriekleur, centrale vergrendeling, cruise control. 

Nissan X-Trail 2.0 Sport plus 2002 64930 € 14.950,00 

ABS, achter spoiler, afdekscherm bagageruimte, airbag dubbel, airco, APK bij aflevering, bovag

garantie, bumpers en spiegels in carrosseriekleur, centrale vergrendeling, climate control.

Renault Laguna Grand Tour 1.8 16V Dynamique 2003 68806 € 9.950,00 

ABS, achterbank inklapbaar, afdekscherm bagageruimte, airbag dubbel, airbags zij achter, aircon-

ditioning, APK bij aflevering, bumpers en spiegels in carrosseriekleur, cruise control, dakrailing.

Seat Inca 1.9 SDI 2004 123400 € 5.500,00 

airbag bestuurder, radio/cd-speler, stuurbekrachtiging, trekhaak.

Dienstenweg 23 • 7251 KP Vorden • Tel.: 0575-553200 • www.auto-nijenhuis.nl

Baakse kermis

4,  5 en 6 oktober 2008

voor info kijk ook op:
WWW.BOAKSEKERMIS.NLzaterdag: Opening / Spelen

zondag: Optocht

maandag: Vogelschieten, vogelgooien e.d.

13.00 uur viering in St. Martinuskerk
14.00 uur Spelen met extra kindervermaak & Lunapark open

14.00 uur met praalwagens, jeugdkarren, koningspaar 2007,

m.m.v. “De Bielemannen”, Vendeliers, Koningen,

Baakse vendeliers en muziekkorpsen

Schutters & Schutsters en muziekvereniging Nieuw Leven

zaterdag (aanvang 21.00 uur)

     maandag (vanaf 13.30 uur)

zondag (‘s middags vanaf 15.30 uur en ‘s avonds vanaf 21.00 uur)

Papa di Grazzi
Vibe

Herfkens zondag: G. Garritsen

De Bierkaai zaterdag: Quick Molly & Alan Gascoigne,
zondag: Slagerij Wolters,

maandag: Asjemenou !
dinsdag: Boonekamp Band

30euro live

In de tent

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 

E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Van woningcorporaties tot monumentenzorg tot particuliere 

woningbezitters: al onze relaties zijn verzekerd van schilder-

werk en vastgoedonderhoud op maat. Vanuit de éénloket 

gedachte staan we voor u klaar met een totaalpakket aan 

diensten en producten. Maar ook op losse onderdelen 

bewijzen we overal ons vakmanschap. Kan het nog mooier?

ONS ONDERHOUD GEEFT UW
VASTGOED EEN MOOIE TOEKOMST

Voor de versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

Ervaren lasser (TIG en CO2)
Fulltime
Wij zijn op zoek naar een zelfstandig werkende ervaren lasser, die het
beste uit zichzelf wil halen.
Kwaliteit staat bij ons voorop. Je weet van jezelf dat je kwaliteit levert
en dat je staat voor je werk. Ook als het werk complex is en de tijd
dringt.
Daar staat tegenover dat je een grote mate van zelfstandigheid en eigen
verantwoordelijkheid krijgt en mag nemen. Jouw kennis en ervaring zor-
gen dat de werkzaamheden die gedaan moeten worden op de juiste wijze
worden uitgevoerd.

Dat kan door je opleiding op VBO-niveau en door je ervaring,opgedaan in
de praktijk.

ENTHOUSIAST?!
Reageer dan voor 15 oktober.
Je kunt je schriftelijke sollicitatie richten aan:
Mevrouw S. Groosman,
Molenenk 5a
7255 AX Hengelo Gld.

E-mailen mag uiteraard ook: Website:
silvia@reigersuspension.com www.reigersuspension.com

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

communicatie

concept
ontwerp
druk
internet

Nieuwstad 29, 7201 NK Zutphen

Postbus 19, 7200 AA Zutphen

Tel. (0575) 58 55 85

Fax (0575) 58 55 88

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?
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De kinderen van Jan en Anna zijn nu
gezamenlijk 800 jaar oud! Anna Besse-
link - Veenhuis is geboren in 1908 en is

65 jaar geworden. Wanneer ze nog ge-
leefd had zou ze dit jaar haar 100ste
verjaardag vieren. De familie Besse-

link is ondertussen flink gegroeid en
bestaat dit jaar uit 150 familieleden.
Er zijn 37 kleinkinderen waarvan de
oudste, Annie, dit jaar 50 is geworden.
Er zijn 60 achterkleinkinderen. De
oudste, Remco, is 25 jaar en de jong-
ste, Jill, is 1 maand oud.

Broers en zussen Besselink samen
800 jaar

Jan Besselink trouwde met Anna Veenhuis in 1935. Ze hebben op het land-
goed ''t Zelle' in Hengelo (G) gewoond op een boerderij. Ze kregen samen
14 kinderen. Helaas zijn Anneke, Joke en Bennie overleden. 2008 is voor de
familie Besselink een bijzonder jaar qua getallen.

Er waren rondleidingen en er werd
uitleg gegeven over de vele (fitness)
toestellen. SlimFitt-medewerkers ga-
ven uitleg op het gebied van voeding
en sport en over de begeleiding om
het gewenste resultaat te behalen. Bin-
nen de muren van AeroFitt is ook Me-
dicare gevestigd waar men terecht kan
voor medische training en pro-actieve
zorg. Tijdens de open dag was hier-
voor veel belangstelling. De aanwezige
fysiotherapeute gaf informatie over de

mogelijkheden en er werden veel vra-
gen gesteld. Er waren diverse acties op
deze dag. Wie zich inschreef op de
open dag hoefde geen inschrijfgeld te
betalen. Ook was er voor iedereen een
gratis lidmaatschap te winnen ter
waarde van 171,50 euro. Ton Bieze-
man uit Hengelo was de gelukkige. 

Een andere actie van AeroFitt werd za-
terdag 9 augustus gehouden tijdens
de open dag van B.V. De Graafschap.
Tot 22 september kon men een formu-
lier invullen en mooie prijzen win-
nen. Een VIP-arrangement voor twee
personen bij een wedstrijd van De
Graafschap werd gewonnen door Rick
Aalbers (22) uit Toldijk. Een wedstrijd-
bal met handtekeningen van de gehe-
le selectie van de Superboeren werd
gewonnen door de 12-jarige Michel
Nijenhuis uit Hengelo.

Veel belangstelling open dag
sportcentrum AeroFitt
De open dag die zondag 21 septem-
ber werd gehouden bij sportcen-
trum AeroFitt werd druk bezocht.
De hele dag liepen mensen in en
uit bij het Hengelose sportcen-
trum. De bezoekers werden
gelnformeerd door het team van
AeroFitt en SlimFitt over de vele
mogelijkheden die het sportcen-
trum te bieden heeft.

Strengere regels voor beginnende bestuurders
Speciaal voor beginnende bestuurders gelden 
straks strengere regels rond het gebruik van 
alcohol. Zij kunnen een verplichte maatregel 
opgelegd krijgen als ze betrapt worden met 
0,5 promille alcohol of meer in het bloed. 
Deze maatregel is een variant op de Educatieve 
Maatregel Alcohol (EMA) en heet ‘de lichte EMA’.

Leren wat de gevolgen zijn
De nieuwe maatregel bestaat uit een cursus 
van twee dagdelen. Daarin leert de beginnende 
bestuurder welke gevolgen alcohol heeft voor de 
deelname aan het verkeer. Deelnemers moeten 
de cursus zelf betalen (€ 350,-). Naast de nieuwe 
maatregel kunnen beginnende bestuurders ook 
een geldboete krijgen.

Gewoontegedrag voorkomen
Beginnende bestuurders zijn mensen die 
hun rijbewijs nog geen vijf jaar hebben. Door 
overtreders binnen deze groep in een vroeg 
stadium aan te pakken, wil de overheid 
voorkomen dat rijden met alcohol in het verkeer 
gewoontegedrag wordt.

Risicovol rijden strenger 
aanpakken
Naast alcoholgebruik in het 
verkeer gaat de overheid 
ook asociaal rijgedrag harder 
aanpakken. Voorbeelden zijn 
bumperkleven, te hard rijden 
binnen de bebouwde kom en 
rechts inhalen. Wie bewust 
risico’s veroorzaakt, krijgt te 
maken met een nieuwe maatregel: 
de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer 
(EMG).

Meer inzicht in eigen rijgedrag
De EMG bestaat uit een intensieve cursus van 
drie dagen. Hierin leert de automobilist welke 
gevaren zijn of haar rijstijl oplevert voor de 
automobilist zelf en voor andere weggebruikers. 
Hierdoor ontstaat meer inzicht in het eigen 
rijgedrag. Deelnemers moeten de cursus zelf 
betalen (€ 750,-). Naast de nieuwe cursus kan 
asociaal rijgedrag ook leiden tot een straf van 
de rechter, zoals een geldboete of zelfs een 
ontzegging van de rijbevoegdheid.

Veiligheid vergroten
Door asociaal rijgedrag harder aan te pakken wil 
de overheid de veiligheid in het verkeer vergroten 
en de ergernissen die dit gedrag bij anderen op 
de weg oplevert, beperken. De overheid wil dat 
bestuurders zich meer bewust worden van de 
gevaren van hun rijstijl, zodat ze veiliger gaan 
rijden.

De overheid neemt de komende jaren extra 
maatregelen voor een grotere veiligheid in het 
verkeer. Zo komen er strengere maatregelen 
voor bestuurders die met teveel alcohol op 
gaan rijden, bijvoorbeeld het alcoholslot: een 
startonderbreker in de auto die rijden onder 
invloed onmogelijk maakt.

ASOCIAAL WEGGEDRAG HARD 
AANGEPAKT
De overheid gaat alcohol in het verkeer en asociaal rijgedrag harder 

aanpakken. Overtreders moeten terug naar de schoolbanken. 

De maatregelen gaan in op 1 oktober 2008. 

Al meer dan dertig jaar is de actie van
de Hengelose muziekvereniging een
begrip in Hengelo en omstreken. De
slogan ‘Door oude metalen weer nieu-
we muziekinstrumenten’, helpt u de
vereniging en met name jeugdigen
dat ze muziek kunnen spelen. Uw oud
ijzer zijn zeker muziekinstrumenten
waard! IJzer, lood, koper, aluminium,
zink, zilver, goud, oude waterkranen,
radiotoren, bierdoppen, conserven-

blikken, alles is welkom. Autobanden,
koelkasten, en diepvriezers kunnen
niet worden ingeleverd. U kunt de me-
talen brengen vanaf donderdag 16 ok-
tober bij de oprit van De Hietmaat aan
de Zelhemseweg in Hengelo. Indien u
niet in de gelegenheid bent om de ma-
terialen te brengen, worden deze op
zaterdag 18 oktober opgehaald. Daar-
voor kunt u bellen met: 0575-463050,
0575-463352 of 0575-464124. Op zater-
dag 18 oktober kunt u tot 12.00 uur al-
leen bellen met 0575-464649 (clubge-
bouw De Hietmaat). Metalen dient u
alleen af te geven na legitimatie door
leden van de Koninklijk Harmonie
Concordia. Vraag hierom!

Zaterdag 18 oktober

Oud ijzeractie Concordia

Zoals velen het gewend zijn, wordt
zaterdag 18 oktober weer de tradi-
tionele oud ijzeractie gehouden
van de Koninklijke Harmonie Con-
cordia.
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Tot winnaars van de optocht werden
in de categorie 'gemotoriseerd' Lisan-
ne en Roy Schoppers met hun creatie
'Puzzelrit' uitgeroepen. Nina en Luka
Scheffer, Thimo en Iris Peters, Emese,
Valentijn en Noraly Dimmendaal wer-
den tweede met hun creatie 'Kinder-
lympics'. Derde werden Sam en Lotte
Mombarg met 'Peter en Heidie'. De
'101 Dalmatiërs' van Tamara, Niek en
Bram Bikkel won de categorie 'zonder
motor'. Prachtig uitgedost waren ook
Kim, Kayla en Twan Menkveld in hun
creatie met als thema 'Vroeger'. Goed
voor een tweede prijs. Derde werden
Kitty en Wilco Enzerink die als smur-
fen door de buurtschap trokken. Es-
mee ten Dolle won als clown in de ca-
tegorie individueel. Tweede werd
Maaike Hofman als danseres en derde
Niek Mulderije als 'Kipp'n boer'. Als ju-
ryleden voor de optocht fungeerden
Dini Hendriksen, Wim Eggink en Mar-
ja Groot Wassink. Het drietal was ver-
rast over het hoge niveau van de op-
tocht. Toen eenmaal de prijzen aan de
kinderen waren uitgereikt nam voor-
zitter Lammert Korten van het School-
en Volksfeestbestuur het woord. Dit
jaar was in tegenstelling tot vorig jaar
gemeente Berkelland wel aangezocht
om het feest officieel te openen.  Op-
vallend tijdens de korte toespraak van
wethouder Johan Vennevertloo was
het geroezemoes van het publiek in de
feesttent. Veldhoek had weinig oor
voor zijn toespraak. Wethouder Ven-
nevertloo loste vervolgens het eerste
schot gevolgd door de koning van
2007 Dick Menkhorst. Tot nieuwe
schutterskoning werd na 311 schoten
(85 deelnemers) Roy Spieker gekroond.
Het vogelgooien voor vrouwen werd
gewonnen door Nelly Klein Selle. De
aansluitende kinder- en volksspelen

werden op een zonovergoten feestter-
rein afgewerkt. Dit in tegenstelling tot
vorig jaar toen door hevige regenval
het terrein in een grote modderpoel
was omgetoverd en noodgedwongen
de spelen in de feesttent moesten wor-
den afgewerkt. Zaterdagavond werd
het feest daverend afgesloten met me-
dewerking van de band Kaliber.
HILARITEIT
Vrijdagmorgen ging het School- en
Volksfeest aan de Kapersweg echter al
van start met een uitgebreid feestpro-
gramma voor de kinderen. Kinderen
van peuterspeelzaal De Speeldoos en
basisschool Veldhoek mochten 's mor-
gens gratis zweven in de zweefmolen.
's Middags werd de kinderen een ver-
rassingsprogramma aangeboden. On-
derleiding van regisseur Ingrid Zieve-
rink speelde de toneelgroep Veldhoek
vrijdagavond in een volle feesttent de
klucht 'Er zit een luchtje aan'. Het spel
leverde de nodige hilariteit op. De to-
neelgroep Veldhoek bestond dit jaar
uit Jan Klein Elhorst, Nelly Klein Selle
Janet Zonneberg, Erwin Koers, Chan-
tal Lusink, Ria Ankersmit, Mark
Schoppers, Wim Eggink, Monique
Klein Selle en Chantal Reerink. Toneel-
hulp was Mina Schepers, souffleur
Berty Klein Elhorst en de grime werd
verzorgd door Greta Faber. Aanslui-
tend speelde de band Real Time een
'thuiswedstrijd'.

UITSLAGEN SCHOOL- EN VOLKS-
FEEST VELDHOEK 2008

OPTOCHT
Groepen zonder motor: 1e 101 Dalma-
tiërs: Tamara, Niek en Bram Bikkel, 2e
Vroeger: Kim Kayla en Twan Menkveld 
3e Smurfen; Kitty en Wilco Enzerink 
Individuen: 1e Clown; Esmee ten Dolle,

2e Danseres; Maaike Hofman, 3e
Kipp'n boer; Niek Mulderije
Gemotoriseerd: 1e Puzzelrijk: Lisanne
en Roy Schoppers , 2e Kinderlympics:
Nina en Luka Scheffer, Thimo en Iris
Peters, Emese, Valentijn en Noraly
Dimmendaal , 3e Peter en Heidie: Sam
en Lotte Mombarg  

KINDERSPELEN:
Peuterspeelzaal: 1 Ella Schoppers, 2 Mer-
le Bouwmeester, 3 Nick Wijnbergen 
Groep 1 en 2: 1 Melissa Willink, 2 Twan
Menkveld, Roy Schoppers, 3 Tom Bret-
veld 
Groep 3, 4 en 5: 1 Marnix Menkhorst, 2
Lena, 3 Noraly Dimmendaal, Leco

Bouwmeester 
Groep 6, 7 en 8: 1 Kevin Bretveld, 2 Kim
Menkveld, Mandy Koers, 3 Sylke Bouw-
meester 

VOLKSSPELEN: 
Vogelschieten 85 deelnemers Na het
311e schot viel de vogel. 1e Romp
SCHUTTERSKONING(IN) Roy Spieker,
2e Kop Jan Bretveld, 3e Linkervleugel
Erik Weenk, 4e Rechtervleugel Josee
Reerink, 5e Staart Esther Schepers
Klepelschieten: 1 Roy Spieker, 2 Jan
Bouwmeester, 3 Johan Rossel 
Schijfschieten: 1 Maarten Wolsink, 2 Jan
Visschers, 3 Martijn Eggink 
Vogelgooien (vrouwen): 1 Romp Nelly

Klein Selle, 2 Kop Anja Bluemink, 3
Rechtervleugel Sandra Bouwmeester,
4 Linkervleugel Chantal Reerink, 5
Staart Tamara van Aalst
Kegelen: 1 Erwin Sieverink, 2 Robert
Groot Wassink, 3 Marja Groot Wassink 
Closet Borstel gooien: 1 Anja Bluemink, 2
Jan Bretveld, 3 Martijn Eggink 
Bierpul Schuiven: 1 Freddy Fokkink, 2
Jenny Mulder, 3 Edwin Klein Selle 
Skelter race mannen: 1 Mark Menkhorst,
2 Erwin Sieverink, 3 Jan Bretveld 
Skelter race vrouwen: 1 Anouk Blue-
mink, 2 Chantal Reerink, 3 Agnes
Menkhorst 
Doeltrappen: 1 Nick Groot Wassink, 2
Chantal Reerink, 3 Freddy Fokkink

Roy Spieker nieuwe koning buurtschap

Zonovergoten school- en volksfeest Veldhoek
Buurtschap Veldhoek vierde afgelopen weekeinde weer groots haar jaar-
lijkse School- en Volksfeest. Roy Spieker werd zaterdagavond tot de nieu-
we koning van Veldhoek gekroond. In de kinderoptocht stonden de Olym-
pische Spelen centraal. Maar liefst drie creaties waren op dit thema gelnd.
Maar ook clowns, smurfen en spoken ontbraken natuurlijk niet in de op-
tocht. Vanaf de parkeerplaats van sportcomplex Veldhoek ging zaterdag-
morgen om iets over tienen de kinderoptocht van start. Voorop in de stoet
de majorettes en muzikanten van muziekvereniging Sophia's Lust uit
Ruurlo.

Het succes is volgens de organisatie te
danken aan een aantal factoren. "De
Nationale Bokbierdag is geen plat bier-
feest. Het is een festijn voor het hele
gezin vol sfeer en beleving", aldus or-
ganisator Cor ten Barge. Om succesvol
te blijven streeft de organisatie conti-
nu naar vernieuwing. "Als je niet elk
jaar wat nieuws biedt, haakt het pu-
bliek af. Daarom zorgen we elk jaar
voor iets speciaals. Dit jaar is er een
taptoe voor en na de optocht. Show- en
marchingband EVC verzorgt op het 's
Gravenhof om 13.00 en om 16.00 uur
een wervelende show."

De optocht telt dit jaar bijna honderd

kavels en is daarmee groter dan ooit.
"Dit jaar zijn er bijzonder veel histori-
sche motoren en auto's te zien. Erg
trots zijn we ook op de bijzondere rij-
tuigen en het grote aantal bierwagens.
De voorbijtrekkende wagens vol bier-
vaten vormen een imposant gezicht.

Dat geldt zeker ook voor de diverse
vijf-, zes- en zevenspannen."
Het programma van de Nationale Bok-
bierdag begint om 13.00 uur met de
bokbiermarkt. Liefhebbers kunnen
vanaf dan de verschillende soorten
bokbier proeven. Om 14.00 uur ver-

trekt de optocht vanaf de IJsselkade
voor een route door de binnenstad. In
de stad is live muziek op drie verschil-
lende podia en veel winkels zijn deze
dag geopend van 11.00 tot 15.00 uur.
Meer informatie is te lezen op
www.bokbierdag.nl.

Grote nostalgische optocht en twintig soorten bokbier

Nationale Bokbierdag smakelijk schouwspel
Tal van nostalgische bierwagens
voortgetrokken door oersterke,
fraai opgetuigde paarden brengen
op zondag 12 oktober het nieuwe
bokbier naar Zutphen. Tussen
13.00 en 19.00 uur staat het histori-
sche stadshart in het teken van de
Nationale Bokbierdag. Naar ver-
wachting zo'n 125.000 toeschou-
wers zullen zich vergapen aan de
grote optocht met bijna honderd
deelnemers. En natuurlijk is er
bokbier in allerlei varianten. Lief-
hebbers kunnen ruim twintig ver-
schillende soorten met elkaar ver-
gelijken. De toegang is gratis. De
Nationale Bokbierdag beleeft dit
jaar de twaalfde editie. Wat ooit be-
gon als lokaal initiatief van enkele
horeca-ondernemers is uitge-
groeid tot het grootste bokbiereve-
nement van het land. Jaarlijks be-
zoeken zo'n 125.000 toeschouwers
het festijn in de prachtige binnen-
stad.

Sociï nieuws
Sociï kreeg de verrassend goed spelen-
de Wolfersveen op bezoek. Vanaf de af-
trap een beter Sociï met diverse kan-
sen maar de doelman van de gasten
hield tot aan de 33 min zijn doel
schoon. Op het middenveld werd een
bal onder schept en via een paar schij-
ven werd Gert-Jan Loman in stelling
gebracht en ronde deze mooie aanval
bekwaam af 1-0.

Met deze stand werd de tweede helft
begonnen en haalde de doelman al
snel na rust Robert Kornegoor onder-
uit maar deze wist de strafschop er
netjes uit te houden. Het werd alle-
maal wat feller en Wolfersveen speel-
de af en toe met vuur. Toch viel de be-
slissende 2-0 door Arend Jan Groot Jeb-
bink binnen geschoten via onder kant
lat in de 62 min . Hierna is doelman
Jan Garritsen niet meer in gevaar ge-
weest en hield bekwaam in de vierde
wedstrijd weer de nul.

Zondag 5 okt staat de uitwedstrijd te-
gen Den Dam op het programma.

VERDERE UITSLAGEN.
Sociï 2 -Zelhem 3 1-1 gestaakt, Sociï 3 -
-SHE 6 4-1, SCS 2 -Sociï 4 0-2, Sociï 5 -
PAX 8 6-0
PROGRAMMA 5 OKTOBER
Den Dam -- Sociï, PAX 4 - Sociï2 , Sociï
3 -Lochem 6, Sociï 4 - PAX 6, Sociï 5 is
vrij.
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Bronckhorst  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

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

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

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

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

midden in het   hart van Bronckhorst
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10%

10%
10%
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10%
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10%

10%

10%

10%
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10%
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10%

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

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

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

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

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

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 117255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

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

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

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

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

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

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden
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Aanleveren advertenties/berichteMaandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:Fam. VelhorstHet Wiemelink 117251 CW VordenTelefoon (0575) 55 16 88E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties enberichten is niet toegestaan

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

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker VordenWichmond Kranenburg

Delden Linde Medler

Wildenborch

Bronckhorst  Noord

Zie in het hart van Con

Hèt kadoboekwww.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MIYATA • IANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZOND11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10%kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . (0575) 46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst
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Extrakoopavondenwo / do22 / 23 nov

Koop-zondag26 nov

Extrakoopavondenwo /do22 /23 nov

Koop-zondag26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

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

20%
KORTOP GEHE

COLLECT

20%
KORTOP GEHECOLLECT

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84Profiteer SOLDERIE PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 1T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 3BROE EN NU € 49,-- 2 VOOR €PULLO ERS NU € 35.-- 2 VOOR € 5LA GELER ODE KER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEU

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

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT! VANAF€24995

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.

De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.
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WEEKBLAD VOOR VORDE  - KRANE BURG - CH O D - ERAKKER - L DE - EDLER - LDE BORCH - DELDE

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

ierakker VordenWichmond ranenburgDelden Linde MedlerildenborchBronckhorst  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek.konijnenbult.nl

Deze weekin Contact
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E I N D E L I J K !CHEVROLETEPICAMM

De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad ContactWeekblad Contact ook opInternetNaast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode KruisDe dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholteren, de boerenadel uit deze omkasteeladel e.d. De bijeenkomst zaal De Herberg wordt gehoudegint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl
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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.

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl
VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL A1 shop
Hörmann garagedeuren
Zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding
Veranda’s

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

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

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

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

Verkoop bij inschrijving

Perceel landbouwgrond 2.93.90 ha

Gelegen aan de Lankhorsterstraat
te Hengelo (Gld.), nabij huisnr. 18.

Biedingen uiterlijk 10 november 2008

Nadere informatie te verkrijgen bij:
Loman Vastgoed

Vierakkersestraatweg 26, 7233 SG Vierakker
tel.: 0575-441331      www.lomanvastgoed.nl

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

NOG BELASTINGGELD TEGOED?

Als u over 2007 geen aangifte hebt ingediend is het heel goed moge-
lijk dat u nog recht hebt op een belastingteruggave. Bijvoorbeeld als
u ziektekosten hebt gehad, zoals een bijdrage voor een bril, reiskos-
ten, regelmatig bezoek aan artsen, etc.
Bij een gering inkomen komt u al snel voor teruggave in aanmerking
(AOW of WAO-uitkering). Ook als u niet het gehele jaar hebt
gewerkt (studenten) komt u vaak voor teruggave in aanmerking.

Wij maken graag geheel vrijblijvend een berekening.
Bij geen teruggave berekenen wij geen kosten.

Wilhelminalaan 9
7255 DC Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 22 16

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

Alle tapijten worden gratis gemeten en gelegd!
(*met uitzondering van trappen en couponnen)

www.helminkmeubelen.nl

Vorden
Zutphenseweg 24 
Tel. 0575-551514
Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3 
Tel. 0545-474190

Profiteer nu van Jubileumprijzen

NIEUW BIJ HELMINK: TRAP-RENOVATIE

Laminaat 'Vitality' Keuze uit 4 houtdessins.
NU INCUSIEF ONDERVLOER, PLAKPLINTEN 
EN LEGKOSTEN                   Per m2 JUBILEUMPRIJS 29.95
Tapijt 'Novazon' 400 breed, keuze uit 4 kleuren.
Ook geschikt voor trappen en keukens.|
Van 59,95 per meter                 JUBILEUMPRIJS 39.95

• Voordelig een nieuwe trap, zonder breken of beschadiging
• Eenvoudige montage d.m.v. uniek systeem 
• Overzettreden leverbaar in diverse houtsoorten
• Stootborden leverbaar in diverse houtsoorten en in andere materialen
• Geschikt voor elk model oude en nieuwe, open en dichte trap
• Voldoet aan het nieuwe bouwbesluit

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

NOVEEMMMBBBBEEEERRRRR AAAAAAA SSSSSSSSS

U kunt deze korting besteden bij uw aankopen in 2009.H E L M I N K  M A A K T  H E T  M O O I E R  B I J  U  T H U I S

*Zie de spelregels op de achterzijde

Gefeliciteerd!
€100,-korting

Jubi leumKraslotJubi leumKraslot

KRAS HIER UW KORTING�

N

L
N
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       50 jaar       50 jaar
Helmink Helmink 
 Meubelen! Meubelen!

bilottubleumKrKraasueuuuleumueummeeuuuu braslolottbaslolotttbKrasaslbKrKrasasll

TTTTOOOOTT 3300 NOOVVEE

U kunt dezze kkoortin
H E L M I N KI N K  MM AAA AA KK

JuJuububJJJJuJ bbJJubJJJuJuJubbbubbubbb

KRRASS HHI

ubbilubbbbbbbbbbi lbib lbbb
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VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FACTUREN

HHHaaannndddeee lll sss---
dddrrruuukkkwwweeerrrkkk

wij verzorgen het graag

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

Wilt u ook snel weten of uw koeien drachtig zijn? 

Het jongvee weer op stal. Weet u of ze drachtig zijn?

Maak gebruik van Alta’s-bedrijfsbegeleiding: 
�� Vruchtbaarheidsbegeleiding d.m.v. scannen 
�� Drachtcontrole op vaste momenten. Elke 2 tot 3 weken. 
�� Specialist aan het werk met meer dan 30 jaar ervaring! 
�� Voordelig en concurrerend tarief 
�� De specialist kent uw wensen, uw veestapel en uw bedrijf  
�� Focus op verbetering van het vruchtbaarheidsmanagement. 

Interesse? Neem telefonisch contact op met  
Gerrit Ruiterkamp 06-53946176

Alta Nederland BV, Antumerweg 5, 9893TA, Garnwerd 
0594-620940 | www.altagenetics.nl 

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.

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

Geen glad verhaal.
AL ONZE BANDENPRIJZEN ZIJN ALTIJD INCLUSIEF MONTAGE* EN BTW.

ZEER INTERESSANTE

AANBIEDINGEN OP

WINTERBAND/VELG

COMBINATIES.

ACTIE!

*Montage is inclusief balanceren, standaard ventiel en verwijderingsbijdrage. 

DEKORATIEF MARIAN
HOBBYMATERIAAL EN CURSUSSEN

MARIAN HUURNEMAN

MAANDAG EN DONDERDAG
9.30-11.30 U./13.30-15.30 U.

DINSDAG EN WOENSDAG
9.30-11.30 U.

RINGWEG 30A, 7156 SH BELTRUM

TEL.: 0544 - 464164
WWW.DEKORATIEFMARIAN.NL

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

Installatie-Badkamers-Tegels-Natuursteen-Sauna’s

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN

JUBILEUMKAARTEN

III eee tttsss    ttteee    
vvv iii eeerrreeennn???

de keuze is enorm

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij



Kinderfeest
De leerlingen van de Varsselse basis-
school geven op vrijdagmorgen het
startschot. Met hun zelf versierde fiet-
sen zullen zij om ongeveer 11.45 uur
vanaf school in een lange stoet naar
het feestterrein gaan. Daar aangeko-
men krijgen zij in de feesttent patatjes
met iets erbij. Om 13.00 uur begint het
spelencircuit. Iedereen is natuurlijk
welkom om de kinderen aan te moedi-
gen of om zelf eens een spel uit te pro-
beren. Tussentijds wordt de Varsselse
jeugd getrakteerd op allerlei lekkere
dingen en mogen zij een graai doen in
de grabbelton. Bovendien is er na af-
loop van de spelen voor een ieder een
leuk prijsje weggelegd. Voorts kan de
gehele middag gratis gebruik worden
gemaakt van de draaimolen. Om 15.00
uur staat ‘Goudhaantje/Pekmeid’ op
het programma. Dit is een magische

kindervoorstelling, gebaseerd op het
sprookje ‘Frau Holle’, dat is gemaakt
en wordt gespeeld door Camie Bonger
en Francesca Wagenaar. Zij vertellen
een verhaal over dromen, verlangens
en alleen zijn in het donker.

TONEEL- EN DANSAVOND
Vrijdagavond voeren de leden van het
Varssels Volkstoneel weer een machtig
mooi stuk op voor volk uit Varssel én
(verre) omstreken. Het gekozen blij-
spel (in drie bedrijven) heet ‘Zet het
maar op de rekening’. Het stuk speelt
zich af op een camping, waar Ben, de
eigenaar van een doe-het-zelf-zaak,
permanent verblijft met zijn vrouw
Ans. Zijn zaken zet hij daar gewoon
voort. Alles kan zwart betaald worden
en hij vraagt niet te weinig. Naast de
tent van Ben staat het tentje van Jean-
Paul, een belastinginspecteur. Toeval?

Wie weet! Verder wordt de camping
bevolkt door de nodige vreemde snui-
ters en komt er een aantal bezoekers
die voor onrust zorgen. Kortom het be-
looft een mooie toneelavond te wor-
den met vele komische taferelen. De
aanvang van het toneel is om 19.15
uur en de entree bedraagt 5 euro (in-
clusief een kopje koffie, thee of
fris).Tijdens de pauze zijn er bij de ver-
loting wederom fantastische prijzen
te winnen; de hoofdprijs is een fiets.
Na afloop van de toneelvoorstelling is
er volop gelegenheid om te dansen op
muziek van het trio Zie Zoo.

VOLKSSPELEN
Op zaterdagmiddag worden traditie-
getrouw de volksspelen gehouden, die
om 13.30 uur worden geopend door
burgemeester Henk Aalderink van de
gemeente Bronckhorst. Het eerste
schot op de houten vogel wordt gelost
door Gerrit Norde, schutterskoning
van 2007. Naast het vogelschieten kan
worden deelgenomen aan vogelknup-
pelen, schijfschieten, ringrijden, kege-

len, doeltrappen, bolero en gavelgooi-
en. Tevens wordt er een groot spekta-
kelspel gehouden. Wat dat is wordt
nog even geheim gehouden. Voor de
kinderen is er een luchtkussen aanwe-
zig en staan er skelters en fietsen
klaar. Ook op zaterdag kunnen er
weer gratis rondjes worden gedraaid
in de draaimolen.

FEESTAVOND
Het nieuwe koningspaar wordt op za-
terdag gehuldigd tijdens de feest-
avond met muziek van de formatie Q
5. Deze band zorgde vorig jaar in Vars-
sel ook al voor een fantastisch optre-
den voor een laaiend enthousiaste me-
nigte, maar toen nog onder de name
Lime. Iedereen die van een oergezellig
feest houdt is welkom. De entree be-
draagt 8 euro.
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Vrijdag 10 en zaterdag 11 oktober

Feest in Varssel kan beginnen

De maand oktober staat weer voor de deur. Voor de buurtschap Varssel be-
tekent dat het jaarlijkse school- en volksfeest weer bijna losbarst. De festi-
viteiten vinden plaats op vrijdag 10 oktober en zaterdag 11 oktober in en
rondom de verwarmde feesttent bij de Varsselse molen.

Leden van het Varssels Volkstoneel zijn volop aan het oefenen.

De leden van de Stichting De Bronk-
horster Molen zijn hiervoor schrifte-
lijk uitgenodigd. De agenda en het fi-
nancieel verslag liggen een half uur
voor aanvang van de vergadering voor
de aanwezigen ter inzage. De notulen
van de jaarvergadering zullen worden
doorgenomen. Na het officiële deel
van de vergadering zal een bezoek

worden gebracht aan de Agneta hout-
zaag- en korenmolen in Ruurlo. Voor
bezoekers is de molen ’s morgens ge-
woon open. In verband met de dona-
teurvergadering zal de Bronkhorster
Molen die middag vanaf 13.00 uur ge-
sloten zijn. Meer informatie over de
molen is te vinden op 
www.bronkhorstermolen.nl.

4 oktober 2008 Bronkhorster Molen Jaarvergadering

Molen ’s middags gesloten

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.

De Bronkhorster Molen is zaterdag 4 oktober 2008 vanwege de jaarvergadering vanaf 13.00
uur gesloten.

MULDERSHOF 10 STEENDEREN
Op een mooie locatie in het centrum van het dorp
ligt deze vrijstaande woning op een kavel van 398
m2. De woning heeft een slaapkamer beneden
met aangrenzend badkamer. Verdere indeling:
entree met gang, toilet en toegang tot kelder en
meterkast, trap naar verdieping, ruime woonka-
mer met aangebouwde serre en vernieuwde,
maar eenvoudige keuken met o.a. vaatwasser.
Verdieping: Overloop met wastafel, C.V. (2006) en
3 (slaap)kamers, waarvan 1 babykamer of stu-
deerkamer. Via zolderluik toegang tot vliering.
Achter de woning is een ruime houten schuur die
tevens dienst doet als garage. De woning ligt gun-
stig qua bezonning en biedt veel privacy.
Bouwjaar 1959, aanbouw 1985 en laatste verbou-
wing 2000. Bouwkundig rapport is beschikbaar.
Aanvaarding: direct.

Vraagprijs: € 257.500,-- k.k.

Voor meer informatie zie www.dimo.nl en www.achterkampvastgoed.nl

Steenderen
Tel. 0575 - 45 17 47 of
Mobiel 06 - 53 938 973

PRINS BERNHARDLAAN 24 STEENDEREN
Op een prachtige locatie een gemoderniseerde
helft van dubbel woonhuis met grote diepe tuin,
garage en ruime oprit. Kavelgroote 455 m2.
Inhoud 450m3. Bouwjaar 1973. Ligging: Voorzijde
vrij van woningen, achter de woning is een grote
goed onderhouden diepe tuin op het zuid-oosten.
Parkeergelegenheid op eigen terrein voor 3 auto’s.
Indeling: ruime entreé, met garderobe, toilet,
meterkast, woonkamer met houtkachel en parket-
vloer, moderne royale keuken (2006) aangebouw-
de bijkeuken met aansluiting wasmachine en was-
droger. Verdieping: gemoderniseerde badkamer, 4
slaapkamers en vaste trap naar 2e verdieping met
C.V. ruimte en 5e slaapkamer. Deze woning is
zeker een bezichtiging waard.
Aanvaarding: in overleg.

Vraagprijs € 278.000,-- k.k.

DE BERKEN 6 STEENDEREN
Een royaal gebouwde vrijstaande woning met kan-
toor, garage in spouw, 3 ruime slaapkamers, ber-
ging op een kavel van 481 m2 in de nieuwbouw-
wijk Het Paradijs in Steenderen. Bouwjaar: 2001.
De woning verkeert in prima staat van onderhoud
en is zeer geschikt voor iemand die kantoorruimte
aan huis zoekt of deze ruimte wil gebruiken als
slaapkamer met aangrenzend badkamer bene-
den. Inhoud circa 660 m3.
Indeling: entree, ruime hal met toegang tot badka-
mer/toilet, kantoor, woonkamer, open keuken
met inbouwapparatuur(afzuigschouw, koelkast,
keramische kookplaat, vaatwasser), bijkeuken.
Verdieping: 3 royale slaapkamers, badkamer, toi-
let, hobbyruimte of 4e slaapkamer. 2e verdieping:
grote zolder. De woning is optimaal geïsoleerd.
Begane grond nagenoeg geheel voorzien van
vloerverwarming. Buitenkozijnen, ramen en deu-
ren Meranti. Gevel houtwerk Western Red Cedar,
dorpels van hardsteen en kunststeen.
Parkeergelegenheid op eigen terrein voor mini-
maal 3 auto’s.
Aanvaarding in overleg.

Vraagprijs: € 479.000,00 k.k.

TOLDIJKSEWEG 35A STEENDEREN
Op een prachtige locatie in het buitengebied van
Steenderen ligt dit tot woonhuis verbouwde ach-
terhuis met in totaal 2960 m2 grond. Indeling:
entree, ruime hal met toilet, meterkast, opbergkast
en trap naar verdieping, ruime woonkamer met
schouw en houtkachel, woonkeuken met inb.app.
en kleine bijkeuken. Verdieping: overloop met 3
slaapkamers waarvan 1 kleinere kamer en ruime
badkamer. Bijgebouwen: schuur, welke dienst
doet als garage, carport, schuur met werkbank,
dierenverblijf en tuinkas. Het dak bestaat deels uit
pannen en deels uit riet. Rekening dient te worden
gehouden met wat bijkomende kosten i.v.m. her-
stel van het rieten dak aan de noord-oost zijde. De
woonkamer en woonkeuken hebben vloerverwar-
ming. Circa de helft van de kavel bestaat uit een
prachtige tuin, waarin de tuinliefhebber zich kan
uitleven en kan genieten van een prachtig uitzicht
over de landerijen. Aansluitend een moestuin en
een perceel weiland met vruchtbomen. Het die-
renverblijf geeft onderdak aan een pony en een
aantal geiten. Ligging: circa 350 meter van  de weg
van Toldijk naar Steenderen. Een bouwkundig rap-
port  is beschikbaar. Aanvaarding in overleg.

Vraagprijs: € 395.000,--

ZUTPHEN-EMMERIKSEWEG 61 TOLDIJK
Vrijstaande jaren 50 woning met nieuwe aanbouw,
berging, grote garage/schuur, diverse kassen, tuin-
huisje, sier- en moestuin op een grote kavel van
1105 m2. De woning is circa 10 jaar geleden uitge-
bouwd met een slaapkamer en badkamer op de
begane grond. De woning verkeert in goede staat
van onderhoud. Aan de voorzijde is vrij uitzicht
over de landerijen van Toldijk.  Opzij en achter de
woning een royale tuin met tuinkassen, zeer
geschikt voor kweken van plantjes en groenten.
Indeling: Entree, hal met originele tegelvloer, toi-
let, meterkast, toegang naar droge kelder, woon-
keuken met schouw (buiten gebruik), woonkamer,
slaapkamer met badkamer, aangebouwde ber-
ging, 2e doucheruimte met wastafel, wasmachine
-diepvries- en CV. Verdieping: overloop, vier slaap-
kamers waarvan 1 met wastafel. Via luik op de
overloop is de vliering bereikbaar. Inhoud van de
woning circa 460 m3 (zonder garage). De garage /
schuur heeft een oppervlak van circa 65 m2.
Beneden dubbel glas, de slaapkamers boven enkel
glas. Bouwkundig keuringsrapport beschikbaar.
Aanvaarding direct.

Vraagprijs: € 345.000,-- k.k.

TE KOOP TE KOOPTE KOOP

OPEN HUIS OP 4 OKTOBER A.S.

TE KOOP TE KOOP
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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).

 

 

Hier onder de prijswinnaars van een
Iris cheque, ze hadden allemaal 1
vraag fout.
Anouk Hissink Warnsveld, Niels Regel-
ink Leuvenheim, David Hooman Hen-
gelo Gld, Vera Nijenhuis Vorden, Job
Nijenhuis Vorden.

Uitslagen Smederij Oldenhave
Bij de open dag bij Smederij Olden-
have kreeg de jeugd bij binnen-
komst een lijst mee met vragen
over de verschillende ambachten.
Bij het verlaten van het pand kon
de lijst in een bus worden gedepo-
neerd.

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 ruzie vermijden voor de lieve
vrede. Wie zich hierin kan vinden, en
dit gedrag wil veranderen, kan deelne-
men 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. Voor-
af vindt er een kennismakingsgesprek
plaats met de begeleider.

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

Assertiviteitstraining 
inwoners Bronckhorst
Met ingang van 30 oktober 2008
organiseert Sensire algemeen
maatschappelijk werk een asser-
tiviteitstraining voor inwoners van
de gemeente Bronckhorst. Tijdens
deze training leert men beter voor
zichzelf op te komen.

Op maandag 29 september vertelt
commissielid van Kerk en Radio,
Adrienne Heere, over Franciscus van
Assisi. Mevr. Gerrie Bossenbroek gaat
op maandag 6 oktober in gesprek met
dhr. H. vaags uit Vorden over de Stich-
ting Veilingcommissie Vorden. 
De heer W. Scheerder uit Doetinchem
zal meewerken aan het programma
dat uitgezonden wordt op maandag

13 oktober. Het eiland St. Maarten
staat hierin centraal. 

Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via Radio Ideaal. Na de uitzending
kunnen er van 20.00 uur tot 20.30 uur
nieuwe muzikale verzoekjes aange-
vraagd worden voor de daarop volgen-
de week, via het tel. nummer van de
studio : 0314-624002 De kabelfrequen-
tie's van Radio Ideaal zijn dit jaar uit-
gebreid . Voor heel Oost-Gelderland is
het nu : FM 91.1 of 94.00. De etherfre-
quentie's blijven 105.1 t/m 107.7

Kerk en radio
In het interkerkelijke programma
"De Muzikale Ontmoeting bij Ra-
dio Ideaal zijn voor de komende
uitzendingen weer studiogasten
uitgenodigd.

Deelname is gratis. Golfclub 't Zelle is
een vereniging en gelegen op het ge-
lijknamige coulisselandgoed en biedt
volop ruimte en speelmogelijkheid op
een uitdagende baan. De totale opper-
vlakte van het complex bestrijkt onge-

veer 90 ha. Naast een 18 holes wed-
strijdbaan (par 73) en een 9 holes par 3
baan (par 54) beschikt het complex
over een deels overdekte driving ran-
ge, pitch- en puttgreens. Golfclub 't
Zelle is een actieve en gezellige vereni-
ging met aantrekkelijke lidmaat-
schapsvoorwaarden voor particulie-
ren en bedrijven.

Meer weten? Bezoek onze website
www.gczelle.nl of neem contact op
met het secretariaat 0575-467533. U
bent van harte welkom op 4 oktober.
Adres Golfclub 't Zelle, Vierblokken-
weg 1, 7255 MZ Hengelo (G).

Open dag Golfclub 't Zelle
Zaterdagmiddag 4 oktober organi-
seert golfclub 't Zelle een Open Dag
voor belangstellenden. Tijdens de
dag kunnen belangstellenden mee-
doen aan allerlei activiteiten als
een clinic, putten, chippen e.d.
Daarnaast worden verschillende
demonstraties gegeven en een
wandeling door de baan.

Door het grote aantal (oud)leden is het
voor Bekveld helaas niet mogelijk om
iedereen persoonlijk uit te nodigen
voor de receptie. De mensen die geen
uitnodigingskaart hebben ontvangen,
maar zich wel met de vereniging ver-
bonden voelen, zijn hierbij van harte
uitgenodigd. De receptie is op vrijdag
17 oktober in zaal Wolbrink te Henge-
lo. Vanaf 20.00 uur bent u welkom om
het jubileum samen met TTV Bekveld
te vieren.

TTV Bekveld sluit jubileum-
jaar af met receptie
Voor Touwtrekvereniging Bekveld
zit het jubileumjaar er bijna op.
Door het jubileumtoernooi, een
aantal nieuwe leden en een nieuwe
sponsor kan nu al gesproken wor-
den van een zeer geslaagd jaar. Het
jaar wordt afgesloten met een re-
ceptie ter ere van het 40-jarig be-
staan van TTV Bekveld.

Wilt u een vogel voor in de kooi
aanschaffen, ook dan is er voldoen-
de keus. 

Ook kan men terecht voor infor-
matie over verzorging en het hou-
den en kweken van verschillende
soorten kanaries, tropen en parkie-
ten. Iedereen kan zijn vogels gratis
te koop aanbieden. Geen kwartels
en pluimvee. 

De toegang tot de vogelbeurs is
gratis.

Vogelbeurs
Exokan
Vogelvereniging Exokan uit
Hengelo organiseert op zondag
12 oktober een vogelbeurs van
9.00 tot 11.30 uur in dorpshuis
De Horst, St..Janstraat 6 in Keij-
enborg.

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl • Internet: www.weevers.nl

RECLAMEFOLDERS
FLYERS

SPAARKAARTEN

Promotiemateriaal
wij verzorgen dat graag

Appels en
Peren

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643

Appels & Peren
nieuwe oogst uit eigen boomgaard!

ELSTAR, COX’S,
GOUDREINET

CONFERENCE,
GIESER WILDEMAN

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

Vers & lekker! 

Maandag en woensdag gesloten.

(06) 23 67 69 13 

U kunt zich weer opgeven voor de 

BASISCURSUS
MOTORKETTINGZAAG

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

www.bulten-techniek.nl

Veevoederhandel

H. Vlogman

Zutphenseweg 125

7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

uw sport- of

hobbykonijnen

kerngezond houden?

Voer uw konijnen ook het

geheim van vele topfokkers;

de smakelijke

konijnenmuesli van Garvo

Alfamix Konijn

tevens Alfamixen voor schapen,
geiten en varkens verkrijgbaar.profess ionele  voeding voor  d ieren

In het vertrek waar Joost en Agnes ontbijten, staat ineens

een tengere, lange knul. Het is Willem ten Elschate, 

zoon van de Kerckmeister. Hij kijkt het gezelschap met

pretogen aan.

-- Goedemorgen, Joost, goedemorgen mevrouw Van

Heeckeren. Ik wilde vragen of ik uw zoon eventjes mag lenen.

Joost kijkt Willem vragend aan.

-- Ik hoorde van mijn vader dat het stikt van de konijnen 

op de Kattenbelt. Ik ga jagen. En jij mag mee!

Joost, die nog mijmert over het vertrek van zijn vader

diezelfde ochtend, reageert niet direct.

-- Jonker Joost, zit je te slapen? Willem geeft hem een por in

zijn zij. Moeder Agnes kijkt Willem nu toch verstoord aan.

-- Willem ten Elschate, ik zal eens met je vader bespreken

hoe jij met mensen omgaat. Je komt hier mídden in een

serieus gesprek binnenstormen!

Willem schat onmiddellijk in dat hij te ver is gegaan. 

-- Verschoning, mevrouw, ik liet mij wat gaan. 

Mag ik U verzoeken of de Jonker met mij mee gaat? 

Willem maakt een sierlijke buiging. Agnes weet niet 

helemaal of Willem het nu meent, maar ze geeft zich voor

zijn charme gewonnen.

-- Gaan jullie dan maar! Het zal je goed doen, Joost.

-- Op naar de Kattenbelt!, roept Willem.

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt

4

Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Waterlaoge: 
Overstekende laag garven van een graanmijt, die in 
wateren voorkomt

B. Vrettebuul: 
Vreetzak. "Hee kan etten as ne dosker, 't is ne vrettebuul."

C. Etteworm: 
Vreetzak. "Tone is ne etteworm, hee lust wal dree spekpan-
nekoken."

In maart 2008 is het Servicehuis in
Vorden geopend. Het Servicehuis is
een initiatief van de Sensire thuiszorg-
winkels en is uniek in Nederland. In
het Servicehuis krijgt u informatie
over allerlei hulpmiddelen die in een
herkenbare woonomgeving zijn opge-
steld en uitgeprobeerd kunnen wor-
den. In het huis zijn vaste aanpassin-
gen aangebracht, zoals een traplift en
toiletsteun, zodat u kunt zien en erva-
ren of de aanpassingen voor u ge-
schikt zijn. Verder kunt u in alle rust
in de woonkamer, keuken en slaapka-
mers rondkijken en de daar aanwezi-
ge artikelen uitproberen. Dat geldt
niet alleen voor grote hulpmiddelen,
zoals een seniorenbed, hoog/laagbed

of relaxfauteuil, maar ook voor een
rollator, aangepast bestek of (blik)ope-
ner. Verder zijn er hulpmiddelen voor
mensen met een auditieve of visuele
beperking.

Mantelzorger ben je wanneer je zorgt
voor iemand uit je directe omgeving.
Het kan gaan om zorg voor een de-
menterende ouder, een kind met een
beperking, of een partner met een
chronische ziekte of een psychische
aandoening. Deze keer kunnen de
mantelzorgers ook degene(n) waar-
voor ze zorgen meenemen. Opgave is
wel gewenst.  U kunt op eigen gelegen-
heid naar het Servicehuis, Dorpsstraat
7 in Vorden komen, dan wordt u daar
om 14.00 uur verwacht. U kunt ook
kiezen voor gezamenlijk vertrek vanaf
de Mantelzorgsalon in Partycentrum
Langeler, Spalstraat 3 in Hengelo G.
Daar wordt u om 13.30 uur verwacht.

Voor meer informatie of opgave bel de
VIT Oost-Gelderland 0573- 438400 of
kijk op www.vitoostgelderland.nl.

Uitstapje mantelzorgers
naar Servicehuis in Vorden
Op dinsdag 14 oktober kunnen
mantelzorgers uit de gemeente
Bronckhorst deelnemen aan een
uitstapje naar het Servicehuis van
Sensire in Vorden. Dit uitstapje
maakt deel uit van het programma
van de Mantelzorgsalon Bronck-
horst.

Na de pauze werden de cursisten een
voor een naar voren geroepen om het
certificaat te komen ondertekenen,
waarna een afvaardiging vanuit de pa-
rochie (of parochieverband) als eerste
in de gelegenheid werd gesteld de cur-
sist te feliciteren en waarbij de groeps-
begeleidster een persoonlijk woord
toevoegde. Marian Essing en Monique
Kuipers uit de Hengelose Willibrord-
parochie hebben de opleiding gevolgd
en succesvol afgesloten. Twee jaar
lang zijn zij avonden en dagen bezig
geweest om zich te bekwamen en
dichter te komen bij de bron die hen
inspireert en van hieruit weer mede-
parochianen te helpen en te inspire-
ren. En dat allemaal naast hun dage-
lijkse werkzaamheden, verplichtingen
en vrijwilligerswerk. Marian is secreta-
resse van het parochiebestuur en ac-
tief in diverse werkgroepen. Monique
coördineert samen met Gemma Besse-
ling de vormselwerkgroep en zal zich

gaan toeleggen op activiteiten met
jongeren. Namens het parochiever-
band en de parochie werden zij door
pastor Matti, Theo Keurentjes, Gerry
Spekkink en Gemma Besseling gefeli-
citeerd en in de bloemen gezet. 

Daarna was het woord aan de cursis-
ten zelf. Zij gaven op creatieve wijze ui-
ting aan datgene wat ze de afgelopen
twee jaar aan kennis en ervaring op de
pastorale school hebben opgedaan.
Voelbaar was ook de saamhorigheid
die in de groep is gegroeid. Ondanks
de door het Bisdom aangekondigde
opheffing van de dekenaten, ziet de
Pastorale School Gelderland-Oost kans
om door te gaan. Dit jaar wordt ge-
vierd dat de Pastorale School al twin-
tig jaar vrijwilligers opleidt van katho-
lieke parochies in de wijde omgeving.
Het belangrijkste streven is om cursis-
ten vanuit een gelovige grondhouding
persoonlijk te laten groeien, zodat zij
daar voordeel van hebben in hun werk
voor de parochie. De opleiding is na-
drukkelijk gericht op vrijwilligers, be-
staat uit een aantal praktisch gerichte
basis- en keuzemodulen (zoals bijbelse
vorming, communicatieve vaardighe-
den, liturgie, opbouw van de parochie-
gemeenschap) en staat open voor alle
gelnteresseerden. 

Marian en Monique, proficiat met dit
resultaat! En de Hengelose parochie is
trots en blij met jullie, want de betrok-
kenheid van vrijwilligers is voor de ge-
loofsgemeenschap van onschatbare
waarde.

Uitreiking getuigschriften
pastorale school
Op maandag 15 september was in
Gaanderen de uitreiking van de ge-
tuigschriften pastorale school
Oost Gelderland. In een goed gevul-
de zaal waren cursisten met hun
naasten, docenten, afgevaardigden
van pastoresteams en parochiebe-
sturen bijeen om de twee jaar du-
rende opleiding af te sluiten. De-
ken Hendriksen sprak een woord
van welkom, gevolgd door een le-
zing van Dorien Leijzer-Köster met
tot slot de oproep om het licht, dat
in ieder van ons aanwezig is, vooral
te laten stralen.

De bovenverdieping heeft een opper-
vlakte van zo’n 200 vierkante meter.
Naast de twee kantoren en een perso-
neelsruimte is er een grote Sanitiem
showroom met de nieuwste trends. Al-
les is overzichtelijk opgesteld. Daar-
mee krijgt de klant een goed beeld van
de vele mogelijkheden die het bedrijf
te bieden heeft. Er is een ruime keus
in onder meer badkamers, natuurste-
nen vloertegels voor hal, keuken en
woonkamer, maar ook voor welness
zoals sauna’s en infrarood cabines.
Verder is er een grote uitbreiding van
badkamermeubelen en een variëteit
aan accessoires. Harald en Carol Go-
tink nodigen u van harte uit om eens

langs te komen. U krijgt deskundig ad-
vies van echte vakmensen. Laat u in-
formeren over de mogelijkheden om
uw droomkamer of toilet te realise-
ren. 
De Sanitiem showroom op de boven-
verdieping is een mooie aanvulling op
de bestaande showroom die zich be-
vindt op de begane grond. Als totaalin-
stallateur heeft de klant bij Gotink
veel mogelijkheden. Onder het motto
zelf doen, samen doen en laten doen
kunt u bij het Hengelose bedrijf alle
kanten op. Wilt u uw sanitairinstalla-
tie zelf verzorgen, dan kan dat. Wilt u
het samen met Gotink Installatie (ad-
vies) doen, dan kan dat. Wilt u dat het

bedrijf alles voor u verzorgt? Ook dat
kan. Bij Gotink Installatie, met een ei-
gen sanitaire showroom, zijn de moge-
lijkheden onbeperkt. Het is niet alleen
hét adres voor uw badkamer. Gotink
Installatie is ook uw partner als het
gaat om verwarming, airconditio-
ning, elektra of loodgieterswerk. En
bent u zelf een handige klusser, bij Go-
tink Installatie kiest u zelf: Zelf doen,
samen doen, laten doen! Als totaalin-
stallateur is het bedrijf actief in de ge-
hele Achterhoek. Vanwege toename
van de werkzaamheden is het bedrijf
per direct op zoek naar elektromon-
teurs, loodgieters en cv-monteurs. 

Gotink Totaalinstallateur is gevestigd
aan de Molenenk 6 in Hengelo Gld.
Tel: 0575-465258. Fax: 0575-460181.
Openingstijden: Ma. 13.00 -17.30 uur.
Di. t/m vrij. 8.00- 17.30 uur. Za. 8.00-
16.00 uur.

Open dag trekt veel bezoekers

Uitbreiding Sanitiem showroom
bij Gotink Installatie

Na zo’n twee maanden klussen is de bovenverdieping van Gotink Totaal-
installateur in Hengelo klaar en geheel ingericht. De Sanitiem showroom
ziet er prachtig uit. Afgelopen zaterdag was er een open dag met een hap-
je en een drankje. Iedere bezoeker maakte kans om met een verloting di-
verse prijzen te winnen, waaronder een verwendag bij een saunacentrum.
De open dag werd goed bezocht.

Er is een grote keus in de Sanitiem showroom.

Hengelo Gld., heeft zijn bestaan en
ontwikkeling te danken aan de diver-
se markten, die er door de eeuwen
heen gehouden zijn. Een uitgebreide
fotoverzameling van W.Luimes kunt u
allemaal zien op 18 oktober aanstaan-
de in Hotel Leemreis. Zeer de moeite
waard zijn de foto’s en krantenknip-
sels uit vervlogen jaren. De toegang is
gratis. We beginnen de dag vanzelf-
sprekend met een traditionele Paar-
denmarkt, aanvang 08.00 uur. U kunt
dan genieten van het bekende handje-
klap, de manier van loven en bieden

door de handelaren. Maar ook u als
particulier kunt hier terecht met de
paarden of pony’s, die u graag wilt ver-
kopen. De aanvoerpremie is 10 euro
per paard en 7,50 euro per pony. Ver-
der zullen er vanaf 10.00 uur diverse
activiteiten zijn: folkloristische op-
tocht met paardenwagens, boeren-
dansers met Achterhoekse dansen,
uitdelen rozijnenbrood aan het pu-
bliek, kinderspelen in authentieke
kledij, ringsteken per dresseerkar,
paardentram voor gratis rondrit door
Hengelo, ponyrijden (ponyclub Henge-

lo) voor kinderen, ook gratis en de mu-
zikale omlijsting door het dweilorkest
van Crescendo. 

Daarnaast is er nog de kramenmarkt
voor streekeigen producten, stands
van verenigingen, paardgerelateerde
producten, vis, wafels en dergelijke.
Voor de kinderen is er een speciale
Halloween stand, waar ze pompoenen
kunnen snijden,ingericht door zorg-
boerderij De Stek uit Zelhem. 
Kortom, bezoek Hengelo Gld., het cen-
trum van de gemeente Bronckhorst,
waar u alles geboden wordt voor een
gezellig dagje uit met de kinderen op
zaterdag 18 oktober. De Marktvereni-
ging verwacht u en rekent op mooi
weer en veel publiek.

350 jaar Markten

Paardenfeest in Hengelo
Op zaterdag 18 oktober zal Paardendorp Hengelo weer geheel in het teken
staan van het paard, dit vanwege de feestelijke herdenking van 350 jaar
Markten in Hengelo. De eerste gehouden markt was op 28 september 1658
op de St. Michielsavond; de Michielsmarkt.

Lees het ook op www.contact.nl


