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Een groot aantal leerlingen van school
’t Beekland had zich woensdagmid-
dag in een grote kring op het grasveld
voor het stationsplein genesteld om
het geheel gade te slaan. Zo zagen zij
ook dat er een ‘raket’, zeer ingenieus
gemaakt, werd afgeschoten.De afgelo-
pen dagen konden de leerlingen al
hun fantasieën de vrije loop laten en
zich onder meer bezig houden met,
hoe D. zich zou kleden. In het gebouw
een vertrek met hele aparte doch zeer
fraaie kleding. Een vertrek verder de
keuken, het slaapvertrek, tafeltjes
stoelen zeg maar de leefruimte van D.
Hoe D. zich in zijn nieuwe wereld zou
gaan verplaatsen? De leerlingen had-
den daar in de vorm van een helikop-

ter, een treintje en een fiets, een pas-
send antwoord op. Met name de heli-
kopter die de kinderen hadden ge-
maakt, was een kunststuk op zich.
Tijdens de invulling van al deze fanta-
sieën werden de leerlingen in de ver-
schillende disciplines begeleid door
zes kunstenaars. D. Out of the Blue
komt uit de koker van het ‘Gebiedsge-
richt Cultuurbeleid Achterhoek’. Leer-
lingen van een aantal scholen, waar-
onder dus ’t Beeckland, kregen een ge-
bouw (in dit geval het voormalig stati-
onsgebouw) beschikbaar gesteld om
deze met kunst en cultuur in te rich-
ten. Directeur Sjaak Stans van school
’t Beeckland complimenteerde zijn ei-
gen leerlingen met dit project. ‘Jullie
hebben er iets geweldigs van ge-
maakt’, zo sprak hij, terwijl hij van
Goethem Beheer bedankte voor het
beschikbaar stellen van het gebouw.
‘Alles staat in het teken van blauw.
Blauw is een zeer belangrijke kleur,
denk aan het blauwe bloed dat door
de aderen van onze Koninklijke fami-

lie stroomt. Ook bij de TV is blauw een
zeer belangrijke kleur.
Maar waar het hier om gaat is, hoe jul-
lie naar de kleur blauw hebben geke-
ken’, aldus directeur Sjaak Stans die
vervolgens dank bracht aan Marja
Westervoorde- Niezink en Ron Basti-
aan Net voor hun inspanning om mee
te helpen dit project op te zetten.
Beeldhouwer Frank Letterie was zeer
vereerd dat hij deze expositie mocht
openen. 

Tot de schooljeugd zei hij: ‘Ik heb ge-
zien hoe jullie aan het werk zijn ge-
gaan, hoe D. in jullie ogen leeft, woont
en werkt. Leuk om te zien hoe jullie je
in deze figuur hebben ingeleefd’, al-

dus Frank Letterie. Onderwijl de expo-
sitie bezichtigd kon worden, gaven
leerlingen van school ’t Beeckland op
het stationsplein een aantal dansjes
ten beste. 

Na het harde werken van de afgelopen
dagen, konden de leerlingen even ge-
nieten van de openingshandeling en
de dansen. Een drankje erbij en vervol-
gens weer rustig kuierend richting de
school. Hoe mooi kan een schooldag
wel niet zijn! 
En nu maar afwachten hoe de jury
over het project denkt.

Hij bleek er wel te zijn geweest D.
Out of the Blue, vanuit het niets,
geheel in het blauw, zomaar bij het
voormalig stationsgebouw in Vor-
den waar hij zijn sporen had nage-
laten. De virtuele figuur kwam van-
uit een computerspelletje uit de
computer stappen om in de echte
wereld te gaan leven een wel zeer
blauwe wereld.

De raket wordt afgeschoten.

De scholieren vinden het prachtig.

Ron Bastiaan Net bij de helikopter van D.

D. Out of the Blue

Leerlingen 't Beeckland leven zich in, in de virtuele figuur D.

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

Vanaf donderdag 
Krat Bier voor € 6.00
Bij elke € 25.00 aan boodschappen. Dit geldt voor:
Grolsch, Heineken, Amstel. Brand en Dommelsch

Geslaagd voor het examen, dan 
verse Schnitten div. soorten nu: € 3.99
Kilo Shoarmavlees € 3.99
Vaderdag: Elke 2e fles huiswijn 1/2 prijs!

Deze week speciaal voor u! Alleen bij

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



Onderhoud cv-ketels, 24-uurs
storingsdienst. Weulen Kranenbarg,

telefoon 0314-621364. 
Vestiging in: Zelhem.

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

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

Dagmenu’s
11 t/m 17 juni 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 11 juni  
Lente-uiensoep/Varkensmedaillons met champignonsaus,
groente en aardappelkroketten.

Donderdag 12 juni 
1/2 Haantje met frieten, appelmoes, rauwkostsalade/
Griesmeelpudding met slagroom.

Vrijdag 13 juni
Minestronesoep/Weense vis met aardappelsalade en
groente. 

Zaterdag 14 juni (alleen afhalen)
Wokki wokki van reepjes biefstuk, wokgroente en
aardappelen/Parfait met slagroom.

Maandag 16 juni Gesloten.

Dinsdag 17 juni 
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/IJs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

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

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

Hervormde kerk Vorden
Zondag 15 juni 10.00 uur ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 15 juni 10.00 uur ds. D. Westerneng, ’s-Gravenpolder.
Zondag 15 juni 19.00 uur ds. D. Westerneng, ’s-Gravenpolder.

Hervormde Kerk Wichmond
Zondag 15 juni 10.00 uur Hr. H.G. Dijkman, Vorden.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 15 juni 10.00 uur Woord/Communieviering m.m.v.
Vokate.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 14 juni 17.00 uur Eucharistieviering, Hogenelst.
Zondag 15 juni 10.00 uur Woord/Communieviering, kinder-
nevendienst.

Tandarts
14/15 juni P.J.Waart, Barchem, tel. (0573) 44 17 44.
Spreekuur van 11.30 tot 12.00 uur, alleen spoedgevallen.

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

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
‘rijdende huisarts’ bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnum-
mer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee
als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De
huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van zieken-
huis 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 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor 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, diabeti-
sche en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vor-
den. Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.

Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

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

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 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 steun-
punt 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.

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE 
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en
acute klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur,
zondags telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en
mobiel (06) 13 80 17 29.

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

Judolessen 
van judoschool 

Leo Buitink
3 gratis proeflessen!
Leeftijd vanaf 4 jaar.

Elke dinsdag 
vanaf 15.45 uur.

Sporthal ‘t Jebbink
Vorden.

Info: 
www.judoschool-leobuitink.nl

�Th. 4-pers app Franse Al-
pen vanaf € 200 pw info@ol-
gakon.nl/06-22153599.

�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

�TE HUUR in KEYENBORG
Zeer ruime (500m3) jaren 30-
stijl helft van dubbel, bj 2000.
Parkeergel. op eigen terrein.
Nabij park in rustige straat.
Maandhuur: € 965,- 06-
54714174

�Nordic Walking cursussen
en loopgroepen. Bel (0575)
46 36 03 of www.vitalnowa.nl

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

�Fitter, gezonder leven en
gezond/verantwoord afslan-
ken. Gratis lichaamsmeting.
Jerna Bruggink 0575 - 46 32
05.

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

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

Hup, Hup Holland Hup...

Vlaai v/d week

Voetbalvlaai
met sinaasappelbavaroise

6-8 pers € 6,25

Dinsdag = Brooddag

3 bruin bus € 4,65

Voetbal-aanbiedingen

Voetbalbroodjes
10 stuks € 2,95

Oranjesoezen
5 stuks € 2,95

�Te koop: Aardbeien, biolo-
gisch geteeld. Goede smaak
en billijk, Lindeseweg 3, Vor-
den.

�Workshop praktisch noten
lezen voor beginners op za-
terdag 19 juli in Almen. Kijk
voor meer informatie op
www.esthervanderheijden.nl

Tijdens de overgang kan er meer veranderen dan je denkt.
Bij 1 op de 2 vrouwen is het cholesterolgehalte verhoogd.
Dit is slecht voor de gezondheid van hart en bloedvaten.
Check je cholesterolgehalte dus regelmatig en laat je
deskundig informeren. Kijk op www.careforwomen.nl
of bel met Carmen Smeerdijk, 0575-843046.

�Te koop: mooie lichtkleurig
keukenblok - 240 cm breed
met bovenkastjes z.g.a.n.
Tel.: 06 - 51 52 08 23.

�Wie heeft er tijdelijk opslag-
ruimte te huur in Vorden,
ong. 15 m3? Tel. 551658.

Eindexamen zang Maartje Epema.

Ik wil bij deze graag iedereen bedanken
die bij mijn eindexamen aanwezig is
geweest. Te gek dat jullie met zo velen
zijn gekomen!

Liefs Maartje.



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

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

JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

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

T  06 55916250
E info@marionpolman.nl
W 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 t

De vele blijken van belangstelling en medeleven na
het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Albert Luichies

hebben ons zeer getroffen.

De persoonlijke woorden, de kaarten en de bloe-
men hebben ons getroost en zijn een dankbare
herinnering.

Uit aller naam:
J. Luichies-Tekelenburg

Vorden, juni 2008

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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.

Keurslagerkoopje

4 Gemar. speklapjes
+ 4 BBQ-worstjes samen € 5.50

Special

Sweetheart
100 gram € 1.65

Vleeswarenkoopje

Bij 150 gram gebraden rosbief
GRATIS 100 gram huissalade

Maaltijdidee

Rundvlees salade
500 gram € 2.98

Tip van uw keurslager

Priklapjes
4 stuks € 5.50

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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“Heerlijk thuis van het huis”

Het Vleeswarenkoopje van deze week is een welkome combinatie. 
Bij aankoop van 150 gram gebraden rosbief krijgt u nu gratis 100 gram
huissalade. Huissalade zegt het al, maar ook de rosbief is van het huis.

Dat is nog eens thuis komen!
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Stuntaanbieding:
Heerlijk zoete Galia per stuk  99 cent
Bospeer nieuwe oogst grote bos 0,99
Clementines 15 voor 2,99
Witlof rauwkost met rozijntjes per 100 gram 0,69
Gesneden zoete ananas per 100 gram 0,69
Rauwkost iedere dag vers uit eigen snijkeuken!!!

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de 
geweldige belangstelling in de afgelopen week!
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 14 juni. Burg. Galleestraat 3, Vorden.

tel. 0575 - 550850

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

Alleen op afspraak.

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter

Tesse

Tesse is geboren op 2 juni 2008, 
weegt 3100 gram en is 50 cm lang. 

Sandor Verkijk en Alexandra Kappert 

De Eendracht 1 
7251 GA Vorden 
Tel.: 0575-555451 

Langs deze weg willen wij u bedanken voor het blijk
van medeleven die wij mochten ontvangen na het
overlijden van mijn man onze vader en opa

Johan Arfman

Betuigen wij u onze oprechte dank.

Fam. G. Arfman-Lindenschot

Vorden, juni 2008.

DANKBETUIGING

De pijn, het gemis en de lege plek zal altijd blijven
na het overlijden van onze dochter, zus, schoonzus
en tante 

Tiny

maar het medeleven, de kaarten en persoonlijke
gesprekken hebben ons goed gedaan.
Wij bedanken u hier heel hartelijk voor.

Namens de familie
Gon en Tienus Maalderink

De Bongerd 20
7251 CD Vorden

Het is moeilijk te aanvaarden
dat je weg bent van deze aarde
Altijd stond je voor ons klaar
voor ons en voor een ander
Weinig nemen veel geven
altijd hartelijk en warm
Geslaagd ben je in jouw leven
je hebt ons een goed voorbeeld gegeven

Met ons verstand wisten we al een tijd dat het mo-
ment zou komen, maar ons hart wilde er niet aan.
Moegestreden en verlangend naar het eind is van
ons heengegaan mijn lieve man, onze fijne vader en
geweldige opa

Ben Rouwenhorst
Bernhard

* Warnsveld, † Vorden, 
10 augustus 1938 8 juni 2008

Erna Rouwenhorst-Janssen
Bob en Angela Rouwenhorst

Ben
Hugo
Suze

Karin en Arjan Broekman
Gitte
Chris

Het Wiemelink 27
7251 CW Vorden

Er is woensdag 11 juni van 19.30 tot 20.00 uur
gelegenheid om afscheid van Ben te nemen en het
condoleanceregister te tekenen in het uitvaartcen-
trum van Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring
plaatsvinden.

Verdrietig, maar dankbaar voor de fijne herinnerin-
gen, moeten wij afscheid nemen van onze dierbare
schoonzoon, zwager en oom

Ben Rouwenhorst
(echtgenoot van E. Rouwenhorst-Janssen)

J. Lebbink-Janssen

Gerrit en Anke van Zeeburg-Janssen

Tom en Monique
Wessel, Ditte, Mara

Pim en Delia
Brent, Noor

Frank en Anouk
Floris, Jelmer

Vorden, 8 juni 2008.



Voor Nederland presenteerde hij het
vergelijk model, dat wil zeggen dat ie-
der land van de zelfde stof een kos-
tuum moet  presenteren, wat uiteen-
lopende kostuums oplevert. Hans
Aartsen  liet een twee rij kostuum zien
waar de vakmensen en het publiek
zeer enthousiast over waren.

Voor de Nationale show met het the-
ma "Typisch Hollands " maakte hij een
schippers outfit  blauwe blazer, witte
pantalon gecompleteerd met rode col-
trui , schipperspet en schipperspijp,
dit geheel viel ook zeer in de smaak,
het topstuk van de show.

Tenslotte werd  nog een door hem ge-
maakt  kostuum geshowd, wat mee
heeft gedaan aan de manifestatie van
Top tot Teen, die eerder al plaats vond. 

Bij deze manifestatie lag het accent op
de samenwerking tussen schoen-
makers, hoedenmakers, tassenmakers
en kleermakers, om een totaalplaatje
neer te zetten van kostuum, schoe-
nen, hoed en tas. 

VOOR VERDERE INFORMATIE:
Hans Aartsen, tel. (0575) 55 14 27.

Hans Aartsen succesvol op internationaal congres
De Vordense maatkleermaker
Hans Aartsen, heeft tijdens het In-
ternationale Congres voor  Mees-
terkleermakers in Maastricht veel
succes geboekt.

Schippersoutfit Van Top tot Teen

POSTCODE LOTERIJ
MILJOENENJACHT
In het spectaculaire spelprogramma
Postcode Loterij Miljoenenjacht is elke
vraag een etappe in een onverbiddelij-
ke afvalrace. Vijfhonderd mensen in
het publiek zijn potentiële winnaars.
Na een paar spannende rondes blijft
er uiteindelijk één finalist over. Hij of
zij gaat het Gouden Koffer Spel spelen
met presentatrice Linda de Mol. De
hoofdprijs: 5 miljoen euro! 
De overige 25 spelers krijgen een kof-
fer met hierin een geldbedrag, varië-
rend van 5 miljoen euro tot 1 euro-
cent. Geen van de kandidaten kent het
bedrag in zijn of haar koffer. De fina-

list gaat in onderhandeling met de
bank, die op basis van de wetten van
kansberekening een bod doet op de
geldkoffer van de finalist. Slaat hij of
zij dit af, dan worden steeds meer kof-
fertjes geopend. Grote vraag blijft:
welk bedrag zit er in het koffertje van
de finalist?
Postcode Loterij Miljoenenjacht is te
zien op zondagavond bij RTL 4 om
21.30 uur.

DE GOEDE DOELEN WINNEN
ALTIJD
Vijftig procent van de inleg bij de Na-
tionale Postcode Loterij is bestemd
voor het goede doel. Dankzij 2,5 mil-
joen deelnemers aan de Nationale
Postcode Loterij is er in 2007 een be-
drag van ruim 225 miljoen euro ver-
deeld over 56 goede doelenorganisa-
ties. Deze organisaties zijn werkzaam
op het gebied van mens en natuur.
Dit zijn onder meer Cordaid Mensen
in Nood, Dierenbescherming, Land-
schapsbeheer Nederland, War Child,
Amnesty International en Stichting
Doen.

Postcode Loterij Miljoenenjacht

Inwoonster Vorden wint € 34.000
Tijdens het programma Postcode
Loterij Miljoenenjacht van zondag
1 juni jl. bij RTL 4 heeft mevrouw
Jansen uit Vorden € 34.000 gewon-
nen. Zij stond in de finaleronde
in een bloedstollende uitzending.
Uiteindelijk koos zij niet voor de
finaleplaats maar voor de uitstap-
prijs. Dat leverde haar € 34.000 op.

Bij de helft van alle vrouwen betekent
dit dat het cholesterolgehalte té hoog
wordt. En daarmee neemt de kans op
hart- en vaatziekten bij deze groep
vrouwen toe. Hart- en vaatziekten zijn
doodoorzaak nummer 1, maar ze wor-
den vooral beschouwd als een man-
nenkwaal. Het wordt bij vrouwen on-
voldoende herkend en behandeld, ter-
wijl er meer vrouwen sterven aan hart-
en vaatziekten dan mannen. De mees-

te mensen denken dat borstkanker de
belangrijkste doodsoorzaak is van
vrouwen, maar er sterven meer vrou-
wen aan hart- en vaatziekten dan aan
de vijf daarop volgende doodsoorza-
ken bij elkaar. 
Het is belangrijk dat iedere vrouw dit
weet, want helaas wordt er ook door
de zorgverleners nog te weinig aan-
dacht besteed aan het cholesterolge-
halte bij vrouwen vanaf 45 jaar.  Ieder-
een die in de overgangsleeftijd komt,
moet eigenlijk even checken hoe het
zit met het cholesterolgehalte. Zie ook
de advertentie met Karin Bloemen.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Care for Women Prak-
tijk van Carmen Smeerdijk te Vorden
tel. (0575) 84 30 46 of kijk op de web-
site www.careforwomen.nl

In de overgang…
In de praktijk van Carmen Smeer-
dijk komen dagelijks vrouwen met
overgangsverschijnselen. Opvlie-
gers, slapeloosheid, prikkelbaar-
heid; iedereen heeft er wel eens
van gehoord. Maar wat bijna nie-
mand weet, is dat in de overgang
ook het cholesterol omhoog gaat.

Op 28 juni a.s. is er weer een rijbewijs-
keuring voor 70 plussers in de Wehme

aan de Nieuwstad in Vorden. Voor in-
formatie kan men bellen met 55 20 03.

ANBO/PCOB

Rijbewijskeuring 70-plussers

Dan weten we ook of de kans bestaat
dat Oranje volgende week nog verder

gaat spelen tussen de bergen van Zwit-
serland en Oostenrijk. De bewoners

van de Stroet en bij Hannie van De
Herberg gaan ze daar in ieder geval
wel vanuit. Daar willen ze de versie-
ring graag nog veertien dagen laten
hangen.

In de ban van Oranje

Op het moment dat ‘Contact’ bij u in de bus glijdt, is de uitslag van de voet-
balwedstrijd tegen de Italianen bekend.

De Stroet

De Herberg



Op een vrij kleine oppervlakte zijn
veel restanten te vinden uit het oude,
kleinschalige landbouwgebeuren met
daaraan gekoppeld een kleinschalig
landschap. 

Zo is op de Velhorst heel duidelijk het
verschil tussen een enk en een kamp
aan te duiden, wat onze ervaren na-
tuurgids natuurlijk ook zal doen.
Daarnaast is er een fraai beekdal, een
evenzo fraaie afwatering naar datzelf-
de beekdal en niet te vergeten de uit-
gestrekte naaldhoutbossen die hier
mooier zijn dan van naaldbossen te
verwachten is.

Op de Velhorst broeden zo'n 100 soor-
ten vogels en dat is op een oppervlak-
te van 300 ha een hoog aantal, maar
dat is weer te danken aan de afwisse-
ling in landschappen en milieutypen.
Van de broedvogels kunnen o.a. ge-
noemd worden: kruisbek, appelvink,
kleine en grote bonte specht, groene
specht en zwarte specht, geelgors en
verschillende roofvogels als boomvalk,
buizerd, havik en sperwer. Ook uilen
behoren tot de broedvogels. In de beu-
kenlanen huizen 5 verschillende soor-
ten vleermuizen. Aan dit alles zal rui-
me aandacht geschonken worden.

Wie deze wandeling wil meemaken
dient op genoemde datum om 14.00
uur aanwezig te zijn bij de meest wes-
telijke parkeerplaats van het landgoed
langs de Lageweg. Voor eventuele na-
dere info kan men contact opnemen
met Job Teeuwen, tel. (0575) 43 11 98
(na 18.00 uur)

Wereld Natuur Fonds
Wederom is het landgoed de Vel-
horst onze gastheer voor de maan-
delijkse activiteit van het Wereld
Natuur Fonds. Zondagmiddag 15
juni a.s. wordt er gelopen door het
landschappelijk zeer fraaie gedeel-
te rond het landhuis.

Gonny van den Berge, assistent kleine
huisdieren bij de dierenartsenpraktijk
zegt: ‘De insteek van deze bezoeken
aan onze praktijk is om kinderen ken-
nis te laten maken met dieren. De jon-
gens en meisjes vinden het allemaal
hoogst interessant. Dat blijkt ook wel
uit de reacties die we van het onder-
wijzend personeel hebben gekregen,
want weer terug op school kwamen de
‘verhalen’ pas echt goed los. Ook ou-
ders hebben naar ons toe positief
gereageerd’, zo zegt Gonny die zelf
ook regelmatig een rondleiding voor
haar rekening neemt.

De kinderen gingen telkens in groep-
jes van twee of drie op bezoek. Afgelo-
pen dinsdag waren dat bijvoorbeeld
Rosanna Maes en Lian Brummelman.
Zij werden die middag rondgeleid en
bijgepraat door Cheryl Ten Hoopen
die momenteel stage loopt bij De
Graafschap Dierenartsen. Cheryl is in
een opperbeste stemming, want zij
heeft een dag eerder te horen gekre-
gen dat ze aan de AOC te Doetinchem
was geslaagd voor de opleiding parave-
terinair dierenartsen assistent. ‘Ik ben
geslaagd met het cijfer acht, dus super
tevreden’’, zo zegt ze lachend. Je mag

dan verwachten dat Cheryl , wanneer
ze besluit om verder te studeren, dat
in dezelfde ‘richting’ gaat doen. Tot
onze verbazing zegt ze: ‘Ik ga de ko-
mende jaren de HBO- opleiding ‘Toe-
risme’ volgen. Wat ik daarna ga doen,
weet ik nog niet’. Vandaag beleeft ze
in elk geval veel plezier aan het en-
thousiasme waarmee Rosanna en Lian
de rondleiding volgen.

Bij binnenkomst in de praktijk volg-
den de meisjes de hond Luca. Deze
hond kwam met zijn baasje naar de
praktijk om tegen hondsdolheid te
worden ingeënt. ‘Ik vond het toch wel
een beetje eng toen daar naalden bij te
pas kwamen’, zo zegt Rosanna die zelf
thuis een kat heeft. ‘Die geef ik alleen
wat eten, voor de rest wordt zij door
mijn moeder verzorgd. Eigenlijk kan
ik niet zo goed tegen katten want ik
heb astma. Ik heb vandaag dan ook
medicijnen bij me. Voor het geval het
nodig is kan ik ze innemen’, zo zegt
Rosanna. Lilian heeft thuis drie die-
ren: een hond (Dusty), een kat (Gismo)
en een hamster die luistert naar de
naam Kareltje. Lian en Rosanna heb-
ben in de praktijk ook nog de opname
van een andere hond bekeken. Die

hond was door bijen gestoken. Rosan-
na: ‘Ik vond de hond heel erg rustig hij
kreeg ook dwangvoeding’. Cheryl vult
aan: ‘Doordat deze hond niet eet en
drinkt krijgt hij met een spuit vloei-
baar voedsel toegediend’. Toch hadden
de meiden zeer met het dier te doen!

Trouwens uit alles bleek toch wel dat
de hond hun favoriete huisdier is.
Lilian wist het dan ook heel zeker:
‘Ik word later hondentrainer’. ‘En ik
wil geleidehonden voor blinde men-
sen gaan trainen’, zo zegt Rosanna.
De operatiekamer, de apotheek de
paardenopname, voor beiden even-
eens een leerzame bezienswaardig-
heid. Tussen de bedrijven door kregen
Rosanna en Lian nog een paar op-
drachten uit te voeren zoals bijvoor-
beeld het tekenen van een strip over
dieren. Die tekeningen gaan mee naar
school en zijn bestemd voor meester
Wim en juf Lotte. Ook moesten ze een
dierenkruiswoordpuzzel oplossen. Een
zogenaamde ‘dierendoordenker’. Een
puzzel met zeventien woorden, waar
de meiden ‘dier’ of ‘dieren’ voor- of
achter konden zetten. En of ze dat
konden!! Bij het afscheid nemen kregen
ze nog wat leesmateriaal mee naar
huis en zo kon deze leerzame middag
bij De Graafschap Dierenartsen voor
Rosanna en Lian niet meer stuk! Dins-
dag 10 juni is de laatste rondleiding
voor groep 6 van de openbare basis-
school.

'Honden zijn toch wel de leukste dieren' !

Scholieren op bezoek bij 
dierenartsenpraktijk

Het bezoek dat de leerlingen van groep 6 van de openbare basisschool de
afgelopen weken aan de praktijk van de Graafschap Dierenartsen in
Vorden hebben gebracht, is dusdanig goed bevallen dat dit evenement,
met wellicht een andere basisschool, in het volgende schooljaar zal wor-
den herhaald.

van links naar rechts: Rosanna, Lian en Cheryl

Beschermheer van het team is alge-
meen directeur van Okura, Marcel van
Aelst. Het jeugdteam zal deelnemen
aan internationale landenwedstrij-
den, die door de World Association of
Chefs Societies worden georganiseerd. 

HET TEAM BESTAAT UIT: 
Dennis Huwae, Restaurant Ciel Bleu
in Amsterdam, 
Martin Ruisaard, Restaurant Amarone
in Rotterdam, 
Roy Eijkelkamp, Restaurant Het Diek-
huus in Terwolde, 
Robert Hartelman, Cuisine Villa Cope-
ra in Tolkamer, 
Peter Remelzwaal, Crème de la Crème
in Zoeterwoude, 
Tjitze van der Dam, Restaurant De Juf-
feren Lunsingh in Westervelde en 

Geoffrey van Melick, Restaurant Het
Nonnetje in Harderwijk.

Roy is dolgelukkig met zijn plaatsing
in het Nederlands team, ik denk dat
we internationaal zeker om de prijzen
mee zullen gaan doen, want er zit veel
talent in deze formatie. Belangrijk is
dat we er als team staan en elkaar op
een positieve manier gaan coachen.
We gaan de komende periode gebrui-
ken om de nodige internationale
kookervaringen op te doen, om zo in
2009 hopelijk de wereldkampioen-
schappen te gaan winnen. 

Het team staat onder leiding van On-
no Kokmeijer, chef-kok van Ciel Bleu,
zelf ook verdienstelijk wedstrijddeel-
nemer en oud Nationaal Kampioen.
De begeleiding van het team is in han-
den van "Bondscoach" Wynand Vogel,
die ook internationaal jurylid is en
onlangs de kersverse wereldkampioen
Toine Smulders heeft ondersteund.

Geselecteerd voor het Nederlands jeugdkookteam

Roy Eijkelkamp

Op 27 mei is in Restaurant Ciel
Bleu van Okura Amsterdam het
Nationaal Jeugdteam van het Koks-
gilde gepresenteerd.

De kinderen dienen per avond 10
baantjes te zwemmen, maar indien
men dat wenst kunnen er ook 20 ba-
nen worden gezwommen. De volwas-
senen zwemmen sowieso 20 banen
(500 meter) per avond. De deelnemers
kunnen s’avonds vanaf 18.30 uur star-
ten, echter is men een ‘vroege vogel’
dan kan er ook s’morgens worden ge-
zwommen. De kosten bedragen € 3,50.
Men kan zich vanaf heden aan de
kassa van het zwembad opgeven. Het
badpersoneel dat deze zwemvierdaag-
se organiseert, heeft de gehele week

tal van nevenactiviteiten op het pro-
gramma staan. Maandagmiddag 16 ju-
ni geeft de kanovereniging Njord in
het diepe bad demonstraties. Voor
dinsdag staat er een evenwichtsproef
op het programma. Dan wordt er tus-
sen twee bomen een speciale band ge-
spannen waarover men naar de over-
kant moet lopen. Woensdag 18 juni
kan men vanaf 13.00 uur over de sjoel-
baan het water inglijden. Vanaf 16.00
uur tot 18.30 uur organiseert het duik-
centrum ‘Big Bubbels’ onderwater
zwemmen.Donderdagavond 19 juni
staat er spijkerbroekhangen op het
programma. Voor degene die dat het
langst vol houdt, ligt een portable dvd
speler klaar. Op de slotavond (vrijdag
20 juni) worden de herinnerings-
medailles uitgereikt en kan er tevens
tot ‘s avonds 21.30 uur gezwommen
worden.

Zwemvierdaagse zwembad
'In de Dennen'
In het zwembad ‘In de Dennen’
wordt vanaf maandag 16 juni tot
en met vrijdag 20 juni de zwemvier-
daagse gehouden. Dit zwemevene-
ment wordt bewust in vijf dagen af-
gewerkt. Is men namelijk een
avond verhinderd, geen probleem.

Aangezien Cedric Michaud vanwege
zijn Franse nationaliteit niet mee mag
doen, kwam de Nefit ploeg zaterdag
tijdens het Nederlands kampioen-
schap in Almère met slechts twee man
aan de start: Sjoerd Huisman en Arjan
Mombarg. ‘Op zich al een behoorlijke
opgave, aangezien de meeste ploegen
met vier rijders aan de start versche-
nen. Voor mij maar één opdracht: in
dienst rijden van Sjoed. Het parcours
in Almère is kort en snel dus eigenlijk
op het lijf geschreven van sprinters zo-

als bijvoorbeeld Sjoerd Huisman. Als
de situatie het zou toelaten mocht ik
ook voor eigen kansen rijden. Aanvan-
kelijk zat ik heel goed in de wedstrijd.

Op gegeven moment heb ik de ont-
snapte Arjan Smit teruggehaald en
vervolgens zelf er van door. Echter van
korte duur, het peloton pakte mij te-
rug. Ik reed toen een paar ronden in
het voorste gedeelte van het peloton
mee, toen ik plotseling achter mij
hoorde ‘Sjoerd Huisman is gevallen’.

Dus ik wachten en wachten en daar
zat Sjoerd, geheel verdwaasd op de
grond. Hij is nog even helemaal ‘van
de wereld’ geweest. Naast schaafwon-
den bleek hij een flinke hersenschud-
ding te hebben opgelopen. Je begrijpt
het, voor mij was de motivatie volko-
men weg en ben ik er mee gestopt.
Jammer het is niet anders’, zo sprak
Arjan Mombarg. Gary Hekman, die
onlangs in Vorden vierde werd en in
2006 de nationale titel pakte, werd
met een machtige eindsprint voor de
tweede keer in zijn nog korte carrière
kampioen van Nederland. Voor de
ploeg van Arjan Mombarg rest voorlo-
pig maar één ding: letterlijk en figuur-
lijk de wonden likken!

Tijdens Nederlands kampioenschap skeeleren

Zware valpartij ploeggenoot 
Sjoerd Huisman demotiveert Arjan Mombarg
Het zit Arjan Mombarg en zijn Nefit- ploeg dit seizoen niet mee. Geert- Jan
van der Wal, ploeggenoot van de Vordenaar en de man die vorig jaar met
een paar centimeter voorsprong op Arjan Mombarg kampioen van Neder-
land werd, is onlangs geopereerd en kan derhalve niet rijden.



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

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).

 

 

‘In feite willen wij deze Achtkastelen-
tocht nieuw leven inblazen. De tocht
wordt jaarlijks door circa 10.000 toe-
risten gefietst, echter de tochten on-
der leiding van een VVV gids zijn wat
in het slop geraakt en dat is heel erg
jammer. Dat willen wij in ere herstel-
len. De tocht op woensdag 18 juni be-
gint om 12.00 uur. Nadien is het ver-
trek vanaf 25 juni tot en met woens-
dag 27 augustus elke woensdagmid-
dag om 13.00 uur’, zo vertelt hij ver-
der. Fietsen onder deskundige leiding,
betekent kennis nemen van meer we-
tenswaardigheden. Onderweg wordt
bij ’t Wapen van Medler gepauzeerd
en biedt de VOV (Vordense Onderne-
mers Vereniging) de deelnemers kof-
fie met krentenwegge aan.
De vijf gidsen die de VVV rijk is, zijn
zeer deskundig en weten alles over de
kastelen en de natuurrijke omgeving.
Jopie Wullink ( VVV kantoor Vorden ) :
‘De tocht heeft een lengte van 35 kilo-
meter en is in de omgeving van de Wil-
denborch wat aangepast. Ter hoogte
van de Wildenborcherhof gaat de rou-
te via de Giezekampweg, de Mosselse-

weg en de Kapelweg richting kasteel
Wildenborch. Deze Giezekampweg
wordt binnenkort van een fietspad
voorzien. Dit in het kader van het pro-
ject ‘Kroelen in het zand’, om in de
Achterhoek zandwegen weer in ere te
herstellen’, zo vertelt ze. De fietstoch-
ten waren in de vijftiger en zestiger ja-
ren wel heel erg populair. Onder lei-
ding van de toenmalige burgemeester
A.E. van Arkel trokken in de maanden
juli en augustus elke woensdagmid-
dag honderden fietsers als een lang
lint achter hem aan. Van Arkel ver-
wierf er landelijk bekendheid mee en
zette hij in zijn rol als ‘fietsende bur-
gemeester’ tevens Vorden op de kaart.
Hij vertelde dan (en ook de gidsen an-
no 2008 weten alles over deze tocht)
dat de eerste fietstocht reeds in 1913
werd gehouden. W.F. van Mourik,
toenmalig apotheker in Vorden zette
de route destijds uit Een vooruitzien-
de blik, hoewel deze destijds bekende
Vordenaar, in zijn stoutste dromen
nooit vermoed zal hebben dat de Acht-
kastelentocht in 2013 het 100 jarig ‘be-
staan’ zal vieren. Voor de VVV Bronck-

horst wellicht aanleiding om ook een
vooruitziende blik te hanteren door er
in dat jaar een gigantische landelijke
happening van te maken!! Burgemees-
ter van Arkel in vroeger jaren en thans
de gidsen ‘van nu’weten alles over bij-
voorbeeld het oudste kasteel ( kasteel
Vorden) . Van dit kasteel is een acte be-
kend daterend uit 1315 waarin wordt
beschreven dat het kasteel van ‘Steven
van Vorden’, op gegeven moment over-
ging in handen van ‘Dirk van Vorden’.
Vorden zelf werd reeds in 1121 ge-
noemd. Het was absoluut geen toeval
dat hier kastelen en luxe landhuizen
werden gebouwd. De naam Vorden is
ontstaan als een doorwaadbare plaats
van ‘de voorde’. Juist op de splitsing
van de zogenaamde ‘hessenwegen’
werden deze kastelen gebouwd. Een
aantal van de kastelen in Vorden heeft
geen gracht meer. Vroeger was een
kasteel veelal een versterkt slot en dat
goed verdedigbaar was. Zo staat bij-
voorbeeld bij kasteel Hackfort nog
steeds een ‘Donjon’, een versterkte to-
ren die werd gebruikt om de vijand op
te wachten. Voorts kasteel De Wilden-
borch met zijn vroegere bekende be-
woner dichter A.C.W Staring, die zelfs
nog les heeft gegeven in het ‘School-
huus’ vlak bij het kasteel. Verder b.v.
de kastelen de Wiersse, kasteel Med-
ler, e.d. met hun eigen nostalgisch ver-
leden. Dat is volgens de VVV Bronck-
horst ook het grote voordeel om deze
fietstochten langs de kastelen onder
deskundige leiding te fietsen, de gid-
sen weten namelijk al dit soort we-
tenswaardigheden te vertellen!
In het ‘plaatje’ van de vaste wekelijkse
activiteiten past ook de activiteit Nor-
dic Walking onder begeleiding van een
gediplomeerd instructeur. Dit evene-
ment vindt vanaf 24 juni tot en met 26
augustus elke dinsdagmiddag plaats.
Het vertrek is om 13.00 uur vanaf het
VVV Agentschap (AH ) aan de Raad-
huisstraat 36 in Hengelo. Het is vol-
gens de VVV aan te bevelen om elke
dinsdag mee te doen, aangezien de in-
structeur telkens voor een afwisselen-
de route kiest! De ‘derde’ vaste weke-
lijkse activiteit is elke donderdag in
Zelhem. Daar wordt vanaf 19 juni tot
en met 28 augustus een tocht met een
huifkar georganiseerd. De start is bij de
VVV winkel aan het Stationsplein 10.
VVV directeur Rick Hulshof: ‘Wij ho-
pen met het organiseren van deze vas-
te activiteiten ook de camping- en ho-
teleigenaars een plezier te doen. Daar-
naast kunnen we de toerist die Bronck-
horst bezoekt een groot aantal arran-
gementen aanbieden. Onze kantoren
en VVV winkels kunnen daarover alle
gewenste informatie verstrekken.

VVV Bronckhorst timmert flink aan de weg

Naast tal van andere happenings 
een drietal vaste wekelijkse activiteiten

Eigen inwoners van Bronckhorst, toeristen e.d. worden woensdagmiddag
18 juni in de gelegenheid gesteld mee te doen aan de Achtkastelen fiets-
tocht langs de Vordense kastelen. Was het vroeger burgemeester A.E. van
Arkel die de fietsers door Vordens dreven loodste, op deze woensdag
treedt burgemeester Henk Aalderink in zijn voetsporen en fietst hij voor-
op. ‘En schroom niet om hem vragen te stellen, hij zal ze graag beantwoor-
den’, zo zegt VVV directeur Rick Hulshof.

Er is heel wat water door de IJssel ge-
stroomd voor alles rond was, maar nu
is het dan zover: de nieuwe Lions Club
Bronckhorst gaat van start met 22 le-
den. Sinds de fusie van Bronckhorst is
de gemeente groot genoeg voor een ei-
gen club. 

De Lions Clubs Wisch de Hamelandse
Marken, Zutphen en Isala Doetin-
chem hebben zich enthousiast inge-
zet om te helpen bij de oprichting, en
er is dankbaar gebruik gemaakt van
alle kennis, inzet en tijd van deze 'Li-
onsburen'. 

Het charterfeest op 6 september wordt
dan ook met veel mensen gevierd. Zo

komen de districtsgouverneur (DG),
de commissaris ledenuitbreiding
(CLU), de zonevoorzitter en vele Lions
en vrienden. 

De leden van Lions Club Bronckhorst
zijn vrouwen en mannen van verschil-
lende leeftijden uit verschillende be-
roepsgroepen. 

Daardoor hebben we samen voldoen-
de kennis in huis om activiteiten te
kunnen opzetten en uitvoeren. Elke Li-
ons Club is immers een serviceclub,
en dat betekent dat de leden zich in-
zetten voor projecten voor, met en in
de samenleving. 

Lions Club Bronckhorst oriënteert
zich vooral op Bronckhorst. We heb-
ben al wat interessante doelen voor
ogen en staan altijd open voor goede
ideeën. Daarnaast willen we bestaan-
de (inter)nationale projecten onder-
steunen.

Bronckhorst krijgt een 
eigen Lionsclub
Op zaterdag 6 september 2008
wordt de nieuwe Lions Club
Bronckhorst officieel gelnstal-
leerd. Deze feestelijke charternight
vindt plaats bij Hotel-restaurant
Bakker in Vorden.

Staatssecretaris voor Europese Zaken,
Frans Timmermans, geeft zijn visie
over Nederland in het Europa van nu
en in de toekomst. Ludolf van Hasselt,
directeur van de Nederlandse verte-
genwoordiging van de Europese Com-
missie in Den Haag, spreekt over com-
municatie met burgers. Verder zijn er
enkele leden van het Europees Parle-
ment en andere sprekers die het
woord voeren. Ook een aantal burgers,
jongeren, maatschappelijke organisa-
ties en bedrijven gaan in op wat Euro-
pa voor hen kan betekenen en wat ze
er van verwachten voor de toekomst.
Jeugd en onderwijs in de Europese
praktijk zal eveneens toegelicht wor-
den. Op het programma staat verder
onder meer een discussie met als the-

ma ‘Europa van nu en na 2009’. Leden
van het Europees Parlement Maria
Martens, Lily Jacobs, Sophie in ’t Veld
en Jules Maaten zijn aanwezig. Gede-
puteerde van de provincie Gelderland,
Co Verdaas vertelt over vijftig jaar Eu-
regio. Hakan Blomberg is burgemees-
ter van Nora en voorzitter Regio Berg-
slagen in Zweden. Hij vertelt op de
conferentie over de rol van de regio’s. 

Initiatiefnemer van de Europaconfe-
rentie is de gemeente Bronckhorst.
Burgemeester Henk Aalderink over
het doel van de conferentie: “De ge-
meenteraad heeft zich, via de werk-
groep Europa, uitgesproken dat we
meer willen met Europa. Hoe kunnen
we Europa beter en duidelijker onder

de mensen brengen. Wat betekent de
bestaande en nieuwe wetgeving van
Brussel voor de Achterhoekse gemeen-
ten en welke subsidiemogelijkheden
zijn er vanuit Brussel”. Volgens Aalde-
rink is het belangrijk om te kijken of
er projecten zijn die mede gefinan-
cierd kunnen worden met Europees
geld. 

Er zijn veel projectmogelijkheden. In-
richting van dorpspleinen en aanpas-
singen van de natuur zijn daar enkele
voorbeelden van. “Wij zullen dit tij-
dens de Europaconferentie ook laten
zien. We hebben een dvd gemaakt
waarop te zien is hoe dicht Europa in
ons dagelijkse leven en in de omge-
ving al aanwezig is. Maar”, zegt de
burgemeester van Bronckhorst, “de
conferentie is vooral bedoeld om aan
iedereen te laten zien wat voor uitda-
gingen Europa heeft voor de regio”. 

Aalderink is trots dat er drie projecten
gepresenteerd worden op de conferen-

tie. Jongeren van de scholen in Doetin-
chem en Dinxperlo hebben samen
een project gemaakt, een drietal bur-
gers zullen hun ervaringen met Euro-
pa toelichten en uit het bedrijfsleven
wordt toegelicht hoe Europa voor hen
dichterbij is gekomen. Die projecten
worden gepresenteerd en bediscussi-
eerd samen met een aantal voorzitters
van Europese politieke partijen. 

De Europaconferentie op 23 juni in
Vorden is geen doel op zich. De achter-
liggende gedachte is dat de conferen-
tie een aanzet moet zijn om te komen
tot iets structureels. “We willen ‘iets
aanbieden’ zodat het onderwerp ook
na de conferentie op de agenda blijft
staan”, zegt Aalderink. Daarbij denkt
hij ondermeer aan een soort Europa-
café waar vraag en aanbod bij elkaar
gebracht kan worden. “Mensen die
iets willen met Europa, zoals jonge-
ren, burgers of bedrijven, melden dit
en andere mensen die daar zitten hel-
pen daarbij”, verduidelijkt hij. 

Een andere mogelijkheid waar Aalde-
rink aan denkt is een website. “Een
soort forum of marktplaats waarop
verenigingen, jongeren of bedrijven
terecht kunnen wanneer ze wat wil-
len met Europa. Dat kan dichtbij zijn
maar ook ver weg. Zij kunnen zich
daar dan melden en anderen kunnen
daarop reageren. Dat zou een soort di-
gitaal platform moeten worden. Die si-
te kun je dan overal en in elk land op-
roepen. We proberen dit te realiseren
als we de middelen die daarvoor nodig
zijn, kunnen verwerven”, zegt Aalde-
rink.

De Europaconferentie (voor genodig-
den) begint om 13.00 uur en het einde
is ongeveer om 17.15 uur. Voor ieder
van de acht Achterhoekse gemeenten
kunnen zich tien burgers aanmelden
voor de conferentie. Wie het eerst
komt, het eerst maalt. Opgeven per
email bij: j.vangijssel@bronckhorst.nl
(contactpersoon Europaconferentie:
Jaap van Gijssel, tel. (0575) 75 04 41.

'Europa en de Achterhoek, kansen en uitdagingen!'

Europaconferentie op 23 juni in Vorden
Acht Achterhoekse gemeenten organiseren op 23 juni een Europaconfe-
rentie in Vorden. In hotel-restaurant Bakker aan de Dorpsstraat wordt in-
formatie gegeven over wat Europa kan betekenen voor de Achterhoek. Di-
verse sprekers zullen ingaan op de kansen en uitdagingen die Europa
biedt voor jongeren, burgers in het algemeen, bedrijfsleven en maat-
schappelijke organisaties.

www.samenloopvoorhoopbronckhorst.nl



Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

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

TENNISSEN? 
Vordens Tennispark!

VTP biedt u drie aantrekkelijke manieren om kennis te maken met tennis!

OPEN DAG

Zondag 15 juni van 16.00 tot 19.00 uur.
Plaats: Vordens Tennispark, Overweg 20. 

Er zijn leuke activiteiten voor jong en oud, waaronder:
• demonstratiewedstrijden jeugd
• ballenkanon
• prijsjestennis voor jeugd
Bent u hongerig geworden van het tennissen, dan kunt u een hapje eten
van de barbecue

ZOMERLIDMAATSCHAP 

Vanaf 15 juni tot 1 september 2008 kunt u voor € 28,- zomerlid worden!
Informatie: Gerda Ilbrink: (0575) 552666.

VOOR DE JEUGD: 4 PROEFLESSEN VOOR € 10,-

Start: maandag 23 juni
Van 15.30 tot 16.00 uur
Materiaal is beschikbaar
Aanmelden: Marieke van Loo, (0575) 551547

www.vordenstennispark.nl

ORANJEFEEST WILDENBORCH 

Op VRIJDAGAVOND 20 JUNI is de
BARBECUEAVOND in het koetshuis.

Aanvang 20.00 uur. Opgeven barbecue voor
zondag 15 juni, tel. 0573-441691.

Op ZATERDAG 21 JUNI:
13.15 uur Ballonoptocht vanaf Nijlandweg.
13.30 uur Opening, ballonnen oplaten,

daarna volks- en kinderspelen.

ORANJE-
TOMPOUCE

NU PER STUK

€ 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 geldig t/m dinsdag 17 juni.

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

VOETBALVLAAI

KLEIN 
€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

WITTE (DOEL)
PUNTJES

NU 6
HALEN 5BETALEN!!

KRENTEN OF

ROZIJNEN SNEETJES

NU 5e PLAK 

gratis

Maar…Een flexibele gastouder hoeft niet altijd beschikbaar te zijn: geen 7 dagen per week 
en ook geen 24 uur per dag. Een flexibele gastouder geeft haar eigen mogelijkheden op, 
bijvoorbeeld: minimaal 5 en maximaal 20 uur per week, wel of niet in het weekend,  wel of 
niet ’s nachts, of ze hanteert een vaste vrije dag. Een flexibele gastouder overlegt met de 
vraagouders over het rooster. Kortom….een flexibele gastouder heeft ook wel eens vrij!

Ook een flexibele gastouder heeft wel eens een dag vrij!

Het Gastouderbureau van De Blokkentoren zoekt 
gastouders die op onregelmatige tijden kinderen op 
willen vangen. Vaak voor ouders die in de verpleging 
of zorg werken, waarvan het werkrooster soms al drie 
maanden van te voren bekend is. De opvang varieert: 
soms een paar uur, soms een paar dagen per week. 

Lijkt het u wat om (flexibele) gastouder te worden? Kijk op www.blokkentoren.nl, bel op maandag, 
dinsdag of donderdag van 9.00 - 11.00 uur naar 0575-498145 of mail: gob@blokkentoren.nl.

Leestenseweg 10, 7207 EA Zutphen
T: (0575) 52 17 96, F: (0575) 52 88 78

www.bouwmarkt-heijink.nl

Monteren en plaatsen van:
• binnen en buiten zonwering
• sloten en veiligheidsbeslag
• badmeubels en douchecabines
• schuifwanden/kast systemen
• parket en laminaatvloeren

• het maken van kozijnen en ramen
• isolerende beglazing
• afhangen van binnen- en buitendeuren
• velux dakramen
• blokhutten/tuinhuisjes

Verder alle voorkomende timmerwerkzaamheden

ONDERHOUD EN BOUWSERVICE

beeld 040

Verkoopspecialist
 Brood / Kaas  
Werken bij Super de Boer betekent vooral 
werken voor en met mensen. Uiteindelijk draait 
het allemaal om de klant, die jij samen met je 
collega’s het ‘graag gedaan’ gevoel moeten 
geven. Hoe we dat doen? Door elke dag te zorgen 
voor prima service, verse producten en een 
hoge kwaliteit. Daarnaast betekent werken bij 
Super de Boer ook werken bij een succesvolle 
supermarktketen met veel opleidings- en 
carrièremogelijkheden.

In deze functie ben je de spil op de versafdeling
brood en kaas. Je zorgt ervoor dat de afdeling 
prima op orde is, dat de producten aantrekkelijk
 worden gepresen-teerd, de klanten goed worden 
geholpen en de afdeling een goede omzet behaald.
Dat doe je samen met een aantal collega’s op die 
afdeling. Voor deze baan zoeken we enthousiaste
mensen en interesse in ‘vers’. Standplaats Hengelo.

Meer informatie?
Kijk voor uitgebreide informatie over deze functie
op www.werkenbijsuperdeboer.nl of bel met Leon
Rinders, Zuivelweg 7, 7255 XA Hengelo gld., telefoon
0575-461793. Solliciteren kan via sdbrinders@xs4all.nl

Vind je 3.200
klanten per week op
 je afdeling leuk?

o 9953.indd    1 06-06-2008    15

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

www.contact.nl



Hoe bijzonder dit toernooi eigenlijk is
werd nog eens gelllustreerd door het
volgende feit: op vrijdagavond was er
een bezoek van een ooievaar, die op
één van de lichtmasten was neerge-
streken en vandaar een schitterend
uitzicht had op de op die avond ge-
speelde wedstrijden.
Toen de volgende dag de mededeling
kwam dat bij hoofdsponsor (Harbach)
een baby was geboren rees natuurlijk
de vraag of het een soms met het an-
der te maken zou hebben; je zou het
haast denken.
Deelneemster Nikki Schimmel (16) uit
Warnsveld, in het dagelijks leven stu-
dente maatschappelijk werk, vond het
een leuk toernooi zo aan het eind van
het schooljaar en ook nog eens verlost
van de druk van de tenniscompetitie.
Sport neemt een belangrijke plaats in
in het leven van Nikki, zeker ook als
dochter van een sportinstructeur en
korfbaltrainer. Nikki speelde op de
laatste dag de finalepartij tegen Anne
Aagten (15) uit Groenlo. Het werd een
erg spannende partij, een 'driesetter'
die uiteindelijk gewonnen werd door
scholiere Anne Aagten. Volgens Nik-
ki's moeder speelde haar dochter deze
middag duidelijk onder haar kunnen,
maar daarmee wilde ze niets afdingen
van de verdiende overwinning van An-
ne, die volgens haar vooral technisch
erg goed had gespeeld.
Anne zelf vond het toernooi erg leuk
en vooral de sfeer tijdens het toernooi
erg gemoedelijk. De vriendelijke op-
stelling van met name de organisatie-
commissie was daar volgens haar ze-
ker debet aan. 't Is maar weer gezegd;
de commissie kan dus terugkijken op
een zeer geslaagd evenement !
Ondertussen ontspint zich in een zin-
derende hitte de finalewedstrijd tus-
sen Justin Ridder uit Zutphen en Rick
Sniekers uit Eibergen. Ook daar een
'driesetter', uiteindelijk gewonnen
door Rick Sniekers.
Mede door het grote aantal ouders als
begeleiders van de deelnemers werd
het een toernooi met een bijzonder
hoog gezelligheidsgehalte. Het weer
deed daar nog een schepje bovenop en
dat betekende zowel volle terrassen als
volle tribunes, wat een zeer grote posi-
tieve invloed had op het gehaalde spel-
nivo. Alle winnaars van dit toernooi
werden aan het eind nog even op een
groepsfoto gezet.

De uitslagen van het Rabo-Harbach
Open Jeugdtoernooi op een rij:
MD t/m 17
1 Nane Engelhart+Steffi Engelhar T.C.
De Stoven
2 Stephanie Geerdink+Irene Olthaar
L.T.C. Gorssel/V.T.P. Vorden
3 Bo Pieplenbosch+Tamar van der
Vlugt T.C. De Stoven
4 Rasha de la Bije+Miriam Mulderij
V.T.P. Vorden

JD t/m 17 - JD t/m 17 A
1 Tom Bruinsma+Joeri ten Kate V.T.P.
Vorden
2 Fabian de Hart+Remon Korenblik
V.T.P. Vorden
3 Mathijs Boddaert+Vincent Ferrari
H.L.T.C. Het Elderink
4 Ivo van den Akker+Servaas Radema-
ker T.C. De Stoven/T.C. Welgelegen
JD t/m 17 - JD t/m 17 B
1 Paul Broekhuizen+Jarno Jansen
V.T.P. Vorden
2 Sander Tuqan+Remie Wabeke T.C.
De Stoven/V.T.P. Vorden
3 Bart de Gier+Bas Jolij H.L.T.C. Het El-
derink
4 Luuk Borgonjen+Twan Borgonjen
V.T.P. Vorden
JD t/m 17 - JD t/m 17 Finale
1 Paul Broekhuizen+Jarno Jansen
V.T.P. Vorden
2 Tom Bruinsma+Joeri ten Kate V.T.P.
Vorden
ME t/m 17
1 Anne Aagten Groenlose T.C.
2 Nikki Schimmel T.C. Welgelegen
3 Irene Olthaar V.T.P. Vorden
3 Miriam Mulderij V.T.P. Vorden
V-1Tamar van der Vlugt T.C. De Stoven
V-2 Bo Pieplenbosch T.C. De Stoven
JE t/m 17
1 Rick Sniekers Mallumse Molen
2 Justin Ridder L.T.C. Zutphen
3 Paul Broekhuizen V.T.P. Vorden
3 Remon Korenblik V.T.P. Vorden
V-1 Jarno Jansen V.T.P. Vorden
V-2 Servaas Rademaker T.C. Welgele-
gen
MD t/m 14
1 Zoë Bouwmeester+Sabien Gijsberts
T.C. De Stoven
2 Nicole Bossenbroek+Shirley Smith
L.T.C. Zutphen
3 Roos Grube+Eva Klein Brinke V.T.P.
Vorden
JD t/m 14
1 Justin Au-Yeung+Jesse Ketelaars
L.T.C. Zutphen
2 Pepijn Gijsberts+Niels Tuqan T.C. De
Stoven
3 Daniel Raap+Michael VetV.T.P. Vor-
den
4Bram Pijnappel+Koen Pijnappel V.T.P.
Vorden
ME t/m 14
1 Pallas Koers T.V. Doesburg 2002
2 Lotte Westervoorde Groenlose T.C.
3 Sabien Gijsberts T.C. De Stoven
3 Zoë Bouwmeester T.C. De Stoven
V-1 Julia Boddaert H.L.T.C. Het Elde-
rink
V-2 Juul Romkema Lochemse T.C.
JE t/m 14
1 Tom Kleinluchtenbeld Mallumse
Molen
2 Jorrit Ridder L.T.C. Zutphen
3 Tom Bruinsma V.T.P. Vorden
3 Wout Jansen T.C. Welgelegen
V-1Janwillem te Winkel Altec
V-2 Michael Vet V.T.P. Vorden
JD t/m 12
1 Rob Borninkhof+Bob Lazaroms T.C.

Welgelegen
2 David Arnold+Jelger Ruikes T.C. Wel-
gelegen
3 Bram Bulten+Max de Vries V.T.P. Vor-
den
ME t/m 12
1 Tessa Vergeer Groenlose T.C.
2 Merel Grube V.T.P. Vorden
3 Luca Visser T.C. De Stoven
3 Nienke Veldhuis L.T.C. Gorssel
V-1 Britt Wolfhagen T.C. De Stoven
V-2.Merel Tabor V.T.P. Vorden
JE t/m 12
1 Zino Hölscher T.C. De Stoven
2 Daan Romkema Lochemse T.C.
3 Floris Hoefsloot L.T.C. Gorssel
3 Boudewijn van Gelderen L.T.C. Gors-
sel
V-1Maurice Klose T.C. De Stoven
V-2 Dirk Lam V.T.P. Vorden
JE t/m 10
1 Daan Romkem Lochemse T.C.
2 Bryan Jansen V.T.P. Vorden
3 Hidde Jansen T.C. Welgelegen
4 Max de Vries V.T.P. Vorden

Jeugdtoernooi VTP zeer geslaagd
en druk bezet

De Vordense tennisclub VTP heeft de afgelopen week het Rabo-Harbach
Open Jeugdtoernooi georganiseerd. Het toernooi kenmerkte zich door
een hoog aantal deelnemers en een gezellige sfeer. De weergoden lieten
ditmaal de organisatie niet in de kou staan, zodat alle 136 partijen, afge-
werkt door 96 deelnemers, probleemloos konden worden gespeeld.

De winnaars van het Rabo-Harbach Open Jeugdtoernooi

De vereniging die dit jaar 50 jaar be-
staat, is hiermee bijzonder in haar
nopjes. Overigens wordt het 50 jarig
bestaan op 10 oktober gevierd met een

receptie in ’t Wapen van Medler. Op 22
augustus organiseert TTV Vorden op
haar complex aan de Ruurloseweg het
kampioenschap van Vorden voor be-

drijven, families, buurten e.d. Voor
zondag 22 juni staat een familiedag
op het programma met spelletjes voor
jong en oud. 
Het belooft een gezellige dag te wor-
den waarbij de hapjes en drankjes niet
zullen ontbreken!

Hoofdsponsor Touwtrekvereniging
TTV Vorden

De touwtrekvereniging TTV Vorden heeft middels het bedrijf Weulen Kra-
nenburg een nieuwe hoofdsponsor gevonden.

Afgelopen zaterdag om 18.30 uur
werd Harry thuis opgehaald en heeft
hij een uur op de kameel door Vorden

rond gereden daarna was er nog een
feest om te vieren dat Harry abraham
heeft gezien.

Harry Te Velthuis 
ziet Abraham

Harry Te Velthuis is maandag 2 juni 50 jaar geworden. Om dit niet zomaar
voorbij te laten gaan heeft zijn vrouw voor hem een ritje door Vorden op
een kameel geregeld.

Op deze avond staat alles in het teken
van publieksvermaak. Denk jij het pu-
bliek te kunnen vermaken met een
een playback-act, met een eigen gezon-

gen lied, of een andere act, meld je
dan z.s.m. aan via info@medlerfeest.nl
Er wordt deze avond gestreden in twee
categorieën, jeugd t/m 12 jaar, en de
categorie ouderen (13 jaar en ouder).
Uiteindelijk bepaalt het publiek wie
de winnaars in de twee categorieën
zullen zijn. Uitgebreide informatie is
te vinden op www.medlerfeest.nl. Via
deze site kan doorgelinkt worden naar
info@medlerfeest.nl

Nog enkele deelnemers gezocht

Vrienden van Medler Live
Sinds enkele weken staat de in-
schrijving open voor deelname aan
Vrienden van Medler "Live". De
Stichting Oranjefeest Medlertol
organiseert deze avond op vrijdag
4 juli a.s..



De wedstrijden voor de Jeugd starten
om 12.45 uur. Na de jeugdige renners
starten de wat oudere jeugd: de nieu-
welingen en junioren. Deze rijden een
gecombineerde wedstrijd over 50 kilo-
meter en starten om 13.30. 

Voor de RTV zullen o.a. Jeroen Borgon-
jen en Joost Berendsen aan het vertrek
staan. Na de jeugd starten om 15.15
uur de Amateurs A en B. Zij rijden een
wedstrijd over 60 kilometer. 

De Rabo Ronde wordt verreden op het
industrieterrein Werkveld te Vorden.

Afgelopen weekend stonden weer di-
verse renners van RTV Vierakker
Wichmond aan het vertrek in verschil-
lende wedstrijden.

Belofte Rens te Stroet reed zondag de
Ster van Moerdijk. In deze wedstrijd
sprong Rens met nog 40 kilometer te
gaan weg uit het peleton. Hij kreeg
nog 9 man mee. Deze groep van 10
bleef uit de greep van het peleton en
sprintte voor de overwinning. 

Hier werd Rens te Stroet uiteindelijk
vijfde. De overwinning ging naar Yvo
Kustens, voor Mathijs Timmer en Jef-
fry Wiersma.

In de ronde van Wageningen op zater-
dag vielen twee renners van RTV Vier-
akker Wichmond net buiten de prijzen. 

Olav van de Berg werd bij de Elite 21e
en Raymond van Hal bij de Amateurs
22e.

30e Rabo Ronde van Vorden
Op zondag 22 juni wordt voor de
30e maal de Rabo Ronde van Vor-
den verreden. De organisatie van
deze Rabo ronde is wederom in
handen van RTV Vierakker Wich-
mond. Ook de jeugd van de Vorden
en omstreken komt aan bod in de-
ze ronde met de Rabo dikke ban-
den race.

De vlindertuin is het hele jaar open, zo-
lang het licht is en op de paden, maar
in de vlinderweek zorgen we dat er een
gids is die u wegwijs maakt en aan wie
u vragen kunt stellen. In de brievenbus
vindt u zoekkaarten en opdrachten om
beter te leren kijken. In het tijdelijke
winkeltje verkopen we interessante
boekjes, zoekkaarten enz. En de gloed-
nieuwe series ansichtkaarten met bloe-

men en insecten uit onze eigen vlin-
dertuin. De vaste medewerkers zijn
trots op de tuin, waar niet alleen vlin-
ders maar ook andere insecten een
goed onderkomen vinden tussen de
grote variatie aan planten. U zult ver-
steld staan over de grote rijkdom aan
wilde, maar ook aan tuinplanten. Zou
u dat ook wel willen in uw tuin? Wij
helpen u graag op weg. Maar u moet
wel een beetje geduld hebben en u niet
uit het veld laten slaan. Kom eens een
poosje bij ons in de leer om net als wij
met vallen en opstaan tot verrassende
resultaten te komen.

KOM EN GENIET! 
Voor meer informatie: Hinke de
Klerck, (0575) 46 73 04 of Marion
Moerland (0573) 45 11 63.

Zondag 15 juni t/m zaterdag 21 juni

Vlinderweek 2008
Net als andere jaren houden we
een vlinderweek in de Vlindertuin
Vorden. Die vindt u aan de Maan-
dagweg 2, in Vorden. Ga hiervoor
echter niet naar het dorp Vorden
maar naar de weg van Hengelo G
naar Ruurlo. Waar die de Veengoot
kruist slaat u af. Dan is het de eer-
ste inrit rechts.

POGINGEN TOT DIEFSTAL 
VANAF BEDRIJFSTERREINEN
In de nacht van woensdag op donder-
dag 5 juni hebben onbekenden gepro-
beerd om bij verschillende bedrijven
aan de Enkweg en de Burgemeester
Galleestraat in Vorden in te breken en
goederen weg te nemen. Bij drie be-
drijven aan de Enkweg werden gaten
in de afrastering gemaakt en toe-
gangshekken ontzet. Bij een bedrijf
aan de Burgemeester Galleestraat
werd een hekwerk beschadigd en een
ruit van een auto ingeslagen. Bij een
tweede bedrijf aan de Burgemeester
Galleestraat werd een toegangsdeur
vernield. In alle gevallen bleef het bij
een poging tot inbraak en worden
geen goederen vermist.

P o l i t i e

De opentuinen trekken elk jaar weer
vele mensen vanuit alle windstreken.
Dit zijn de eerste opendagen van dit
jaar. Voor de mensen die aankomend
weekend niet kunnen word de tuin
ook nog opengesteld op de volgende
data. 11-12-13 juli en 16-17-18-19 au-
gustus. Voor meer informatie kan
men ook kijken op het internet:
http://home.wanadoo.nl/fam.elsman

Open Tuin Wichmond
Aankomend weekend (13-14-15-16
juni) is bij de Familie Elsman in
Wichmond de tuin weer open ter
bezichtiging. In de tuin van de Fa-
milie Elsman is een ruim assorti-
ment aan Fuchsia's te zien.  Met
een collectie van ruim 900 soorten,
waarvan vele al volop in bloei zijn
wat zeer vroeg is voor de tijd van
het jaar.

WEDSTRIJD UITSLAGEN
B dressuur:
Anke Woerts met Spetter 2e prijs met
197 pnt.; Riny Heuvelink met Miss Po-
pov 2 x  5e prijs met 188 pnt.
L1 dressuur:
Janneke Heuvelink met Testa Rosa 3e
prijs met 192 pnt.

L2 dressuur:
Ninette Zwierenberg met Unomarilla
1e prijs met 202 pnt.
M2 dressuur:
Martine Brunshorst met Traveller 1e
prijs met 193 pnt. en een 2e prijs met
177 pnt.; Carlijn Slijkhuis met Volmer
een 1e prijs met 198 pnt.

In Laren is een CH. gereden op 8 juni.
Daar behaalde Anke Woerts met Nina
een 7e prijs bij het B springen pony's.
Dianne Smallegoor was goed voor de 5e
prijs in de L1 dressuur bij de paarden.

Rijver. en Ponyclub De Graafschap
De 1e wedstrijd om het kringkam-
pioenschap  paarden en de uitzen-
ding naar de Regio kampioen-
schappen outdoor is al weer gere-
den. De uitslagen zijn als volgt:

Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde

Tel. (0544) 371323 • Fax (0544) 371899

Weevers Elna

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

HHHaaannndddeee lll sss---
dddrrruuukkkwwweeerrrkkk
wij verzorgen dat graag

Doelgericht adverteren?
III nnn fff ooo rrr mmm eee eee rrr    nnn aaa aaa rrr    ddd eee    vvv eee lll eee    mmm ooo ggg eee lll iii jjj kkk hhh eee ddd eee nnn !!!

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl
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In de week van maandag 26 tot en
met zaterdag 31 mei gingen in heel
Nederland 30.000 vrijwilligers op
pad om huis-aan-huis te collecteren
voor het Nationaal Epilepsie Fonds. 

Geld voor de epilepsiebestrijding is
hard nodig. Het thema van de natio-
nale collecteweek was:"'Aanvallen".
Epilepsie is een tijdelijke functie-
stoornis in de hersenen die zich uit
in aanvallen. 

Het thema "Aanvallen!" geeft kern-
achtig aan waar mensen met epilep-
sie last van kunnen hebben. Hoe epi-
lepsie ontstaat, is nog steeds niet be-
kend. Er is dus geld nodig voor on-
derzoek. Maar zeker ook voor voor-
lichting: 1 op de 150 mensen heeft
epilepsie maar veel mensen weten
niets over deze aandoening. 
Naast het subsidiëren van onder-
zoek en het geven van voorlichting,
organiseert het Nationaal Epilepsie
Fonds vakanties voor mensen met
epilepsie. Voor veel kinderen en vol-
wassenen is dit de enige mogelijk-
heid om met vakantie te gaan. Het
epilepsiefonds financiert daarnaast
enkele projecten in ontwikkelings-
landen. 
Het Nationaal Epilepsie Fonds helpt
mensen met epilepsie op vele terrei-
nen. Zij is dankbaar voor de inzet
van de vele vrijwilligers en voor de
financiële bijdrage van alle gevers.

Opbrengst Vorden

Collecte Epilepsiebestrijding
De collecte van het Nationaal Epi-
lepsie Fonds, De Macht van het
Kleine, heeft in de plaatsen Vor-
den, Vierakker en Wichmond ¤
2264,25 opgebracht. De op-
brengst van de collecte is be-
stemd voor wetenschappelijk on-
derzoek, voorlichtingsactivitei-
ten, het organiseren van begelei-
de vakanties voor mensen met
epilepsie en individuele hulp.

Voorzitter Jan Groot Jebbink blikte tij-
dens die bijeenkomst terug op de afge-
lopen tientallen jaren. Hij bedankte
de vele vrijwilligers die zich door de ja-
ren heen voor de club hebben ingezet.
Ook ere- lid en oud- voorzitter Derk
Weustenenk hield een toespraak. 

Verder vermaakten de leden zich met
onder meer boogschieten en werd de
barbecue alle eer aan gedaan. Aan de
onderlinge wedstrijd die afgelopen za-
terdag in de Yssel werd gehouden
werd 18 kilo en 360 gram vis gevan-
gen. De uitslag was als volgt: 1 Jan
Groot Jebbink 10.440 gram, 2 Rob Gol-
stein 4520 gram, 3 Michile van Gijten-
beek 1440 gram. De eerstvolgende se-
niorenwedstrijd is op 25 juni in de Ber-
kel bij Zwiep. 
Tijdens de onderlinge jeugdwedstrijd
welke de hengelaarsvereniging De
Snoekbaars in de Berkel organiseerde

werd in totaal 11 meter en 80 cm vis
gevangen. 

De uitslag was als volgt:
1. Eric Waanders 14 stuks- 224 cm
2. Sander Eggink 13 stuks- 217 cm

3. Thijs Eijkelkamp 11 stuks- 185 cm
4. Patrick Gr. Jebbink 11 stuks- 183 cm
5. Yorik Hissink 10 stuks- 153 cm. 

De volgende jeugdwedstrijd wordt
gehouden op donderdag 19 juni.

Hengelsportvereniging De Snoek-
baars heeft met een gezellige
bijeenkomst in- en rondom ‘Het
Biesterveld’ het 60 jarig jubileum
gevierd.

V.l.n.r. het bestuur: Marcel Dekkers, Rob Golstein, Michiel van Gijtenbeek, Rinus Ilbrink,
Jan Groot Jebbink en staand Dinnie Janssen

Er werd gespeeld in 3 poules van 5
teams en iedere wedstrijd duurde 15
minuten. De winnaars van iedere pou-
le en de beste 2e van alle poules gin-
gen door naar de kruisfinales. Na spor-
tieve strijd en penalty's konden de prij-
zen als volgt worden verdeeld:
1e prijs, aangeboden door de Klinker:
Lochuizen D1
2e prijs, aangeboden door installatie-
bedrijf Wiltink: SBC' 05 D2
3e prijs, aangeboden door 't Wapen
van Medler: EZC '84 D1
4e prijs, aangeboden door Finstral
Kunstof kozijnen: Lochuizen D2
De Fairplay cup werd aangeboden
door de GIBO groep en toegekend aan
Ruurlo D4 meisjes. Een terechte keus
van de scheidsrechters, dit van oor-
sprong 7-tal speelde voor de eerste keer
op een groot veld en deed dat erg leuk.

Terwijl de prijsuitreiking nog aan de
gang was, de kleedkamers werden
schoongemaakt en het terrein opge-
ruimd, kwamen de eerste A elftallen al
binnen. Een aantal teams kwamen
van verder weg, deze hadden dus ruim
de tijd genomen om in de Kranenburg
te komen. Ook hier geen afzeggingen
of wegblijvers, het toernooi kon dus
om 13.30 van start gaan.
8 teams speelden in 2 poules hun wed-
strijden van 25 minuten en om 17.30
was de prijsuitreiking.
1e prijs, aangeboden door Grondver-
zet Beeftink: Haarlo/Noordijk A1
2e prijs, aangeboden door Rietdekkers-
bedrijf Otten: Orderbos A1
3e prijs, aangeboden door sportschool
Strada: Sportclub Daarle A1
4e prijs, aangeboden door Jansen Me-
taal Vorden: Trias A2
De Fairplay beker werd aangeboden
door Party Restaurant 't Olde Lettink
en mocht worden meegenomen door
Sportclub Daarle A1.
Zondag 1 juni werd er geen regulier
toernooi georganiseerd maar het SIX
toernooi, het familie/ vrienden toer-

nooi van de sv Ratti. Veel drukte en
vooral gezelligheid op en rond het Rat-
ticomplex. Een goede sfeer, oude en
nieuwe vrienden en bekenden, familie
reünies en noem maar op, alle samen-
stellingen waren aanwezig. In 1 team
deden zowel opa als kleinzoon mee,
een aandoenlijk gezicht. Er was een
springkussen voor de jeugd, mooi
weer dus  kortom: een hele geslaagde
dag.

Zaterdag 7 juni, de hele commissie
was er weer klaar voor. 
Om 08.30 waren de velden netjes ge-
kalkt, de doeltjes stonden op de plek
en de aankleding van het terrein was
klaar. De scheidrechter kaartjes waren
geschreven en de boekjes en ranjabon-
nen lagen klaar om opgehaald te wor-
den. 20 E teams kwamen hun opwach-
ting maken, ook nu gelukkig geen af-
zeggingen of erger nog: wegblijvers!
De E speelt op een half veld en er werd
gevoetbald in 4 poules van 5, ieder
team dus 5 wedstrijdjes van 121/2 mi-
nuut. Strak op tijd kon de prijsuitrei-
king beginnen:
1e prijs, aangeboden door café 't Proat-
huus: VVO E1
2e prijs, aangeboden door schildersbe-
drijf Mullink: VVO E2
3e prijs, aangeboden door autorij-
school Horstman: SBC '05 E1
4e prijs, aangeboden door klusbedrijf
Kappert: IOD E6
De Fairplay beker werd aangeboden
door Martens vrijetijdskleding en toe-
gekend aan: KSH E1. De E jeugd ver-
trok en de B jeugd kwam binnen.
10 teams hadden zich opgegeven en
ook hier was iedereen aanwezig. Er
werd goed en sportief gevoetbald, al
was het soms wel erg warm.
Men speelde ieder 4 wedstrijden van
elk 17 1/2 minuut in 2 poules van 5. Na
een zeer lange penaltyreeks in de
kruisfinale konden om 17.45 uur als-
nog de prijzen worden uitgereikt.
1e prijs, aangeboden door bouwbedrijf
Bargeman: Groessen B1
2e prijs, aangeboden door tankstation
Weulen Kranenbarg: RKHVV B1
3e prijs, aangeboden door Bloemen-
daal&Wicherink: DCS B1
4e prijs, aangeboden door Super de
Boer Grotenhuys: EZC '84 B1
De Sportiviteitbeker, aangeboden door
Bouwservice I do mocht worden mee-
genomen door Ratti B1.

33e drie weekendentoernooi
sv Ratti
Op zaterdag 31 mei ging het het
tweede weekend kan van start.
Evenals het weekend ervoor was
het goed weer, 15 D teams teams
waren allen op tijd aanwezig om
het toernooi om 09.00 uur van start
te laten gaan. Een drukte van be-
lang, veel kinderen op maar ook
veel ouders langs het veld.

Het programma startte met een toe-
lichting van Harmen Koordeman. Hij
lichtte de vernieuwingen toe. Uit een
peiling onder de klanten bleek behoef-
te aan een breder assortiment. Dit was
de reden om ijzerwaren-, hout- en
plaatmaterialen toe te voegen aan het
ruime assortiment dakpannen, ste-
nen, tegels en andere bouwmateria-
len. Uit de peiling bleek tevens  dat de
hoge servicegraad, die Koordeman na-
streeft een sterk punt werd gevonden.
De snelle levering uit de grote voor-
raad materialen blijkt belangrijk voor
de klanten en ook het leveren van klei-
nere hoeveelheden wordt, zodat de
voorraad op de bouwplaats klein kan
zijn en het transport van materialen
door de bouwvakkers op de bouw-

plaats beperkt kan blijven. Een ander
sterk punt dat veel werd genoemd in
de peiling was de grote productkennis
en de gemoedelijke benadering van de
klant. Harmen gaf aan de sterke pun-
ten te blijven bewaken en waar moge-
lijk uit te bouwen. Mede daarom is het
team uitgebreid met Arnold Seinen op
de binnendienst. Dit geeft Harmen de
mogelijkheid om zelf nog meer aan-
dacht aan de klanten te besteden.

Vervolgens was er een presentatie van
Koramic, producent van dakpannen
en Velux, producent van de bekende
Dakramen. In de presentatie van Kora-
mic werd met name in gegaan op het
belang van isoleren en ventileren van
het dak. Ook werden voorbeelden ge-

toond en toegelicht van vochtproble-
men bij verkeerde verwerking van
dakpannen en het aanleg van kilgo-
ten. Uit de vele vragen bleek dat het
onderwerpen zijn waar vele aanwezi-
gen dagelijks mee te maken hebben.
De presentatie van Velux sloot hier
goed op aan. 
Bij het aanbrengen van dakramen is
de kans op vochtproblemen eveneens
groot als de verwerking niet goed
wordt gedaan. Om dit probleem ver-
der in te dammen levert Velux tegen-
woordig ook waterkerende manchet-
ten. Tevens werd de nieuwe lichtkoe-
pel gedemonstreerd. De lichtkoepel
kan met een afstandsbediening ge-
opend worden.

Op basis van de enthousiaste reactie
van de aanwezigen kan worden terug-
gekeken op een zeer geslaagde eerste
relatienamiddag, die werd afgesloten
met een prima buffet geserveerd door
de Ruif.

Succesvolle eerste keer

Relatiemiddag Koordeman
Bouwmaterialen

Als onderdeel van de vernieuwingen die Koordeman doorvoert om zich
nadrukkelijker te profileren als specialist van bouwmaterialen, werd
dinsdag 3 juni de eerste relatienamiddag georganiseerd. Ruim 50 bou-
wers waren op de uitnodiging ingegaan en hebben een nuttige en gezelli-
ge namiddag gehad bij Koordeman op de zaak.

Uitslag: C. Bruinsma 1, 2; T.J. Berent-
sen 3, 12; H.A. Eykelkamp 4, 5, 6, 7, 9;
Comb. J. Meyer en Zoon 8; F.T. Hum-
melink 10, 11; M. Schuerink 13.

Wedvlucht vanaf Vervins (305 kilo-
meter). 
Uitslag: Rick Wuestenenk 1, 12, 13;
T.J. Berentsen 2, 3, 4, 6, 8; Comb. A en A
Winkels 5, 9, 10, 18; E. Bruinsma 7, 16;
H.A. Eykelkamp 11, 14, 15, 17, 20; R. de
Beus 19.

P.V. Vorden
Wedvlucht vanaf Orleans over een
afstand van circa 360 kilometer.

Erwin Plekkenpol, Mark Wassink
en Alex v.d. Broek, alle drie lid van
de VAMC ‘De Graafschaprijders’
zijn opgenomen in het Nederlands
team dat vanaf 1 september a.s. de
Zesdaagse in Griekenland gaat
rijden. 

Afgelopen zaterdagmiddag deden een
aantal jeugdleden mee aan een uit-
wisselingscross in Lochem. 

In de klasse 50 CC werden de volgende
resultaten behaald: Tim Tuitert 4e,
Bjorn Wisman 5e en Ties Hellegers 7e.

Klasse 65 CC (kleine wielen): 
Thijs Bulten 3e en Ismo Wolsink 4e.
Klasse 65 CC (grote wielen) Mischa
Kuit 2e, Rico Radstake 3e en Jan Wil-
lem Arendsen 10e. 
Klasse 85 CC (grote wielen):
Dylan Mensink 3e.

VAMC De Graafschaprijders

De Snoekbaars 60 jaar
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Werken kan je overal, mensenwerk doe je bij TSN
Werk genoeg, maar leuk én passend werk is zeldzaam. In de thuiszorg is werken leuk.

Je bent aan de slag bij mensen waarvoor je echt iets betekent, die je waarderen. Echt

mensenwerk. TSN is in de gemeente Bronckhorst uitgekozen als thuiszorgaanbieder. En

daarom zoeken wij enthousiaste mensen. Bij ons kun je als huishoudelijk medewerkster

direct aan de slag.

Werken bij TSN gaat net even anders. Wij houden wél rekening met jouw agenda:

jij bepaalt zelf wanneer, hoeveel en hoe vaak je werkt. Wij zorgen ervoor dat je

wel tijd hebt om je werk zo goed mogelijk te doen. Jij, wij en onze clienten vinden

hetzelfde belangrijk: optimale zorg verlenen. Nog een paar voordelen: eenvoudige

administratieve afhandeling, goede beloning, snelle betaling, en alle adressen

in de buurt.

Bel nu met onze zorgvestiging in Arnhem: 026 - 351 01 40, of solliciteer direct op

www.thuiszorgservice.nl

MensenwerkHuishoudelijk werk

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

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

GRATIS WELPIE BIJ ELKE € 15,00. GEWOON AH HENGELO (G)

HARTVELT JONGE JENEVER
2 flessen à 1 liter

van 21.98
voor 17.98

COOLBEST
div. var. o.a. Premium Orange

3 pakken à 1 liter

van 3.60
voor 2.39

2+1 G2+1 G RRAATTIISS
AH ANANAS
stuk 1.99

1+1 G1+1 G RRAATTIISS

PAGE TOILETPAPIER

pak 32 rol

van 11.80
voor 7.99

NIEUW!!!! KAAS-
UIENSTOKBROOD
per stuk

van 2.29
voor 1.29

COCA COLA
multipack

2 sets à 4 flessen

van 11.02
voor 8.79

GROLSCH EK BIER
krat 24 flesjes

nu 8.98

OP=OP
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Wieze.

B. Zolder.

C. Vlamme.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Tijdens het Open Huis van druk-
kerij Weevers en de vestigingen
Meer Communicatie Zutphen en
Weevers Elna Lichtenvoorde kon-
den de bezoekers vorige week za-
terdag een kaartje inleveren om

zodoende kans te maken op een
digitale camera. 

Uit de kaarten werd per vestiging een
winnaar getrokken. Afgelopen week
konden de gelukkigen hun prijs in ont-

vangst nemen. Alleen de prijswinnaar
van Drukkerij Weevers in Vorden is op
vakantie, dhr. Kamphuis uit Warnsveld
komt later zijn prijs ophalen.

Uitreiking digitale camera's

Winnaars Open Huis

Bij Meer Communicatie in Zutphen reikte Jan Bijvank de camera uit aan Oscar Greven.

De heer Evers nam de camera in ontvangst van Jan Oonk bij Weevers Elna in Lichtenvoorde.

Het ABT heeft deze week een nieuwe
promotiecampagne gelanceerd om
juist die gestreste Nederlander aan te
zetten tot een paar dagen rust. Rust in
een inspirerende omgeving: de Achter-
hoek. Want juist in deze streek vind je
uitstekende mogelijkheden tot ont-
spanning, vanzelfsprekend verpakt tot
aantrekkelijke arrangementen, inte-
ressant voor die gestreste landgenoten. 

FILMPJE
Een modern internetfilmpje, een vi-
ral, zet op ludieke wijze de Achter-
hoek neer als dit verrassende gebied. t
prikkelende filmpje leidt tot een inter-
netsite (www.achterhoek.nl), waar ver-
schillende arrangementen worden ge-
presenteerd om 'Op verhaal in de Ach-
terhoek te komen'. De sitebezoeker
heeft keus uit culinaire, relax-, well-

ness- en sportieve arrangementen. De-
ze arrangementen zijn samengesteld
in nauwe samenwerking met verschil-
lende toeristische bedrijven in de Ach-
terhoek. Het filmpje kan door diegene
die het heeft bekeken eenvoudig wor-
den doorgestuurd aan verschillende
vrienden, waarna de ontvanger het ge-
personaliseerd krijgt toegestuurd. De
verzender maakt vervolgens kans op
een van die aantrekkelijke arrange-
menten in de streek.

JE KOMT OP VERHAAL 
IN DE ACHTERHOEK
Het Achterhoeks Bureau voor Toeris-
me verwacht met deze nieuwe cam-
pagne vele duizenden bezoekers naar
de website te kunnen trekken en daar-
mee veel reserveringen voor de arran-
gementen te kunnen realiseren. Kap-
stok voor het geheel is het thema 'Je
komt op verhaal in de Achterhoek',
wat in deze campagne letterlijk wordt
gepresenteerd. De nieuwe website is in
de vorm van een boek gegoten, waar
doorheen kan worden gebladerd.

REALISERING
De realisatie van deze promotiecam-
pagne is mede mogelijk gemaakt
dankzij een bijdrage van de provincie
Gelderland op basis van het subsidie-
programma Sociaal Economisch Be-
leid, alsmede dankzij een bijdrage van
NORT Gelderland en toeristische on-
dernemers in de regio.

Stijf van de Stress?
Kilometerslange files. Snel een bo-
terham met een slok koffie in de
auto. Almaar rinkelende telefoons,
op kantoor en ook thuis. Overdag,
tot zelfs 's avonds in bed aan toe.
Druk, druk, druk. Menigeen her-
kent dit wel. Bezig met alles tege-
lijk, voor het werk en dan ook nog
eens privé. Elke dag wordt de druk
maar groter. Er moet steeds meer
worden gepresteerd in een kortere
tijd. Stijf van de stress leef je zowat
langs elkaar heen. 'Dat kan an-
ders!', denkt het Achterhoeks Bu-
reau voor Toerisme ABT.

Het centrum was gevestigd aan de Em-
mastraat in Doetinchem en heeft
sinds 1 januari 2008 een nieuw onder-
komen in het voormalige politiebu-
reau aan de Zeddamseweg in 's-Heer-
enberg. Het pand is na een grondige
opknapbeurt geschikt gemaakt om
dienst te doen als opslagruimte en
kantoor- en vergaderlocatie van waar-
uit de 118 basisscholen in de deelne-
mende gemeentes Bronckhorst, Doe-
tinchem, Montferland en Oude IJssel-
streek kunnen worden voorzien van
allerlei activiteiten en producten op
het gebied van Natuur- en Milieu Edu-
catie. Het NME-centrum is uitgegroeid
tot een regionaal bekend centrum dat
activiteiten op het gebied van milieu-
en natuureducatie voor basisschool-
leerlingen organiseert. Na de start in
het schooljaar 1993-1994 met 1 perso-

neelslid en ongeveer 250 activiteiten is
het Regionaal NME centrum gegroeid
naar ruim 3,5 reguliere formatieplaat-
sen, 2 werkervaringsplaatsen en ge-
middeld zo'n 15 vrijwilligers en is het
aantal aangevraagde activiteiten geste-
gen tot gemiddeld 1700 per schooljaar.
Het NME Jaarprogramma 2008-2009 is
enkele weken geleden naar de basis-
scholen verzonden en bevat ook dit
jaar weer een groot aantal NME activi-
teiten. De activiteiten variëren van les-
kisten over uiteenlopende onderwer-
pen zoals,  fossielen, Steenuilen, het
weer,  bloembouw tot volledig verzorg-
de lesactiviteiten rondom de sloot of
het herfst- en voorjaarsbos. Ook zijn
weer activiteiten opgenomen die in sa-
menwerking met o.a. het Waterschap
Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer en het
Regionaal Dierenasiel Doetinchem e.o.
uitgevoerd worden. Voorafgaande aan
de opening is er een informatief NME-
programma om 14.00 uur in de thea-
terzaal van het Bargse Huus. Daarna
vertrekt men te voet naar het tegen-
overliggende Regionaal NME Cen-
trum, waar rond 15.15 uur de officiële
openingshandeling wordt verricht.

Regionaal NME Centrum officieel geopend
Commissaris van de koningin van
de provincie Gelderland, Clemens
Cornielje opent op woensdag 11 ju-
ni  2008 officieel de nieuwe huisves-
ting van het Regionaal Centrum
Natuur en Milieu Educatie Doetin-
chem e.o. in 's-Heerenberg.

Compleet met Wii Sports om op een rea-
listische manier sportgames te spelen
(tennis, boxing, baseball, bowling en

golf). Maar de Wii heeft nog veel meer
mogelijkheden. Ontdek ze zelf, kom op
14 of 15 juni naar de stand van team 33
en Win een Wii! De SamenLoop voor
Hoop Bronckhorst wordt gehouden op
sportaccommodatie De Lankhorst van
SV Socii in Wichmond. De actie zal zater-
dag 14 juni om 15.00 uur van start gaan
en tot zondag 15 juni 15.00 uur duren.

SamenLoop voor Hoop Bronckhorst

Win een Wii!
De Wagenbouwers van de Lankhor-
sterstraat hebben tijdens de Sa-
menLoop een unieke actie waar-
mee je een Wii spelcomputer van
Nintendo kunt winnen!

Drukkerij Weevers

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

T (0575) 551010

F (0575) 551086

E info@weevers.nl

I www.weevers.nl

Weevers Net

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

T (0575) 557310

F (0575) 557311

E info@weevers.net

I www.weevers.net

Weevers Elna

Bleekwal 10

7131 DB Lichtenvoorde

T (0544) 371323

F (0544) 371899

E info@weevers-elna.nl

I www.weevers-elna.nl

Weevers Emaus

Nieuwstad 17a

7141 BC Groenlo

T (0544) 461828

F (0544) 465984

E info@weevers-emaus.nl

I www.weevers-emaus.nl

Weevers Druk

Halseweg 3c

7021 CX Zelhem

T (0314) 625053

F (0314) 650643

E info@weevers-druk.nl

I www.weevers-druk.nl

Studio Contact

Zuivelweg 9

7261 BA Ruurlo

T (0573) 451286

F (0573) 454591

E info@studio-contact.nl

I www.studio-contact.nl

Meer Communicatie

Nieuwstad 29 

7201 NK Zutphen

T (0575) 585 585 

F (0575) 585 588

E info@meercommunicatie.nl

I www.meercommunicatie.nl

Weevers Net Weevers Elna Weevers mausWeeversdrukkerij Weevers druk studio Contact communicatie

concept
ontwerp
druk
internet



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 3
Nr. 24, 10 juni 2008

De tien grootste plattelands-
gemeenten van Nederland hebben
veel dezelfde ambities en uit-
dagingen waar zij zich dagelijks
voor inzetten. Bijvoorbeeld veran-
derende bedrijvigheid en nieuwe
economische impulsen, vergrij-
zing, ontgroening, plattelands- en
natuurontwikkeling/-onderhoud,
samenwerking met omliggende
steden en leefbaarheid in de kleine
kernen. Om deze (nog) beter onder
de aandacht te brengen van Rijk en
politiek (landelijk en Europees)
hebben zij op 19 mei 2008 op 
initiatief van burgemeester 
Henk Aalderink de P10 opgericht.
Het gaat om de gemeenten Aa en
Hunze, Berkelland, Borger-Odoorn,
Bronckhorst, Hulst, Ooststelling-
werf, Opsterland, Schouwen-
Duiveland, Sluis en Westerveld.

Tijdens het jaarlijkse congres 
van alle Nederlandse gemeenten
in Den Bosch afgelopen week
introduceerden zij het nieuwe
samenwerkingsverband officieel.   

De P10 bestaat uit deze tien
gemeenten, omdat zij het grootste
aantal vierkante kilometers aan land-
oppervlakte van Nederland hebben,
geen van allen één echt grote kern
heeft en plattelandsontwikkeling in
de gemeenten centraal staat. Met
hun gezamenlijk oppervlakte van
280.000 ha zijn ze net zo groot als 
de gehele provincie Zuid-Holland.
Met dit nieuwe, krachtige samen-
werkingsverband willen de tien
gemeenten kennis uitwisselen en
leren van elkaar, samenwerken
waar dat mogelijk is en gezamenlijk
de aandacht vestigen op onder meer
de volgende ontwikkelingen die
hoog op hun agenda's staan:
• demografische ontwikkelingen 
• relatie plattelandsgemeente en

gemeentefonds
• recreatie en toerisme 
• functieveranderingen op het

platteland
• nieuwe economische kansen in de

buitengebieden
• veiligheid in het landelijke gebied

(aanrijtijden)
• leefbaarheid in de kernen

(voorzieningen)
• natuur- en waterbeheer,

duurzaamheid 

De gemeenten overleggen regel-
matig met elkaar, maar richten zich
de komende tijd ook op de provincies,
rijksoverheid en Europa!

Tien grootste plattelandsgemeenten bundelen krachten in P10

Sluis
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10 grootste (heringedeelde) plattelandsgemeenten

Legenda

gemeente
Aa en Hunze

Berkelland

Borger-Odoorn

Bronckhorst

Hulst

Midden-Drenthe

Opsterland

Schouwen-Duiveland

Sluis

Westerveld

Weststellingwerf

Opp.: 28.640 ha
Kernen: 43
Inwoners.: 37.817

Opp.: 26.043 ha
Kernen: 11
Inwoners.: 45.226

Opp.: 27.800 ha
Kernen: 25
Inwoners.: 26.297

Opp.: 27.927 ha
Kernen: 35
Inwoners.: 25.578

Opp.: 34.582 ha
Kernen: 29
Inwoners.: 33.539

Opp.: 22.507 ha
Kernen: 16
Inwoners.: 30.000

Opp.: 28.300 ha
Kernen: 26
Inwoners.: 19.000

Opp.: 30.134 ha
Kernen: 17
Inwoners.: 34.435

Opp.: 30.843 ha
Kernen: 16
Inwoners.: 24.313

Opp.: 25.000 ha
Kernen: 15
Inwoners.: 28.000

Samen staan we sterker!

Kom, praat, eet en beleef 't mee
De zomertour van raad en b en w

In de week van 30 juni t/m 4 juli a.s.
organiseert de gemeente wederom
een zomertour en natuurlijk hebben
we ook dit keer weer een bijzonder
programma samengesteld! 

We nodigen u van harte uit om
hierbij aanwezig te zijn. 

Op maandag zijn we in Vorden, op
dinsdag in Hengelo, op woensdag
in Zelhem, op donderdag in Steen-
deren en op vrijdag in Hummelo.
Op alle vijf de avonden is het
programma hetzelfde. De bijeen-
komsten beginnen om ca. 17.00 uur
en duren tot ca. 22.00 uur.

Een paar tipjes van de sluier
lichten we vast op:
• de winnaars van de droomwolken,

die Bronckhorster basisschool-
kinderen konden inkleuren met
hun toekomstdromen voor onze
Toekomstvisie Bronckhorst 2030,
reiken we hun prijs uit

• de avonden hebben een inter-
actieve opzet. Wij willen met u 
in gesprek over onder meer de
toekomst en wat Europa voor
ons kan betekenen

• we bespreken graag met u de
resultaten van de ansichten-
kaartenactie, waarin u als in-
woner kon aangeven waar u trots
op bent in de gemeente en wat
nog beter zou moeten, en de uit-
komsten van de expertgroepen.
Hierin zitten allerhande organi-
saties die samen trends en ont-
wikkelingen die op ons afkomen
besproken hebben. De uitkom-
sten van de ansichtenkaarten-
actie en de expertgroepen zijn
voor ons input voor het opstellen
van de Toekomstvisie Bronck-
horst 2030

• verder zorgen we voor speciale
hapjes en drankjes die ons in

Europese sferen brengen. Want
als Bronckhorst richten we onze
blik ook op Europa. Ook inwoners
en bedrijven in de gemeente
kunnen hun voordeel doen met
onze EU-bondgenoten

• een muzikale noot mag natuur-
lijk niet ontbreken tijdens deze
gezellige avonden. Daarom vra-
gen wij plaatselijke muzikanten,
dansgroepen, orkesten of koren
zich aan te melden voor een
muzikaal intermezzo. Wilt u de
aanwezigen uw muzikale kunsten
tonen, mail dan even naar
griffie@bronckhorst.nl. 
Het kan dan zijn dat wij binnen-
kort contact met u opnemen.
Aanmelden kan tot 21 juni a.s.
De gemeente houdt zich het
recht voor om zelf een keuze 
te maken uit het aanbod aan
muzikanten. 

Volgende week leest u op deze
gemeentepagina's het definitieve
programma van de zomertour,
waarmee we naar u toekomen. 
Zet één van de data nu alvast in 
uw agenda. 
Wij begroeten u graag!

Tijdens de zomertour in 2005 brachten raad en b en w een bezoek aan vele inwoners 

en bedrijven in de kernen



Openbare bekendmakingen

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

De gemeenten Aalten, Berkelland,
Bronckhorst, Doetinchem, Montfer-
land, Oost Gelre, Oude IJsselstreek
en Winterswijk organiseren op 
23 juni a.s. een speciale Europa-
conferentie in Vorden. Tijdens deze
middagbijeenkomst bieden wij de
aanwezigen veel informatie over 
wat Europa allemaal voor de Achter-
hoeker kan betekenen. Kansen en
uitdagingen voor jongeren, burgers
in het algemeen, bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties. 
De projecten die u op de foto's ziet
zijn bijvoorbeeld allemaal mede

met Europees geld gefinancierd.
Verder komt 'Europa in de toekomst'
aan de orde, oftewel wat staat op
stapel vanuit Brussel? 

Over deze onderwerpen spreken
onder meer staatssecretaris voor
Europese Zaken, de heer Frans
Timmermans, enkele leden van het
Europees Parlement en Co Verdaas,
gedeputeerde van de provincie Gel-
derland. Ook is een aantal burgers,
jongeren, maatschappelijke orga-
nisaties en bedrijven gevraagd om
hun visie op Europa te presenteren.

De bijeenkomst is bij Hotel/Restau-
rant Bakker op de Dorpsstraat 24
in Vorden, begint om 13.00 uur en
eindigt rond 17.30 uur.

Iets voor u? 
De Europaconferentie is voor
genodigden, zoals de colleges 
van b en w van de organiserende
gemeenten, kamerleden, leden
van Gedeputeerde Staten van
Gelderland en provinciale staten,
vertegenwoordigers van bedrijfs-
leven, scholen etc. Maar wij willen
ook van iedere organiserende
gemeente tien geïnteresseerde
inwoners de mogelijkheid bieden
bij deze bijzondere conferentie
aanwezig te zijn. Heeft u interesse
in Europa en kunt u de 23e, geef u
dan snel op! Omdat het aantal
plaatsen beperkt is, geldt: wie het
eerst komt, het eerst maalt.
Opgeven kan via een e-mail naar
j.vangijssel@bronckhorst.nl o.v.v.
uw naam en adresgegevens tot
uiterlijk 17 juni a.s. Wij begroeten
u graag de 23e! De eerste tien
Bronckhorster aanmelders krij-
gen een persoonlijke uitnodiging
incl. het complete programma van
de middag thuisgestuurd.

Europa is dichterbij dan u denkt!
Daar wilt u toch ook meer van
weten?

Achterhoekse gemeenten organiseren Europaconferentie 
op 23 juni a.s. in Vorden

Ook u kunt hierbij aanwezig zijn! 

Staatssecretaris Frans Timmermans is te gast

De monumentencommissie ver-
gadert op 18 juni a.s. om 09.00 uur
in het gemeentekantoor. De ver-

gadering is openbaar. De agenda
voor deze vergadering vindt u op
onze website www.bronckhorst.nl.

Vergadering monumentencommissie

Boerderij de Nieuwe Kuiper aan de Ruurloseweg 72 in Hengelo staat o.a. op de agenda

Uit de raad
Commissievergaderingen
Beleidsontwikkeling 
en Evaluatie en controle

Commissie Evaluatie 
en controle
Op 11 juni a.s. vergadert de com-
missie Evaluatie en controle in de
raadzaal van het gemeentehuis. 
De openbare vergadering begint
om 20.00 uur en u bent van harte
welkom om deze vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Realisatieplan elektronische

gemeente Bronckhorst
Het college vraagt de raad om de
financiering beschikbaar te stellen
die nodig is voor dit Realisatieplan.
Het Realisatieplan werkt de doel-
stellingen van raad en college
verder uit om 65% van de dienst-
verlening binnenkort digitaal
mogelijk te maken. Hiervoor is
het noodzakelijk om administra-

tieve processen verder te digita-
liseren en deze door middel van
een nieuwe website te ontsluiten. 

• Groenstructuurplan
Met het groenstructuurplan legt
de gemeente de gewenste groen-
structuur en kwaliteit van het
openbare groen voor de komende
15 jaar vast. Ook levert het rand-
voorwaarden voor overig door
de gemeente te ontwikkelen
(ruimtelijk) beleid.

• 1e fase evaluatie subsidiebeleid
Het subsidiebeleid is met vereni-
gingen en organisaties die ge-
meentelijke subsidie ontvangen
geëvalueerd. Hieruit komt een
aantal voorstellen die voorgelegd
worden aan de commissie en
uiteindelijk aan de raad. Zo is het
voorstel om in te stemmen met
een aanvullende driejarige over-
gangsregeling en hiervoor budget
vast te stellen. Ook wordt gevraagd
in te stemmen met het instellen
van een calamiteitenfonds en de
aanschaf van een softwaresysteem
waardoor verenigingen gemakke-
lijker alle subsidiewegen kunnen
onderzoeken.  

• Legesverordening Bronckhorst
2008
Door wetswijzigingen is het nood-
zakelijk om benamingen van arti-
kelnummers te wijzigen. Ook zijn

er enkele tariefwijzigingen voor-
gesteld. Voorgesteld wordt om
de vorige legesverordening in te
trekken en een nieuwe leges-
verordening vast te stellen.

• Markt- en 
marktgeldenverordening 2008
Met het oog op privatisering van de
weekmarkten zijn de marktveror-
deningen en daaruit voortvloeiend
de marktgeldverordeningen in
2006 niet geharmoniseerd. Deze
verordeningen zijn van rechts-
wege per 1 januari 2007 vervallen.
Privatisering van de markten is in
onderzoek. Marktkooplieden op
de weekmarkten nemen nu een
gratis standplaats in, in tegen-
stelling tot standplaatshouders.
Om deze ongelijkheid te voor-
komen wordt voorgesteld om een
beheers- en belastingverordening
voor de weekmarkten vast te
stellen. 

Commissie
Beleidsontwikkeling
Op 12 juni 2008 vergadert de com-
missie Beleidsontwikkeling in de
raadzaal van het gemeentehuis. 
De openbare vergadering begint 
om 20.00 uur en u bent van harte
welkom hierbij aanwezig te zijn. 
Op de agenda staan onder meer 
de volgende onderwerpen:

• Aanwijzen trouwlocatie
museum Smedekinck
Museum Smedekinck heeft ge-
vraagd om aangewezen te worden
als trouwlocatie. B en w stellen de
raad voor hiermee in te stemmen.

museum Smedekinck

• Verordeningen Wet sociale
werkvoorziening (Wsw)
Gevraagd wordt om een aantal
verordeningen voor de Wet sociale
werkvoorziening vast te stellen.
Hierdoor worden de rechten en
inspraak van mensen die voor 
de Wsw in aanmerking komen
vergroot.

• Uitvoering nieuwe Wet 
ruimtelijke ordening
Vooruitlopend op de nieuwe Wet
ruimtelijke ordening, die naar
verwachting per 1 juli a.s. ingaat,
neem de raad een besluit over

delegatie van een aantal bevoegd-
heden, die in de wet genoemd
worden, aan burgemeester en
wethouders.

• Algemene Plaatselijke 
verordening Bronckhorst 2008

• Controleprotocol accountants-
controle 2008/2009 en 
normen- en toetsingskader 2008
Het controleprotocol heeft als
hoofddoel dat de raad aan de
accountant nadere aanwijzingen
geeft over de reikwijdte van de
in de jaarrekening opgenomen
baten, lasten en balansmutaties.
In het normen- en toetsingskader
staat een overzicht van alle rele-
vante wet- en regelgeving die no-
dig is om een oordeel te geven over
de wijze waarop de jaarrekening
van de gemeente tot stand komt.

Spreekrecht
Tijdens deze vergaderingen kunt u
gebruik maken van het recht om in
te spreken. In tegenstelling tot de
raadsvergaderingen kunt u hier
inspreken over onderwerpen die
juist wel op de agenda staan.
De maximale spreektijd is vijf minu-
ten. U kunt zich hiervoor aanmelden
bij de griffie, onder opgave van het
onderwerp waarover u wilt spreken,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail: 
griffie@bronckhorst.nl.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronkhorst, bij het veer, innemen van standplaats voor de verkoop van friet, snacks en frisdranken,

1 juli t/m 31 december 2008, K.G. Noij

Aanvragen

• Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Kranenburg en Wichmond, tijdelijke reclameaanduidingen
voor historisch evenement, 1 t/m 24 augustus 2008, Achterhoeks Museum 1940-1945

• Hengelo (Gld), Banninkstraat 54A, tijdelijke gebruiksvergunning gebouw i.v.m. personeelsfeest,
4 juli 2008, Rabobank Graafschap-Noord

• Hengelo (Gld), 24 augustus 2008, braderie in het centrum van 11.00 tot 18.00 uur, afsluiten
diverse wegen in het centrum van 06.00 tot 21.00 uur, Hengelose Ondernemers Vereniging

• Hengelo (Gld), 31 augustus 2008, historische uitbeelding militair gevecht, wapendemonstraties
en toertocht veteranen met motorfietsen van 11.00 tot 18.00 uur, afsluiten Kerkstraat en
Marktstraat van 09.00 tot 18.00 uur, Achterhoeks Museum 40-45

• Olburgen, kermis met optocht, vogelschieten en volksspelen, 8 augustus van 19.00 tot 01.30 uur,
9 augustus van 10.00 tot 01.30 uur en 10 augustus van 11.00 tot 00.30 uur, afsluiten gedeelte

Met de ja/nee-sticker weert u het ongeadresseerde reclamedrukwerk
waar u geen interesse in heeft. De sticker zorgt voor een beperking van
de groei van reclamedrukwerk, waardoor veel papier wordt bespaard. 
De sticker is af te halen bij de balie Bouwen en milieu van de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Olburgseweg en stopverbod gedeelte Roggeland, 8 t/m 10 augustus 2008, Oranjestichting
Olburgen/Rha

• Steenderen, afsluiten gedeelte Kastanjelaan, tussen huisnummers 36 t/m 43, i.v.m. buurtfeest,
5 juli 2008 vanaf 13.00 tot 01.30 uur, buurtvereniging Kastanjelaan

• Vorden, afsluiten gedeelte Biesterveld, vanaf huisnummer 24 t/m 36, i.v.m. buurtfeest, 
13 september 2008 van 15.00 tot 01.30 uur, buurtfeest Biesterveld

• Vorden, Baakseweg 8, 14 september 2008, informatiedag met oogstfeest en oude ambachtenmarkt
van 12.00 tot 17.00 uur, afsluiten en stopverbod gedeelte De Eldersmaat en gedeelte Baakseweg
van 09.00 tot 17.00 uur, vereniging Natuurmonumenten

• Vorden, Eikenlaan 23, 9 augustus 2008, Babybiggenmealbal van 19.00 tot 01.30 uur, tijdelijke
gebruiksvergunning tent, stichting Babybiggenmealbal, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet
van 20.00 tot 01.00 uur, K. Bakker

• Vorden, stopverbod De Eldersmaat, gedeelte Baakseweg en gedeelte Hackfortselaan, 13 juli 2008
van 08.30 tot 18.00 uur, stichting Berend van Hackfort

• Zelhem, Aaltenseweg 18, buurtfeest met lunapark. vogelschieten en live-muziek, 7 augustus
van 19.30 tot 24.00 uur, 8 augustus van 19.00 tot 24.00 uur en 9 augustus van 19.30 tot 01.00 uur,
tijdelijke gebruiksvergunning tent, 7 t/m 9 augustus, buurt- en toneelvereniging De Meene,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 7 augustus van 18.00 tot 24.00 uur, 8 augustus 
van 14.00 tot 24.00 uur en 9 augustus 2008 van 09.00 tot 01.00 uur, B.M.M. Janssen-Willemsen

• Zelhem, de Markt, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 19 juli en 2 augustus van 13.00 tot
01.00 uur en 27 juli 2008 van 13.00 tot 24.00 uur, E.H.M.J. Berntsen

• Zelhem, Markt, 11 juli 2008 van 18.00 tot 21.00 uur, buitenconcert, afsluiten Markt, muziek-
vereniging Union

• Zelhem, Ruurloseweg 42, buurtfeest met lunapark, vogelschieten, sterrit en live-muziek, 
4 september van 19.30 tot 24.00 uur, 5 september van 18.30 tot 24.00 uur en 6 september 2008
van 13.30 tot 01.00 uur, verkoop loten, 4 september 2008, buurtvereniging Wolfersveen

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, vergroten ligboxenstal en werktuigenberging, aanvraag eerste fase
• Halle, Dorpsstraat 17, vergroten woning
• Halle, Dorpsstraat 39, vergroten kamer/keuken
• Halle, Dwarsdijk 2, vestigen nieuw agrarisch bedrijf; bouwen ligboxenstal, werktuigenberging,

garage en nog een ligboxenstal
• Hengelo (Gld), Baaksevoetpad 7, gedeeltelijk vergroten zuuropslag
• Hengelo (Gld), Sint Michielsstraat 6, plaatsen buitenberging
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 3, bouwen woonhuis
• Hummelo, Broekstraat 31B, bouwen werktuigenberging
• Keijenborg, Zaarbelinkdijk tegenover nr. 3, verbouw schuur tot dierenverblijf
• Laag-Keppel, Barlhammerweg 2, uitbreiden ligboxenstal
• Steenderen, Koningin Julianalaan 52, plaatsen overkapping en houten berging
• Steenderen, Burg. Smitsstraat 24, vergroten woning en plaatsen garagebox
• Toldijk, Hoogstraat 10, ver- en uitbouw woonhuis
• Vorden, Almenseweg 8, bouwen dubbel woonhuis
• Zelhem, Aaltenseweg 9, vergroten ligboxenstal
• Zelhem, Eeltinkweg 6, verbouw woonboerderij
• Zelhem, Korenweg 7, bouw vrijstaande woning; bestaande woning vervangen
• Zelhem, Michelstraat 26, plaatsen mestopslag

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Netwerkweg achter nr. 10, voor het bouwen van een bedrijfshal met kantoor, wegens

overschrijden van de max. toegestane goothoogte en de toegestane afstand tot de perceelsgrens.
Het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in respectievelijk de artikelen 3, lid 3.5.3.
en lid 3.5.4. van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Bedrijventerrein
Werkveld-Oost'

• Vorden, de Voornekamp 28, voor het vergroten van een bergruimte, om een nokhoogte hoger
dan vijf meter mogelijk te maken en het bijgebouw deels voor de gevel van het hoofdgebouw
(de woning) grenzend aan de openbare ruimte te bouwen. Het betreft een vrijstellingsbevoegdheid
opgenomen in artikel 8, lid 7, sub b en d van de planvoorschriften van het geldende bestemmings-
plan 'Vorden West en Zuid 1992'

De bouwplannen liggen vanaf 12 t/m 25 juni 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Vierblokkenweg 3, voor groepskamperen van 19 t/m 26 juli 2008 tijdens een

kampeerevenement voor personen van de Nederlandse Volksdansstichting, geldend bestem-
mingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Keijenborg, Kerkstraat 11 (locatie De Smid), voor het realiseren van 14 grondgebonden woningen,

geldend bestemmingsplan 'Keijenborg Dorp 1996'
De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 12 juni t/m 23 juli
2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hengelo (Gld), de Heurne 28, voor het gedeeltelijk vergroten van een berging, voor het over-

schrijden van de maximaal toegestane totale oppervlakte aan bijgebouwen. Het betreft een
vrijstelling van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan 'Hengelo Dorp 1995'

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 12 juni t/m 23 juli 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Inzien van stukken:
Bent u tijdens de openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de betreffende afdelingen, tel. (0575) 75 02 50. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de bovenstaande te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de betreffende afdeling.

Voorgenomen vrijstellingen

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 30 mei 2008:
• Toldijk, Hoogstraat 17A, voor groepskamperen tijdens een evenement bij Jeugdsoos Flophouse

van 27 t/m 29 juni 2008 geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1993'
• Toldijk, Wofsstraat 5, voor groepskamperen tijdens Dutch Open International Sheep Dog Trials

van 10 t/m 16 juli 2008, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1993'

Vrijstelling artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 2 juni 2008:
• Zelhem, Markt 21 - 23, voor het realiseren van een terras aan de voorzijde van het pand,

geldend bestemmingsplan 'Zelhem - Komplan fase II'

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 wer-
king. 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.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 29 mei 2008:
• Hengelo (Gld), Spalstraat, warenmarkt, 9 juli 2008 van 08.00 tot 15.00 uur, Hengelose Ondernemers

Vereniging
Verzonden op 2 juni 2008:
• Wichmond, feestterrein Lindeselaak, 26 t/m 31 augustus 2008, feestweek met zeskamp, volks- en

kinderspelen, vogelschieten, feestavonden, lunapark en optocht, tijdelijke gebruiksvergunning,
stichting Oranje Comité Vierakker - Wichmond

Verzonden op 3 juni 2008:
• Vorden, Dorpsstraat, erehaag voor EK-voetbal, 7 t/m 30 juni 2008, De Herberg
Verzonden op 5 juni 2008:
• Bronckhorst, Achterhoekse Wandel4daagse van 19 t/m 22 augustus en afsluiten Jonker Emilweg

in Hoog-Keppel op 19 augustus 2008 van 08.00 tot 13.00 uur, stichting De Achterhoekse Wandel-
vierdaagse

• Steenderen en omgeving, toertocht met diverse afstanden, 15 juni 2008 van 08.00 tot 17.00 uur,
toerclub Steenderen

• Zelhem, centrum, zomerfeesten met braderie, live-muziek, kinderspelen en diverse attracties,
19 juli en 2 augustus 2008 van 13.00 tot 01.00 uur, stichting Zelhemse Zomerfeesten

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 2 juni 2008:
• Bronkhorst, Boterstraat 1, geheel vernieuwen van een bijgebouw, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Westerhofskamp 34, bouwen erker
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 20, bouwen carport
Verzonden op 3 juni 2008: 
• Zelhem, Paulus Potterstraat 8, vergroten carport

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 3 juni 2008: 
• Vorden, Baakseweg 4, veranderen woning
• Toldijk, Hardsteestraat 16, bouwen ligboxenstal/werktuigenberging, verleend met toepassing

van artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan
Achterhoek en Liemers

Verzonden op 4 juni 2008: 
• Hengelo (Gld), Sarinkdijk 1, bouwen schuur met dubbele carport, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Laag-Keppel, Jan de Jagerlaan ongenummerd, bouwen woning

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 2 juni 2008:
• Zelhem, Hummeloseweg 74, bouwen vervangende woning met bijgebouw 

Sloopvergunningen 
Verzonden op 4 juni 2008:
• Hengelo (Gld), Sarinkdijk 1, geheel slopen van één schuur en twee carports voor opslag en stalling,

komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Wilhelminalaan 11, gedeeltelijk slopen van het dak op de garage/berging, komt asbest-

houdend afval vrij

Ontheffingen verbranden afvalstoffen 
(art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Verzonden op 3 juni 2008:
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 13A, voor verbranding nabij dit perceel
• Drempt, Zomerweg 43, voor verbranding nabij dit perceel
• Halle, Hobelmansdijk 15A, voor verbranding nabij dit perceel
• Halle, Potronsdijk 5A, voor verbranding nabij dit perceel
• Hengelo (Gld), Koningsweg 3, voor verbranding nabij dit perceel
• Hengelo (Gld), Krommedijk 6, voor verbranding nabij dit perceel
• Hummelo, Rozegaarderweg 7, voor verbranding nabij dit perceel
• Vorden, Brandenborchweg 7, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Hoegenstraat 5A, voor verbranding nabij dit perceel

Kapvergunning
Verzonden op 3 juni 2008:
• Hummelo, Keppelseweg 48, vellen van één populier, geen herplantplicht

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Drempt, tijdens een buurtfeest is de Molenweg van 5 juli 12.00 uur tot 6 juli 2008 12.00 uur

afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Hengelo (Gld), tijdens een buurtfeest is de Vloed, tussen de huisnnummers 1 t/m 27, op 4 juli

vanaf 18.00 uur tot 6 juli 2008 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Hoog-Keppel, tijdens de Achterhoekse wandelvierdaagse is de Jonker Emilweg op 19 augustus 2008

van 08.00 tot 13.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer en (brom)
fietsers. Het verkeer wordt op de IJsselweg en de Slondeweg aan de zijde van de Eldrikseweg
in Laag-Keppel met waarschuwingsborden attent gemaakt op de afsluiting

• Keijenborg, tijdens een buurtfeest is de Ottenkampweg op 28 juni 2008 van 14.00 uur tot 01.00 uur
de dag daarop volgend afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens een buurtfeest is de Bongerd, tussen de nummer 6 t/m 12, van 28 juni 14.00 uur
t/m 29 juni 2008 11.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de Zelhemse zomerfeesten 
- zijn afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer, de Smidsstraat, de

Stationsstraat, de Markt, de Kerkweg, het Stationsplein en de Doetinchemseweg, tussen de
Smidsstraat en Achter de Hoven, van 18 juli 21.00 uur t/m 20 juli 06.00 uur en van 1 augustus
21.00 uur t/m 3 augustus 06.00 uur

- geldt een stopverbod op de Doetinchemseweg, tussen de Brinkweg en Achter de Hoven, de
Dr. Grashuisstraat, de Prinses Irenestraat, de Oranje Nassaustraat, tussen de Stationsstraat
en de Prinses Irenestraat, en de Burgemeester Rijpstrastraat van 18 juli 21.00 uur t/m 20 juli
06.00 uur en 1 augustus 21.00 uur t/m 3 augustus 2008 06.00 uur

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na 
de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) 
een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst
dat het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor 
bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, Drank- 
en Horecawet, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en 
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.

• Halle, in verband met stofoverlast en overlast door sluipverkeer is de Bielemansdijk, vanaf de
Aaltenseweg tot aan de Meeneweg, tot eind september, of zoveel langer of korter als wenselijk
is, afgesloten voor alle motorvoertuigen, behalve bestemmingsverkeer. Met deze tijdelijke
verkeersmaatregel vervalt de op 13 mei 2008 genomen tijdelijke verkeersmaatregel

• Vorden, vanwege de reconstructie van de wijk Vorden-Zuid zijn de wegen in deze wijk telkens
in weggedeelten van circa 100 meter gedurende drie tot vier weken, of zoveel langer of korter
als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer. Voor vragen omtrent de exacte wegvakken kunt
u terecht in de directiekeet van de aannemer aan de Nieuwstad ter hoogte van huisnummer 34. 
Het totale werk neemt tot eind oktober 2008 in beslag

Verkeer en vervoer

Voorbereidingsbesluit 'Beekstraat 8a Toldijk' 
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 22 mei 2008 besloten een herziening van het
bestemmingsplan 'Steenderen Buitengebied 1993' voor te bereiden. Het voorbereidingsbesluit
heeft betrekking op het omzetten van een tweede bedrijfswoning naar een burgerwoning aan 
de Beekstraat 8a in Toldijk. Het besluit met bijbehorende kaart ligt 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.

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 de
gemeenteraad. 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.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Wichmond, De Wogt II'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 22 mei 2008 het bestemmingsplan 'Wichmond, 
De Wogt II' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte
van het ontwerp.Het plan heeft betrekking op de bouw van maximaal 22 woningen aan de (noord)
oostzijde van de kern Wichmond. Tevens voorziet het plan in de omzetting van de agrarische
bestemming voor het perceel Hackforterweg 27 naar een bestemming voor woondoeleinden. 
Van de te realiseren woningen zullen er negen behoren tot de categorie 'ruimte-voor-ruimte'.
De gewijzigde vaststelling heeft betrekking op enkele ambtshalve wijzigingen. Tijdens de voor-
bereiding van de uitvoeringsfase is gebleken dat de geplande openbare ruimten niet geheel binnen
de (op de ontwerp-plankaart aangegeven) bestemmingsvlakken passen:
• Een gedeelte van de bestemming 'Groen' in de zuidwesthoek van het plangebied krijgt de

bestemming 'Verkeer'
• De breedte van de strook grond met de bestemming 'Verkeer' ten noorden van de bestaande

weg 'Ludger' wordt 2,5 meter
• Het bestemmingsvlak 'Water' ter plaatse van de watergang langs de zuidzijde van de Hack-

forterweg is verbreed tot 0,5 meter voorbij de boveninsteek van het zuidelijk talud. Hierdoor
verschuift het aansluitende bestemmingvlak 'Groen' over dezelfde afstand

• De strook grond met de bestemming 'Verkeer' (ter ontsluiting van de drie westelijke woning-
kavels langs de zuidzijde van de Hackforterweg) krijgt een breedte van 5,30 meter. Hierdoor
wijzigt ook de positie van het westelijke en middelste bouwblok

Bestemmingsplannen

• De strook grond met de bestemming 'Verkeer' (ter ontsluiting van de drie oostelijke woning-
bouwkavels langs de zuidzijde van Hackforterweg) vervalt. De bestemming 'Wonen' sluit nu
over deze lengte aan op de nieuwe begrenzing van het bestemmingsvlak 'Water'. De nieuwe
inrit over de watergang voor twee kavels krijgt de bestemming 'Verkeer'

• De grens tussen de bestemmingsvlakken 'Verkeer' en 'Wonen' wijzigt voor de grotere keerlus
aan het eind van de nieuwe ontsluitingsweg voor het zuidoostelijke woningcluster. In samenhang
met deze aanpassing wijzigen de vorm en omvang van twee bouwblokken binnen de aansluitende
bestemming 'Wonen'

Het bestemmingsplan ligt van 12 juni  t/m 23 juli 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. De
stukken zijn ook in te zien via de website van de gemeente (www.bronckhorst.nl). 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.

Degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een ieder voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, kan gedurende de termijn
van terinzagelegging bedenkingen tegen het bestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de
voorkeur heeft) of mondeling inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. Schriftelijk kan
dit via Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, fax: (026) 359 94 80 of e-mail: post@gelderland.nl (o.v.v.
REW/RO/BV). Mondeling kan dit op werkdagen tussen 10.00 en 12. 00 uur via tel. (026) 359 98 20.

Welstandscriteria Wichmond, De Wogt II'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 22 mei 2008 de welstandsnota partieel gewijzigd en
de aanvullende 'Welstandscriteria Wichmond, De Wogt II' vastgesteld voor de geplande oostelijk
uitbreiding van Wichmond, zoals deze op basis van het vastgestelde bestemmingsplan 'Wichmond,
De Wogt II' mogelijk wordt. Dit plan geeft beleidsregels (artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht)
voor het kader waarbinnen de gewenste stedenbouwkundige en architectonische uitwerking van
Wichmond, De Wogt II moet plaatsvinden.

De stukken, met de exacte inhoud van de beleidsregels, liggen van 12 juni 2008 tijdens de openings-
tijden 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.
Er staan geen rechtsmiddelen open tegen dit besluit.

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 12 juni
t/m 23 juli 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 15, een veranderingsvergunning voor een melkveehouderij

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij
ons worden ingediend vóór 24 juli 2008. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een
gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving,
tel. (0575) 75 02 87.

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

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 
12 juni t/m 23 juli 2008 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Hengelo (Gld), Memelinkdijk 1, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een melkrundvee- en vleesvarkenshouderij
• Vorden, Reeoordweg 2A, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

biologisch/dynamisch landbouwbedrijf met zorgverlening

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 het 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 24 juli 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.

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 12 juni t/m
23 juli 2008 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieu-
beheer ter inzage:
• Hengelo (Gld), Loakendiek 3, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij, waarop het

Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is
Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan boven-
genoemd besluit zijn verbonden.

Wet milieubeheer
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SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m. 0900-0767

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

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

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20

Inname van: Verkoop van:
• Schoon puin • Ophoogzand
• Puin/Zand • Zwarte grond
• Bouw- en sloopafval • Gebroken puin
• Asbest (dubbel verpakt in plastic) Iedere dag van 9.00 -16.00 uur

• Groen afval Ook op zaterdag

WWW.ENZERINK.NL

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

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

LAST VAN
WESPEN?
Bel voor snel verwijderen
tussen 8.00 en 10.00 uur

O.B.S.
Tel. 0575-553283

of
Mob. 06-51106955

Achtkastelenfietstocht, Burgemeester voorop 18 juni, 12.00 uur

Wekelijks activiteiten:

• Dinsdags 13.00 uur, Nordic Walking, VVV Hengelo (Gld.)

• Woensdags 13.00 uur, Kastelenfietstocht, VVV Vorden

• Donderdag 13.00 uur, Huifkartocht, VVV Zelhem 

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

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

Voor Vaderdag:
Bij Schoenen en Sporthuis ten Bras

Alles voor de Biljartsport
Biljartkeuen: Longoni, R. Ceulemans en Artemis

In diverse prijsklassen en gewichtsklassen

Keutassen, foudralen en koffers

Wedstrijdballen Aramith

Biljarthandschoenen

Krijt

En diverse biljart-acccessoires

Bovendien de mogelijkheid alles op eigen biljart
uit te proberen met deskundig advies.

Schoenen en Sporthuis ten Bras
Zieuwent

Tel. (0544) 351257
Dé biljartspeciaalzaak vd Achterhoek

www.tenbrasbiljarts.nl



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

Het is bijna zover, de samenloop
voor hoop in Bronckhorst gaat bij-
na van start.
De organisatie is zeer blij met de
vele aanmeldingen vanuit de ge-
meente. Zowel vanuit de bevolking
(deelnemende teams) als vanuit
het bedrijfsleven (sponsoring) is de
animo groot om een bijdrage te
leveren aan het evenement. Maar

ook vanuit de entertainment was
de bereidwilligheid groot. De orga-
nisatie zat daarom met het luxe
probleem om zoveel mogelijk
mensen een plekje te geven tijdens
het evenement. Helaas moesten
ook enkele mensen en verenigin-
gen teleurgesteld worden omdat
het evenement vol zat. Maar on-
danks dit is er een prachtig pro-
gramma samengesteld door de or-
ganisatie. Ook deelnemende teams
zijn op dit hard aan het werk om
meest uiteen lopende activiteiten
te bedenken en uit te werken voor
het evenement. Het volgende zal
o.a. te zien zijn. 

• 24 uur entertainment in de vorm
van muziek en cabaret voor jong en
oud.

• 24 uur durend tennistoernooi
• 24 uurs darttoernooi
• een nachtelijk bridgetoernooi
• spinningmarathon
• div sportclinics gegeven door beken-

de sporters en sportscholen o.a.

voetbal en weerbaarheids training, 
• ook voor kinderen is er veel te bele-

ven o.a. luchtkussens, kabelbaan,
skelterparcours, kindertheater,
clowns, ballonnenwedstrijd

• braderie, verkoop van zelfgemaakte
producten, artikelen, hapjes en
drankjes e.d.

• (oud) hollandse spelen georgani-
seerd door div. teams

• Het maken van een kunstwerk o.l.v
kunstenaressen

• En nog veel meer om op te noemen

Een hoogtepunt van het evenement is
de KAARSENCEREMONIE. Deze zal
aanvangen op zaterdagavond 14 juni
om 23.00 uur. Dit moment zal
verzorgd worden door Jose v.d. Staak.
Tijdens dit moment kan iedereen zijn
dierbaren herdenken of een hart
onder de riem steken die direct met de
ziekte kanker te maken heeft.
Er zijn op dit moment al zeer veel
kaarsenzaken beschilderd of beschre-

ven ingeleverd bij de organisatie. De-
genen die nog niet in de gelegenheid
zijn geweest om zo'n zak aan te schaf-
fen kunnen ook tijdens het evene-
ment een zak aanschaffen en invul-
len. Hiervoor zal alle gelegenheid zijn.

Daarnaast zal er ook veel informatie te
vinden zijn over de ziekte kanker. 

Zo zullen stands zijn van:
• KWF 
• Stichting herstel en balans 
• Stichting de regenboogboom 
• Inloophuis 'K leef 
• Ver. Ouders van kinderen met kanker
• Patiënten vereniging prostaatkan-

ker
• Er doorlopend een film vertoond

worden over onderzoeken naar leu-
kemie in het UMC Radboudzieken-
huis te Nijmegen

• Dhr Stalmeier, onderzoeker in het
UMC Radboud te Nijmegen, zal een
lezing geven op zaterdag middag

• Er zal zaterdag avond een presenta-
tie gegeven worden door een mama
care verpleegkundige Henny Bilder-
beek 

Dit zijn de hoofdonderwerpen die
plaatsvinden tijdens de Samenloop
voor hoop Bronckhorst. Er zal naast
deze genoemde onderdelen nog veel
meer te zien, te horen en te doen zijn. 

Om dit mee te kunnen maken zul je
toch echt ergens tijdens het evene-
ment aanwezig geweest moeten zijn.
We hopen dan ook dat het publiek in
grote getale tijdens het weekend naar
het sportpark van SV Socii aan de
Lankhorsterstraat in Wichmond , dit
is de weg van Wichmond naar Henge-
lo, zal komen. 

Daarnaast kunnen we alleen maar ho-
pen op prachtig weer en dan kan het
niet anders of we kunnen aan het eind
van het evenement een prachtig be-
drag overmaken op het bankrekening-
nummer van KWF-Kankerbestrijding. 

Want de gehele opbrengst van het eve-
nement komt is bestemd voor het
KWF. 

Samenloop voor hoop Bronckhorst

PROGRAMMA Samenloop
voor Hoop Bronhorst
ZATERDAG 14 JUNI
13.00-Eind Start live-uitzendingen Radio Ideaal
14.45-15.00 Opening Samenloop voor Hoop Bronckhorst
15.00-15.30 Openingsronde (met medewerking van Josée van der Staak)
15.30-16.30 Flamingo's muziek jaren 70/80
15.30-16.30 Warboelkindervoorstelling
16.00-22.00 Spinning 
17.00-22.30 Tennisvereniging Tennistoernooi
17.00-17.45 Aerofitt: workshop kidsaerofitt/jazz Jeugdfitness
17.00-18.00 Hurricanes muziek jaren 60/70
17.45-18.15 Gymvereniging Demo turnen
18.30-19.30 Covik Rock coverband
18.15-19.00 Aerofitt:workshop Bodyjam fitness
19.00-19.30 Gymvereniging Demo turnen
19.30-20.00 Bizon Country Dancers Line-dancers
19.30-20.15 Aerofitt: workshop Callanetics fitness
20.00-21.00 Kiek Uut Coverband
20.15-21.00 Aerofitt: bodybalance fitness
21.00-21.30 Mannenkoor Zelhem Koor
21.00-22.30 Team Lubbers 2 Salsadansen
21.00-22.30 Kickboxing/Weerbaarheidstraining/Verdedigingstechnieken
21.30-22.30 Bacon & Beans Coverband
22.30-23.00 Reborn / Opmaak naar de kaarsenceremonie Koor
23.00-24.00 Kaarsenceremonie met Josée van der Staak en anderen o.a.zang 

ZONDAG 15 JUNI
24.00-08.00 Nachtprogramma onversterkt bij het kampvuur

Bridgeclub Bronckhorst (01.00 - 05.00) Nachtbridge
Tennisvereniging (0.00 - + 14.00) Tennistoernooi
Boonekamp [akoestisch]
Donderwinkel [akoestisch]
Daltons [akoestisch]

07.45-08.00 Medler Jachthoornblazers 
08.00-08.45 Jubal fanfare
08.30-09.00 Arjan Momberg Ontbijtgym
08.30-15.00 Bert Veltman straattheater
08.45-09.00 Medler Jachthoornblazers 
09.00-10.00 Strada: Bodybalance fitness
09.00-09.30 Boerendansers: Wi-j eren 't Olde Boerendans
09.30-10.15 Hartgelach Smartlappenkoor
10.00-11.00 Strada: totall body fitness fitness
10.00-12.00 Nordic Walking Clinic
10.30-11.00 Hoe? Zo? Cabaret
11.00-12.00 Strada: kids fitness Jeugdfitness
11.00-12.00 Iesselkapel blaaskapel
11.00-11.30 Gery Groot Zwaaftink kindertroubadour
12.00-12.50 Henri Welling Muziek
12.00-13.00 Strada: nog niet bekend fitness
12.00-12.30 Gery Groot Zwaaftink kindertroubadour
13.00-14.30 Team Lubbers 2 Salsadansen
12.50-13.50 Bargkapel blaaskapel
13.50-14.00 Verloting 
14.00-14.30 Looft den Heer Koor
14.30-15.00 José van der Staak / laatste ronde 
15.00-15.15 Afsluiting SamenLoop voor Hoop Bronckhorst 
15.15-16.00 After Party met Groove On The Roof Blues/Funk/Rock
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Om tien uur werd de fractie ontvan-
gen door de heer en mevr Roekevisch
aan de Everhardinkweg in Zelhem.
In 2000 is het bedrijf omgeschakeld
van een varkenshouderij naar een
melkgeitenhouderij met 250 geiten.
Inmiddels zijn ze uitgegroeid tot een
modern bedrijf met 1000 melkgeiten
en 500 lammeren voor de opfok.

In augustus gaan de geiten bij de bok
en na vijf maanden lammeren de gei-
ten af. Het aflammeren gebeurt niet
in het donker, dus hoeft de familie
niet het bed uit om de geiten ‘s nachts
te assisteren. Gemiddeld krijgt een
geit 2,5 jong. Per dag worden er soms
wel 50 lammeren geboren.

Meestal geven de geiten een jaar melk
en krijgen ze opnieuw lammeren. Ook
heeft de familie een aantal doormel-
kers, dat wil zeggen, dat deze drie jaar
gemolken kunnen worden zonder dat
ze jongen krijgen. Een geit kan 1000 li-
ter melk per jaar geven. De selectie
vindt plaats op melkproductie. Zodra
een geit niet voldoende melk geeft,
wordt zij niet meer gebruikt. Tegen-
woordig hebben de geiten een chip in
het oor ter herkenning en kunnen er
via de computer gegevens per geit bij-
gehouden worden. Melkgeiten wor-
den door de overheid ingedeeld bij de
intensieve veehouderij. Het bedrijf
heeft 23 ha gras en 23 ha mals.

Naast de geitenhouderij heeft men
een camping en verzorgen zij op
woensdagmiddag rondleidingen.

Om half twaalf ging de CDA-fractie
naar Olburgen, waar een gesprek volg-
de met Dorpsbelang Olburgen.Gerard
Smoorenburg, Leo Bremer, Maurice
Tanke en Maarten Willemsen ver-
woordden de gedachten van de men-

sen uit Olburgen over de ontwikkelin-
gen van het dorp. Daarbij is een aantal
zaken waarover de bewoners zich zor-
gen maken. De uitbreiding van Dora-
do Beach is een punt, waar het dorp
enige bedenkingen over heeft. Men
verwacht dat de verkeersdruk toe zal
nemen. 

Het landelijke karakter van de omge-
ving is voor Olburgen belangrijk en
een haag groen is daarbij gewenst. Dat
zal het park en de toeristen aan het
oog onttrekken. Omdat nog niet hele-
maal duidelijk is hoe de plannen wor-
den uitgewerkt, zal het vertrouwen
van de bewoners nog wat moeten
groeien. Verder is met de dorpsraad
gesproken over de Woonvisie. Men
vindt dat voor het behoud van een
school in Olburgen, woningbouw voor
jongeren een vereiste is.

Na de lunch bracht de fractie een be-
zoek aan Dorado Beach en werd daar
ontvangen door de heer Jansen. Hij is
bedrijfsleider van het recreatiepark,
dat eigendom is van Den Daas recrea-
tie. Het park is gebouwd in 1973 en
aan een opknapbeurt toe.

Het is de bedoeling om het park in fa-
sen te gaan verbouwen en op te knap-
pen. Op dit moment telt het park 420
staanplaatsen. Volgens de heer Jansen
is het niet de bedoeling om het aantal
plaatsen uit te breiden. Door aankoop
van grond wil men ruimere opzet
rondom de staanplaatsen. 

Door meer faciliteiten op het park te
realiseren, wil men proberen de gas-
ten op het park te houden. Met een
zwembad, een beleefboerderij, water-
sport op de IJssel en de rust wil men
de toeristen trekken. De verbouwing
zal in fases plaatsvinden om zo be-

drijfsmatig de risico’s te spreiden en
een deel van het park in gebruik te
houden. De inwoners van Olburgen
kunnen deze voorzieningen mogelijk
ook gebruiken en dat kan gezien wor-
den als extra voorzieningen voor het
dorp. Een haag groen is inmiddels om
het perceel geplant. 

Voor het toegangsverkeer zal in over-
leg met de gemeente nog naar een
oplossing gezocht moeten worden.

Zaterdag 31 mei 2008

CDA fractie op werkbezoek

Op zaterdag 31 mei ging de CDA fractie op werkbezoek. In de ochtend
werd een bezoek gebracht aan Geitenboerderij en minicamping Roeke-
visch in Zelhem, de lunch werd gebruikt in café Kraantje Lek in Olburgen
om in gesprek te gaan met Dorpsbelang Olburgen en na de middag werd
met de heer Jansen, bedrijfsleider van Dorado Beach in Olburgen, het toe-
komstplan van het recreatiepark doorgenomen.

Dorado Beach wil meer faciliteiten op het park, waar ook de inwoners van Olburgen mogelijk gebruik van kunnen maken.

Vanaf 08.00 uur kan gestart worden
voor de lange toertochten van 50 en
100 km. Deze voeren de fietser via
Wehl en Hoog Keppel richting het
Montferland en het Geldersch Eiland.
De kortste route van 25 km, de pan-
nenkoekentocht, blijft iets dichter bij
huis maar is niet minder mooi. Tussen

10.00 en 14.00 uur is iedereen welkom
die de pannenkoekentocht wil mee-
fietsen. De route voert u langs rustige
wegen door de mooie Achterhoek met
het begin en eindpunt in Steenderen
bij Café de Seven Steenen. 
Na de tocht kunt u bij de Seven Stee-
nen genieten van een overheerlijke

pannenkoek. Omdat de tocht dit jaar
precies op vaderdag valt hebben we
voor de vaders die meedoen aan de
pannenkoekentocht nog een extra ver-
rassing. Bij deze worden daarom alle
vaders opgeroepen mee te doen aan
de pannenkoekentocht en aan alle
kinderen om hun vader mee te ne-
men, want de pannenkoekentocht is
een ideaal uitje voor het hele gezin.
De start en finish zijn bij Café De Se-
ven Steenen, J.F. Oltmansstraat 6 in
Steenderen. Informatie over de tocht
is verkrijgbaar bij de organisatie, Wim
Reintjes (0575) 451256 of Edith Troost
(0575) 452595. Tot Fiets op 15 juni.

Vaderdag 15 juni 2008

Pannenkoeken eten met Toerclub Steenderen

Op 15 juni aanstaande houdt toerclub Steenderen voor de 26ste keer haar
traditionele toertocht Rondom Steenderen: de ideale manier om de Ach-
terhoek en de omgeving van Steenderen te (her)ontdekken. Al jaren wor-
den de routes uitgezet door Willem Reintjes die elke keer weer de mooi-
ste wegen weet te vinden. Voor de editie van Rondom Steenderen 2008 is
besloten de routes weer helemaal te vernieuwen en ook eens een hele an-
dere streek van de omgeving te laten zien.

Toerclub Steenderen hoopt ook dit jaar weer een gezellige drukte.

De Stichting heeft zich tot doel gesteld
deze kinderen te willen helpen. Door
mensen in de gelegenheid te stellen te-
gen betaling in een echte Donkervoort
te rijden, kan de Stichting met het in-
gezamelde geld thans overgaan tot de
aankoop van een ‘sociaal woninkje’ in
Roemenië. Om dit te realiseren is con-
tact gelegd met de Moeder Teresa
Stichting in Ulft. Deze Stichting helpt
Roemenië niet alleen door kleding te
brengen, maar bouwt ook huisjes voor
mensen die tot voor kort in krotten
leefden. Een cheque van 4.000 euro is
onlangs op feestelijke wijze, in aanwe-

zigheid van de pers, door de Stichting
Dutch Child Care overhandigd. Om
nog meer doelen in de toekomst te
kunnen realiseren blijft de mogelijk-
heid bestaan een keer te rijden in een
Donkervoort. Nadat u enige instruc-
ties heeft ontvangen, mag u echt in
aanwezigheid van de eigenaar, zelf rij-
den in deze sportieve auto. 
Mocht ook u geprikkeld zijn iets voor
de Stichting te willen betekenen, het-
zij als donateur, hetzij als eenmalige
Donkervoortrijder, of u wilt dit cadeau
doen (b.v. voor verjaardag), dan kunt u
met de Stichting contact opnemen.
Zelfs voor trouwerijen kan de Donker-
voort ingezet worden. Op ‘de mooiste
dag van je leven’ samen in een Donker-
voort naar het stadhuis en ook nog een
goed doel steunen, het kan allemaal.
Voor meer informatie over Donker-
voortrijden verwijzen wij u naar onze
site www.donkervoortrijden.nl, e-mail
donkervoortrijden@hotmail.com of
bel Henk Peddemors, tel. 06-30057713.

Cheque van 4.000 euro voor woning in Roemenië

Rijden in een Donkervoort
voor een goed doel

De Stichting Dutch Child Care uit
Drempt, opgericht bij notariële ak-
te in oktober 2005, stelt zich tot
doel inzamelen van geld voor kans-
arme kinderen in arme landen.
Kinderen gaan vaak zwerven en ko-
men dan veelal op het verkeerde
pad, zonder dat ze er erg in heb-
ben. Zij raken veelal stuurloos.

De eerstvolgende vrije drive is op
donderdagavond 19 juni 2008 in
Zaal Den Bremer aan de Zutphen-

Emmerikseweg 37, 7227 DG, Toldijk.
Er wordt gespeeld in twee lijnen en
per lijn zijn prijzen te winnen. 

Inschrijven vanaf 19.00 uur, aanvang
bridge 19.15 uur tot ± 22.30 uur.
Inlichtingen (0314) 62 33 48.

Zomerbridge Bridgeclub
Bronkhorst
Bridgeclub Bronkhorst organi-
seert een serie zomerbridgeavon-
den.
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Na een stemronde via internet voor
aanvang van de beurs, werden door de
jury 4 genomineerden per categorie
aangewezen. 

Deze toonden hun producten in een
speciale galerij op de beursvloer, waar
beursbezoekers hun stem uit konden

brengen op hun favoriete product.
Aan het slot van de feestavond op 22
mei werden de prijzen bekend ge-
maakt en mocht Bronkhorst Cori-Tech
manager Peter Derkzen de trofee, een
sculptuur met een gouden ei, in ont-
vangst nemen uit de handen van FHI-
voorzitter Marcel van den Broek. 

De mini CORI-FLOW is een serie ui-
terst compacte flowmeters en -regel-
aars voor zeer lage doorstroming van-
af 0-5 g/uur tot 0-30 kg/uur. De instru-
menten die zowel voor gassen als voor
vloeistoffen kunnen worden gebruikt,
zijn bijzonder snel en nauwkeurig.
Vanuit laboratoria en industrie be-
staat veel belangstelling voor het
nieuwe product. Bronkhorst verwacht,
mede door deze ontwikkeling, in de
komende jaren een sterke groei door
te maken.

Achterhoekse flowmeter wint
innovatieprijs

De nieuwe mini CORI-FLOW doorstromingsmeter van Bronkhorst Cori-
Tech BV uit Ruurlo is tijdens de tentoonstelling "Het Instrument" in
Utrecht uitgeroepen tot winnaar van de Novelties in Technology Award  in
de categorie Industriële Elektronica.

v.l.n.r. Marcel van den Broek (FHI) en Peter Derkzen (Bronkhorst Cori-Tech B.V.)

Regelmatig bewegen heeft een positie-
ve uitwerking op de gezondheid en is
nog leuk ook. Dit geldt ook voor men-
sen met dementie! Vrijwilligers van de
afdeling Zutphen, Lochem en Bronck-
horst van Alzheimer Nederland bege-
leiden deze wandeling. Er is tijdens de
wandeling ook voor de mantelzorger,
partner of andere begeleider voldoen-
de ruimte om contacten te leggen en
ervaringen uit te wisselen. Deelname

aan de wandeling is gratis, consump-
ties zijn voor eigen rekening.
Iedereen die iets met dementie te ma-
ken heeft nodigen wij van harte uit
om mee te wandelen. Na een kopje
koffie start de wandeling door het
prachtige bosrijke gebied.Datum: 15
juni 2008, tijdstip: 10.30 uur,plaats:
"de Zevensprong" in 't Joppe. Voor in-
formatie en opgave: Coby v.d.Stouwe
tel. 0575 520498 of Joost Collet tel.
0575 522781.
Inwoners van de gemeente Bronck-
horst kunnen gebruik maken van de
regiotaxi om het Alzheimercafé in
Zutphen te bezoeken. Om een rit te
reserveren en voor informatie over de
regiotaxi; tel. nr. (0900) 02 76.

Alzheimer Nederland
Natuurlijk bewegen:gezond en leuk!
Wandelen voor mensen met de-
mentie samen met hun partners/
mantelzorgers elke derde zondag
van de maand, met vrijwilligers
van Alzheimer Nederland afdeling
Zutphen, Lochem en Bronckhorst.

Voorzitter Gert Hiddink had eerst de
gebruikelijke bedankjes voor de vele
vrijwilligers en mededelingen voor
het komende seizoen. Vele nieuwe
spelers voor komend seizoen vanuit
het A team en geblesseerde komen
terug om de selectie te verbreden een
welkome versterking. 
Daarna werd Gerard Helmink na vo-
ren geroepen en  in het zonnetje  ge-
zet. Gerard al vanaf zijn tiende lid en
nu met zijn 65 jaren nog steeds een
vaste kracht in het vijfde. Met maar
één ongelukkige gele kaart in zijn he-
le 55 jarige loopbaan een sierraad voor
de club. Een bord versierd met de Socii
kleuren en een mooie bos bloemen
werd hem dan ook zeer terecht uitge-
reikt. 
Hier gelijk achteraan werden twee be-
stuurleden te weten Harrie Derksen
en Joke Groot Jebbink na voren ge-
vraagd allebei afgetreden om hun ge-
luk in het buitenland te gaan zoeken
Harrie samen met Bernadet in Oosten-

rijk en Joke met Jan gaan samen naar
Zweden. Uiteraard werden ze in de
welverdiende bloemetjes gezet voor
het vele werk wat ze voor de club ge-
daan hebben. Voor het bestuur  en zo-
wel Harrie als Joke kunnen ze met een
gerust hart vertrekken want we zijn in
de gelukkige omstandigheid  om in
deze  tijd vaak moeilijk te vinden per-
sonen twee goede opvolgers  te heb-
ben Henri Vreeman voor Harrie  en
Roy Weetink neemt de plaats als pen-
ningmeester van Joke over. 

Ook werd het door mevrouw Annie
Garritsen geopende Gert van de Vliege
toernooi de prijzen uitgereikt. Een
deskundige jury bekeek voor aanvang
van de wedstrijd de teams en het kon
dan maar zo zijn dat een wedstrijd
met 3-0  gewonnen toch nog als 0-1
verloren de boeken in ging. 
In de finale won Beekvogel met 4-0
van jong Vierakker dit betekende
volgens de heren gelijk spel Zodat de
beslissing vanaf elf meter moest ko-
men, hier was Beekvogel de sterkste. 
Uitslag: 1 Beekvogel, 2 Jong Vierakker,
3 Vliege hoek, 4  Dorpstraat.

Socii nieuws

Socii dag, de afsluiting van het sei-
zoen gaat dit jaar in de boeken als
wel een heel speciale uitvoering.

De keuzes in materiaal, kleur en print
zijn - identiek aan het label - speels en
verfijnd, waardoor de filosofie en het
exclusieve karakter van het label be-
waart blijft. De collectie is verkrijg-
baar in geselecteerde verkooppunten
in binnen en buitenland. Antoine Pe-
ters: "Dit concept is ontstaan vanuit de
grote vraag naar mijn ontwerpen. Ik
beschik echter nog niet over de pro-
ductionele faciliteiten en/of het finan-
ciële draagvlak de commerciële poten-
tie in mijn collecties op rendabele wij-
ze te benutten." De afgeleide T-shirts
die hij reeds vervaardigde voor eigen
dracht bleken bijzonder gewild. Door
Antoine Peters' shirts te produceren
kan men nu eindelijk een Antoine Pe-
ters bemachtigen. Peters: "Ook hoef ik
gelnteresseerde winkels niet teleur te
stellen en bouw ik een relatie op. Tot-

dat ik mijn productie op orde heb en
iedereen als een gek de 'moedercollec-
tie' kan inkopen!" De eerste editie om-
vat direct twee series welke gebaseerd
zijn op Peters' laatste twee collecties;
'Le petit Antoine.' en 'Fat people are
harder to kidnap.'

Antoine Peters vergaarde bekendheid
door zijn a Sweater for the World! pro-
ject; een 2-persoons trui met als doel
zoveel mogelijk 'verschillende' men-
sen in zichzelf te fotograferen. Het re-
sultaat is een grote serie foto's met een
bonte verzameling mensen (zie
www.antoinepeters.com) die één we-
reld vormt met diverse stijlen, leeftij-
den, sexen, normen, waarden, religies
en fantasieën. Inmiddels heeft Peters
reeds diverse zeer succesvolle collec-
ties gepresenteerd tijdens de Amster-
dam International Fashion Week. Zijn
meest recente presentatie bleek type-
rend. Vol verrassing, humor, kleur, ele-
gantie en 'showstoppers' van begin tot
eind. De locatie barstte uit zijn voegen
door het massaal toegestroomde pu-
bliek, waaronder actrices Hanna Ver-
boom, Georgina Verbaan en coutu-
riers Jan Taminiau en Frans Molenaar.
De zaal kon voor het eerst in de ge-
schiedenis zelfs niet worden afgeslo-
ten. Antoine Peters' shirts zijn nu te
koop bij Visser Mode in Vorden!

Antoine Peters' shirts nu bij
Visser Mode
Antoine Peters lanceert deze
maand de eerste editie T-shirts van
een immer groeiende serie. Zijn
spectaculaire halfjaarlijkse cat-
walkshows geven geboorte aan mi-
ni series welke de desbetreffende
collectietitels als naam met zich
meedragen. De Antoine Peters'
shirts collectie ontstaat en evolu-
eert door het -blijvend - samenko-
men van de diverse showcollecties
van het label.

'We hebben de afgelopen weken ont-
stellend veel auto's afgeleverd die ver-
kocht zijn tijdens de Gigantische Occa-
sionshow', aldus Jos Herwers. 
'Daardoor is ons aanbod aan occasions
ververst. Er zijn leuke auto's ingeruild.

Vooral in de lagere prijsklasse, de zoge-
naamde lowbudget auto's, hebben we
een groot aanbod. Vanaf € 1.000,- zijn
er al occasions verkrijgbaar bij ons.'
Bij Herwers worden alle gebruikte au-
to's vooraf streng gecontroleerd op

kwaliteit, veiligheid en betrouwbaar-
heid. Er is een uitgebreid assortiment
betrouwbare occasions van diverse
merken, in vele uitvoeringen en in be-
taalbare prijsklassen. 

Kijk voor meer informatie op
www.herwers.nl of kom langs bij
Herwers Nissan, Kruisbergseweg 8 in
Hengelo gld. 
De koffie staat klaar!

Nu veel ingeruilde occasions in alle prijsklassen

Occasionshow bij Herwers groot succes

Begin mei vond de Gigantische Occasionshow bij Herwers plaats. De show
was een groot succes en daardoor zijn er weer veel ingeruilde occasions
binnen gekomen. Er staan nu veel occasions van diverse merken in ver-
schillende prijsklassen bij Herwers in Hengelo.

Occasions bij Herwers in Hengelo gld
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel opNu ook op internet!

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?

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Naast de Sanitiem show room is er 
een ruime afhaalbalie voor de dhz-er. 
Sanitiem biedt u de keus.

100cm. Eiken antraciet 
Incl.: designspiegel met verwarming, 

2 Grohe designkranen en afvoerset

VAN: 2.307,-

Actie geldig t/m 30 juni 2008

Actie
Compleet badkamer-

meubel Thebalux

www.heegt.nl 
www.sanitiem.nl

Winterswijk Tinbergenstraat 42 Tel: (0543) 51 84 74
Hengelo (Gld) Molenenk 6 Tel: (0575) 46 52 58

1.875,-
ACTIE

Deelnemer Sanitiem groep

VOOR (INCL. BTW.):

Waar de meubelen
nog betaalbaar zijn!

Kom, Kijk en Vergelijk

Openingstijden:
Vrijdag: 13.30-21.00 uur
Zaterdag: 9.30-17.00 uur

Tot ziens bij:
Gerrit Onstenk Meubelen
Molenenk 20, Hengelo Gld

Tel.: 0575-463153 / 06-54317355

Voor meer informatie: www.onstenkmeubelen.nl

...vakkundig gebouwd!
Bruggink. Uitdagend bouwen.
Als u een nieuw huis gaat bouwen moet dat

uw nieuwe thuis worden, gebouwd en ingericht

volgens uw smaak en wensen. Daarom bouwt

Bruggink geen standaard woningen. Wij nemen

u al het werk uit handen, van eerste schets

tot oplevering. Meer informatie vindt u op

onze site: www.bruggink-bv.nl.

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

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.

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

          Hair- beautysalon

DECHERING
        Beltrumsestraat 50    Groenlo
                   Tel. 0544 - 461553
        www.hair-beauty-dechering.nl

Wij zijn op zoek naar nieuw talent !

In verband met de uitbreiding van onze Dechering Aveda hair-beautysalon
hebben wij een vacature voor een:

Schoonheidsspecialiste / Hairstyliste
(gediplomeerd)

U kunt uw sollicitatie met pasfoto sturen naar:

Dechering
t.a.v. Stephany Dechering 
Beltrumsestraat 50
7141 AM  Groenlo
of mailen naar; haarmodedechering@hetnet.nl

Voor verdere informatie kunt u tevens contact opnemen 
met Stephany Dechering (tel. 0544-561553)

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

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

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar
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Om ze ook een beetje de Achterhoekse
cultuur te laten opsnuiven, waren ze
de afgelopen dagen te gast bij Jong
Gelre West Achterhoek. Tijdens het
verblijf in de Achterhoek werden ze
ondergebracht bij gastgezinnen in
Vorden, Steenderen, Warnsveld, Lo-
chem, Laren en Hummelo en Keppel.
Alvorens de Sint en zijn gevolg vrijdag-
avond bij de familie Roekevisch in Lo-
chem voet aan wal zette, werden er
eerst onder het genot van chocolade-
melk en speculaas enkele ‘beroemde’
Sinterklaasliedjes ingestudeerd. Het
werd een toffe avond. 

Behalve deze Sinterklaasavond, maak-
ten de stagiaires kennis met het in-
middels populaire boerengolf. Ook

werden er fietstochten gemaakt, waar-
bij opviel dat de buitenlandse jonge-
ren, al zo goed konden fietsen, terwijl
een aantal zelfs nog nooit een fiets
had gezien! Verder was er een ge-
slaagd ‘verbroederingsfeest’ bij Hee-
zen in Steenderen. Het bezoek aan de
Achterhoek begon en eindigde in het
dorpscentrum in Vorden. Bij aan-
komst hadden de stagiaires eerst een
evaluatiegesprek met afgevaardigden
van de Stichting Uitwisseling Bergen. 

Op de slotdag (zondag) was er een ge-
zamenlijke lunch en een landenpre-
sentatie, waarna de buitenlandse jon-
gens en meisjes weer terug gingen
naar hun stageadressen ‘ergens’ in
Nederland.

Buitenlandse stagiaires 
genoten van Sinterklaasavond

Sinterklaas die op een mooie (bijna) zomerse avond op een bootje op de Ber-
kel vaart, blijft een uniek schouwspel. Dat vonden ook de circa 40
buitenlandse jongens en meisjes (afkomstig uit alle delen van de wereld), die
momenteel in Nederland bij diverse land- en tuinbouwbedrijven stage lopen.
Ze zijn in ons land op uitnodiging van de Stichting Uitwisseling Bergen.

Het werd in Zutphen voor de Berkel-
duikers dit weekeins een uitstekend
toernooi met veel tijdsverbeteringen,
2x goud en 2x brons. Eigenlijk wil je
het ook zo, want als je goed traint wil
je aan het einde van het seizoen snel-
ler kunnen zwemmen dan aan het be-
gin. Luuk Nijland en Niels Tjoonk zor-
gen op de eerste dag elk voor een gou-
den en een bronzen medaille. Daar
waar Luuk op de Gelderse Kampioen-
schappen in mei nog genoegen moest
nemen met zilver op de 50m vlinder,
had hij nu genoeg kracht om de strijd
te winnen en zich het goud om te la-
ten hangen. Op de 100m vrije slag ver-
diende hij brons met een flinke tijds-
verbetering. Niels zag op de Gelderse
Kampioenschappen het goud aan zijn
neus voorbijgaan omdat hij niet stil
stond bij de start. Hij maakte dit nu
ruimschoots goed  door alle andere
zwemmers duidelijk achter zich te la-
ten met een verbetering van 3 secon-
den de gouden medaille te winnen. 

Op de 100m rug werd hij derde, met
een flinke verbetering van zijn eigen
tijd. Voor beide jongens een mooie uit-

gangspositie voor de Nederlandse
kampioenschappen op 29 juni in Dor-
drecht. Ook de andere zwemmers heb-
ben goede prestaties geleverd. Wel 29
keer verschijnen de Berkelduikers aan
de start.  Marlieke Scholten zwemt op
alle 4 afstanden telkens mooi pr"s,
vooral op de 200m wisselslag  maakt
ze een mooie sprong vooruit. Ze ein-
digt telkens in het midden van het
klassement. Ook Judith Wentink start
4x en verbeterd behalve haar 200 wis-
selslag ook de 400m vrije slag met wel
13 seconden. Sjoerd Teunissen zwemt
op de 100m schoolslag zijn eigen tijd
terwijl Irjan Brummelman (50 vlin-
der) en Thomas Achtereekte (100 rug)
en Harmen van Middelkoop (100 rug)
hun slag  goed verbeteren. Torben
Lammerdink zwemt zijn eigen tijd
(100m schoolslag) en Esmee Vrielink
verbeterd deze afstand, Thomas Lu-
chies zwemt vooral op de tweede dag
ruime tijdsverbeteringen op de 50
vlinder en 100m wisselslag. Bernice
Jager geeft alle energie op de 400m
vrije slag en zwemt meerder seconden
van haar pr af. Uitslagen staan op
www.berkelduiker.nl

Kring Speedo Finale
goede zwemprestaties voor de Berkelduikers

De Kring Speedo Finales zijn provinciale Kampioenschappen, maar dan
voor die minioren (8 t/m 11 jaar) die mee gezwommen hebben op de
speedo wedstrijden.

uiterst links staat Niels Tjoonk en uiterst rechts Luuk Nijland die beide goud en brons winnen.

In de Toekomstvisie Bronckhorst 2030
zullen ontwikkelingen, prioriteiten
en beleid van de gemeente Bronck-
horst worden omschreven. Hiervoor
zullen diverse onderzoeken worden
gedaan. Ook de bevolking en de toeris-

ten zal worden gevraagd naar hun me-
ning. Dit zal tijdens de zomertour van
gemeenteraad en college zijn, van 30
juni t/m 4 juli 2008. Omdat de jeugd
de toekomst heeft, werd ook de
schooljeugd bij het project betrokken.

Zeventien scholen wilden er graag
deelnemen en 1400 wolken werden
uitgedeeld zodat de leerlingen hun ei-
gen (droom)toekomst konden verbeel-
den met een tekening, gedicht of op-
stel. Deze droomwolken worden op de
zomeravondbijeenkomsten tijdens de
zomertour opgehangen. In de loop
van deze week zullen ook bij de ande-
re deelnemende basisscholen de wol-
ken worden verzameld.

Toekomstvisie Bronckhorst 2030

Droomwolken van kinderen opgehaald

Maandagochtend 9 juni werden door leerlingen van Basisschool St. Joan-
nes in Steenderen de droomwolken van hun school overhandigd aan
raadslid Henk Onstenk. De kinderen hadden er hun toekomstvisie op
geschreven en getekend.

Leerlingen van Basisschool St. Joannes overhandigen de droomwolken aan raadslid Henk Onstenk.

Het weer werkte mee en op een zon-
overgoten Ratti-veld liepen alle leerlin-
gen 45 minuten lang zich het vuur uit
de sloffen om zoveel mogelijk geld bij-
een te brengen. Het was een bonte
mengeling van lekker wandelende
leerlingen, vreselijk zwetende hardlo-
pers en verklede leerlingen. Er waren
zelfs leerlingen die twee keer 45 minu-
ten liepen. Ook een aantal docenten

liet zich niet onbetuigd en liep zich in
het zweet.
Er waren prijsjes gesponsord voor de
leerlingen met de meeste rondjes, de
leerlingen met het hoogste bedrag en
de leerlingen met het leukste idee. In
de laatste categorie vielen de doktoren
in spé die in witte jassen rondliepen
en een toepasselijk gedicht op de jas
gespeld hadden. Ook de Nordic Wal-

kers met een uniforme kledij vielen in
positieve zin op. Daarnaast had een
leerlingen haar verzorgezel meegeno-
men. Aan het einde van de dag had ie-
dereen een voldaan gevoel na een ge-
slaagde actiedag voor het goede doel
K.W.F. De tussenstand van de op-
brengst is ruim € 1600. Het eind-
bedrag zal worden aangeboden op 14
juni tijdens de Samenloop voor Hoop
actie bij het sportpark van Socci.
Met dank aan de sponsoren Ratti, Etos
Barendsen, Boek-en kantoorwinkel
Bruna, Speelgoed-Huishoud-kadoshop
Sueters en DA-drogisterij ten Kate.

Samenloop voor Hoop

Leerlingen Beeckland lopen rondjes

Afgelopen donderdag stond voor de leerlingen van het Beeckland in het
teken van Samenloop voor Hoop. Deze actie van de Gemeente Bronck-
horst was aanleiding voor de school in Vorden om een sponsorloop op
touw te zetten waaraan alle leerlingen meededen.
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Daarna werden de kinderen naar
leeftijd in 8 groepjes verdeeld die sa-
men met een kunstschilder van het
Kleurenpalet mochten gaan schilde-
ren. Allen kregen een schilderdoekje
van 30 x 40 cm, een palet met acryl-
verf, water en penselen, en hier en
daar werd ook nog met houtskool
gewerkt. Het hoort gewoon bij het
Kleurenpalet: stralend weer. Alle
kinderen zaten dus heerlijk buiten
te schilderen. Altijd is het weer ver-
rassend om te zien wat een prachtig

resultaat er na zo'n dag geëxposeerd
wordt. 74 Schilderijen van kinderen
van 5 - 12 jaar. Het grootste aantal in-
schrijvingen ooit!! 
Er werd o.a. geschilderd naar het ver-
haal, dat 's morgens was verteld. Na-
tuurlijk waren er ook veel molens te
zien.

De jury olv mevr. Nelleke Hoefnagels
van de Lindese molen, Michel van
der Heijden van de Rabobank en Evi-
ta Verheij, prijswinnaar van een vo-

rig jaar, heeft als eindbeoordeling
de volgende uitslag:
5 jaar Luuke Roorda Veenendaal
6 jaar Roos Ellens Bleiswijk
7 jaar Maartje Klein Hengelo
8 jaar Louis van Basten Batenburg
Baak
9 jaar Joris van den Biggelaar Vorden
10 jaar Laura Garritsen Hengelo
11 jaar Anne Koolen Vorden
12 jaar Nikki Scholten Steenderen
Hoofdprijs: Nikki Scholten Steende-
ren 12 jaar
De volgende schilderdagen zijn op:
26 juli (Lochem); 2 augustus Ruurlo;
9 augustus (Vorden); 16 augustus
(Bredevoort). 23 augustus (Bronk-
horst). Meer informatie: 
www.kleurenpalet.nl

Lions voor Behoud van Cultureel Erfgoed

Kleurenpalet van de Achterhoek
Het 'Kleurenpalet van de Achterhoek' is voor de 8e keer van start gegaan
met de Jeugdschilderdag op zaterdag 7 juni 2008. Om 10.00 uur ver-
zamelden zich 74 kinderen in de leeftijd van 5 -12 jaar bij de Lindese
Molen te Vorden. In het theater van de molen vertelde Peter Hoefnagels
een verhaal over en professor die de zonsondergang kon stilzetten.

Voor Jan en Joke Groot Roessink en
de begeleiding van Zorgboerderij De
Mettemaat is dit een mooie opstap
naar het kwaliteitswaarborg. De
Hengelose zorgboerderij krijgt vol-
gend jaar een auditor (een onafhan-
kelijk beoordelaar) op bezoek om in
aanmerking te komen voor het
Keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’. 

Bij Zorgboerderij De Mettemaat wer-
ken acht mensen met een zorgbe-
hoefte. De hulpboeren verzorgen on-
der meer de kudde ezels, rendieren
en kleine dieren. Na de officiële uit-
reiking van het certificaat maakten
de aanwezigen, onder leiding van

Jan en Joke Groot Roessink en alle
hulpboeren, een rondleiding over de
mooie zorgboerderij. 

Met de groei van het aantal zorg-
boerderijen is er een toenemende
behoefte aan een methode die de
kwaliteit van zorg op een zorgboer-
derij zichtbaar en meetbaar maakt.
Zorgboerderijen kunnen daarmee
een certificaat en een keurmerk be-
halen. Zorgboeren worden daarmee
ondersteunt bij het zichtbaar ma-
ken wat ze op hun bedrijf te bieden
hebben aan begeleiding en zorg. De
cliënt en de zorgpartners weten dan
hoe de zorg en begeleiding eruit

zien op de zorgboerderij. Ze kunnen
dan bepalen of het aanbod past bij
hun doelstellingen en wensen. 

Na het toekennen van een evaluatie-
certificaat aan een zorgboerderij
kan een bedrijf getoetst worden om
in aanmerking te komen voor het
Keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’. Bij
een positief resultaat wordt een
keurmerk verleend. Met deze aan-
pak van evaluatie gevolgd door een
externe toetsing behouden de zorg-
boeren het initiatief. Zij laten zien
dat zijzelf aan hun kwaliteitsbor-
ging werken. Dit wordt door de zorg-
vragers en de overheid als zeer waar-
devol gezien. Met het Keurmerk
‘Kwaliteit laat je zien’ voldoen de
zorgboeren aan de Kwaliteitswet
Zorginstellingen, ARBO wet, Wet
Klachtenrecht, Wet Bescherming
Persoonsgegevens en de Wet Mede-
zeggenschap van cliënten zorgin-
stellingen.

'Kwaliteit laat je zien'

Kwaliteitscertificaat voor
Zorgboerderij De Mettemaat

Het honderdste evaluatiecertificaat is onlangs uitgereikt aan Zorg-
boerderij De Mettemaat in Hengelo. Daarmee heeft de zorgboerderij
van Jan en Joke Groot Roessink aangetoond dat deze landbouw-zorg-
combinatie een kwaliteitssysteem heeft, dat voldoet aan de voorwaar-
den van het Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen van het Landelijk
Steunpunt Landbouw en Zorg. Het evaluatiecertificaat werd uitgereikt
door de voorzitter van de Stichting Landbouw en Zorg, Jaap Zomer.

Cliënten en begeleiders van Zorgboerderij De Mettemaat.

Weeversdrukker i j

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl
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'Ik werd direct enthousiast toen ik de
advertentie in het huis-aan-huisblad
las,' vertelt een dolgelukkige Alice
Linthuis namens Sparta. 'Om te win-
nen moesten we zoveel mogelijk tank-
bonnen van Firezone verzamelen.' Zes
weken lang hebben de jeugdleden op
de tankstations in Horst en Ermelo
bonnetjes ingezameld van tankers: ge-
noeg voor de hoofdprijs. 

DURE TIJDEN
'Met deze actie hebben we geprobeerd
op een ludieke manier in de publici-
teit te komen,' legt Fred Evers uit, ver-
koopmanager bij Firezone. 'Ieder

weekend zijn er in Nederland vele
sportteams onderweg naar allerlei uit-
wedstrijden. Dan moet er natuurlijk
wel eens getankt worden. Tijdens de
actie hebben we dan ook in het week-
end flinke korting gegeven op de
brandstof prijzen.'  

GOEDKOPER TANKEN?
Evers is het met de verslaggever eens
dat de brandstofprijzen de laatste
maanden de pan uit rijzen. 'Tja, wij als
leverancier hebben daar helaas niets
over te zeggen,' reageert hij. 'Het enige
dat we kunnen doen is het zo voorde-
lig mogelijk maken. Omdat onze stati-

ons onbemand zijn en efficiënt zijn in-
gericht, houden we de kosten zo laag
mogelijk.'

FOTOWEDSTRIJD
Deze sponsorwedstrijd is een van de
vele acties die Firezone dit jaar houdt.
'Naast de forse kortingen in het week-
end zijn we steeds op zoek naar ludie-
ke acties. Op dit moment kun je bij-
voorbeeld 500 euro verdienen met een
fotowedstrijd,' gaat Evers enthousiast
verder. 'Kijk, goedkoop kunnen we het
niet maken, wel voordelig én leuker.
Op onze website firezone.nl kun je
trouwens alles lezen over deze acties,'
besluit hij. Voor gymnastiekvereni-
ging Sparta uit Ermelo betekent deze
actie een perfecte start voor het nieu-
we seizoen. De trampoline-springer-
tjes springen er dan letterlijk boven
uit in hun nieuwe kleding.

Trampoline-spingers verzamelen meer dan 600 tankbonnetjes

Gymastiekvereniging wint 
sponsorcontract Firezone

Vorige week overhandigde Fred Evers op Firezone-tankstation Horst bij
Ermelo een cheque ter waarde van maar liefst 2.000 euro. Met dit bedrag
mag gymnastiekvereniging Sparta uit Ermelo sportkleding gaan kopen.
Komend seizoen prijkt dan de naam Firezone op deze nieuwe pakjes van
de selectie-springers.

Fred Evers, verkoopmanager Firezone, feliciteert Alice Linthuis van Gymastiekvereniging Sparta uit Ermelo met het sponsorcontract.

Voor mij persoonlijk heeft dit een om-
mekeer teweeg gebracht. Ik slaap snel
in en mijn spanningshoofdpijn is ver-
dwenen. Ik heb meer zelfvertrouwen
gekregen, voel daardoor beter wat wel
en niet goed voor me is. Ik durf nu
keuzes te maken en daar dan ook voor
te gaan." De positieve impact die het
beoefenen van Reiki op Rianne had,
heeft haar doen besluiten om ook Rei-
ki 2e graad te volgen."Inmiddels  heb
ik de opleiding  tot Reikimaster afge-
rond. Dat betekent dat ik nu bevoegd
ben om mensen Reiki te leren." ver-
volgt Rianne. Rianne heeft dan ook
een praktijk aan huis geopend om Rei-
ki cursussen en Reikibehandelingen
te kunnen geven. 

MAAR WAT IS REIKI EIGENLIJK?
"Reiki komt uit Japan en betekent
"Universele Levensenergie" , legt Rian-
ne uit. "Deze levensenergie stroomt
door ieder mens. De stroom kan door
stress geblokkeerd raken, waardoor
ziektes of problemen kunnen ont-
staan. En dan biedt Reiki uitkomst." 
Hoe werkt dat dan? Rianne vervolgt:
"Reiki geven doe je met je handen. Zij
zijn de energiekanalen. Door jezelf
Reiki te geven (je handen neerleggen
dus) wordt het zelfgenezend vermo-
gen van het lichaam gestimuleerd.
Met als direct gevolg een diep gevoel
van ontspanning. Door regelmatig te
behandelen wordt je weerstand en vi-
taliteit vergroot. Reiki ondersteunt bij
allerlei soorten van klachten. Bestrijdt
niet alleen symptomen, maar bereikt
ook de oorzaak." Nooit meer naar de
dokter dus? "Bij klachten altijd je huis-

arts raadplegen. Reiki gaat altijd sa-
men met reguliere medische genees-
kunde, maar komt nooit in de plaats
daarvan!", onderstreept Rianne. "Reiki
is een krachtige, liefdevolle energie
die je niet kunt sturen of belnvloe-
den." Is Reiki niet een beetje zweverig?
"Nee hoor", lacht Rianne. "Het bijzon-
dere is juist dat het heel gewoon is: ie-
dereen kan het leren."

WIL JE KENNISMAKEN MET REIKI?
Rianne wil met haar praktijk in Vor-
den ook anderen kennis laten maken
met Reiki. "Hopelijk gaan zij er net zo
enthousiast mee aan de slag als ik! Ik
organiseer Reikicursussen. Tijdens
een Reikicusus leer je hoe jezelf en an-
deren deze universele levensenergie (=
Reiki) kunt geven. Deze cursussen wor-
den gegeven op de traditionele wijze
(Usui Shiki Ryoho). Ook is het mogelijk
om een afspraak te maken voor Reiki-
behandelingen. Daarnaast geef ik bij
mij aan huis ook oefenavonden voor
mensen die een Reiki-cursus hebben
gevolgd. Als je nog geen cursus hebt
gevolgd, ben je ook welkom als gast.
Dus gewoon om eens te ervaren wat
Reiki is."
Als Reikimaster is het mijn grootste
wens om anderen Reiki te mogen le-
ren en hopelijk gaan zij net zo enthou-
siast met Reiki aan de slag als ik.

EERSTVOLGENDE
REIKICURSUSSEN:
Op onderstaande data zijn Reikicur-
sussen gepland:
15, 16, 17 en 18 juli a.s. (4 avonden)
4, 5 en 6 september a.s. (2 avonden van
19.30-22.30 uur en op zaterdag van
9.30-16.30 uur) 
6 en 7 oktober a.s. (overdag op maan-
dag en dinsdag)
Als deze data je niet schikken, neem
dan contact op met mij, dan plannen
we samen een ander moment.

Vragen over Reiki, zie de advertentie
elders in deze krant.

De kracht van Reiki ligt in
de eenvoud
"Sinds ik in 2000 kennis gemaakt
heb met Reiki, is mijn leven in po-
sitieve zin veranderd" zegt Rianne
Leijten, Reikimaster (Usui Shiki Ry-
oho). "Heel open en onbevangen
heb ik een cursus Reiki 1e graad ge-
volgd. Daarin leer je hoe je jezelf
Reiki moet geven. Dat doe ik sinds
die tijd dagelijks.

In de veehouderij is de laatste jaren
het aanbod van z.g. beheersgras ge-
staag toegenomen. Terreinbeherende
instanties als Natuur Monumenten en
Gelders Landschap en particulieren
die op percelen grasland een beheers-
overeenkomst hebben afgesloten moe-
ten van hun maaisel af. 

Vaak is in het beheer sprake van ver-
schraling en verlate maaidatum. Vee-
houders kunnen dan ook vaak goed-
koop aan dergelijk voer komen, maar
……. wat kan hij ermee?  Er zal gepro-
beerd worden op deze vraag een ant-
woord te geven. 

HET PROGRAMMA IS ALS VOLGT:
19.45 -20.00 uur: 
Ontvangst met koffie
20.00 uur: 
Inleiding door Dhr. B. Boswerger,
rundveespecialist van ForFarmers
20.30 uur: 
"Ervaringen met beheersgras" door
Herman Menkhorst.
20.45 uur: 
Vragenrondje/discussie.
21.00 uur: 
Korte veldexcursie naar een perceel
waar al enkele jaren een beheersover-
eenkomst voor geldt. We gaan er lo-
pend heen en zullen daar kijken wat
er zoal groeit en bloeit en ons altijd
…… .
Ergens rond 22.00 uur zal de bijeen-
komst worden afgesloten.
Mensen die interesse hebben kunnen
zich  deze avond melden en alsnog lid
worden! Graag tot ziens op 12 juni a.s.!

Ledenbijeenkomst 't Onderholt
Op  donderdag 12 juni a.s. wordt op
het melkveebedrijf van de fam.
Menkhorst, Rossweg  15,  Groot
Dochteren,Laren, een ledenbijeen-
komst met als thema "Beheersgras
wat kan ik er mee?"

Zoals u weet heeft het Schuttersgilde
tradities torenhoog in het vaandel
staan en is het een van haar doelstel-
lingen die tradities te beschermen en
te bewaken. Toch passen de tradities
zich aan, aan de huidige omstandig-
heden en ambtelijke regeltjes. 
Die ambtelijke regeltjes worden soms
geheel willekeurig uitgevoerd en na-
geleefd. Reclameborden voor menige
rommel- en antiekmarkt, triatlon of
toneel, reünie of openluchttheater
staan zo maar drie weken langs de we-

gen in de gemeente. Zelfs van evene-
menten buiten de gemeente Bronck-
horst. Helaas moeten de adviesborden
van de kermis op de Keijenborg na een
paar dagen staan al weer het veld rui-
men.  Er is hier toch geen sprake van
onderscheid? Het schuttersgilde tim-
merde aan de weg en dat mocht niet. 
Want, misschien heeft u de afgelopen
week de prachtige gele borden zien
staan die de kermis in Keijenborg aan-
kondigen en dacht u deze week dat de
kermis al weer voorbij was. Nee, de

kermis gaat door! 
En of de kermis in Keijenborg door
gaat! Een prachtig lunapark met spec-
taculaire attracties, een feesttent met
prima bediening en muziek. Kom dus
allen naar de tent. En natuurlijk als
klapstuk van de kermis, de prachtige
optocht met regionale muziekbands
en schuttersgilden en het March &
Showkorps Rheden. Dit korps zal de
voorafgaand, tijdens en na de optocht
haar muzikale kwaliteiten aan u to-
nen. Daarbij zal zij de optocht in Keij-
enborg gebruiken als een generale re-
petitie voor hun deelname aan het
WereldMuziekConcours te Kerkrade. 
Uiteraard zullen ca. 12  praalwagens
aan de optocht deelnemen. Met diver-
se actuele onderwerpen beloofd het
een mooie optocht te worden. U kunt
zich nog opgeven voor deelname met
een praalwagen tot donderdag 12 juni
a.s. En had u nog geen onderwerp kun-
nen bedenken, nu misschien dan wel. 
Kijk voor meer informatie op
www.schuttersgildestjan.nl. Of in de
speciale Kermis-Gildekrant die deze
week wordt geleverd bij het weekblad
Contact.
Het bestuur van het Schuttersgilde St.
Jan Keijenborg dankt bij voorbaat alle
vrijwilligers en sponsors die de kermis
op de Keijenborg elk jaar weer tot een
feest maken.

Schuttersgilde St. Jan Keijenborg
timmert aan de weg....

Al enige weken is het bestuur van het schuttersgilde St. Jan druk met de
voorbereiding van de kermis in het weekend van 20 tot en met 23 juni a.s.
Met hulp van vele vrijwilligers wordt het mogelijk voor de Keijenborgse
gemeenschap een ongeëvenaard feest te organiseren.

Met welke wetten en regels krijg je te
maken wanneer je of een familielid
aan dementie lijdt? Wat moet en kun
je zelf regelen? Over dit onderwerp
komt notaris Rouweler uit Zutphen
voorlichting geven en antwoord op
uw vragen.
Het Alzheimer Café is een trefpunt
voor mensen met dementie, hun part-
ners en vrienden. Ook hulpverleners
en andere belangstellenden zijn van
harte welkom. De gasten praten met
elkaar over dingen die ze meemaken,
over dementie en over de mogelijk-

heden voor hulp. Deze avond wordt er
samen met een deskundige besproken
waar je moet zijn voor specifieke hulp
voor mensen met dementie en hun
omgeving.

Vanaf 19.00 uur bent u welkom. Om
19.30 uur start het informatieve ge-
deelte, tijdens en na de pauze is er ge-
legenheid tot discussie en het napra-
ten met de deskundige en elkaar. Toe-
gang is gratis en u hoeft zich niet aan
te melden. 

Verdere informatie: 06 46540141 of
www.Alzheimer-nederland.nl/zutphen
Inwoners van de gemeente Bronck-
horst kunnen gebruik maken van de
regiotaxi om het Alzheimercafé in
Zutphen te bezoeken. Om een rit te
reserveren en voor informatie over de
regiotaxi; tel. nr. (0900) 02 76.

Alzheimer Café
Graag nodigen wij iedereen uit die
betrokken is bij dementie 18 juni
aanstaande naar het Alzheimer Ca-
fé in "de Born", Oude Bornhof 55-57
te Zutphen te komen. Het Thema
deze avond: Juridische aspecten te
regelen bij dementie.
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Waren op maandag 18 februari jl. de
leden van de vocaal-muzikale groep
Bonneroute te gast, nu op maandag-
avond 26 mei jl. trad op in het kleine
intieme kerkje de vocale groep Flaus
uit Zutphen, onder leiding van Josette
Brinkhof. Flaus heeft een bezetting
van 9 personen, te weten vijf dames en
vier heren, met gemêleerde stem-
verhouding. 

Het was een verbazing aan te horen,
hoe gaande weg het concert, bleek dat
de groep zonder enige begeleiding, a-
capella zingend er in slaagde, de boel
zuiver op de rails te houden, van begin
tot einde. Er werd zang op hoog ni-
veau gepresenteerd in ernst, humor
met een lach en een traan. Opvallend
vooral was het groot enthousiasme
waarmede de groep op de planken
stond voor het kerkorgel. De zangpres-
taties deze avond waren meeslepend
en het ruim aanwezige publiek was
dankbaar en enthousiast.

Zonder de overigen tekort te doen,
waren er toch wel een aantal stemmen,
welke extra aandacht vroegen, zoals
Henny Lokhorst (alt), alsmede in duo
zingende dames Bianca Procee (so-
praan) en Marieke Makkink (mezzo-
sopraan). De eerstgenoemde is de aan-
leiding dat Flaus nu optrad in Henge-
lo Gld, zij is namelijk de partner van
oud-Hengeloer Hans Wansink, welke
zoon is van het nieuwste bestuurslid
Jan Wansink. Marieke Makkink voert
het secretariaat van Flaus aan, een ex-
tra drukke aktiviteit omdat de groep
een veelgevraagd en hot item is tegen-
woordig. De vocale groep gaat in okto-
ber 2008 een kastelenroute in Oost-
Gelderland afwerken, onder de noe-
mer 'Ontmaskering'. Het programma
op 28 mei jl. te Hengelo Gld. bestond
uit een aantal blokken. 

In het laatste blok exceleerde de bari-
ton-tenor Hugo Helmes met het num-
mer 'Heaven downhere, dat vrij ver-
taald betekent: 'Weet je niet, dat mijn
omhelzing jouw ultieme verlossing
is'? In het lied 'Corcovado' lieten vijf
damesstemmen meeslepend de levens-
boodschap horen: 'Je bent de reden
van mijn bestaan'. Juist het enthou-
siasme, muzikale kennis en grote
onderlinge vriendschap zijn de be-
staansredenen van de Zutphense
zanggroep Flaus. De zang in meerdere
talen was zeer begrijpelijk en toegan-
kelijk. Een bijzonder lied in het thema
dromen was het nummer MLK, dat

handelt over Martin Luther King, een
van de grootste vrijheidsstrijders in
Noord-Amerika, helaas om het leven
gebracht. Het is een beetje typerend,
dat presidentskandidaat Barack Oba-
ma zich in Amerika durft te verge-
lijken met Martin Luther King. In vrij-
heid van meningsuiting moet zoiets
gezegd kunnen worden. Het geleverde
optreden van Flaus op 26 mei jl. was
zodanig dat dit niet licht vergeten
wordt. Zonder overdrijven, het ap-
plaus was oorverdovend en super
plezierig en dat vele minuten lang. 

Gerrit Hiddink uit Toldijk telg van de
bekende enthousiaste muzikale fami-
lie Hiddink van 'de Bult' heeft de tekst
voor een prachtig lied van 'Flaus' ge-
schreven.

Voorzitter Jaap van Gijssel, zelf een be-
genadigd spreker, werd er soms ook
stil van. Namens bestuur en aanwe-
zigen bood hij dirigente Josette Brink-
hof een over mooi boeket rozen aan.
Tijdens het concert had de dirigente
ook namens de groep rozen uit-
gedeeld aan de bezoekers. Men bleef
na het concert nog langere tijd zeer
gezellig en amicaal napraten. Voor-
zitter van Gijssel zei in zijn slotwoord
nadrukkelijk: 'Weerkommen'!

Onlags werd het bestuur verrast met
de mededeling, dat vaste organiste
Gerda Oostenink uit Ulft (voorheen
Zelhem) moet stoppen met haar taak,
dit vanwege artrose klachten. Ondanks
haar hoge leeftijd, nog zeer actief.
Gelukkig heeft men in de persoon van
Gerrit Kramp uit Zelhem (voordien
invaller), een opvolger gevonden.
Sandra Maandag, woonachtig in Hen-
gelo Gld, op een steenworp afstand
van de kerk is bereid om bij invalbeurt
op te treden. Er zijn nog een aantal
organisten in Hengelo Gld, welke zeer
bereidwillig zijn ingevallen.

Koster Frits Korten en oud-voorzitter
welke samen met Wim Heesen de kar
trok van de vrijzinnig Hervormde Kerk,
is blij met de bestuursuitbreiding.
Reden tot veel meer aktiviteits-moge-
lijkheden. Het huidige bestuur van de
kerk, nu vrijzinnige geloofsgemeen-
schap genaamd is als volgt:
Jaap van Gijssel, voorzitter en commu-
nicatie; Wim Heesink, secretaris en
contacten; Henny Heijink, penning-
meester en pr-zaken; Jan Wansink,
contacten en sponsorzaken; Frits Kor-
ten, koster, beheer gebouwen, klusse-
nier op veler gebied, en ook contacten

Het bestuur is de Kerkenraad der Pro-
testantse Kerk altijd nog dankbaar dat
zij op 19 september vorig jaar de be-
schikking kreeg over de Remigiuskerk
bij de lezing van Prof. Dr. Anne van der
Meijde.
Het secretariaat en info-adres der
VGG-Kerk is De Heurne 22, 7255 CK
Hengelo Gld. Ook heeft de kerk een
eigen website op internet.

In het kader van haar 90-jarig bestaan

Speels vocaal concert Hengelo
Vrijzinnige geloofsgemeenschap
In het kader van het 90-jarig be-
staan van de vrijzinnige geloofs-
gemeenschap te Hengelo Gld., wor-
den er in het kleine kerkje aan de
Banninkstraat 9 op gezette tijden
extra bijeenkomsten gehouden,
naast de reguliere diensten op de
zondagmorgen. Die aanvullende
bijeenkomsten worden meesten-
tijds op een maandagavond gehou-
den.

De Orchideescholengroep is een goed
voorbeeld van het gunnen van werk
aan Delta. Het bestuur werd door dhr.
Visser geprezen om hun welwillend-
heid om Delta werk te geven. Zowel
Delta Groenbouw, Delta Schoonmaak
alsook Delta Catering en Postbezor-
ging zijn aan het werk bij de Orchidee-
scholengroep. Dhr. C. Hendriks, loca-
tiebeheerder van het Dalton College

nam de prijs in ontvangst tijdens de
receptie in de Burgerzaal ter ere van
het afscheid van dhr. Visser. 

De middag werd gestart met een orgel-
concert op het Bader orgel in de Wal-
burgiskerk in Zutphen. Daarna werd
het programma vervolgd in de Burger-
zaal onder leiding van Marlies Claas-
sen van TV Gelderland. Dhr. Visser

kwam in de hoofdrol te zitten en ver-
schillende personen passeerden de re-
vue met leuke verhalen over hem. Dhr.
K. Luesink, wethouder in Zutphen en
tevens voorzitter van het bestuur van
Delta, sprak lovende woorden over de
invulling van het directeurschap door
dhr. Visser. 

Geen enkel jaar draaide het sociaal
werkvoorzieningsschap onder zijn lei-
ding verlies. Dhr. Visser werkte 10 jaar
als algemeen directeur bij Delta en is
per 1 mei jl. opgevolgd door dhr. W.
Cantrijn.

Delta Stimuleringsprijs
Uitgereikt aan Orchideescholengroep in Zutphen

Tijdens het afscheid van algemeen directeur, dhr. Tj. Visser van Delta, werd
afgelopen vrijdag ook de stimuleringsprijs van Delta uitgereikt. Deze sti-
muleringsprijs is in het leven geroepen om het bedrijfsleven te stimuleren
zaken te doen met Delta. De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Wieze (bnw.):
Der bunt met 'm ginwieze dinge te doone", zeg i'j um an te 
geven da'j niks met 'm könt beginnen." 

B. Zolder: 
1. "Hee hef 'n zolder in de bokse." Hij heeft een te ruim kruis 

in de broek. 
2. "Hee hef 't zolder uut de bokse." Zijn broek zakt af.

C. Vlamme (Zie.): 
Geliefde. "Hee löp alle karmissen af met ziene vlamme."

“Vrijwel niemand zag mij ooit zonder shagje”, lacht Arno
Vloet van eraCare. “Aan stoppen dacht ik niet en als ik
daarop aangesproken werd, strooide ik vrolijk met alle
bekende rokersargumenten: Het is zo gezellig, het is zo
lekker, je moet toch ergens dood aan gaan...” Dat is inmiddels
heel wat jaren geleden. De straffe roker van weleer is opge-
lucht en blij dat hij nooit meer hoeft te roken. Zo blij dat
hij al duizenden anderen van het roken af heeft geholpen.

Iedereen kan stoppen
Dat roken een verslaving is weet iedereen. Stoppen is
lastig door de combinatie van lichamelijke verslaving,
geestelijke afhankelijkheid en de gewoonte om te roken.
Juist deze drie aspecten pakt eraCare met succes aan,
waardoor het voor iedereen mogelijk wordt de tabak
definitief vaarwel te zeggen. 

Auriculo therapie
Om de lichamelijke verslaving aan te pakken wordt er
gewerkt met Auriculo therapie (westerse oor-acupunctuur).
Op de uiteinden van de betreffende zenuwbanen op en
rond het oor worden pijnloos enkele piepkleine steriele
puntjes geplaatst die zorgen voor een snelle ontgifting en
het onderdrukken van de ontwenningsverschijnselen.
U blijft zich dus prettig voelen! U volgt intussen een effec-
tieve training en krijgt een boekje mee waardoor u leert
de geestelijke afhankelijkheid te bestrijden en uw rook-
gewoonte te doorbreken. Tijdens de tweede behandeling
(een week later) worden de puntjes verwijderd en krijgt u
een nieuw puntje dat voorkomt dat u gaat aankomen.  

Gaat het ondanks 
alles tóch soms 
even wat minder 
makkelijk? Dan 
kunt u gewoon 
tussendoor recht-
streeks telefonisch
contact opnemen
met de heer Vloet
voor een extra duwtje in de rug. 

Levenslang garantie!
eraCare is zo overtuigd van de werking van haar behandel-
methode dat zij maar liefst levenslange garantie geeft.
Mocht u binnen zes maanden toch weer gaan roken, dan
kunt u zo vaak terugkomen als nodig is. Na deze zes
maanden betaalt u slechts voor de consultkosten.  

Gediplomeerd therapeut
Arno Vloet is gediplomeerd natuurgeneeskundig therapeut.
Vraagt u gerust naar zijn papieren. (Wij dagen u uit dat
ook eens bij de concurrentie te doen.....) 
Hij is aangesloten bij o.a. de BATC en de Ring en u kunt in
de praktijk in Malden ook bij hem terecht voor afvallen en
pijnbestrijding. 

ALLEEN BIJ ERACARE WORDEN DEZE BEHANDELINGEN
DOOR DE MEESTE ZORGVERZEKERAARS (DEELS) VERGOED.
(O.a. door CZ, VGZ, Achmea Groep, Menzis, Agis en Ohra;
zie voor specifieke vergoedingen ook onze website). 
eraCare werkt uitsluitend op afspraak en is binnenkort
ook bij u in de buurt: 

di. 24 juni in De Smeltkroes in Ulft
zat. 28 juni in De Luifel in Ruurlo
vr. 4 juli in Wamelink in Winterswijk
di. 19 augustus in Ons Huis in Hengelo (g)

- Advertorial -

De opluchting om nooit meer te hoeven roken!!
Probleemloos stoppen met roken, het kan bij eraCare mét vergoeding door de zorgverzekeraar!

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u 24 uur 
per dag bellen naar 024-3880457 of kijk op www.eraCare.nl
Voor bedrijven en instellingen zijn in huis trainingen op afspraak mogelijk.

Denkt u nog steeds dat stoppen met roken onmogelijk is? 

Of bent u bang voor ontwenningsverschijnselen, een slecht 

humeur of overgewicht? Dankzij de gecombineerde methode 

van eraCare is die angst ongegrond. Ook als u al diverse 

pogingen hebt ondernomen, kan eraCare u helpen.



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

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

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

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN IN DE 

avk@weevers.nl

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten

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

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

Laat u verwennen bij de Gravin

in ons sfeervolle restaurant of op het terras

3 GANGEN MENU € 27,50

HOOFDGERECHTEN van € 14,50

Ook uw adres voor feesten, partijen en vergaderingen.

Gelegen tegenover het station.

www.streekmakelaars.nl

HCI Betonindustrie is een dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in 

de fabricage van prefab-betonelementen voor de utiliteitsbouw, 

woningbouw, weg- en waterbouw en de agrarische sector. In 

verband met de ontwikkeling van de markt en de groei van ons 

bedrijf, zijn we voor de afdeling modelmakerij op zoek naar een 

enthousiaste kandidaat voor de functie van:

Werkplaats Timmerman m/v

De geschikte kandidaat:

- heeft een afgeronde opleiding Timmeren

- kan zelfstandig functioneren op basis van 

een werkschema

- werkt graag in teamverband

- is nauwkeurig en accuraat

HCI Betonindustrie B.V.

Kruisbergseweg 13, Postbus 98, 7255 ZH Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 81 81 Fax (0575) 46 11 74, www.hcibeton.nl

De werkzaamheden bestaan uit:

- realisatie nieuwe houten mallen

- aanpassen / ombouwen 

bestaande houten mallen

84
43

7_
1

Wij bieden een prettige, informele werksfeer en een bij de 

functie passend salaris. Neem voor meer informatie over 

deze vacature contact op met de heer P. van Mourik, telefoon 

0575 46 81 81. Een schriftelijke sollicitatie met bijbehorende 

CV kan binnen 14 dagen na verschijnen van deze advertentie 

gestuurd worden naar: 

HCI Betonindustrie, t.a.v. de heer P. van Mourik, Postbus 98, 

7255 ZH Hengelo (Gld).

E-mail: p.vanmourik@hcibeton.nl

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643

Volop
zomerfruit

Aardbeien,
kersen, meloenen
en nog veel meer!

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

Lekker en vers!

Maandag en woensdag gesloten

Asbestsanering is één
van de specialistische
diensten van AB Oost.
Een snelle en flexibele
inzet, een gunstige
prijsstelling en een
uitstekende kwaliteit
en service zijn de
kernwoorden van
onze asbestservice.
Natuurlijk wordt de
asbestsanering geheel
volgens de wettelijke
normen uitgevoerd. 
Het werkgebied van AB
Oost Asbestsanering is heel
Oost-Nederland (Drenthe,
Overijssel, Flevoland en
Gelderland), maar ook in andere
delen van Nederland zijn wij actief.

AB Oost Asbestsanering is op zoek naar:

DAV’ers en DTA’ers
De functie
Als DAV’er of DTA’er bij AB Oost word je ingezet bij diverse opdrachten in Oost-Nederland. 
Je werkt altijd in teamverband.

Kijk voor een volledige omschrijving van de vacatures, een omschrijving van jouw profiel en ons
aanbod op onze website www.aboost.nl en zoek onder het vacaturenummer. 
Voor de vacature van DAV’er is dat: ABON20080514-001700. 

Voor de vacature DTA’er is dat: ABON20080514-001699.

Jouw sollicitatie
Heb je interesse in deze vacatures, stuur dan je CV en motivatiebrief naar: AB Oost

Asbestsanering, t.a.v Erwin Hengeveld, Postbus 7, 7218 ZG Almen. E-mailen kan ook:
ehengeveld@aboost.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Erwin

Hengeveld via telefoonnummer 0900-9896.

Oost
Asbestsanering

bouwcenterhci.nl

SIERBESTRATING

BouwCenter HCI heeft een zeer rijke collectie sierbestrating.
Van Belgisch-hardsteen tot grindtegels, van beton tot handgebakken waaltjes.
Kom langs om inspiratie op te doen in onze outdoor-showroom. Hier heeft u

ook een ruime keuze in onder andere tuinafscheidingen, traptreden en
stapel-elementen. Onze adviseurs staan voor u klaar!

Hengelo (Gld): Kruisbergseweg 13. Ulft: Ettenseweg 39. Zevenaar: Ampérestraat 3.
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Een beslissing die niet over één nacht
ijs is gegaan en die is uitgemond in
het ‘Klussenbedrijf Theo Schotsman
(timmeren, schilderen en tegelwerk-
zaamheden) met op dit moment drie
man personeel, ( Hans Stokkink, Hen-
ri Langwerden en Laurens Bleumink).
Het werkzame leven van Theo Schots-
man begon, nadat hij aan de LTS in Lo-
chem was geslaagd voor het diploma
timmeren. 

Altijd timmerman willen worden?
Theo: ‘Dat weet ik eigenlijk niet, dat
werd van huis- uit zo bepaald. Daar
werd gezegd Theo wij denken dat het
beste voor jou is dat jij timmerman
wordt. Dat hebben mijn ouders toch
goed gezien, want ik vind timmeren
inderdaad heel leuk werk’, zo zegt hij.

Toch was het niet altijd timmeren wat
bij Theo de klok sloeg. Zegt hij: ‘Wel
heb ik eerst een paar jaar als timmer-
man bij Groot Roessink gewerkt, daar-
na jaren als onderhoudsmonteur bij
de zuivelfabriek en vervolgens bij Ba-
rendsen B.V. (Doe- het- zelf) in de win-
kel gewerkt. Op gegeven moment be-
gon ik het (vrije) buitenleven te mis-
sen. Ik kreeg de kriebels, ik wilde tus-
sen ‘de muren’ weg. Toen besloten
Gerdien en ik een klussenbedrijf te be-
ginnen’, zo zegt Theo Schotsman. Ger-
dien, afkomstig uit Varssel doorliep
met goed gevolg de Mavo in Doetin-
chem en de huishoudschool in Vor-
den. Zegt ze: ’Onderwijl ik jaren bij
banketbakkerij Wiekart in de winkel
werkte en later bij slagerij Vlogman,
heb ik tal van cursussen gevolgd en zo

heb ik ondermeer ook het diploma be-
drijfsleidster behaald. Toen Theo liet
merken dat hij graag voor zich zelf
wilde beginnen, stond ik er voor hon-
derd procent achter. Ik zag het direct
zitten, Theo kluste al overal en kende
hier veel mensen en kon gelijk aan de
slag’, zo zegt Gerdien die vanaf het be-
gin de administratie voor het bedrijf
ging verzorgen. Theo: ‘We begonnen
op een gunstig tijdstip, de economie
begon juist wat aan te trekken. Mijn
eerste opdracht was een schilder- en
timmerklus bij de familie de Witte
aan de Boonk. Het was keihard wer-
ken, zes dagen in de week en tien uur
per dag, maar wel met heel veel ple-
zier in mijn werk. Zo werd er geleide-
lijk aan een klantenkring opge-
bouwd’, zo zegt Theo.

Gerdien: ‘Wat ons goed deed (en nog
steeds) de reacties van de klanten, we
kregen een stukje waardering. Rich-
ting klant doet Theo er ook alles aan
om een goede relatie op te bouwen.
Als hij op afspraak een uurtje naar een
klant moet, dan wordt het altijd lan-
ger. Theo heeft altijd een luisterend
oor voor de klant en dat schept een
vertrouwensband . Theo: ‘Ik voel mij
soms net een maatschappelijk wer-
ker’. Hij voegt eraan toe dat vakman-
schap, betrouwbaarheid en mondre-
clame, belangrijke factoren zijn in het
zaken doen. Acht jaar geleden ston-
den Theo en Gerdien voor een volgen-
de beslissing. Gezien de orderporte-
feuille zou er eigenlijk iemand bij
moeten komen! 

Theo: ‘Ik heb toen Hans Stokkink be-
naderd, ik kende hem goed want we
hadden samen al eens wat klussen ge-
daan. Hans aarzelde eerst, hij had im-
mers een goede baan, gelukkig ging
hij toch op mijn verzoek in. We heb-
ben beiden nooit spijt van onze sa-
menwerking gehad. Hans is een per-
fecte vakman’, zo zegt Theo. Richting
toekomst is hij optimistisch. ‘Ons voor-
deel is dat de klant bij verschillende
soorten werkzaamheden met één be-
drijf heeft te maken. Zijn we aan het
schilderen en daarbij blijkt plotsklaps
dat er ook nog getimmerd moet wor-
den dan kan dat meteen. We hebben
het gereedschap bij ons dus zeg maar
alles onder ‘één dak’. Waar ik echt
trots op ben, we hebben in Vorden en
omgeving circa 500 klanten, waarvan
veel vaste klanten vanaf het eerste uur
en dat voelt goed’, zo zegt Theo
Schotsman.

Dubbel feest bij Theo en Gerdien Schotsman

Een dubbele mijlpaal, 25 jaar getrouwd en het 12,5-jarig bestaan van hun

bedrijf, dat vieren Theo en Gerdien Schotsman op zaterdag 6 oktober, sa-

men met hun kinderen Jorrit (21) en Wieteke (19). Op de vraag welke mijl-

paal Theo het belangrijkste vindt, begint hij hartelijk te lachen. ‘Natuur-

lijk het zilveren huwelijksfeest, maar je weet hoe het gaat, soms gaat de

zaak wel voor het meisje. Eigenlijk is het stom toeval dat deze twee jubi-

lea samen vallen’, zo zegt hij. Gerdien zijn ‘dubbele partner’, (echtgenote

en zaken-partner) blikt terug: ‘Ik zal het eerlijk zeggen, we zijn natuurlijk

best trots op het feit dat we vanaf ‘niets’ zover zijn gekomen’. En met

‘niets’ bedoelt zij het moment dat de echtelieden besloten om voor zich

zelf te beginnen.

Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur
en zal plaatsvinden in de Deldenzaal
van het Dorpscentrum. De heer Borst

neemt de aanwezigen mee in woord en
beeld naar één van de armste landen
van onze wereld. Een hindoeistisch ko-
ninkrijk dat voor 80 procent uit bergen
bestaat, met toppen tot over de 8000
meter. Op reis gaan in de Himalaya be-
tekent lopen en soms klaute-ren langs
eeuwen oude paden die in verbinding
staan met de zijde- en de zoutroutes

die van noord naar zuid of van oost
naar west lopen. Nepal kent een geza-
menlijke taal maar er zijn meer dan
een dozijn verschillende talen en even-
zoveel culturen. Deze  verscheidenheid
en de overweldigende landschappen
maken Nepal tot een boeiend land. Le-
den en andere belangstellenden zijn de
27ste oktober van harte welkom.

A N B O  s t a r t  l e z i n g e n s e Z r i e
Bergkoninkrijk Nepal in woord en beeld

Donderdagmiddag 27 september
opent de ANBO-afdeling Vorden de
lezingenserie 2006/2007 met een
bijzondere diapresentatie door
ons lid, de heer A.R Borst. 

GEZAMENLIJK 15X EXTRA INGEKOCHT
Ford Ka FUTURA II € 9.395,-

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer

Auto Zutphen-Lochem, De Stoven 5, Zutphen

*

*excl. opties en afleveringkosten

OP = OP

ZOLANG DEVOORRAADSTREKT!

€ 7.995,-

Nú uw discountvoordeelprijs

SPEKLAPPEN
kilo

€ 2.49
GROTEBLOEMKOOL

€ 0.79
Deze weekspeciaal voor u!

Alleen bij Plus ElandHengelo (Gld.)Raadhuisstraat 53T: 0575-463777F: 0575-461766

OPEN DAG

zondag 30 septembervan 13.00 tot 17.00 uurinfo: www.wijngoedkranenburg.nlTel. (0575) 55 69 94

Mitra SlijterijSander PardijsDorpsstraat 16 • 7251 BB VordenTel. 0575 554264

De vereniging Oud Vorden krijgt
woensdag 26 september in zaal
De Herberg bezoek van Jean
Kreunen uit Hengelo.
Hij zal een lezing houden over het
onderwerp ‘Een kist vol bijzondere
oorlogsverhalen’. Jean Kreunen is
als jochie van 12 jaar gelnteres-
seerd geraakt in de geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog. Hij
zal tijdens de lezing vertellen over
zijn eerste kennismaking met oor-
logsspullen. 

Dit alles heeft in 2006 geresulteerd
in een officieel geregistreerd muse-
um in zijn woonplaats. De lezing
begint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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De collecte van het Prinses Beatrix
Fonds t.b.v. spierziekten heeft opge-
bracht in:
• Hengelo

€ 2.186,88• Keijenborg € 728,35
Alle dames en heren collectanten en
alle gulle gevers ontzettend bedankt!

Prinses BeatrixFonds

De deelnemers verzamelden in de
winkel, waar de koffie en thee al klaar
stond. Een aantal had eigen stokken
meegenomen en waren voorzien van

de speciale schoenen. Annie Reintjes
heette iedereen van harte welkom en
stelde de trainers voor: Sebine Pouwel-
sen en Gerrie Verpoorte. 

Deze hadden poles mee van verschil-
lende lengtes en het was een hele toer
om voor iedereen een (ongeveer) goe-
de maat te vinden, maar toch lukte
het. Na een korte inleiding over het
ontstaan van Nordic Walking - de Fin-
se Langlaufers bereidden zich zo voor
op het nieuwe seizoen, en een instruc-
tie over het vasthouden van de poles,
kon de wandeling beginnen.De trainers hielden hun groep een

aantal keren staande, om de techniek
stukje bij beetje uit te leggen. Het ef-
fect van een goede Nordic Walking-
techniek is dat veel spieren gebruikt
worden. Daardoor wordt de conditie
en het uithoudingsvermogen van het
lichaam verbeterd. Het stevig neerzet-
ten van de poles, ontspannen mee-
draaiende schouders, de rechte rug,
het goed dicht en openzwaaien van de
handen - het zogenaamde ‘koeien mel-
ken’, het afrollen van de voeten, alles
kwam aan bod.

Onderaan de poles zitten rubberen
doppen, die dienen om op een verhar-
de weg grip te houden. Op een onver-
harde laan konden deze doppen eraf
en werd met de stok in de grond ge-
prikt. Zo werd goede grip verkregen.
Op het stuk onverhard pad werden
ook speciale technieken getoond, zo-
als het huppelen en zweefsprongen,
maar die laatste hoefde de clinic deel-

nemers gelukkig nog niet te doen.
Ook spieroefeningen konden met
steun van de poles worden gedaan.
Het gaf een goed inzicht, in hoe deze
wandelsport kon worden verdiept.
Voor het laatste stuk verharde weg
werden de doppen teruggeplaatst en
na ongeveer vier kilometer wandelen
werd de Welkoop weer bereikt. Daar
werd met een cooling down de clinic
afgesloten en een drankje stond klaar
voor alle toch wel vochtbehoevende
wandelaars.De conclusie na afloop was eenslui-

dend: een geweldige ervaring waarbij
veel werd geleerd over deze sport. Sebi-
ne Pouwelsen en Gerrie Verpoorte
werden dan ook bedankt voor deze
motiverende Nordic Walking clinic. 
Tijdens een clinic kan niet de gehele
techniek zijn aangeleerd en het advies
om met een cursus te beginnen werd
wel gegeven. Dan wordt geen foute
manier van lopen aangeleerd en het
beste resultaat bereikt. Na deze wan-
deling werden wel duidelijke beslissin-
gen genomen, want stokken, sokken,
schoenen en bidonhouders gingen di-
rect over de toonbank. De dames had-
den hun enthousiasme duidelijk aan
de deelnemers doorgegeven!

Nordic Walking clinic bij Welkoop ToldijkEnorme belangstelling voor deelname

Wel 40 deelnemers kwamen op zaterdag 22 september 2007 naar Welkoop

Toldijk om aan de Nordic Walking clinic deel te nemen. Vanwege de grote

belangstelling werd in twee groepen getraind door erkende trainers van

de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU). De conclusie na afloop

was eensluidend: een geweldige ervaring waarbij veel werd geleerd over

deze sport.

De deelnemers letten goed op, wanneer trainer Gerrie Verpoorte de technieken voordeed.

Verzameld werd op het marktplein in
Steenderen. De dames hadden geen
fietsen mee, maar paraplu s, want het
regende jammer genoeg. In drie klei-
nere groepen opgesplitst, ging het ge-
zelschap in auto’s naar de geplande
activiteiten, om aan het einde van de
avond weer samen te komen.

In Molen de Hoop op Rha werd door
de molenaar Harry Hofman over de
geschiedenis en de werking van de
molen verteld. “De molen werd ge-
bouwd speciaal voor Rha, omdat dit
gebied omsloten werd bij hoog water,”
vertelde hij. “Zo kon toch worden ge-
malen voor brood en veevoer.” Gast in

de molen was Theo Marsman die een
wijnproeverij had georganiseerd in de
hal. Een tafel vol glazen, waarbij drie
verschillende soorten rode wijn kon-
den worden geproefd. Daarbij werd
uitleg gegeven over de smaak en geur.
Een actieve rol hadden de dames in de
keuken van Geert Postma. Deze leerde
de dames borrelhapjes maken. Kaas-
stengels van bladerdeeg met olijven,
ansjovis, tijm of zout op smaak ge-
maakt en in de oven gebakken. Ook
heerlijke zalmrolletjes rollen en to-
nijn aardappelballetjes wokken ston-
den op het programma. Bij Forellen-
visvijver Breukink kregen de dames
een rondleiding van Evert Jan Breu-

kink. Hij vertelde over de vier vijvers,
waar op forel kan worden gevist. Per
gereserveerde visplaats wordt een aan-
tal vissen uitgezet. 

De heerlijke borrelhapjes die onder su-
pervisie van Geert Postma werden ge-
maakt, gingen aan het eind van de
avond mee naar de kantine van de fo-
rellenkwekerij. 

Daar werd door alle dames en gasthe-
ren gezellig bijgepraat en gesmuld
van de zelfgemaakte lekkernijen.

Succesvolle startavond Vrouwen van Nu, afdeling Steenderen
Happen en Stappen op Rha

Leden van de NBvP Vrouwen van Nu beleefden een gezellig avondje uit.

Maandagavond 17 september 2007 was de eerste avond van het nieuwe sei-

zoen en er was een leuk programma opgesteld onder het motto ‘Happen

en Stappen op Rha’. Maar liefst 45 dames hadden zich voor deze avond op-

gegeven.

Molenaar Harry Hofman (l.) geeft aan de dames van Vrouwen van Nu uitleg over de molen.
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Bronckhorst  Zuid

Schoonheid op zich is voor Wilma Hommenga nooit een reden geweest om zich te specialise-

ren als schoonheidsspecialiste. Ze beoefent het vak veel meer vanuit de gedachte om huidpro-

blemen te verhelpen. Logisch gezien haar achtergrond, want voor ze schoonheidsspecialiste

werd was ze afgestudeerd verpleegkundige en jarenlang werkzaam in de gezondheidzorg. 

Schoonheidsinstituut‘de Keizer’

Na omzwervingen door binnen-
en buitenland kwam het gezinHommenga drie jaar geleden opboerderij ‘de Keizer’ aan de

Nijmansedijk 13 in Halle te
wonen. Daar ontstond ook het
idee om een bijdrage aan de
gezondheidszorg te gaan leve-
ren met een eigen schoonheids-
instituut. “Je huid is je eerste
kledingstuk”, aldus Wilma, “enhet helpt je enorm als dat kle-

dingstuk in goede conditie ver-
keert. Andersom is het ook zodat huidproblemen je enormkunnen beperken in je sociale

mogelijkheden. Alle reden dus
om er iets aan te doen”.Omdat die huid zo dicht op je

lijf zit, vindt Wilma het belang-
rijk dat de cliënt zich bij haar opzijn of haar gemak voelt. “De

sfeer tijdens de behandeling is
erg belangrijk, want naast huid-
verbeterend moet het ook ont-
spannend zijn. Bij de behande-
ling wordt dan ook gebruikgemaakt van massages. Dat is

ontspannend en brengt de huid-
verzorgingsproducten dieper inde huid”.

Wilma vindt het daarbij belang-
rijk dat de producten die ze

gebruikt, goede eigenschappenhebben. Zelfs make up moet
voor haar aan die kwalificaties
voldoen. “Ik werk alleen met
biologisch verantwoorde pro-
ducten, inclusief make up, die
een verzorgend karakter hebbenen daarnaast niet op dierengetest zijn. Daarnaast vraagt

elke leeftijd om een eigen ver-
zorgingslijn. Zo gebruik ik het
merk ‘Ageless’ vooral om huid-
veroudering tegen te gaan. Er
zitten lichaamseigen stoffen in,
die het lichaam helpen de huidop te peppen. Hannah heeft bij-

voorbeeld een heel programmamet huidverbeterende produc-
ten en verder gebruik ik de bio-
logische producten van het
merk Billabong”.Bij het eerste bezoek aanschoonheidsinstituut ‘de Keizer’

wordt eerst uitgebreid stilge-
staan bij de ‘geschiedenis’ vande huid. Met deze anamnese inde hand wordt vervolgens eenplan gemaakt. “Daar neem ikdan weer momenten in op,

waarop ik ga controleren of het
gemaakte plan ook het gewenste
resultaat oplevert en mocht het
niet leiden tot resultaten dan

treed ik in overleg met anderenen vraag ik om advies.Aangezien een goede schoon-
heidsspecialiste altijd bezig is
met scholing, bijscholing encursussen, spreek ik regelmatigspecialisten en collega’s, die me

kunnen helpen”.Naast huidverbeteringsproduc-
ten werkt Wilma ook graag met
de geuren van eterische oliën.
“Een mens verspreidt geuren die
bij anderen een sfeer kunnenoproepen. Denk maar eens aanwat mensen zeggen “een hondkan ruiken dat je bang voor ‘mbent”. Andersom kun je dus ookgebruik maken van geuren omeen sfeer te creëren. De éne geur

is rustgevend, een andere geur
prikkelend en zo helpen die geu-
ren mee om bijvoorbeeld te ont-
spannen”.Naast huidbehandelingen kunje je bij de Keizer’ ook laten har-

sen, epileren en kun je er
terecht voor hand- en voetver-
zorging.
Schoonheidsinstituut ‘de Kei-
zer’ is al in februari van start
gegaan zonder dat Wilma er
echt ruchtbaarheid aan gaf.
Door nu naar buiten te treden

krijgt de start een officieel tintje.
“Daarom zie ik de periode tot eind
december als een kennismakings-
periode en geef ik 25% korting op de
behandelingen. Als iemand gewoon
eens wil komen proberen, hanteer ik
bovendien een speciaal laag kennisma-
kingstarief”.Voor een afspraak bij schoonheids-

instituut ‘de Keizer kunt u contact
opnemen met Wilma Hommenga, tel.
0314-632334.

SlaatjesactieHarmonie Pr. JulianaOp zaterdag 6 oktober verzorgt har-
monie Pr. Juliana weer haar welbeken-
de slaatjesactie. Vanaf 09.00 uur gaan
de verkopers op weg. De verkoopprijs is
vastgesteld op € 3,50 per stuk. U kunt
bij aankoop van een overheerlijk slaat-
je de verkoper helpen door met gepast
geld te betalen.Natuurlijk kunt u ook weer telefonisch

uw bestelling plaatsen. Dit kan telefo-
nisch, tussen woensdag 3 oktober  9.00
uur en vrijdag 5 oktober 12.00 uur, bij
mevr. Wil Bieleman tel. 0314-621411. U
kunt, eventueel duidelijk ingesproken
op het antwoordapparaat, het aantal
slaatjes opgeven en het adres waar ze
op zaterdag 6 oktober tegen contante
betaling kunnen worden afgeleverd.
De opbrengst van deze actie gaat
Prinses Juliana gebruiken om de vere-
niging in stand te kunnen houden en
vooral voor de leerlingenopleiding, het
instrumentarium, de aanschaf van
bladmuziek, enz.Nadere informatie over de vereniging

kunt u vinden op de website
www.prinsesjuliana.nl. Daar vindt u
ook de agenda met optredens. Zo kunt
u harmonieorkest en opleidingsorkest
beluisteren tijdens een bijzonder con-
cert op zaterdag 10 november in ‘De
Brink’ in Zelhem.

OPEN DAG

zondag 30 septembervan 13.00 tot 17.00 uurinfo: www.wijngoedkranenburg.nlTel. (0575) 55 69 94

Onderhoud zwembadafgerond
Het groot onderhoud aan zwembad ‘de Brink’ is

afgerond. Vanaf afgelopen maandag 24 september

draait bijna alles weer zoals het hoort met uitzonde-

ring van het bubbelbad’. Door externe oorzaken kon

het bad nog niet worden geplaatst.
DiscozwemmenHet discozwemmen kan er echter rustig om door-

gaan. Vrijdag 28 september is D.J. Maarten vanaf

19.30 tot 21.30 uur in zwembad ‘de Brink’ met zijn

muzikale spektakelshow. Het discozwemmen is

bedoeld voor iedereen in de basisschoolleeftijd die in

het bezit is van het zwemdiploma.

Stichting Welzijn OuderenOuderenadviseur Mieke Frencken houdt in de

maand oktober spreekuur op een ander moment

dan normaal (zie informatie weekenddiensten). Het

gaat om het spreekuur in de Zonnekamp, normaal

op de tweede maandag van de maand van 11.00 tot

11.45 uur. In de maand oktober is dit spreekuur op

de eerste maandag van de maand van 11.00 tot 11.45

uur.

Slagerij
UYTTENBOOGAARTEEN BEGRIP INZELHEM EN OMSTREKENHèt adres voor 1e kwaliteitvlees, vleeswaren enandere vleesspecialiteiten.*

* Schouderkarbonade1 kilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 4,98  * Bij aankoop v.e. zelfgemaakte   
rookworst (grof/fijn/runder)500 gram zuurkool . . . . . . gratis* Herfstburgers p/st 0,85Nu 5 halen . . . . . . . . . . 4 betalen

4 betalen* Boterhamworst 200 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,99GRAAG TOT ZIENS BIJ:Slagerij UyttenboogaartStationsstraat 40-42 - Zelhem. Tel. 0314-621218

95

Woensdag 26 september 200732e jaargang no. 16

Beltrum

Medler
Ruurlo

Borculo

Barchem

Lochem

Veldhoek

Linde

Wildenborch

de Bruil
het Broek

Lintvelde

Eefsele

AUTOEEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

DDDDeeeezzzzeeee wwwweeeeeeeekkkk
iiiinnnn CCCCoooonnnnttttaaaacccctttt

Sinds begin dit jaar wordt door een
werkgroep binnen de Protestantse Ge-
meente Ruurlo/Barchem (bestaande
uit een aantal gemeenteleden, federa-
tieleden en leden van het College van
Kerkrentmeesters) gewerkt aan een
uitbreiding- en vernieuwingsplan
voor kerkelijk gemeentecentrum De
Sprankel aan de Domineesteeg. Dit
omdat de protestantse gemeente de
Kapel aan de Barchemseweg wil gaan
verkopen. Allereerst is nagedacht over
de vraag hoeveel ruimte er extra nodig
is om de kerkelijke activiteiten onder
te brengen die zowel in het jongste
verleden in de Kapel plaatsvonden als
die daar nu nog plaatsvinden maar
zullen moeten wijken zodra de Kapel
verkocht wordt. Daarover nadenkend
kwam de werkgroep er ook achter dat
De Sprankel toch wel een wat geda-
teerd gebouw is (40 jaar oud) en dat
wat vernieuwing geen kwaad kan. Er
is inmiddels een plan gemaakt om De
Sprankel uit te breiden en is bekend
wat de geraamde kosten bedragen.

Daarnaast informeert de federatie-
raad de gemeenteleden ook over de
plannen om per 1 januari 2009 de fe-
deratie om te zetten in een fusie. De
letters i.w. (in wording) gaan dan ver-
dwijnen uit de naam van Protestantse
Gemeente Ruurlo-Barchem. De federa-
tieraad heeft daarover een principe be-
sluit genomen, maar wil (en moet) de
gemeente hierover horen. Op 1 janua-
ri 2004 ontstond de federatie uit die
van de hervormde gemeente Ruurlo
en de Gereformeerde Kerk Barchem/
Ruurlo. 

KINDERNEVENDIENSTENTenslotte zal tijdens de informatie-
avonden ingegaan worden op de ‘com-
binatie’ met de Nederlands Hervorm-
de Gemeente Barchem. In de afgelo-
pen periode zijn er op twee zondagen
naast een dienst in de Ruurlose Dorps-
kerk twee combidiensten gehouden in
Barchem, een in de Hoeksteen en een
in de hervormde kerk. Voor 2008 is in-
middels een dienstenrooster opgesteld

waarin een behoorlijk aantal combi-
diensten een plaats hebben gekregen.
De federatieraad van de Protestantse
Gemeente Ruurlo/Barchem en de ker-
kenraad van de Nederlands hervorm-
de Kerk hebben inmiddels ingestemd
met de samenvoeging van de kinder-
oppas en kindernevendienst voor alle
kinderen in Barchem. Dit betekent in
de praktijk dat de kinderoppas voor
beide kerken in dorpshuis ’t Onder-
schoer plaatsvindt en de kinderneven-
diensten elke dienst in twee groepen
zal plaatsvinden. 

De leiding van zowel de oppas als kin-
dernevendienst zal ‘voor de voet weg
worden ingezet. Als gunstige ontwik-
keling heeft de hervormde gemeente
Barchem haar pastoraal werker Jan
Leijenhorst een dienstverband van
drie dagen aangeboden in plaats van
twee. Hij zal dan ook onder andere de
godsdienstlessen op de Barchschole
voor zijn rekening gaan nemen. Leij-
enhorst wil zijn dienstverband met de
hervormde gemeente in Laren per 1
november dan ook beëindigen. De ge-
meenteavond op maandag 1 oktober
vindt plaats in kerkelijk centrum De
Hoeksteen in Barchem. Die op dinsdag
2 oktober in De Sprankel in Ruurlo.
Beide avonden beginnen om 20.00
uur.

Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem wil Kapel gaan verkopen
Gemeentecentrum De Sprankel
uitgebreid en vernieuwd

Tijdens de jaarlijkse gemeenteavonden van de Protestantse Gemeente

Ruurlo/Barchem i.w. presenteert de federatieraad van de kerkelijke ge-

meente maandag 1 oktober en dinsdag 2 oktober een aantal beleidsplan-

nen en ontwikkelingen. Zo zal onder meer de toekomst van kerkelijk ge-

meentecentrum De Sprankel ter sprake worden gebracht, zullen gemeente-

leden ingelicht worden over om de federatie om te zetten in een fusie en zal

de ‘combinatie’ met de hervormde gemeente Barchem ter sprake komen.

Kerkelijk gemeentecentrum De Sprankel dateert van 1969. De Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem i.w. wil het centrum uitbreiden en

vernieuwen.

Een centrale presentatie van werk van
alle deelnemende kunstenaars is in de
bibliotheek van Ruurlo te zien. Met
aangeleverde foto's heeft fotograaf Ad
van Roosendaal een beamerpresenta-
tie van de deelnemers en hun werk ge-
maakt, die in de bibliotheek wordt

vertoond. Bij een aantal kunstenaars
in het buitengebied is een gastkunste-
naar uitgenodigd die driedimensio-
neel werk in de tuin exposeert. 

De Arubaanse schilder Gustave Nouel
is tijdens de route in t Kulturhus aan-

wezig. Dankzij enkele nieuwe locaties
en de aanwezigheid van gastkunste-
naars belooft het een boeiende route te
worden. Flyers met locaties en deelne-
mende kunstenaars zijn (gratis) ver-
krijgbaar bij de VVV, bibliotheek en ho-
tels in Ruurlo en omliggende plaatsen.Voor een uitgebreide informatie over

de atelierroute verwijzen we u graag
naar de volgende editie van Contact
Ruurlo van woensdag 3 oktober.

Atelierroute in en om Ruurlo
Zaterdag 6 en zondag 7 oktober organiseert Stichting Cultureel Platform

Ruurlo al weer de vierde atelierroute in en om Ruurlo. Vijftien ateliers

openen hun deuren tussen 11.00 en 17.00 uur. In totaal doen 23 kunste-

naars (professionals en goede amateurs) mee.

In de vier grotere kernen van de ge-
meente Berkelland leent de biblio-
theek niet alleen boeken uit maar
heeft ze een belangrijke ontmoetings-
functie waar diverse activiteiten, zoals
bijvoorbeeld het internetcafé, literaire
lezingen, lezingen over actuele the-
ma’s en tentoonstellingen, plaatsvin-
den. Ook wordt de tijdschriftenhoek
volop gebruikt om anderen te ont-
moeten of om gewoon even lekker te
lezen. De bibliotheek is laagdrempe-
lig, informeel en informatief. De bibli-
otheek wil haar rol in de samenleving
verder versterken en uitbouwen; haar
dienstverlening moet nog meer aan-
sluiten bij de wensen en behoefte van
senioren in de gemeente Berkelland.
De gesprekken met senioren gaan via

gespreksgroepen, oftewel klantenpa-
nels. Senioren zijn van harte uitgeno-
digd om deel te nemen aan één van de
vier klantenpanels. De panel in Ruurlo
vindt donderdag 27 september van
10.30 – 12.00 uur in de bibliotheek
plaats. Tijdens de panelbijeenkomsten
komen onder andere de volgende vra-
gen aan de orde: Wat betekent de bibli-
otheek voor u? Maakt u wel of niet ge-
bruik van de bibliotheek? Waarom
wel of niet? Voldoet de bibliotheek
aan uw verwachting? Hoe zou de bibli-
otheek beter aan kunnen sluiten bij
wat u nodig heeft of zoekt? Wat kan
de bibliotheek voor u in de toekomst
betekenen? Spectrum, Centrum voor
Maatschappelijke Ontwikkeling in
Gelderland organiseert en begeleidt
de discussie in opdracht van de biblio-
theek Oost-Achterhoek. Maximaal 15
mensen kunnen deelnemen aan de
discussie. Bibliotheek Ruurlo nodigt
senioren van harte uit om deel te ne-
men aan het klantenpanel. U kunt zich aanmelden door contact

op te nemen met Andrea Kuijpers,
tel. (026) 3846316 of Elma van Dongen,
tel. (026) 3846226. E-mail adres: 
a.kuijpers@spectrum-gelderland.nl en
e.van.dongen@spectrum-gelderland.nl

Bibliotheek:
Een verleidingvoor ouderenBibliotheek Oost-Achterhoek, met

vestigingen in de gemeenten Ber-
kelland, Oost Gelre en Winterswijk,
wil een ‘verleiding’ zijn voor oude-
ren. In gesprek met senioren zelf
wil zij horen wat senioren vinden
van de bibliotheek, de informatie-
voorziening en haar dienstverle-
ning. Bibliotheek Oost-Achterhoek
nodigt daarom zestigplussers in de
gemeente Berkelland uit deel te
gaan nemen aan zogenaamde
klantenpanels. Ook bij de biblio-
theek in Ruurlo.

Oost Berlijn, 1984. Glasnost is nog heel
ver weg, de bevolking wordt onder-
drukt door de Oost- Duitse geheime
politie (Stasi). De Stasi wordt alom ge-
zien als een van de meest effectieve in-
lichtingendiensten ter wereld. Het
doel van de Stasi: alles te weten ko-
men. De succesvolle toneelschrijver
Georg Dreyman (Sebastian Koch) en
zijn geliefde, de actrice Christa-Maria
Sieland (Martina Gedeck), zijn sterren
in de DDR. Maar hun acties en vooral
gedachten zijn niet altijd in lijn met
de ideologie van de socialistische heil-
staat. De minister van Cultuur is érg
gelnteresseerd in Christa-Maria en
geeft Stasi-agent Wiesler (Ulrich Mü-
he), alias HGW XX/7, opdracht de twee
af te luisteren. Boven hun apparte-
ment, op zolder, luistert hij dag en
nacht hun leven af. 

Maar hoe meer hij in hun leven wordt
gezogen, des te meer moeite heeft hij
zijn loyaliteit aan de staat te behou-
den. Regisseur van de film is F. Henc-
kel Von Donnersmarck. De film duurt
137 minuten. De voorstelling begint
vrijdagavond om 20.30 uur.

Filmcircuit 
in bibliotheek‘CINE-breng, filmhuis in de biblio-

theek’. Onder deze naam vertonen
vijf bibliotheken in de Achterhoek
in de wintermaanden maandelijks
hun films. Op vrijdag 28 september
is in Ruurlo de film Das Leben der
Anderen te zien.
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Martin Velthoen van Gall & Gall en
Paul Bombeld van Boek & Co hebben
de actie gezamenlijk bedacht. 
Velthoen: "Verenigingen hebben te
maken met bezuinigingen van de
overheid en gaan daarom opzoek naar
andere inkomstenbronnen. We wor-
den dan ook bijna dagelijks benaderd
om als sponsor op te treden. We willen
graag iets doen, maar moesten nog
even denken over welke manier de be-
ste was. 

Boekhandelaar Paul Bombeld werd de
afgelopen jaren regelmatig benaderd
door verenigingen om goedkeuring
voor het opnieuw plaatsen van  adver-
tenties in clubbladen. "Tegen de per-
soon die dan langskomt vertelde ik
dan dat die advertentie mij niet be-
kend voorkwam", zegt Bombeld. De re-
acties waren dan "Maar u bent toch
Cees Boek?".  "Nee" was dan mijn ant-
woord, "Ik ben de boekhandel. En ver-
volgens wees ik ze dan de weg naar fo-
tograaf Cees Boek".

Velthoen en Bombeld hebben de afge-
lopen maanden over deze voorvallen
het nodige overlegd. Uitgangspunt
was: "Hoe zorgen we er voor dat ons
sponsorgeld komt bij de verenigingen
die ons als ondernemers een warm
hart toedragen. Voort wat, hoort wat.
U denkt aan ons, wij denken aan u.
Want het mag toch niet zo zijn dat u
uw sponsorgeld haalt bij de plaatselij-
ke fotograaf en vervolgens uw foto's
laat afdrukken bij de voordeeldrogist?
Op die manier help je de plaatselijke
ondernemers, maar indirect ook je ei-
gen vereniging om zeep. Want van
contributiegeld alleen, kan geen ver-
eniging meer bestaan".

De vijf sportverenigingen die mee-
doen aan de sponsoractie kunnen zich
volledig vinden in het uitgangspunt
van de ondernemers. Dat zijn de voet-
balvereniging Warnsveldse Boys, Ten-
nisvereniging 't Braamveld, Tennis-
club Welgelegen, volleybalvereniging
Dijkman/WSV en Mixed Hockey-Club

Zutphen. Zij hebben allen 100 Euro
startgeld gekregen van de twee onder-
nemers. Met dit geld mogen zij met
hun achterban communiceren. "Ver-
enigingen kunnen b.v. oproepen plaat-
sen in hun clubblad of op de website,
emails versturen naar hun leden of
posters ophangen in de kantine. Het
succes van de actie hangt nauw samen
met de creativiteit van de vereniging".Alle klanten, ook zakelijke, van Gall &

Gall en Boek & Co kunnen meedoen
aan de actie. Ze hoeven daarvoor geen
lid te zijn van een van de verenigin-
gen. Bij Gall & Gall staan kokers bij de
kassa waarin klanten hun kassabon
kunnen deponeren. Bij boekhandel
Boek & Co staan kaartjes op beide kas-
sa's. Net als de airmiles-pas worden de-
ze gescand en het totaalbedrag wordt
electronisch bij de vereniging bijge-
schreven.

De sponsorpot bestaat uit drie prijzen.
De club waarvan de achterban het
meeste besteed wordt beloond met
een bedrag van 2000 Euro. Daarnaast
is er nog een tweede prijs van 700 en
een derde van 300 Euro. De sponsorac-
tie loopt tot 13 januari. Het Warns-
velds Contact houdt u gedurende de
looptijd op de hoogte van de actie.

Gall & Gall en Boek & Co nemen verrassend initiatiefGrote sponsoractie voor sportverenigingen van start

Dit weekend starten Gall & Gall en boekhandel Boek & Co met een spon-

soractie waarmee sportverenigingen gezamenlijk 3000 Euro sponsorgeld

kunnen winnen. Iedere klant die één van de deelnemende clubs een

warm hart toedraagt kan deelnemen aan de actie. De club waarvan de

achterban het meest besteed in de winkels helpt zijn of haar club aan een

fors sponsorbedrag.

Paul Bombeld van Boek en Co en Martin Velthoen van Gall & Gall zijn benieuwd naar de creativiteit waarmee sportverenigingen het

sponsorbedrag gaan verdienen.

Vrijdagavond 5 oktober (18.30 - 21.30)
en zaterdagochtend 6 oktober (10.00 -

11.30) is de kledingbeurs voor volwas-
senen en tieners in het Nutsgebouw
Breegraven 1 te Warnsveld. Als u rus-
tig en uitgebreid wilt kijken is de za-
terdagochtend een aanrader! De tie-
ners hebben een aparte ruimte met

een grote paskamer tot hun beschik-
king. Wilt u zelf kleding verkopen dan
kan men maandag 1 oktober een
nummer kopen van 09.00 - 10.30 en
van 18.30-19.30 uur in het Nuts-
gebouw.

Kledingbeurs voor volwassenen en tieners

De dagen worden korter, de tempe-
ratuur daalt, denkt u ook al aan
winterkleding?

In Warnsveld doet boekhandel Boek &
Co mee met de kinderboekenweek. Ie-
dereen die voor minimaal tien Euro
aan kinderboeken koopt krijgt het
boekje 'Kaloeha Dzong' van auteur Ly-
dia Rood cadeau. Het boekje is gericht
op kinderen in de leeftijd van acht tot
twaalf jaar. Het verhaal gaat over een
doodgewone jongen Corijn Winters
die in de virtuele wereld op internet
uitgroeit tot een ware held.

Voor de jongste kinderen is het jaar-
lijkse prentenboekje dit keer gesche-
ven door Tonke Dracht. Het is haar eer-
ste uitgave in vijftien jaar en draagt de

titel 'Wat niemand weet'. Het boekje
sluit aan op het Bijbelverhaal over de
Ark van Noach en gelllustreerd door
Annemarie van Haeringen. 

Bij Boek & Co is Irma Heijink-Bloemen-
daal verantwoordelijk voor de inkoop
van kinderboeken.  "Vooral de afgelo-
pen maanden zijn er ongelofelijk voor
leuke boeken uitgekomen. Bij de keu-
ze welke titels we in de winkel gaan
zetten hebben we ons in eerste instan-
tie laten leiden door de grote uitge-
vers. Maar ik en al mijn collega's heb-
ben kinderen variërend van 1 tot 18
jaar. En de kennis die we daarmee ver-
garen, komt tot uiting in een zeer ge-
varieerd en uitgebreid aanbod van
kinder- en jeugdboeken. In de etalage
hebben we er een aantal hele leuke ge-
presenteerd. Maar in de winkel staan
er nog veel meer". 

De Kinderboekenweek 2007 duurt van
woensdag 3 t/m zaterdag 13 oktober.

Thema van dit jaar: Boeken vol geheimen
Kinderboekenweek van start
Woensdag 3 oktober start voor de
53e keer in Nederland de Nationale
Kinderboekenweek.  In de biblio-
theken en boekhandels staan tien
dagen lang een veelheid aan kin-
derboeken in de schijnwerpers.
Het thema voor dit jaar is Sub Rosa
- Boeken vol geheimen.

Vele honderden inwoners van Leesten
gaven gehoor aan deze uitnodiging,
waardoor het op diverse plaatsen in de
wijk behoorlijk roze en groen kleurde.
Velen maakten er veel werk van om ex-
tra op te vallen en op die wijze moge-
lijk sneller in de prijzen te vallen. Een
logisch gevolg gezien de zeer aantrek-
kelijke prijzen die in het vooruitzicht
waren gesteld.

DEZE PRIJZEN WAREN NAMELIJK:
•1 x 1 jaar lang gratis boodschappen

(52 x € 50.- per week)•2 x 1/2 jaar lang gratis boodschappen
(26 x € 50.- per week)•5 x een boodschappenpakket t.w.v.
€ 100.-.

De prijswinnaars, die uit de vele hon-
derden deelnemers waren geselec-
teerd, werden op donderdag 20 sep-
tember via een brief geïnformeerd dat
ze tot deze groep behoorden. Op zater-
dag 22 september om 15.00 uur werd,

Prijsuitreiking RaamposteraktieSuper de BoerLeesten
Zaterdag 22 september j.l. om 15.00
uur heeft de feestelijke prijsuitrei-
king plaatsgevonden van de Raam-
posteraktie, welke georganiseerd
werd door Super de Boer Leesten.
Vanwege de opening van de nieuwe
supermarkt in Leesten, werden de
inwoners uitgenodigd een A3-
poster voor hun ramen te hangen,
met de tekst: "Vanaf heden doen
wij onze boodschappen bij Super
de Boer Leesten!"

onder het genot van een kopje koffie,
bekendgemaakt wie welke prijs had
gewonnen.
De hoofdprijs was voor de bewoners
van de Goethesingel 52.

De 2 x 1/2 jaar gratis boodschappen
waren voor de bewoners van De Beek-
oever 40 en Waterkant 14.

De 5 boodschappenpakketten t.w.v.
€ 100.- werden verdeeld over:De Varentuin 4, Goethesingel 94,
Loverendale 19, De Bosrand 106 en
Ien Dalessingel 271.
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VOOR ELKE KLANTDE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde
0544 - 373193, www.nijhofbanden.nl

Nijhof Banden
V.O.F.
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Woning-update

Geen fratsen. Dat scheelt.

Bennink Lichtenvoorde

Witlof

kilo 1.00

et één Nederlander en 6 Russen in
e finale was het voor de junior
oen Schreurs uit Hunsel (midden-

imburg) een onmogelijke opgave ook
og eens de titel van kampioen Dutch

en Grolsch Runarchery binnen te
alen. Dit deed hij wel de dag ervoor.
oen werd met zijn 17 jaar wel de

rolsch Dutch Open kampioen bij de
nioren en zondag mocht hij zich de

ieuwe Nederlands Kampioen noe-
en. De schietmeesters en atleten
n de Russische kernploeg Biatlon en
narchery waren afgelopen week-
d oppermachtig. De mate van pro-
ionaliteit waarmee dit gebeurde,

eft aan dat deze kernploeg zich heel
rieus voorbereidt op de aankomen-

e winter met alle grote internationa-
 wedstrijden. De runarchery in
htenvoorde bleek voor de Russen

iet meer dan een serieuze, belangrij-
ke training, om de krachten onder
lle omstandigheden te meten, te zijn.
e lage, intense zonnestralen speel-
n bij het boogschietonderdeel de

eelnemers nogal parten; het ren-
erk ging als vanouds. it de uitslag blijkt des te meer dat de
narchery een sport is die nog in de

inderschoenen staat en stukje bij
etje bekendheid krijgt. e sport is in de Oost–Europese con-

eien ontstaan waar men niet het
ele winterseizoen door verzekerd is
n sneeuw. Om toch op topniveau te
nnen presteren ontstond er een

merse variant op de combinatie
nglaufen en handboogschieten, de
nachery. De runarchery is vergelijk-

aar met de skeelersport dat een uit-
ekend alternatief is voor de
ollandse kwakkelwinters waar de

aatsmarathon Elfstedentocht niet
nger mogelijk lijkt te zijn. 

it keer werd de Runarchery rondom
et onderkomen van de Lichten-
ordse schutterij St. Switbertus
houden. Hiervoor had de organisa-

e onder aanvoering van tourna-
entdirector Frank Adema gekozen

mdat het sportevenement in een
rte termijn moest worden georgani-

erd nadat Apeldoorn dit voorjaar
ad aangegeven het niet met de
meente rond kon krijgen. “Het was
k gissen hoe het Lichtenvoordse
trum met alle bouwontwikkelin-

n ervoor stond. Dus kozen we voor
ze eigen accommodatie”, vertelt

nder van den Berg, secretaris van de
ndboogafdeling van St. Switbertus.   

Zomerse variant biatlon heeftgeen gebrek aan zonRussen overklassen de Nederlanders op Dutch Open

De wedstrijd en de finaleDe finale werd spannend doordat de
Rus Vasily Cheranev voordat hij de
laatste runronde inging één doel van
de drie miste. Hij kreeg een strafronde
van 140 meter sprinten voor zijn kie-
zen. De man in zijn  kielzog, Kirill
Maltsev schoot alle drie doelen in een
rap tempo om en lag met het ingaan
van die ronde op een 25 meter voor-
sprong. Bij de binnenkomst in het sta-
dion waar een twee weken geleden
nog de bloemencorso wagens stonden
opgesteld, bleek Cheranev de beste
benen te hebben. Hij bereikte overtuigend de gouden

plek en de in Russische kleuren
getooide Maltsev werd een goede
tweede.  Het duurde nog twee minu-
ten voordat de derde Rus over de
finish rende. De beste Nederlander
werd laatste, 7de  in de finaleheat, op
7 minuten achter de winnaar.
Schreurs ging zijn laatste ronde in
toen de Russen al zachtjesaan hun
kampioensfeest vierden.

Jeroen Schreurs mag zich na de fan-
tastische zaterdag toen hij kampioen
werd van de Dutch Open bij de junio-
ren, ook Nederlands Kampioen noe-
men bij de senioren. Henri Polman uit
Lichtenvoorde had zondag 23 septem-
ber graag zijn titel verdedigd. Hij was
wel aanwezig maar moest sportief ver-
stek laten gaan wegens een spierbles-
sure in de kuit. 

 de foto concentreert Jeroen Scheurs zich
or zijn laatste pijlschot. Hij werd
derlands Kampioen bij de junioren en
de senioren

Hoewel de Russische vrouwen een beter resultaat boekten, was er voor hen geen plaats op

het erepodium. Op de foto de drie Russische winnaars

MakelaarsTaxateurs
Lichtenvoorde:Broekboomstraat 10Telefoon  (0544) 37 22 20Internet: www.steentjes.nlE-mail: info@steentjes.nl

LICHTENVOORDEWatersnipstraat 26

In rustige, kindvriendelijke woonbuurt
gelegen, verrassend ruim VRIJ-
STAAND woonhuis met carport en
berging. Bouwjaar 1995.Perceelsgrootte 382 m2. Inhoud circa
440 m3. O.a.: ruime woonkamer met 
twee erkers en tuindeuren; open keu-
ken voorzien van inbouwapp.; berging
met apart keukenblok.1e VERD: vier slaapkamers, badka-
mer met ligbad, douchecabine, toilet,
wastafel met ombouw en vloerverwar-
ming.
Via vlizo trap bereikbare… 2e VER-
DIEPING: bergzolder

Aanvaarding in overleg.Prijs op aanvraag.

SPECIALE PRIJS!

Herfst HerfstPrikkelss
Herfst Prikkels

INOOST GELRE

EX
TR

A
B
IJ

LA
G

E
EL

N
A

&
G

R
O

EN
LO

SE
G

ID
S

OPEN ZONDAG
LICHTENVOORDE

30 SEPTEMBER 2007

WINKELS OPEN
VAN 13.00

TOT 17.00 UUR

A C T I V I T E I T E N
2 MAAL EEN SPEKTACULAIRE MODESHOWINCLUSIEF HAIR EN BEAUTYSHOW

TERRASSEN OPEN
DEMONSTRATIE FIETSCROSS
JUMPEN OP HET KUSSENVOOR DE KLEINTJES

VERRASSENDE ACTIES VAN WINKELIERS
WIJNGENOT (ZIE DE PAGINA OVER WIJN)

DEZE WEEK ALS BIJLAGE

Colofon
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers EmausNieuwstad 17a - Postbus 557140 AB  GroenloTelefoon (0544) 46 18 28Fax (0544) 46 59 84E-mail: info@groenlosegids.nlRabobank: 32.34.44.008Lid NNP

Aanleveren advertenties en berichten:
Nieuws tot maandag 12.00 uurAdvertenties tot maandag 17.00 uurOvername van advertenties en berichten

is niet toegestaan

Donderdag 27 september 200739e jaargang no. 39

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

Vragender

Lievelde

Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Eibergen

Borculo

Heelweg

de

Harreveld

il

Ruurlosebroek Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

Vrijdag 5 oktober in binnenstad van GroenloBokbierfestival wordt muzikaal 
opgeluisterd door acht bands

Doen we!

Geen fratsen. Dat scheelt.

Bennink Lichtenvoorde

Witlof

kilo 1.00
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Taxi 
WallerboschIndustrieweg 19, 7141 DD Groenlo• TAXI EN ZIEKENVERVOER• TROUWWAGENS• VOLGWAGENS• LUCHTHAVENVERVOER• ROLSTOELVERVOER• GROEPSVERVOER (T/M 30 PERS)TEL. 0544 - 461555

Eén van de vaste en tevens meest tradi-
tionele onderdelen op de jaarkalen-
der van de Groenlose Horeca-vereni-
ging is zonder enige twijfel het bok-
bierfestival. Dit altijd sfeervolle gebeu-
ren vindt dit jaar plaats op vrijdag 5
oktober a.s. in de binnenstad van
Groenlo.
Volgens de horecaondernemers Tom
Rooks en Jan Bekken betreft het hier
een altijd erg gezellig festival met een
geheel eigentijds karakter.

“Het is al bijna 20 jaar geleden dat wij
in samenwerking met de toen nog in
Groenlo gehuisveste bierbrouwer
Grolsch het initiatief namen voor een
dergelijk avondvullend bierfestijn.
Het idee sloeg direct aan en sedert-
dien komen vele belangstellenden,
niet alleen uit Groenlo maar ook van
buiten Groenlo, op dit festival af. En
dit laatste heeft heus niet alleen te
maken met het gegeven dat er overal
gratis entree is. Het is met name de
totale sfeer van het gebeuren, die de
mensen naar de Grolse binnenstad

lokt. Daarbij komt nog eens dat er in
een achttal zaken en dat ook nog eens
op korte loopafstand van elkaar band-
jes spelen, waardoor de liefhebber van
uitgaan in combinatie met het luiste-
ren naar muziek volop aan zijn of
haar trekken komt”, aldus de beide
kasteleins uit de Groenlose Kevelder-
straat. 

Naast de aan het festival deelnemende
bedrijven zijn op vrijdag 5 oktober a.s.
ook de overige horeca-etablissemen-
ten in Groenlo gewoon geopend en
spelen de restaurantjes volop in op
het bokbiergebeuren.  De liefhebbers kunnen kiezen uit:

Buddy X Blues in de Temple Bar van
Uitgaanscentrum City Lido, Big Bucks
& Easy Money in Bar De Blitz, Meneer
Pau in Bar De Brouwerij, Brothers in
Arms in Bar De Lange Gang, M&M
Partyband in Café-Restaurant
Wissink, Bone Lazy in Bar-Restaurant
Pepijn, de Volendamse zangeres Thilly
in Café-Hotel Pot en Trio Fun Addygts
in Café De Kroon.  

Er komt steeds meer nadruk te liggen
op het streven oudere mensen zo lang
mogelijk zelfstandig te laten wonen.
En als dat wonen wat moeilijker
wordt dan zijn er tal van organisaties
die de helpende hand bieden om dat
zelfstandig wonen zo aangenaam
mogelijk te maken. Dat is een nieuw
systeem dat steeds meer wordt inge-
voerd en toegepast.In Groenlo werd vorige week tijdens

een feestelijke bijeenkomst in
d’Orangie het Compleet Wonen Team
officieel geïnstalleerd dat is bedoel
voor de oudere bewoners van
d’Orangie. ’t Bagijn, Nieuwstad,
Lepelstraat, Tramstraat en
Kerspelstraat. Dat team, dat bestaat
uit (zie foto) Hans Heinen, huismees-
ter van de Woonplaats, en Ilse
Smeenk, wijkverpleegkundige van
Sensire, zal dat doel in de praktijk
gaan uitvoeren.Er is elke week op donderdag van

11.00 uur – 12.00 uur spreekuur en de
mensen kunnen dan bij het Compleet
Wonen Team met al hun vragen
terecht. Tijdens de feestelijke bijeen-
komst werd nog eens goed de nadruk
gelegd op datgene wat het team voor
de mensen kan betekenen.De actie is gezamenlijk ingezet door

Sensire, de Woonplaats en het
Zorgloket. Inmiddels zijn al een aan-
tal zaken gerealiseerd en zullen er nog
heel wat zaken verwezenlijkt moeten
worden. Mensen worden ook uitgeno-
digd zelf met ideeën te komen die hen
in staat stellen langer thuis te kunnen
blijven wonen.

RecreatieruimteEén van de grotere projecten is het
realiseren van een nieuwe recreatie-
ruimte in d’Orangie. De huidige
recreatieruimte is namelijk te klein,
zo is uit allerlei reacties gebleken.
Door de vorm van de huidige ruimte
kunnen ouderen wat moeilijk bij
elkaar zitten. Vandaar dat naar een
andere mogelijkheid is uitgekeken en
die is ook gevonden. Er is inmiddels

Compleet Wonen Team officieel geïnstalleerdAandacht voor zelfstandig blijven
wonen ouderen

een bouwaanvraag bij de gemeente
ingediend voor de bouw van een nieu-
we recreatieruimte die als het ware
een wig vormt tussen twee apparte-
mentenblokken in d’ Orangie.
Als alles volgens plan verloopt dan zal
zo rond augustus volgend jaar die
ruimte in gebruik worden genomen.
En die ruimte is van wezenlijk belang,
zo zette Joke Bults van de woningcor-
poratie vorige week nog eens uiteen.
Er zijn daarnaast ook heel veel kleine-
re zaken die de aandacht vragen en
een aantal wensen is inmiddels ook al
ingelost.
In d’Orangie zijn reflectiestrepen aan-
gebracht op de eerste en laatste trap-
treden en diverse deuren zijn voor-
zien van automatische deuropeners.
Bij het Bagijn, het andere grote com-
plex in de Kloostertuin, was de boven-
ste verdieping niet helemaal overdekt
waardoor het bij regen en sneeuw
glad kon worden. Daarom is er een
antisliplaag aangebracht en de over-
kapping vergroot. Ook is er een
beschutte fietsenstalling gerealiseerd
en daar zijn ook de laatste traptreden

voorzien van reflectiestrepen.In het complex aan de Lepelstraat -
Batenburghof - zijn eveneens reflectie-
strepen aangebracht en aan de
Nieuwstad is de oprijlaan naar de
algemene toegang ruimer gemaakt.
Daar zijn ook reflectiestrepen aange-
bracht en is er ook gezorgd voor een
betere verlichting.De ouderen van d’Orangie, ‘t Bagijn,

Nieuwstad, Lepelstraat, Tramstraat en
Kerspelstraat kunnen hun wensen nu
ook elke week kenbaar maken.
Er werd tijdens de feestelijke bijeen-
komst nog eens gewezen op de nood-
zaak goed thuis te kunnen wonen.
Sociaal isolement moet worden ver-
meden, zo werd sterk benadrukt.
Daarom is een op maat gesneden
nieuwe recreatieruimte ook zo
belangrijk, of je nu actief meedoet, of
je alleen een praatje maakt of wat dan
ook, goed sociaal contact is van
wezenlijk belang en door allerlei prak-
tische aanpassingen en dergelijke kan
het leven ook nog eens worden ver-
aangenaamd.
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Vakantiekrant

Na 27 jaar is het Wild Eten in de
Achterhoek van een lokaal tot een
nationaal en internationaal begrip
geworden. Uit heel Nederland,
maar ook vanuit Duitsland en Bel-
gië komen mensen, die houden
van gezelligheid en lekker eten, in
de periode van medio oktober tot
eind december naar de Achterhoek
om in één van de 27 deelnemende
restaurants in de Achterhoek te ge-
nieten van regionale Achterhoekse
specialiteiten. 

Wild staat daarbij in het tongstrelen-
de middelpunt.
De Achterhoek is het hele jaar open’
voor bezoekers, alleen de gasten zul-
len in de gastvrije Achterhoek tijdens
alle vier jaargetijden weer een anders
getinte vakantiestreek vinden. De
kleurrijke herfst, de flarden mist tus-
sen de bossen en over de weilanden en
onbegroeide akkers vormen samen
met de diepgekleurde bomen een
herfstschouwspel van topformaat.
Met laarzen of stevige schoenen aan is
een flinke wandeling dan onvergete-
lijk. De fietsen staan trouwens in het
najaar niet op slot en ook op een twee-
wieler is het dan heerlijk genieten van
de rijke en afwisselende natuur en de
frisse lucht.
Activiteiten in de tintelende Achter-

hoekse openlucht maken dorstig en
hongerig. Dan is het goed toeven in
één van de 27 Achterhoekse wildres-
taurants, waar de rijkdom van de na-
tuur in een andere dimensie te vinden
is. In de restaurants, die deelnemen
aan Wild Eten in de Achterhoek, staat
wild in het najaar prominent op de
kaart. Iedere kok stelt zijn eigen menu
samen en gebruikt daarbij heel veel
creativiteit om de wildgerechten zo
creatief mogelijk te serveren. Wat bij-
voorbeeld te denken van een duiven-

bouillon met gebakken duivenborst
en gesmolten eendenlever? Of een
huisgemaakte wildpaté met haasfilet
en een compote van rode uien? Een
met trompettes noires gevulde filet
van fazant met romige zuurkool is
evenmin te versmaden. Maar ook de

meer traditionele hazenpeper en fa-
zant met zuurkool staan op diverse
menukaarten. Culinair genieten staat
altijd voorop.
Alle deelnemende restaurants schen-
ken bij hun menu wel allemaal dezelf-
de wildwijn. Dit jaar hebben koks en
restaurateurs na uitvoerige wijnproe-
verijen als wildwijn 2007 de Viña
Alempué Carmenère Reserva aange-
wezen. Een Chileense wijn uit een
wijngaard, waarvan een Nederlander
eigenaar is.
Een gepassioneerde Nederlander werd
in 1986 verliefd op een bepaalde
streek in Chili, waar hij in 1999 met
een andere Nederlander de winery
Viña Alempué begon. Er werd een
nieuwe winery gebouwd, die met de
modernste apparatuur werd uitge-
rust. De carmenère is de unieke druif,
waarvan de intens fruitige en donkere
wijn is gemaakt. In smaak en geur zit-
ten vleugen van donker fruit en spece-
rijen als kruidnagel en zwarte peper.
De Franse eikenhouten vaten waarin
de wijn is ‘opgevoed’ geven de Alem-
pué Carmenère Reserva een elegante
smaak van vanille. De balans tussen
de rijpe tannines, zuren en eikenhout
maakt deze wijn tot een uitstekend be-
geleider van wildgerechten.Veel hotels hebben al dan niet in sa-

menwerking met de wildrestaurants

één- of meerdaagse arrangementen. Er
is bijvoorbeeld een zesgangendiner
met overnachting, ontbijtbuffet en
herfstwandeltocht of koetsentocht
met verrassingen mogelijk. Maar ook
een dagarrangement met huifkar-
tocht, boswandeling en wildgourmet
behoort tot de mogelijkheden. En wat
te denken van een culinair verwenar-
rangement? Er zijn zelfs bijzondere
wijnarrangementen om iedere wild-
soort optimaal tot zijn recht te laten
komen.
Alle informatie over Wild Eten in de
Achterhoek staat in de gratis wildbro-
chure, die bij de grotere VVV’s en bij
het Achterhoeks Bureau van Toeris-
me, Postbus 4106, 7200 BC Zutphen te
krijgen zijn. Meer informatie ook op
www.vvvachterhoek.nl en www.wilde-
tenindeachterhoek.nl.

Verwennerij in herfst en winter

Het Gelderse Hengelo is al vele
eeuwen een waar paardendorp.
De paardenmarkten van Hengelo
waren in heel Europa bekend. 

Totdat de mechanische paarden-
krachten op de agrarische en andere
bedrijven hun intrede deden. Toen
verloren de markten van Hengelo
langzaam maar zeker aan uitstraling.
In de jaren vijfitg en zestig van de vo-
rige eeuw weerden er uiteindelijk
nog maar enkele paardenmarkten
per jaar gehandhaafd.Toch is Hengelo een paardendorp ge-

bleven. Toen de markten dreigden te
verdwijnen wist de marktvereniging
belangrijke paardenkeuringen in
Hengelo te krijgen. Ook de afgelopen
zomer vonden diverse keuringen op
het terrein De Hietmaat plaats. Een
ander aspect is de samengestelde
menwedstrijd, die de vereniging van
het aangespannen paard “In Stap en
Draf” jaarlijks organiseert. Op 13 en
14 oktober worden er weer menwed-
strijden op De Hietmaat gehouden.

Deze wedstrijden bestaan uit drie on-
derdelen: dressuur, vaardigheid en
marathon. Er hebben zich al meer
dan negentig aanspanningen inge-
schreven en volgens de organisatoren
zal dat aantal nog wat stijgen. Onder
de aanspanningen zijn enkel- en
tweespannen, tandems en vierspan-
nen. Op 14 oktober om 8.00 uur be-
gint de marathon; de laatste deelne-
mer voor deze wedstrijd zal om onge-
veer 16.00 uur de finish bereiken. Op
het terrein zijn diverse stands en op
een afgescheiden veld kan de jeugd
zich vermaken met onder meer rare
fietsen en skelters.

Menwedstrijd in paardendorp
Het historische stadshart van Zutphen
staat op zondag 7 oktober in het teken
van de Nationale Bokbierdag. Vrijwel
alle grote en kleine brouwerijen uit
Nederland presenteren hun Bokbier
2007 aan het grote publiek. Dit jaar
wordt het evenement voor de elfde
maal gehouden. 

Verdeeld over de markten in hartje
binnenstad staan drie podia, waarop
diverse artiesten optreden. De traditio-
nele optocht met oude bierkarren en
historische voertuigen telt meer deel-
nemers dan ooit tevoren. Onder de
deelnemers zijn ook dit jaar veel koet-
sen en bierkarren, die veelal worden
voortgetrokken door prachtig opge-
tuigde paarden.

De Bokbiermarkt wordt om 13.30 uur
officieel geopend. Vanaf dat moment
kunnen de liefhebbers het nieuwe
donkere gerstenat proeven. In totaal

worden er twintig verschillende soor-
ten bokbieren getapt, waaronder be-
kende merken als Grolsch, Heineken,
Bavaria en Amstel, maar ook minder
bekende soorten als Bokbier uit de
Zutphense Hanze-Stadsbrouwerij. 

De optocht vertrekt om 14.00 uur van-
af bedrijventerrein De Mars. In de bon-
te stoet, die zich door de Hanzestad
slingert, zijn veel historische voertui-
gen te zien. De oude bierkarren van on-

Nationale Bokbierdag: Puur genieten voor jong en oudder andere Grolsch, Bavaria, Heineken
en Brand zijn een lust voor het oog. In
de optocht lopen diverse twee-, vier- en
zesspannen mee. Muziekkorpsen uit
de regio maken het plaatje compleet.

De Bokbiermarkt wordt gehouden van
13.30 tot 19.00 uur op de Zaadmarkt,
Houtmarkt en Groenmarkt in Zut-
phen. De toegang is gratis. Voor meer
informatie: www.bokbierdag.nl

Informeer ook naar de
gunstige voorwaarden
voor doorplaatsing van
advertenties in onze
weekbladen:
Contact Bronckhorst,
Contact Ruurlo, 
Weekblad Elna, 
Groenlose Gids en 
Contact Warnsveld!

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN
IN DE

ACHTERHOEK?

De Achterhoek Vakantiekrant
wordt gratis verspreid via alle
VVV’s in de Achterhoek en
vele hotels, bungalowparken,
campings, restaurants en
attractieparken en verschijnt
9x in de periode van 1 april
t/m 31 oktober.

Informatie?

avk@weevers.nl
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www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

De Falcon zitmaaiers kenmerken zich door de

robuuste uitstraling en de lage doorstap.

Falcon zitmaaiers hebben een uitzonderlijk

goede vang capaciteit, ook bij slechte weers-

omstandigheden. Het maaidek is voorzien van twee

tegengesteld draaiende messen. Die zorgen ervoor dat

een krachtige luchtstroom het gemaaide gras via een centraal kanaal

naar achter in de grote vangbak blazen.

• Maaibreedte 92, 102 of 122 cm.

• Vermogen 15,5 tot 22,0 Pk V2.

• Voet bediende hydrostaat.

• Opvangbak 260 tot 400 Ltr.

• Prijs vanaf € 3.395,00 (incl. BTW).

L.M.B. VORDEN B.V.
Al jaren uw leverancier van Tuin- en Park machines
Industrieweg 13 www.lmbvorden.nl
7251 JT  Vorden Tel. (0575) 55 31 63 info@lmbvorden.nl

Vraagdemonstratie!

Zien werken

= kopen!

K R U I S B E R G S E W E G  8  H E N G E L O  G L D .  T E L .  ( 0 5 7 5 )  4 6  2 2  4 4

Een Herwers Occasion is gegarandeerd goed!

Want bij Herwers worden alle gebruikte auto’s

vooraf streng gecontroleerd op kwaliteit, 

veiligheid en betrouwbaarheid. Een uitgebreid

assortiment betrouwbare occasions van diverse

merken, in vele uitvoeringen en in betaalbare

prijsklassen. Kortom, een Herwers Occasion staat

garant voor vele kilometers rijplezier tegen

betaalbare prijzen.

● Ruime keuze

● Vele merken

● Diverse prijsklassen w w w. h e r w e r s . n l

Een greep uit onze voorraad
scherp geprijsde

Herwers Occasions.

KIJK VOOR ONS KOMPLETE OCCASION-AANBOD OP

Nissan Micra 1.0E

3 drs, rood, nov-96, 100.363 km

Meeneemprijs 2.500

Nissan Micra 1.3 GX

3 drs, rood, jan-98, 83.046 km

Prijs 4.650

Renault Twingo 1.2 Expression

3 drs, paars, jan-01, 56.000 km

Prijs 5.950

Seat Ibiza 1.4 Stella Plus

3 drs, zwart, feb-01, 112.175 km

Prijs 6.500

Renault Kangoo 1.4 A/T MPV

automaat, rood, feb-02,

172.900 km Prijs 6.950

Opel Astra 1.6 Pearl

5 drs, AC, groen, jun-01,

31.431 km Prijs 7.950

Nissan Almera 1.5 Sport

3 drs, AC, grijs, aug-02, 59.461 km

Prijs 8.950

Kia Picanto 1.0 EX

5 drs, zilver, nov-04, 42.606 km

Prijs 8.500

Renault Scenic 1.6 16v Expr.

MPV, zwart, jun-01, 124.000 km

Prijs 8.950

Ford Focus 1.6 16V CE

AC, zwart, jun-02, 44.135 km

Prijs 10.950

Nissan Tino 1.8 Ambience MPV

AC, groen, apr-01, 80.239 km

Prijs 10.950

Toyota Corolla 1.6 Sol

3 drs, AC, groen, mrt-02,

138.505 km Prijs 10.700

Volkswagen Golf 1.8-20V

3 drs, blauw, sep-01, 127.344 km

Prijs 11.950

Mitsubishi Spacestar 1.6 Shogun

MPV, AC, jan-04, 69.239 km

Prijs 12.500

Chevrolet Lacetti 1.8 16V Class

5 drs, AC, mei-06, 26.575 km

Prijs 13.750

Nissan Micra 160SR

5 drs, CC, grijs, feb-06, 42.706 km

Prijs 13.950

Citroën Xsara Picasso 1.8i-16V

MPV, CC, jan-04, 51.558 km

Prijs 15.950

Peugeot 206 CC 1.6-16V

3 drs, CC, mrt-05, 19.281 km

Prijs 15.950

Renault Megane GT 1.6 16V

Station, CC, sep-05, 86.464 km

Prijs 16.950

Nissan Note 1.6 Acenta CP

5 drs, CC, mei-07, 14.552 km

Prijs 18.950

Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi DM

SUV, CC, dec-04, 74.461 km

Prijs 19.500

Nissan X-Trail 2.5 Elegance/leer

SUV, CC, auto., jan-03, 109.265 km

Prijs 19.950

VW Touran 1.9 Tdi Optive 7-pers.

Mpv, CC, grijs/bruin, jan-07,

50.000 km Prijs 26.845

VADERDAGTIP!
WORX  
GEREEDSCHAP
Natuurlijk kun je je 
vader weer een strop-
das geven, maar je 
maakt hem pas echt 
blij met gereedschap 
van Worx. 
Draadloze schroef-
boormachine, schuur-
machine, cirkelzaag  
of decoupeerzaag. 
Worx is topkwaliteit 
voor een prima prijs.
Wij hebben het hele 
assortiment op  
voorraad. 

HARMSEN
Zelhemseweg 21, 7255 PS  Hengelo, 
Tel.: 0575 - 46 40 00, www.harmsenvakschilders.nl
Maar liefst 500m2 combinatiegemak in verf en behang, gordijnstoffen, vloerbedekking en raamdecoratie

ma t/m do  8.30 uur - 17.30 uur
vrijdag  8.30 uur - 20.00 uur
zaterdag 8.30 uur - 16.00 uur
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Varsselseweg 20, Hengelo Gld.

Tel.: 06-53362300 / 0575-462892

heesterhof@planet.nl /www.deheesterhof.nl

Nu nog goed te planten: 
Fruit - Lei fruit - Buxus vormen - Rozen - Sierheesters alles in

pot gekweekt - DCM meststoffen voor gras en tuin. 

Ook voor Aanleg en onderhoud.

Laat ons de tuin een beurt geven dan heeft u echt vakantie.

Geopend: iedere middag en zaterdag de gehele dag, tel. (06) 53 36 23 00. 

REIKICURSUSSEN in VORDEN
Iedereen kan het leren!!

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

Alles moet weg wegens 
    verbouwing in Hengelo (Gld).
All t

Gigantische   
      korting op 
showroom-  
    badkamers!

84
38

4

Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld)

Telefoon 0575 - 46 81 81

info.hci@binnenhuiscenter.nl

www.binnenhuiscenterhci.nlB i n n e n H u i s C e n t e r  H C I  i s  o n d e r d e e l  v a n  B o u w C e n t e r  H C I

LAATSTE WEKEN

�������

�	
����	
���	������������������	����������


������ �	 
��� ��� ����
�����	���	�
��	
�

����������������

������� �� 
��� ����� ����

�������������	
�������������������������������������� ���������	!"����#�!�$�
�!#����%%!�&���%��%��'����� ��������������	
����((��)�)����*�!&%"��+�
��	�,'���������� �

��������	!"����#�!�$��!#����%%!�&���%��%�,-.'/����� �������������%&�����!�������������
00)�(��1��23��4�%����!������&�����	
&%"%��!&�5.�)%6�����!��7��8�� �����9�������)%6���������� �

3����:�����)%6������3���!��3#��!�! ������7������)%6�������7	���%%	 ���3�������*	���

������������������������
	�	������

Ze zijn er weer, aardbeien!
Vers van de koude grond!!!

Aardbeien nu volop voor de inmaak!!!!
Zoete Galia meloenen nu v.a. 0.49 per stuk
Nieuwe oogst aardappelen Frieslanders

Heerlijke handappels 2 kilo voor 1.00
Volop verse asperges v.a. 2.00 kilo op=op

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

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

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

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

Hengelo: Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo Gld. Telefoon 0575 46 81 81. www.binnenhuiscenterhci.nl
Showroom geopend: maandag t/m donderdag 8.30 - 17.30 uur, vrijdag 8.30 - 21.00 uur. Zaterdag 10.00 - 16.00 uur.

Zevenaar: Industrieterrein Tatelaar, Ampérestraat 3, 6902 PG Zevenaar Telefoon 0575 46 81 81. www.binnenhuiscenterhci.nl
Showroom geopend: maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.30 uur. Zaterdag 10.00 - 16.00 uur. Geen keukens

BinnenHuisCenter HCI is een onderdeel van BouwCenter HCI BV

Watertanden
Het is watertanden in de showroom van BinnenHuisCenter HCI. Of het nu gaat om nieuwe 

badkamers, keukens, tegels, bij ons vindt u echt de mooiste. Kom bij ons langs 
om u vakkundig te laten adviseren of gewoon om te genieten.


