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Hetty de echtgenote van Dick en doch-
ter van slager Raterink uit Hengelo
nam zich al op jeugdige leeftijd voor
‘ik ga nooit meer het slagersvak in’.
Hetty daarover: ‘Mijn vader overleed al
vroeg en wij als broers en zussen
steunden toen broer Bert om er op die
manier een steentje aan bij te dragen
dat de slagerij kon worden voortge-
zet’, zo zegt Hetty die zelf daarna bij
De Wehme in Vorden, in de verzor-
ging ging werken. Een baan waaraan
ze veel plezier beleefde. Maar zie wat
gebeurde! De familie Vlogman uit Vor-
den en de familie Raterink uit Henge-
lo, kenden elkaar vanwege het vak
heel goed. Bennie Vlogman vond dat
zijn zoon Dick maar eens een poos bij
slagerij Raterink moest gaan werken.
En dat deed Dick maar al te graag. Een
paar uurtjes overwerken kon in zijn
ogen ook geen kwaad, want dan zag
hij Hetty de dochter van Raterink ook
nog eens! ‘Tja, zo zegt Hetty terug kij-
kend op die periode, het was duidelijk,
liefde maakt blind en zo rolde ik zo-
maar weer het slagersvak in. En dat sa-
men met Dick thans al 25 jaar’, zo zegt
ze. (In feite bestaat slagerij Vlogman,

inclusief de periode dat vader Bennie
de scepter zwaaide, dus al 46 jaar!)
Het jubileum wordt deze week gevierd
met tal van aanbiedingen (zie adver-
tentie). De klanten doen er overigens
goed aan om die week de kassabon
goed te bewaren want men kan er (na
loting) een leuke prijs mee winnen.
Mensen die de familie Vlogman met
een donatie willen verrassen weten op
voorhand dat het geld naar een goed
doel gaat. Kika (kinderen met kanker).
Het totaalbedrag wordt door Dick
Vlogman verdubbeld! Overigens is het
vak van keurslager best een beetje met
het bedrijven van topsport te vergelij-
ken. Zegt hij: ‘Met name in de beginja-
ren moest je er heel veel voor laten. Ze-
ven dagen werken was heel normaal.
Gelukkig is dat wat terug gebracht,
maar nog steeds zes dagen in de week
van ‘s morgens vroeg tot pakweg ze-
ven uur ‘s avonds.
De weken en dagen voorafgaande aan
de Kerst is helemaal hectisch. We be-
ginnen in oktober al met de voorberei-
dingen. En dan op gegeven moment
de bestellingen verwerken, het maken
van de varkenshaas, de ossenhaas, de

rollade en al het andere vlees’, zo zegt
Dick. En zo vult Hetty aan: ‘In ons vak
gaat de zaak voor het meisje en waar
we best trots op zijn, het vlees gaat
vers de deur uit. Zo worden bijvoor-
beeld de rollades ‘s nachts of ‘s mor-
gens vroeg klaar gemaakt en zijn de-
zelfde dag bij de klant’. 
Dick Vlogman: ‘Van slapen komt niet
veel, hooguit 4 tot 5 uur, maar dat
halen we met de beide kerstdagen wel
weer in’, zo zegt hij lachend. Toch kan
Dick zich geen mooier en boeiender
vak voorstellen. ‘Het is het mooiste
wat er is, het vlees komt binnen, het
wordt ‘bewerkt’, gebraden, het geven
van adviezen aan de klant, dat alles
geeft een geweldige kick.
De meeste mensen hebben er geen
weet van wat hier bij ons achter de
schermen gebeurt. Zo is onze mede-
werker Paul 40 uur in de week bezig
met het maken van ham, rookworst,
verse worst, noem maar op. Allemaal
onzichtbaar voor de klant’, zo zegt
Dick. Het echtpaar Vlogman is er rots-
vast van overtuigd dat het ‘ambachte-
lijke’ hogelijk gewaardeerd wordt. Het-
ty: ‘De vergrijzing neemt toe, juist die
mensen,vaak of met z’n beiden of al-
leenstaand willen een paar ‘plakjes’
van dit of een paar ‘plakjes’ van dat.
Dat kan bij ons, daar spelen we op in’,
zo zegt ze. Dick: ‘De klanten kunnen
bij ons in de winkel zien wat ze kopen.
Ik zorg er voor dat ik een eerlijk ver-
haal heb. Ik sta voor honderd procent
achter de producten die ik verkoop. De
klanten gaan af op mijn kennis.

Vandaar ook dat wij regelmatig mee
doen aan vakwedstrijden om een be-

Zilveren jubileum Dick en Hetty Vlogman

Dick Vlogman had amper de lagere school verlaten of hij wist het zeker
‘ik word slager’. Eigenlijk niet zo verwonderlijk want ook opa Herman en
vader Bennie hadden immers ook voor het slagersvak gekozen. Opa Her-
man als huisslachter en zijn vader Bennie bij toeval. Die wilde eigenlijk
bakker worden, oefende dat vak ook een poos uit, maar moest toen van-
wege het ‘beruchte’ bakkers eczeem het bakken van brood aan anderen
overlaten. Bennie Vlogman ging toen bij bakker Kieskamp aan de Nieuw-
stad aan de slag. In maart 1962 nam hij de slagerij van Kieskamp over. In
1979 verhuisde de slagerij naar de huidige plek aan de Zutphenseweg.
Huidige eigenaar Dick Vlogman (bijna 50) ging bij pa aan de slag. Hij was
toen 15 jaar, behaalde de benodigde vakdiploma’s en nam op 1 juli 1983
het bedrijf van zijn vader over.

Dick en Hetty Vlogman

vestiging te hebben dat wij nog steeds
goed bezig zijn. De vele prijzen die we
inmiddels gewonnen hebben stimule-
ren niet alleen Hetty en mij, maar al
onze (12) medewerkers’, zo zegt Dick
Vlogman. Dochter Elzemiek is op de
zaterdag en in de schoolvakanties ook
behulpzaam in de zaak en heeft zoon
Roy het volgens pa in zich om straks in
de toekomst slagerij Vlogman voort te
zetten. Echter, bij alle vrolijkheid
rondom het 25-jarig jubileum toch
ook een tragisch aspect. Dick Vlog-
man: ‘Ronald, al 17 jaren onze ‘rech-
terhand’ moet vanwege problemen
aan zijn voet noodgedwongen met het
slagersvak stoppen. Voor hem heel erg
triest, hij deed zijn werk met veel lief-
de voor het vak. Wij zullen hem mis-
sen’, zo zegt Dick.
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Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

Kijk voor meer informatie en adressen op www.alfa-accountants.nl

Alfa de beste dienstverlener? 
Ontdek het vandaag nog zelf!

Bel voor een afspraak naar 
0314 623000.

150 cl | ADVIESPRIJS 26.29

19.99

Mitra Slijterij
Sander
Pardijs
Dorpsstraat 16

7251 BB Vorden
Tel. 0575 554264

GRANT’S

1,5 LITER

Family Reserve
Scotch Blended
Whisky

Bananen    € 0.69
Beenhammetje 
500 gram € 3.75

Huiswijn diverse soorten
2e fles halve prijs

Draai nu aan het
Rad van Fortuin en win

25% KASSAKORTING
Bijv. € 100.00 boodschappen,

50% kans op € 25.00 KORTING!!
Alleen bij

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

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

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS .

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

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

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

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

midden in het   hart van Bronckhorst
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

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

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

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

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

LANGELER MODE KERKSTRAAT 117255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

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

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

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

Dinsdag 21 november 200668e jaargang no. 37

ColofonUitgave: Drukkerij Weevers BVNieuwst ad 30 - Postbus 227250 AA ordenTelefoon (0575) 55 10 10Fa 0575) 55 10 86E-mail: info@contact.nlInternet: .contact.nlRabobank: 3664 02 374LidAanlever en advertenties/beric hten:Maandagmorgen voor 9.00 uurCorrespondenten:Fam. VelhorstHet Wiemelink 117251 C VordenTelefoon (0575) 55 16 88E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nlOvername van advertenties enberichten is niet toegest aan

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

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

ierakker VordenWichmond ranenburgDelden Linde MedlerildenborchBronckhorst  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek.konijnenbult.nl

Deze weekin Contact

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

KOOPZO DAG.00–17.00 uur26november26no ember

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

Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 novExtrakoopavondenwo do22 23 novKoop-zondag26 novDeze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%KORTING20%KORTINGOP GEHELECOLLECTIESPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84Profiteer SOLDER E PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 125,--T'SH RTS U € 20,-- 2 OOR € 35,--BROE E U € 49,-- 2 OOR € 75,--PULLO ERS U € 35.-- 2 OOR € 50.--LANGELER MODE ER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235

HE GELO GLD.

W

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

M

E I N D E L I J K !CHEVROLETEPICAMM

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

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

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

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

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

Passage

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over deAchterhoek

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

Oud Vorden

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

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

Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.
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Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. 
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gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.
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Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-
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Dus kijk snel op  www.contact.nl



Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag

Dagmenu’s
2 t/m 8 juli 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 2 juli  
Mosterdsoep / Kipspies Hawaï met knoflooksaus, rijst
en rauwkostsalade.
Donderdag 3 juli 
Spare-ribs met zigeunersaus, frieten en rauwkostsala-
de / Griesmeelpudding met slagroom.
Vrijdag 4 juli
Tomatensoep / Weense visfilet, gepaneerd met saus
tartaar, aardappelsalade en groente
Zaterdag 5 juli
Italiaanse cordonbleu met aardappelen en groen-
te / IJs met slagroom (alleen afhalen).
Maandag 7 juli
Bosuiensoep / Varkensmedaillons met aardappelkro-
ketten en groente.
Dinsdag 8 juli 
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/IJs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

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

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Hervormde kerk Vorden
Zondag 6 juli 10.00 uur Ds. B. Neppelenbroek

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 6 juli 10.00 uur ds. R.H. Boiten, Dieren.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 juli 10.00 uur Marianne Benard.

R.K. kerk Vorden
Zondag 6 juli 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 5 juli 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang
Zondag 6 juli 10.00 uur Woord-/Communieviering, heren-
koor

Tandarts
5/6 juli G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, tel. (0573) 25 18
70. Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen voor
spoedgevallen.

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

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

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. Tel.nr. 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

�Gewoon gezond!HHerbalife
NieskePohlman,0654326669

�Zonbescherming met pure
Aloë vera producten! Jannie
Nijkamp, Warnsveld, 0575-
521316.

�De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de
maand meubelverkoop van 9
tot 12 uur aan de Schutte-
straat 20 en in het HAVO-ge-
bouw (Burg.Galleestraat 69)
te Vorden. Ook is dit mogelijk
op werkdagen na telefoni-
sche afspraak bij Dhr. Harm-
sen, tel. (0575) 55 14 86.

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

�Runners Vorden Iedere
donderdag en zaterdag. Do.
Recreanten 18.30 uur. Do.
Gevorderden 19.45 uur. Za.
Vroege vogels 8.30 uur. Start
bij Sporthal in Vorden.
http://www.runners-vorden.nl
Tel. 0575-552827.

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

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

�

�Nette sport. senior vrouw
zoekt te huur op rustige plek
woonruimte met cv, omg.
Ruurlo - Hengelo -  Zelhem.
Tel. (0570) 631188.

�Op zondag 6 juli is er de
20e Vordense Klootschiet-
marathon voor recreanten.
Start 10.00 uur Nieuwenhuis-
weg 1, Vorden. Teams kun-
nen zich opgeven uiterlijk za-
terdag 5 juli tot 20.00 uur bij
D. Regelink 0575-551328.

�Te huur gevraagd: alleen
staande heer zoekt urgent
gestoffeerde of gemeubileer-
de woning of gedeelte van
woning. Buitengebied geen
bezwaar. tel.: 06 - 22 51 20
18.

�B…van 'Boven alles uit'  als
je in de luchtballon van Paul
Kok uit Bronkhorst op 300m
hoogte geniet van vele tinten
groen. De IJssel kronkelt on-
der je door. Bel 0651584145
of www.ballonteamgelder-
land.nl Oud NL kampioen
ballonvaren met 2500+ scha-
devrije vaarten!

�Te huur 3 kamer woning in
het buitengebied van Steen-
deren. Tel 06 - 17 96 88 43

�Te koop nieuwe aardappe-
len Frieslander. G.B.Norde
Wiersserbroekweg 10, Vor-
den, 0575-556602

�Medlerfeest 4 & 5 juli Vrij-
dagavond 4 juli:Vrienden van
Medler Live. Zaterdag 5 juli:
Kinder- volksspelen + feest-
avond. Voor info zie:
www.medlerfeest.nl

�Medlerfeest 4 & 5 juli Vrij-
dagavond 4 juli:Vrienden van
Medler Live. Zaterdag 5 juli:
Kinder- volksspelen + feest-
avond. Voor info zie:
www.medlerfeest.nl

�Ze zijn er weer nieuwe
aardappelen, Frieslanders
uut Vorden. Tevens verko-
pen we uien, varkensvlees
en bbq-vlees. Woensdags
gesloten. Fam. Scheffer,
Nieuwenhuisweg 1, Vorden
(Delden). Tel. 0575-551333.

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

Hurry-up naar de bakker 
voor een lekker hapje

Vlaai v/d week

Kersenvlaai 
6-8 personen € 6,25

Donderdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,65

Weekend-aanbiedingen

Slagroomsoesjes
10 stuks € 2,95

Kwarkflans met aardbeien
p/st € 1,00

�Te koop: Goed geoogst
hooi in normale balen. 06-
22543400, H.Enserink

�Voorlichting over voeding
gratis en vrijblijvend incl. ge-
zondheidscheck. Afslanken,
aankomen en fitter. Jerna
Bruggink 0575 - 46 32 05.



naaimachinespecialist

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

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

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

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

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

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

JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Hondensalon

Christel Geerligs

rijksgediplomeerd hondentrimster
  beukenoot 36 ruurlo
telefoon: 0573-461039

Voor volledige vacht verzorging van uw hond.
  Behandeling volgens afspraak.

Wij hebben een dochter!

Merel
21 juni 2008

3130 gram  *  51 cm

De trotse ouders:
Renaldo Coobs & Jannet Groot Enzerink

Prins Constantijnlaan 44
7242 HC  Lochem

19” Beeldscherm 
Van € 189,— 
Voor € 139,— 

Decocom computers 
Zuivelweg 9 
RUURLO 

Toch nog onverwacht is uit onze familiekring weg-
genomen onze zuster, schoonzuster en tante

Jantje Oortgiesen-Maalderink
Weduwe van W. Oortgiesen

op de leeftijd van 89 jaar.

Colmschate: Evert en Gerda Maalderink

Vorden: Willy en Wim Rietman

Neven en nichten

Zutphen, 25 juni 2008

Hallo hier ben ik!
Mijn naam is

Daan
Herman Johan

Ik ben geboren op 26 juni 2008 om 01.10 uur.
Ik weeg 3875 gram en ben 50 cm lang.

Mijn ouders zijn:
Hans van Dijk en Anita Riefel
Ik ben het broertje van Kim

Biesterveld 30, 7251 VS  Vorden
Tel.: 0575 - 55 92 13

Jeroen Fransen
&
Nicole ten Damme
gaan trouwen op vrijdag 11 juli om 11.30 uur in de
Kapel van Bronkhorst.

U bent van harte welkom op onze receptie van
15.00 tot 16.30 uur bij Café de Bierkaai, Wich-
mondseweg 30 in Baak.

Ons adres:
Beeklaan 22
7234 SL  Wichmond

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en
na het overlijden van 

mr. Elisabeth Maria Stapelbroek

betuigen wij u onze oprechte dank.

Broer, zussen,
schoonzussen, zwager,
neven en nichten

Hengelo Gld., juni 2008

† “Moeder is de Zon in ons gezin”

Liefdevol omringd door ons allen is mijn lieve vrouw
en onze lieve moeder en oma rustig ingeslapen

Josephina Johanna Eulink-Overkamp
Fien

* Eibergen, † Vorden,
10 maart 1926 24 juni 2008

Echtgenote van: Jan Eulink

Moeder en oma van: Annelies en Wim
Patrick en Joyce
Marissa en Martijn

Lidy en Willem
Marjel en Robert

Jan en Joke
Nick
Roy

José en Jan
Anne
Joost

Marion en Hans
Maartje
Gijs

Yvonne en André
Jop
Teun

Bernadeth en Erik
Pim
Cato

Deldensebroekweg 11a
7251 PW  Vorden

De begrafenis heeft maandag 30 juni te Vierakker
plaatsgevonden.

Wie de Heer verwachten,
putten nieuwe kracht.

Jesaja 40:31

Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons
gedurende haar leven heeft omringd, delen wij u
mede dat op de gezegende leeftijd van 89 jaar is
overleden onze lieve moeder, oma en overgroot-
moeder

Jantje Oortgiesen - Maalderink
echtgenote van Willem Oortgiesen ✝

* Zelhem, 15 maart 1919 ✝ Zutphen, 25 juni 2008

Alie en Johan
Wim en Cilly
Dikkie en Gerard
Jan en Olga
Ans en Wim
Kleinkinderen 
Achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Ans en Wim van Til-Oortgiesen
Hoetinkhof 63
7251 WL  Vorden

De begrafenis heeft dinsdag 1 juli plaatsgevonden
in Vorden.

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

Heden werd uit onze familie weggenomen onze
schoonzuster

Jantje Oortgiesen-Maalderink

Vorden: A. Breukink-Oortgiesen

Zutphen: S.C.H. Oortgiesen-van Bergen

Velp: H.J. Oortgiesen
A.G. Oortgiesen-Schoemaker

Vorden, 25 juni 2008

Wegens vakantie is ons bedrijf gesloten van
maandag 7 juli t/m maandag 4 augustus. 

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

Zaterdag 15 september t/m woensdag 31 oktober 2007
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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



Deze week organiseren wij een spetterende feestweek. 
Het is precies 25 jaar geleden dat wij onze Keurslagerij
overnamen van Dhr. en Mevr. Vlogman sr. Daarnaast 
vieren we ook Dick zijn 50ste verjaardag (5 juli). Iets 
waar wij bijzonder trots op zijn!

Wij voorzien u nog steeds vol enthousiasme van de
lekkerste vlees- en vleeswarenspecialiteiten. Kwaliteit, 
voedselveiligheid, service en persoonlijke aandacht zijn
aspecten die wij hierbij hoog in het vaandel hebben 
staan. Verder dragen wij al 25 jaar de titel ‘Keurslager’, 
een prestatie waar we trots op zijn omdat het iets zegt 
over de constante kwaliteit. 

OM DEZE JUBILEA TE VIEREN, HEBBEN WE
DE VOLGENDE ACTIES GEORGANISEERD

• wij verloten een grandioze buitenkeuken t.w.v. € 798.-

• op woensdagmiddag een springkussen voor de
jongste klanten.

• aktie voor het Kikafonds, wij verdubbelen uw inzet

• extra voordelige aanbiedingen deze week

Dick en Hetty Vlogman  

SPRINGKUSSEN 
VOOR DE KIDS

Op woensdagmiddag 2 juli
staat er tussen 13:00 en 
16:00 uur een springkussen 
voor de kinderen klaar.

En natuurlijk trakteren wij 
de kinderen op iets lekkers!

WIJ STEUNEN HET KIKAFONDS, 
EN U?

In onze winkel staat een collectebus bestemd 
voor het Kikafonds. 
Tot en met 5 juli 
2008 kunt u hier 
een donatie 
achterlaten. 
Wij verdubbelen het 
gespaarde bedrag!

Dick en Hetty Vlogman staan voor 25 jaar (Keur)slagerskwaliteit!

200 gram beenham + 
200 gram grillworst

500

5 stuks 500
Gegrilde 
kippenbouten

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden
Tel. 0575-551321
www.vlogman.keurslager.nl
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MAAK KANS OP SPETTERENDE 
BUITENKEUKEN T.W.V. € 798,-

Elke klant maakt kans
op een spetterende 
buitenkeuken. Vul na
aankoop uw gegevens
in achterop de kassa-
bon. Aan het eind van 
de week wordt de win-
naar bekend gemaakt!

Rundergehakt

Kilo  500

Biefstuk 

3 stuks  500
Kipfi let

4 enkele   500

PROFITEER
VAN ONZE
JUBILEUMACTIES

Stuntaanbieding:
Hollandse bloemkool per stuk 0,99

Dagelijks vers van het mes
De Groenteman wrap 2 stuks voor 5,95

GRATIS BAKJE SAUS

Nieuwe oogst Zeeuwse aardappelen
Frieslanders of Doré 5 kilo 4,99

MET GRATIS STRANDEMMER

Santa Rosa pruimen heel kilo 2,50
Malse krop sla van eigen bodem 0,89

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 5 juli. 

Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

GELDERS 
TARWEBROOD

(VOLKORENBROOD)

NU VOOR € 1.85

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 8 juli.

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

YOGHURT KIWI
VLAAI

KLEIN 
€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

TARWE 
BOLLETJES

DEZE WEEK 

6 VOOR

€ 1.95

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur... DUS HEBBEN MIJN
COLLEGA’S VRIJ!

IK GA TROUWEN!

Op vrijdag 4 juli zijn wij
vanaf 18.00 uur gesloten
i.v.m. het huwelijksfeest

van onze collega

JOHAN HENDRIKSEN

Raadhuisstraat 14, Hengelo (Gld.) Kerkstraat 2, Hengelo (Gld.)

DUS HEBBEN MIJN
COLLEGA’S VRIJ!



Op de jaarlijkse clubkampioenschap-
pen was zowel in het bad als bij de hin-
dernisestafette veel oranje te zien. Bij
deze  hindernisestafette moesten de
teams allerlei op oranje gelnspireerde
spullen naar de overkant zwemmen
zoals hoed, pruik en ring. Dit leidde
natuurlijk tot hilarische taferelen
vooral omdat ook een aantal deelne-

mers zich nog extra fantastisch had-
den uitgedost.

Intussen werden er door de recrean-
ten 2 afstanden gezwommen en door
de selectieleden 4, die allen per leef-
tijdsgroep veel medailles opleverden.
Na afloop hebben we met de hele
club, op een megascherm, kunnen

zien hoe het Nederlandse voetbalteam
nu niet bepaald in de medailles viel.

UITSLAGEN:
Recreanten: 3e plaatsen: Kiki Radsta-
ke, Mart v Middelkoop, Ilse Jansen, Is-
may Evers, Oscar  Mullink.
2e plaatsen: Luna Brok, Rutger Lam-
berts, Jamie Stegeman, Heleen Hol-
mer, Bouwe Ackema, Tessa Westerink,
Ronja vd Roest.
1e plaatsen: Zoë Ulkeman, Kayla
Tjoonk, Ruben Kolkman, Marlijn Wel-
mer, Gideon Prakke, Femke Kool, Vic-
tor Prakke, Justin Subramaniam, Desi-
ree Ankersmit, Demi Kalfsterman.
Familie estafette: 3e: fam. Lammer-
dink, 2e fam. Nijland, 3e fam. Jager.
Selectie: 3e plaatsen: Britt Zweverink,
Esmee Vrielink, Frank Haijtink, Loes
vd Linden, Judith Wentink, Bernice Ja-
ger, Harmen v Middelkoop, Nick Bon-
gers, Torben Lammerdink, Daan Nij-
land, Taco Braakhekke, Merel Wilgen-
hof, Anne Carlijn Bakker, Lotte Eising.
2e plaatsen: Edwin Jager, Kim Nijland,
Britt Zweverink, Judith Wentink, Ber-
nice Jager, Marlieke Scholten, Luuk
Nijland, Torben Lammerdink, Har-
men v Middelkoop, Niels Tjoonk,
Bram Siebers, Lotte Eising, Merel Wil-
genhof.
1e plaatsen: Kim Nijland, Britt Zweve-
rink, Marlieke Scholten, Judith Wen-
tink, Niels Tjoonk, Luuk Nijland, Ber-
jan Ebbekink, Carmen Seesing, Milou
Tjoonk.

Clubkampioenen: Kim Nijland, Mar-
lieke Scholten, Niels Tjoonk, Carmen
Seesing en Berjan Ebbekink.

Clubkampioenschappen bij de
Berkelduikers in oranje stemming

Hoewel voetballend Nederland intussen in mineurstemming is, heeft het
oranjeteam al voor veel inspiratie gezorgd, zo ook bij zwemclub de Berkel-
duikers uit Lochem.

Er werd zelfs gejongleerd met bran-
dende fakkels. Het ijs en de limonade
die zoals gebruikelijk weer gratis wer-
den uitgereikt vielen zeer goed in de
smaak. Het ballonnen oplaten is elk
jaar een leuke afsluiting. Mocht u een
kaart retour ontvangen van de door u
opgelaten ballon lever deze dan in bij:
Stevo, p/a: Molenweg 39, 7251 ED Vor-
den. De prijsuitreiking volgt.

Door de voetbalwedstrijd Nederland-
Rusland was de programmering voor
de avond aangepast. De band Super
Sleazy begon al om 19.30 uur met hun
optreden.
Het was een mooi energiek optreden,
waarin tevens de nieuwe bassist Arjan
Knoef het beste van zichzelf liet zien.
Vervolgens was het tijd voor de voet-
balwedstrijd. Het was een genot om te
zien dat de opkomst zeer goed was en
dat de hele tent oranje kleurde. Met
zoveel enthousiaste bezoekers leek het
wel een voetbalstadion. Over de uit-
slag van de wedstrijd neemt de organi-
satie per direct afstand. Dit was anders
dan in het draaiboek geprogram-
meerd.

Gelijk na het voetballen konden de iet-
wat teleurgestelde gezichten gedraaid
worden naar het podium omdat de
band The Groove Company stond te
trappelen om te beginnen. Door de
verlenging is hun programma inge-
kort. De band kreeg de dansvloer al
snel gevuld en bracht een leuke stem-
ming in de tent.

Het laatste uur van de avond was voor
DJ-Oliver. Zijn muziekkeuze bracht de
aanwezigen in prima feeststemming
waarbij de dansvloer tot op de laatste
plaats bezet was. De danspodiums
(heel gebleven….) blijven een magneti-

sche uitwerkingskracht uitstralen om
daar met zoveel mensen op te mogen
dansen, geweldig om te zien.

Zondag 22 juni zou het gaan
(deur)donderen in Vorden. En dat
deed het. Om 13.45 braken de sluizen
open en kwam de regen met bakken
uit de lucht. Precies op een slecht mo-
ment. De Richards stonden al een tijd-
je klaar om met hun optreden te be-
ginnen. De regen had het terrein in
een ware modderboel veranderd. Ge-
lijk na deze bui trapten De Richards af
met hun energievolle show, terwijl de
verwachte opkomst nog moest ko-
men.

Na het optreden namen de Normaal-
coverband de drumstokjes over. Vol-
gens sommige speelden deze cover-
band de nummers van Normaal beter
als Normaal zelf! De nummers die
door deze band werden gespeeld wa-
ren zeer herkenbaar en werden ook al-
lemaal uit volle borst door de aanwezi-
gen meegezongen. Alain Gasgoigne,
oftewel de Gaspiepe van het echte Nor-
maal, speelde het hele optreden mee,
als invalgitarist. Omdat Hendrik Jan
B?kkers net vader was geworden.
Helaas kwamen er niet veel bezoekers
meer bij na de regenbui, beide bands
hadden een groter publiek verdiend. 

Het weekend werd weer in gepaste stijl
afgesloten. Een speciale dank gaat uit
naar de Vordense middenstand die de
nodige ondersteuning heeft verleend
en zeker naar alle vrijwilligers die dit
feest mogelijk maakt.

Tot het Oud en Nieuwfeest in de sport-
hal.

Midzomerfeest 2008
ondanks oranje en 
slecht weer toch geslaagd
Het Midzomerfeest welke dit jaar is
gehouden op 21 en 22 juni is weer
achter de rug. De kindermiddag
brengt elk jaar meer bezoekers
naar de feestweide naast het Kas-
teel in Vorden. Huubs kindershow
viel zeer goed in de smaak bij de
jeugdige inwoners uit Vorden.

De kinderen werden ontvangen met
een glaasje ranja en wat lekkers.
Daarna kregen ze serveerles, mochten
achter de bar een kopje koffie zetten
en werden uitgebreid op de hoogte ge-
bracht van het reilen en zeilen in een
echte keuken.

In groepjes werd alles bekeken en er
was volop tijd om vragen te stellen. Na-
dat alles was bekeken en de kinderen

weer terug naar school wilden gaan,
was er echter nog een verrassing. Op
het terras stond van alles klaar om een
heerlijk ijsje te maken, de kinderen ge-
noten van het zelfgemaakte ijsje!

Na het bedanken van de gastheer en
gastvrouw, gingen de kleuters dan
toch echt naar school terug.
De kinderen zullen er vast nog lang
over napraten.

Een kijkje in de keuken

Op dinsdag 24 juni mochten de kinderen van de groepen 1 en 2 van Basis-
school "De Vordering" een kijkje nemen in de keuken van "t Olde Lettink".
Het was een superochtend!

Er werd meteen al hard gezwommen
in zijn leeftijdscategorie, (allen gebo-
ren in 1997) dus toen Luuk op het
startblok stapte was het al duidelijk
dat hij flink boven zijn kunnen uit
moest stijgen om voor een medaille in
aanmerking te komen.

Zijn start was formidabel en Luuk zet-
te meteen een stevige slag in. De eerste
helft van de 50 meter was heel span-

nend, maar daarna leek het of Luuk
vleugels kreeg en met een geweldig
persoonlijk record tikte Luuk duide-
lijk als eerste aan in een tijd van 34,78
seconden.

Luuk werd 10e op de 100m rug en 11e
op de 100m vrije slag.

Marlieke Scholten en Niels Tjoonk,
beiden geplaatst voor twee slagen,

presteerden eveneens goed. Marlieke
wist met name haar 100m vlinderslag
goed te verdelen en zwom met een
mooi pr naar de 14e plaats. Niels be-
gon zijn 100m schoolslag meteen in
een goed tempo en hield dit tot 75m
ook goed vol maar moest de laatste
meters iets inleveren, uiteindelijk
werd hij 7e op deze afstand en 12e op
100m rug. Marlieke werd 20e op 100m
schoolslag. Ze stegen hierbij alle drie
ook weer een aantal plaatsen op de Ne-
derlandse ranglijst.

Gefeliciteerd met het behaalde succes!

Luuk Nijland:
Nederlands Kampioen vlinderslag

Luuk Nijland, zwemmend bij zwemvereniging de Berkelduikers uit
Lochem, werd zondag met overtuiging Nederlands Kampioen op de 50m
vlinderslag.

V.l.n.r.: Niels, Luuk en Marlieke.



GOUD WAS ER VOOR: 
Bram Siebers, (100 vrij), Merel Wilgen-
hof (100 vlinder) Lotte Eising (100 rug),
Loes vd Linden (100 rug). 

ZILVER VOOR: 
Harmen v Middelkoop (100 vlinder en
100 rug), Judith Wentink (100 school-
slag), Milou Tjoonk (50 schoolslag),

Sander Wissink (100 schoolslag), Car-
men Seesing (100 vlinder). Brons:
Daan Nijland (100 vlinder), Torben
Lammerdink (50 vlinder), Carmen See-
sing(100 schoolslag), Lotte Eising (100
schoolslag), Carmen Degenaars (100
vlinder), Berjan Ebbekink (100 school-
slag), Judith Wentink (100 bc). Alle-
maal gefeliciteerd.

Medaille regen voor Berkelduikers
op Gelderse B Kampioenschappen

Dit weekeind zijn in Doetinchem en Zutphen de Gelderse B Kampioen-
schappen gehouden. Voor de Berkelduikers leverde dat in twee dagen
maar liefst 17 medailles op. Voor velen was dit na een seizoen van hard
werken een verdiende bekroning.

Leden van de schaatsploeg uit Lochem
zijn er meerdere malen met hun trai-
ners Poul Veen en Harry Pardijs ge-
spot. Zij hebben het ijs geproefd en het
bleek van goede kwaliteit te zijn.
Waar iedereen denkt aan het EK-voet-
bal, aan de zomervakantie of aan de
Olympische Spelen hebben de schaat-
sers een hele andere kijk op deze peri-
ode. Hun doel van de zomer is je voor-
bereiden op een nieuw schaatssei-
zoen. De leden van STG Lochem zijn
dan ook volop in training en trainen
in de vakantieperiode gewoon door.
Centraal hierbij staan de onderdelen
techniektraining en het rustig opbou-
wen van conditie. Wekelijks zijn er
(meerdere) trainingen op de Lochems-
eberg. Daarnaast wordt er door de ju-
nioren en de senioren aan wielrennen
gedaan. Het onderdeel skeeleren is
vanzelfsprekend niet weg te denken
bij de trainingsopbouw. De KNSB zit

ondertussen niet stil. Zo heeft de
KNSB Gewest Gelderland het beleids-
plan langebaanschaatsen 2008-2009
gepresenteerd met als doel talentvolle
en gemotiveerde schaatsers en
schaatssters vanaf de pupillen A en Ju-
nioren C te identificeren, en deze
sporters verder te stimuleren en te be-
geleiden op zowel technisc - als fysiek-
gebied, om uiteindelijk als Gelderse
schaatsers deel te kunnen nemen aan
nationale kampioenschappen.
Van de STG Lochem hebben afgelopen
jaar Sander Meijerink. Jessica Oude-
nampsen, Ruth Wezinkhof, en Martin
Mensink deelgenomen aan de talen-
tengroep en maakt Eddy Derksen deel
uit van de juniorenselectie van het Ge-
west Gelderland. Als je interesse hebt
om ook bij de schaatstrainingsgroep
te komen trainen, neem dan contact
op met een van de bestuursleden. 
www.ijsclublochem.nl

Schaatsers smullen van
"Thialfs Zomerijs"
STG Lochem bereidt zich voor op schaatsseizoen 2008-2009

Op 14 juni jl. opende Thialf in Heerenveen, de deuren voor drie weken
zomerijspret. In de zomer schaatsen! Een stunt die vele liefhebbers naar
de ijshal lokt.

Vordenaren Tom Olthof (l) en Jorn Kuitert (r) draaien hun trainingsrondjes op Het Werk-
veld in Vorden.

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

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

gave bij de Wehme.
• Vakantie tot september; Hobbyen

voor ouderen in het Dorpscentrum.
Op ma-wo en donderdagmorgen
van 9 tot 12.00 uur. Info en opgave
bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Vakantie tot september; Meer Bewe-
gen voor Ouderen: gym-sport en
spel -volksdansen-zwemmen. Infor-
matie en opgave bij Welzijn Oude-
ren Vorden.

• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

JULI
2 ANBO klootschieten, Kleine Steege

3 Klootschietgroep de Vordense Pan
9 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
10 Klootschietgroep de Vordense Pan
16 ANBO klootschieten, Kleine Steege
17 Klootschietgroep de Vordense Pan
23 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
24 Klootschietgroep de Vordense Pan
24 PCOB Vorden koffieochtend in ho-

tel Bakker
30  ANBO klootschieten de Kleine Stee-

ge
30  Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme, inlasmiddag
31  Klootschietgroep de Vordense Pan

KUNST AGENDA VORDEN
Tentoonstelling  werk cursisten Josee
van der Staak t/m 4 augustus bij gale-
rie Amare, Komvonderlaan

Op gegeven moment ontsnapten Ing-
mar Berga en Chrispijn Ariëns uit het
peloton en slaagden zij er ook in om
uit de greep van een achtervolgend
groepje van zeven man te blijven. In de

eindsprint was Ingmar Berga de snel-
ste. Het groepje van zeven sprintte ver-
volgens fanatiek om de overgebleven
podiumplaats. Roy Boeve behaalde
brons, terwijl Arjan Mombarg op de
vierde plaatst beslag legde. De komen-
de dagen wacht de Vordenaar een ui-
termate zwaar programma met achter-
eenvolgens wedstrijden in Hoogeveen
(donderdag 3 juli), Staphorst (zaterdag
5 juli) en Otterlo (zaterdag 12 juli).

Vierde plaats in Sliedrecht
voor Arjan Mombarg
Arjan Mombarg is zaterdag tijdens
de skeelerwedstrijd in Sliedrecht
op de vierde plaats geëindigd. Het
betrof hier een zgn. ‘open wed-
strijd’ over een afstand van 35 km.

Zo is er al eens gecollecteerd voor  ou-
derenwerk in  Subotica in Servië, voor
de Stichting Gaandeweg- voor een wel-
kom weekje vakantie - en voor tochtjes
met de blauwe "Wehmebus". Er wordt
dan ongemerkt heel wat bij elkaar ge-
spaard.

Vrijdag 20 juni jl. vond  tijdens de
weeksluiting de afsluiting van het pro-
ject 2007-2008 voor "Ouderenwerk-
Roemenië" plaats.
In februari was er al een dia-middag
geweest over Roemenië en de stad Sig-
het. Men wist dus goed waarvoor men
de gelden inzamelde. Door de bewo-
ners van De Wehme, Nieuwstad 32, de
Delle en de Beekdelle, is tijdens de
weeksluitingen  het fraaie bedrag van
€ 2.500,-- sinds vorig  jaar augustus bij-
eengebracht. Dit bedrag is bestemd
voor het ouderenwerk te Sighet, in het
bijzonder om ouderen die zelfstandig
wonen, een menswaardig bestaan te
geven. In augustus zullen de heren A.J.
Menkveld en B. Wagenvoort het be-
drag overdragen aan ds. Sipos te Sig-
het, 1800 kilometer bij ons vandaan.
Te Sighet zal het bedrag zeker een goe-
de bestemming vinden. Tijdens de
weeksluitingen wordt altijd gecollec-
teerd door mevr. M. Schuppers en dhr.
A. Helmink. 
Dhr. Helmink stopt nu met dit werk
en aan hem was de eer om de cheque
met het bovengenoemde bedrag over
te dragen aan dhr. A.J. Menkveld van
de werkgroep Oost-Europa.
In deze werkgroep zitten zes vertegen-
woordigers van de verschillende ker-
ken van Vorden, een oecumenische
werkgroep dus. Deze avond waren
drie vertegenwoordigers aanwezig,
waaronder mevr. A. Zents, van de Ka-
tholieke Parochie. Een goed voorbeeld
van oecumenische samenwerking.

Vanuit verzorgingshuis "De Wehme"

Het is de laatste jaren de gewoonte
dat er per jaar een collectedoel
wordt gekozen, voor de gelden die
tijdens de weeksluitingen worden
bijeengebracht.

De muziek van "Over the Hill" laat
zich het best typeren als "Goud van
Oud". De muziek uit de jaren 70, 80 en
90 zal bij menigeen mooie herinnerin-
gen boven brengen. En meezingen is

natuurlijk niet verboden. Maar ook
nummers van nu staan op de playlist.
Kortom genoeg ingrediënten om er
een gezellige avond van te maken. 

De band, die bestaat uit Adri van
Amelsfoort (keyboard), Theo Derksen
(saxofoon, mondharmonica), Ron Bas-
tiaan Net (bas), Marion Horstman
(zang), Hans Houwen (zang), André
Jimmink, a.k.a. de jonge god (drum)
en Erik Knoef (gitaar, accordeon,
mondharmonica).

"Over the Hill" bij Café Uenk
Met enige regelmaat wordt Café
Uenk omgetoverd tot een Rocktem-
pel waar, met name, Vordense
bands optreden. Zaterdagavond 5
juli a.s. zal de Vordense band "Over
the Hill" proberen dit Café op de
kop te zetten.

Aan deze mini-clubkampioenschap-
pen deden 8 en 9-jarige kinderen mee.
Zij waren onderverdeeld in 2 poules.

In poule 1 speelden: 
Lotte Bruinsma, Lucas Albers en Joery
Droppers

In poule 2 speelden: 
Paul van Glabbeek, Femke van de
Stroom en Daan de Vries.

De onderlinge wedstrijden op mini-
veld maakten duidelijk dat de finale
gespeeld zou gaan worden door Lucas
en Paul. 
Lucas bleek de sterkste te zijn en won
deze finale met 5-1. Dit maakt hem de
"mini-club-kampioen 2008"!

Na de finale konden de medailles ver-
deeld worden: Brons voor Lotte, Joery,
Femke en Daan, Zilver voor Paul en de
Gouden plak ging naar Lucas Albers!

Het was een gezellige middag, met
drinken, snoep, ijs en vooral met spor-
tieve wedstrijden!!

VTP Mini-club

kampioenschappen

tennis 2008!!
De jeugdcommissie van het Vor-
dens Tennis Park organiseerde
25 juni jl. de mini-clubkampioen-
schappen 2008.

RIJVERENIGING EN PONY CLUB
DE GRAAFSCHAP
Wedstrijduitslagen
Tijdens een dressuurwedstrijd op 29
juni in Zevenaar heeft Dianne Smalle-
goor met Nico de 5e prijs gewonnen in
de klasse L1 paarden met 182 punten.

Omdat de ring bestond uit 27 paarden
en Dianne met een Fjord daartussen
heeft gereden is dit een uitstekende
prestatie.

In Bathmen heeft Chyenne van Dijk
een 4e prijs gehaald met 187 punten
met Aladin in de klasse B cat. D.

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



Agriterra is een organisatie die inter-
nationale samenwerking tussen boe-
renorganisatie en coöperaties wereld-
wijd stimuleert, ondersteunt en finan-
ciert. Uitgangspunt is dat de leden
profiteren van de activiteiten die hun
organisatie ontwikkelt. LTO Noord is
één van de dragers van Agriterra. Er
zijn een aantal samenwerkingsverban-
den binnen LTO Noord met organisa-
ties uit verschillende ontwikkelings-
landen. 

Vorige week, maandag 23 t/m vrijdag
25 juni, werd deze internationale Toer
de Boer gehouden. Het doel was om de
vraag naar kennis en ondernemer-
schap van de rundveehouderijsector
uit ontwikkelingslanden te koppelen
aan het aanbod aan kennis en onder-
nemerszin bij boeren, organisaties en
coöperaties in Nederland. In samen-
werking met de land- en tuinbouwor-
ganisaties werd een studieprogramma
opgesteld. Hierin werden de ketens
voor zuivel en vlees bekeken en aan-
dacht geschonken aan onderwijs en
onderzoek in relatie tot de rundvee-
houderij en de zuivelsector.
Maandagochtend werd de week ge-
start met een informatieve ochtend in
Toldijk. Het internationale gezelschap
werd hartelijk ontvangen door Marja
Hartman-Oosterink, voorzitter van
LTO Noord Vrouw & Bedrijf en lid LTO

Noord cie. Internationale Samenwer-
king en haar man Stef.
Voorzitter van de vakgroep LTO melk-
veehouderij, Siem Jan Schenk, melk-
veehouder in Nieuwe Niedorp (NH),
verwelkomde de aanwezigen en ver-
telde een en ander over het boerenbe-
drijf in Nederland. Door zijn zitting in
verschillende organisaties, product-
schappen en stichtingen heeft hij veel
kennis van zaken en kan dit ook over-
brengen aan de toehoorders. Aspecten
als subsidieregelingen, onderwijs, fa-
miliebedrijven, welzijn van vee en au-
tomatisering kwamen aan de orde,
waarna er gelegenheid was om vragen
te stellen. 
Vervolgens kreeg Rutger Woolderink
van de Nedap het woord. Dit bedrijf
richt zich, wereldwijd, op het ontwik-
kelen en leveren van innovatieve en
duurzame oplossingen op het gebied
van security en elektronische bestu-
ringen, maar ook automatisering, be-
heer en informatie voor organisaties,
zoals LTO. Aan de hand van beelden
werd uitgelegd hoe identificatiesyste-
men werken: antidiefstal tags in kle-
ding, toegangspasjes bij bedrijven en
registratiesystemen van bibliotheken,
maar ook registratie van verrichtin-
gen van vee. Daarbij werden praktijk-
voorbeelden getoond, die gelijkenis
hadden met het bedrijf van de familie
Hartman.

Na de uiteenzetting was er gelegen-
heid om het bedrijf in de praktijk te
bekijken. De Schiphorst is een compu-
tergestuurde veehouderij waar Stef
Hartman boeiend over kan vertellen.
Ondanks dat, lopen de koeien toch re-
gelmatig buiten, zodat het nieuwe
Weidemelk wordt verkregen.
’s Middags werd een bezoek gebracht
aan de melkveehouderij met ijsberei-
ding en groentewinkel van de familie
Kappers-Lamers in Zutphen.
Dinsdag 24 juni stonden bezoeken
aan de AOC Oost in Doetinchem en
Coöperatief Veevoerbedrijf Agruniek
in Didam op het ochtendprogramma.
Na de lunch werd het praktijkcen-
trum Aver Heino bezocht en in het
avond programma werd door Karel
Fentsahm verteld over de ontstaansge-
schiedenis en werkwijze van CR
Deklta en over veeverbetering.
Woensdag 25 juni was wederom een
bedrijfsbezoek. Het bedrijf van André
en Tonny Mulder in Wijthmen is een
melkveehouderij, met vleeskoeien,
varkens, kippen en een boerderijwin-
kel met verkoop van vlees. Een bezoek
aan de Rabobank Foundation in
Utrecht kon niet ontbreken. Deze
bank heeft als doel om de positie van
kansarme groepen in de samenleving
te verbeteren, zowel in Nederland als
in het buitenland. In ontwikkelings-
landen ondersteunt de Rabobank
Foundation de organisatie van coöpe-
raties in de vorm van kennis en finan-
ciële middelen. Het gaat om coöpera-
tieve microfinancieringsinstellingen,
producentenorganisaties en veelbelo-
vende lokale spaar- en kredietcoöpera-
ties.

Internationale Toer de Boer Agriterra

De Toer de Boer die afgelopen week in Nederland werd georganiseerd
door Agriterra, met belanghebbenden uit ontwikkelingslanden zoals
Tanzania, Kenia en India werd gestart bij melkveebedrijf De Schiphorst
aan de Schiphorsterstraat in Toldijk. Het programma bevatte ontmoe-
ting, boerendebat, bedrijfsbezoeken en uitwisseling voor en met boeren-
leiders -mannen én vrouwen- uit ontwikkelingslanden en Nederland.

Voorzitter van de vakgroep LTO melkveehouderij, Siem Jan Schenk (l.) vertelde over het boerenbedrijf in Nederland.

Het internationale gezelschap bezocht de veehouderij van de familie Hartman.

De weersomstandigheden op donder-
dag waren bijzonder mooi in tegen-
stelling tot de dagen erna. Vrijdag-
morgen begon nat evenals zaterdag.
De wind op zaterdag was wel minder
dan op vrijdag.
De wedstrijden begonnen zaterdag
met de 125-cc klasse. HAMOVE lid Jer-
ry v.d. Bunt, rijdend voor het De Graaf
Molenaar Racing Team, wist zich als
laatste te kwalificeren voor de race.
Jerry had nog veel last van een rug
blessure maar liet daar niks van mer-
ken. De race in de 125-cc werd in twee
gedeeltes verreden omdat de regen
veel valpartijen veroorzaakte bij de
coureurs, die op profielloze banden
reden. De herstart ging over een vijftal
ronden en de Hongaar Gabor Talmas-
ci wist uiteindelijk de wedstrijd win-
nend af te sluiten. Tweede werd de
Spanjaard Juan Olive voor de Italiaan
Simone Corsi. De Gelderlander Hugo
v.d. Berg wist zijn eerste puntje te pak-
ken in het wereldkampioenschap voor
motoren. Hij was daar zeer mee in zijn
nopjes. Het vijftienjarige talent Jerry
v.d. Bunt werd laatste, maar liet wel
weten blij te zijn dat hij de wedstrijd
had uitgereden.

De 250-cc categorie werd gewonnen
door de Spanjaard Alvaro Bautista. De
Zwitser Thomas Luthi die een lange
tijd op kop had gereden werd op grote

afstand tweede. De derde plek was
weggelegd voor de Italiaan Marco Si-
moncelli. De doelstelling van het King-
ma Racing Team was om zich te kwa-
lificeren voor de wedstrijd en een paar
mannen achter zich te houden. Verder
wilde men niet laatste worden in de
wedstrijd. Frederik Watz deed wat
men graag wilde en werd achttiende
in de race en hield ook nog een paar
vaste deelnemers achter zich. Hans
Smees liet weten zeer tevreden te zijn
met de resultaten van Watz in Assen.
Jaap Kingma vond het een super week-
end maar liet blijken dat dit echter
een eenmalig optreden voor het team
zou zijn.
Valentino Rossi was de grote favoriet
voor de zege in de MOTO GP. De start
van hem was niet geweldig en een
paar bochten verder lag hij naast zijn
machine. Hij raakte de grip kwijt om-
dat de banden nog niet op tempera-
tuur waren en nam Randy De Puniet
mee in zijn val. Rossi wist de race ech-
ter nog als elfde te eindigen. De Aus-
tralische coureur Casey Stoner won de
belangrijkste race van de dag. Dani Pe-
drosa uit Spanje werd tweede voor de
Amerikaanse rijder Colin Edwards. Op
het TT circuit waren veel vrijwilligers
van de HAMOVE aan het werk als
baancommissaris. Deze lieten weten
een geweldig leuk weekend te hebben
gehad met z'n allen.

Dutch TT 2008: 

Hans Smees tevreden 
met Zweed Frederik Watz

Afgelopen zaterdag werd in Assen de jaarlijkse Dutch TT gehouden. Het
Jaap Kingma Racing Team en het Performance Racing Achterhoek (PRA)
reden voor deze gelegenheid nog een keer mee in de 250cc. De begeleiding
van Frederik Watz was in handen van voormalig coureur Hans Smees.
Het technische gedeelte deden o.a. Bennie Geurts en Hans Overmaat die
altijd voor Smees werkten aan de motor. Dit alles was niet gebeurt zonder
Jaap Kingma en de verschillende sponsors die meededen aan dit unieke
evenement.

Jerry v.d. Bunt.                                                                                    Foto: Henk Teerink.

Dertig Duitse Herders doen aan dit
evenement mee in de onderdelen: ge-
hoorzaamheid en pakwerk. Twee

keurmeesters zullen de bevindingen
van deze honden en hun bazen waar-
nemen en hun beoordeling hierover
geven. Na loting om 7.30 uur start de
eerste combinatie om 8.00 uur met de
wedstrijd.

De provinciale wedstrijd wordt gehou-
den aan de Zelhemseweg 44, Hengelo.

Provinciale africhtingswedstrijd

hondenclub de Noordink Hengelo
Kringgroep de Noordink, onder-
deel van de Vereniging Duitse Her-
der (VDH), organiseert op zondag
13 juli een provinciale africhtings-
wedstrijd.

Bridgeclub Bronkhorst organiseert
een serie zomerbridgeavonden. 

De eerstvolgende vrije drives zijn op
de donderdagavonden 3 en 10 juli
2008 in de voetbalkantine van S.V.
Steenderen aan de Prins Bernhardlaan

7 in Steenderen. Er wordt gespeeld in
twee lijnen en per lijn zijn prijsjes te
winnen.

Inschrijven vanaf 19.00 uur, aanvang
bridge 19.15 uur tot ± 22.30 uur. Inlich-
tingen (0314) 623348.

Zomerbridge
Bridgeclub Bronkhorst
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Winneg.

B. Wille.

C. Zodäöneg.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

De bijzondere sfeer op de Wiersse
blijft door de eeuwen heen behouden
terwijl de tuinen toch meegaan met
hun tijd. De vele tuinbezoekers die ie-
der jaar terugkomen kunnen zien hoe
de huidige generatie bewoners de "for-
se groepen en mooie kleurschakerin-
gen" in de door Alice de Stuers in 1924
ontworpen borders nog steeds vervol-
maakt en hoe deze generatie het oude
hooiland met wilde gladiolen en gele
ratelaar verrijkt en de randen van de
waterpartijen met Gunnera en blauw-
bloeiend snoekkruid beplant. 

Groenten en fruit in de moestuin wor-
den ieder jaar in nieuwe patronen ge-
plant, terwijl het tapijt van het zeldza-

me dalkruid en de statige pollen ko-
ningsvarens van oudsher worden ge-
koesterd onder het bladerdak van de
oude eiken in de 'Wilde Tuin'. 

Tijdens de drie open dagen in juli zal
Rita van der Zalm met haar bollen
voor advies en verkoop op het voor-
plein van de Wiersse staan. Dan zijn
de lelies (Lilium martagon, henryii, re-
gale, lancifolium, 'African Queen') en
de Galtonia's in de tuin te bewonderen
- bolgewassen die op een originele ma-
nier met vaste planten zijn gecombi-
neerd. Op 27 en 28 juli zal Jan Dijkstra
uit Oudeschip er ook staan met sier-
grassen, en met vaste planten waar-
van het blad goed met siergrassen har-

monieert. Beide kwekers zorgen er-
voor bollen, grassen en vaste planten
in hun assortiment te hebben die op
dat moment in de tuin te zien zijn.

Op zondag 20, zondag 27 en maandag
28 juli is de Wiersse te bezoeken van
10 tot 17 uur. Vanaf de N319, bij km
16,7 tussen Vorden en Ruurlo, is de in-
rit duidelijk aangegeven. T/m medio
september vinden er elke donderdag
om 10:30 tuinrondleidingen plaats.

Voor meer inlichtingen en een af-
spraak voor een speciale rondleiding,
indien bezoekers met een groep bui-
ten de open dagen willen komen (evt.
met lunch of thee):
tel: 0573 451409, fax: 0575 556240, 
e-mail: wiersse@xs4all.nl
website: www.dewiersse.nl

Buitenplaats de Wiersse
De mooiste tuin van Nederland

De Wiersse: 16 ha. Tuinen, in familiebezit sedert 1678. Open dagen deze
zomer: 20, 27 en 28 juli.

Veel van onze overtuigingen en ma-
nieren waarop we nu met elkaar om-
gaan vinden hun oorsprong in de fa-
milie waar wij zijn opgegroeid. De the-
rapeutische methode van Bert Hellin-
ger maakt verborgen verhoudingen
binnen familiebanden duidelijk door
de verborgen dynamiek ervan zicht-
baar te maken. Door de spanningsvel-
den zichtbaar te maken, te transfor-
meren, is het mogelijk om een start te
geven aan het proces van gezonde in-
tegratie en een nieuwe dynamiek
waarin iedereen tot zijn recht komt.
Aangezien er veel belangstelling is
voor deze workshopdagen, wordt er
een extra dag toegevoegd op zondag
13 juli 2008. Wederom op een prachti-
ge lokatie :''de Wijte" Harfsensteeg 8,
7211 MH Eefde. Voor informatie en op-
gave: www.impulsinfo.nl VOL is VOL.

Samenwerking met Massageprak-
tijk Marlies Aartsen te Vorden
In de massagepraktijk van Marlies
Aartsen, tevens werkende als li-
chaamsgerichte kinder- en jeugdthe-
rapeute, komt het veel voor dat be-
paalde thema's bij clienten op een gro-
ter vlak liggen.  "Het bijzondere van
het werken met familie-opstellingen
is, dat het zoveel meer verduidelijkt.
Soms ligt het op een ander vlak dan ie-

mand denkt. Is het voor mij direct hel-
der dat er een systemisch patroon aan
de grondslag ligt, dan geef ik de client
aan dat het raadzaam is om een op-
stelling te doen'' lacht Marlies Aartsen
en vervolgt haar verhaal:'' Ik heb in-
middels al vele situaties mogen uit-
werken met en voor clienten. Het is
bijzonder en dierbaar werk. En juist
de positieve veranderingen daarna
zijn prachtig.'' In het werken met kin-
deren in de Massagepraktijk, is het bij-
zonder te zien als ouders ook zelf hun
eigen stukken aanpakken. Dit komt
het kind ten goede. In bepaalde situa-
ties is het voor de client te pijnlijk of te
groots om in een groep, zoals de work-
shopdagen, zijn of haar eigen opstel-
ling te doen. Al geeft dit altijd de voor-
keur, omdat het spanningsveld en de
dynamiek dan nog veel zichtbaarder
is, ivm het aantal personen. Han Dei-
bert en Marlies Aartsen werken dan
samen met de client in de Massage-
praktijk van Marlies Aartsen. ''Ja, het is
een goede aanvulling in mijn praktijk.
Nee, eigenlijk onmisbaar in mijn
werk. Het opent elke keer weer extra
de ogen van de client en geeft een ver-
nieuwde dynamiek. Vaak hoor ik in
mijn praktijk dat een bepaalde fysieke
klacht ook al bij bv. moeder, oma etc.
voorkwam. Dus de klacht zit gewor-
teld in de familielijnen. Hieronder
kan dus een systemische verknoping
zitten, zoals wij dat noemen. Daar is
mee te werken in de opstellingen. Ik
noem het altijd opschoonwerk''. 
Voor meer informatie over individueel
werk familie-opstelling en de samen-
werking: Han Deibert, tel. 0575-561685
of Massagepraktijk Marlies Aartsen,
Het Hoge 3, Vorden, tel. 0575-556217
of 06-21607227 of kijk op 
www.marliesaartsen.nl

Workshop Familie-opstelling 
Een prachtige manier om anders naar een levensthema te kijken
Onder leiding van Dhr. Han Deibert
en Drs. Mincka van Houten wordt
er een workshop Familie-opstelling
gegeven op zaterdag 19 juli 2008.
Dhr. Han Deibert is werkzaam als
trainer en coach. Drs. Mincka van
Houten is eerste lijns/GZ psycholo-
ge en werkzaam in Zutphen. Het
werken met systemische familie-
opstellingen is volgens de methode
van Bert Hellinger.

Vogels bijvoeren in het voorjaar heeft
meer voor- dan nadelen. Daarom
brachten Vivara en Vogelbescherming,
in samenwerking met Best for your
Friend, dit voorjaar voor doe-het-zelf-
centra en supermarkten een speciale
lijn voorjaarsvoeren voor vogels op de
markt. Van iedere verkochte zak gaat
een deel van de opbrengst naar Vogel-
bescherming Nederland. Fred Wouters,
directeur Vogelbescherming Neder-
land: "Het is een misverstand te denken
dat het bijvoeren van vogels alleen in
de winter nut heeft. Veel zaadetende
vogels, zoals huismussen, vinken en
putters, ervaren juist in de lente en de
vroege zomer een tekort aan zaden. We
werken al jaren lang samen met Vivara.
De opbrengst van de verkopen uit 2007
is fantastisch. Voor de vogels in onze
achtertuin maar ook voor bedreigde vo-
gels in ons land, zoals de grutto en de
grote stern. We besteden het geld aan
de bescherming van vogels van de Rode
lijst. Naast het geld vinden we het ei-
genlijk nog belangrijker dat mensen
hun tuin steeds vogelvriendelijker ma-
ken." De speciale voeren zijn het gehele
voorjaar en zomer te koop. Dit lijkt een
doorbraak te zijn in het voeren van
vogels in de tuin, wat tot enkele jaren
terug alleen voor het winterseizoen

werd geadviseerd. Vorig jaar werden
duizenden zakken wintervoer, nestkas-
ten en voedersystemen van Vivara in
Nederland verkocht, goedgekeurd door
Vogelbescherming en gedistribueerd
door onder andere Nedac Sorbo, be-
kend van het merk Best for Your Friend.
De samenwerking in 2007 leverde Vo-
gelbescherming Nederland maar liefst
€ 80.000,- op. Op de foto overhandigt
Jan Thomassen (directeur Vivara) aan
Fred Wouters (rechts), directeur Vogel-
bescherming, de symbolische cheque.

OVER VIVARA
Vivara Natuurbeschermingsproduc-
ten is in Nederland de grootste produ-
cent van vogelvoeren en aanverwante
artikelen. In samenwerking met Vo-
gelbescherming Nederland is een
breed assortiment vogelvoeren, voe-
derhuizen, nestkasten en diervriende-
lijke planten ontwikkeld. Van de door
Vogelbescherming goedgekeurde pro-
ducten wordt een deel van de op-
brengst aan Vogelbescherming Neder-
land gedoneerd.

OVER NEDAC SORBO 
Nedac Sorbo is marktleider in het seg-
ment Dierbenodigdheden met haar
merk Best for your Friend voor super-
markten in Nederland en België. Het
assortiment kenmerkt zich door het
gebruik van natuurlijke, organische
grondstoffen van hoge kwaliteit.

Tuinvogels voeren wordt steeds populairder
Vogelbescherming Nederland ont-
vangt € 80.000 van Vivara Natuur-
beschermingsproducten

De woningen krijgen meer ruimte en
gebruiksgemak door het vergroten
van de woon-, slaap- en badkamer. Van
de zolder wordt een volwaardige hob-
by- of logeerkamer gemaakt. Daar-
naast worden versleten onderdelen
van de woning vervangen en wordt de
keuken, douche en het toilet vervan-
gen. Bewoners kunnen door deze aan-
passingen langer in de huidige wo-
ning blijven wonen, ook wanneer er
meer zorg of zorgmiddelen nodig zijn.

De woningen worden geschikt voor
rolstoelgebruik. ProWonen noemt dit
levensloopbestendig maken.

Ondanks dat de woning opgeknapt
wordt en in grootte verandert, leidt de
renovatie voor de bewoners niet tot
een huurverhoging. Een huurverho-
ging wordt pas gevraagd wanneer de
huidige bewoner de woning verlaat en
wanneer er een nieuwe bewoner komt
wonen. Daarnaast ontvangen alle be-

woners een financiële tegemoetko-
ming. Deze tegemoetkoming is voor
kosten van onder andere vloerbedek-
king, die de bewoners noodgedwon-
gen moeten vernieuwen vanwege het
vergroten van de ruimtes.

Door de ingrijpende werkzaamheden
kunnen de bewoners tijdens de uitvoe-
ring niet in hun woning blijven wo-
nen. Zij verhuizen tijdelijk naar een
volledig ingerichte woonunit. Er is een
modelwoning ingericht waar de bewo-
ners het resultaat van de renovatie
konden bekijken.

Renovatie 43 woningen van start

ProWonen is maandag 16 juni met de renovatie van 43 woningen aan de
Rusthoek/Fokkinkweg en Kerkekamp/Sarinkkamp in Hengelo begonnen.

Woningen aan de Kerkekamp/Sarinkkamp worden gerenoveerd.
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Nu ook op internet!

www.contact.nl
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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 programma
met 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
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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.
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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.
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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
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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

ALARMNUMMER: POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER 1 1 2HUISARTSENPOST 0900 - 500 9000

Audio
Visueel
Witgoed

OnderdelenServicedienstBeltrumsestraat 22 7141 AL Groenlo
Telefoon: 0544-461695E-mail: e.pierik@chello.nlInternet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 917102 JD WINTERSWIJKTelefoon 0543 – 51 34 89Henk te Winkel
Innovatief in techniekOuderwets in kwaliteitUw servicepartner voor Groenlo enomgeving Jan ten DolleTelefoon 0544 – 46 44 19

DDeezzee wweeeekk iinn ddeeGGrrooeennlloossee GGiiddss
AutoContact

* Riool ontstopping, - detectie, -inspectie, -aanleg
* Reinigen allerlei leidingen, drainages enz.
* Magazijn met 4000 artikelen

Tel. 0544 - 46 40 11www.tevogtrioolreiniging.nl

Plastics

Riool reiniging

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.

Herfst HerfstPrikkelss
Herfst Prikkels
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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

Zaterdag 15 september t/m woensdag 31 oktober 2007

NUMMER 9 - 2007

Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Vorden
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

www.linova.nl

Linova Verfproducten,

Gelderhorst 12, 7207 BH, Zutphen

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

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

de beste producten

Boonstoppel verf
Evert Koning Schildersverf

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

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

U kunt ons bellen voor informatie.

VERFGROOTHANDEL

• Linova  Verfgroothandel is het adres 
voor elk bedrijf

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

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

•  Open op werkdagen vanaf 7.30 uur
•  Eigen bezorgdienst

Tevens leverbaar:

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

WE ZIJN BEGONNEN

BIJNA
ALLE
ZOMER
MODE
STERK AFGEPRIJSD

TOT 50% www.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

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

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

Ervaar de klasse en ontdek 
de ruimte van de nieuwe 
Citroën C5 Tourer 
bij Ruesink.

De Citroën C5 Tourer vanaf  € 27.590

Vanafprijs is incl. btw en bpm, excl. verwijderingskosten en kosten rijklaar maken. Leaseprijs Citroën C5 v.a. € 535 p/mnd, excl. btw. Financieringen worden verstrekt 
door Citroën Financiering, toetsing en registratie bij het BKR in Tiel. Leaseprijs o.b.v. Full Service Operational Lease excl. brandstof, via Citroën Leasing & Finan-
ciering, o.b.v. 48 maanden, 20.000 km per jaar. Gecombineerd brandstofverbruik varieert van 5,7 l /100 km (17,5 km / l) tot 7,6 l / 100 km (10,6 km / l ). CO2 -uitstoot 
varieert van 150-250 gr / km. Prijzen en acties geldig t/m 30 juni 2008. Uiterste registratiedatum is 31 augustus 2008. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. 
Afgebeeld model kan afwijken van de standaarduitvoering.

VakantieKlaar,
rijden maar!

Nu voor € 19,-

VakantieKlaarControle

op 27 essentiële punten. 

Voor € 10,- extra een jaar 

lang Peugeot Assistance*

ACTIE!

Genoemde prijzen zijn adviesprijzen. Aanbod van € 10,- voor een jaar Peugeot Assistance geldt uitsluitend na goedkeuring bij VakantieKlaarControle. 

*Pechhulp in binnen- en buitenland, 7 dagen per week en 24 uur per dag. 

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.

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

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

Land- en Tuinbouw mechanisatie

Broekstraat 1 - Hummelo
Tel. (0314) 381842 - Fax (0314) 381057 - E-mail: info@pelgrom.nl - www.pelgrom.nl

UW TUIN & PARK SPECIALIST VOOR 
VERKOOP, ONDERHOUD EN REPARATIE
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...metsmaak ingericht!
Bruggink. Een badkamer naar wens.
Een badkamer moet passen bij uw stijl van 

werken, wonen en ontspannen. In onze show-

room vindt u een ruime keuze in stijlen, de 

laatste trends en de nieuwste technieken. 

Onze adviseurs ontwerpen samen met u een

inrichting naar uw wensen. Meer inspiratie op: 

www.bruggink-bv.nl.

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

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

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel./fax : 0575 - 46 22 21 Olde Kaste 6a
Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

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

O.B.S.
Tel. 0575-553283

of
Mob. 06-51106955

Welkoop Toldijk is op zoek naar een 

VERKOOPMEDEWERKER m/v 
voor 38 uur per week. 

Wat wij zoeken: 
• Iemand bij wie het buitenleven een belangrijke plaats inneemt in

zijn/haar leven 
• Iemand die onze klanten begrijpt en die weet waarover hij/zij praat 
• Iemand die de handen uit de mouwen wil  steken en  gevoel voor

commercie heeft 
• Iemand die goed kan samenwerken en overleggen 

Wat wij vragen: 
Ben je in het bezit van een VMBO diploma en ben je bereid de interne
BBL opleiding tot verkoper, van het Agri-Retail college te volgen;
OF
Heb je een MBO opleiding, niveau 3 of 4 richting detailhandel gevolgd
en ben je bereid om d.m.v. interne opleidingen van het Agri-Retail col-
lege je te specialiseren als verkoper van het uitgebreide Welkoop
assortiment.

Wat wij bieden: 
• Een prettige werkomgeving in een hecht team
• Een uitdagende en afwisselende functie 
• Een bij het opleidingsniveau en functie passend salaris volgens de

CAO voor Boerenbond en Welkoop 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Spreekt jou deze advertentie aan? Reageer dan snel op onderstaand adres.
Reacties, schriftelijk of per mail, en voorzien van C.V.  kunnen tot 14 juli
2008 gericht worden aan Welkoop Toldijk, t.a.v. dhr. P. Weenk, Zutphen
Emmerikseweg 35, 7227 DG Toldijk of e-mail: toldijk@welkoop.com

TOLDIJK
Zutphen Emmerikseweg 35
tel.: 0575-451441

Ze zijn er weer, kersen!
Uit onze eigen bongerd!!!

Trostomaten nu 500 gram 0.75
Iedere dag vers gesneden rauwkost-salades!!

Nieuw div. soorten BBQ pakketten
Nieuwe oogst aardappelen Frieslanders & Dore

Heerlijke handappels 2 kilo voor 1.00
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.

Help jij mee om de straten van Bronckhorst in topconditie te houden?
Bronckhorst is een verrassende plattelands-

gemeente in de Achterhoek. Rijk bedeeld

met natuurschoon; bossen, uitgestrekte wei-

landen en water wisselen elkaar af. Maar de

gemeente is ook bekend om de vele prachti-

ge kastelen en Bronkhorst, het kleinste stad-

je van Nederland. 

Bronckhorst heeft een rijk verenigingsleven

en een bloeiende middenstand en telt ca.

38.000 inwoners. Met een oppervlakte van

ongeveer 30.000 ha. is Bronckhorst één van

de grootste gemeenten van Nederland. 

De gemeente heeft een missie en een visie ge-

formuleerd. Klant- en omgevingsgericht,

flexibel, transparant, resultaatgericht en

doelmatig zijn de vijf kernwoorden waaraan

we ons werk toetsen. We zoeken collega's die

oog en oor hebben voor de maatschappij en

voor elkaar en voor wie deze kernwoorden een

uitdaging zijn.

In verband met een bevordering van een colle-

ga, is er op de afdeling Openbare werken

plaats voor een

Stratenmaker
Standplaats Hengelo (Gld) (36 uur/ nr OW/07)

Als allround medewerker rayonbeheer Open-

bare werken verricht je, afhankelijk van de ta-

ken van de werkeenheid, verschillende taken

op het gebied van beheer en onderhoud. 

En je vervult in het dagelijkse werk de

oor&oog functie richting de burger.

Wij bieden:

Een zelfstandige baan in een platte en mens-

gerichte organisatie. Afhankelijk van kennis

en ervaring bieden wij een salaris van maxi-

maal € 2.202,-- per maand bij een 36-urige

werkweek (schaal 4). 

Informatie:

Bij de heer D.J. Flierman (0575) 75 02 70, kun

je meer informatie over de inhoud van de

functie verkrijgen. Informatie over de proce-

dure is te verkrijgen bij Christa Capel, perso-

neelsadviseur tel. (0575) 75 04 61. Meer infor-

matie over de inhoud en de gevraagde eisen

voor de functie kun je vinden op onze website

www.bronckhorst.nl.

Solliciteren:

Schriftelijke reacties uiterlijk vóór 14 juli 2008,

onder vermelding van het vacaturenr. OW/07,

richten aan het college van burgemeester en

wethouders van de gemeente Bronckhorst,

ter attentie van de personeelsadministratie,

Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). 

Of per e-mail: sollicitaties@bronckhorst.nl
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Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 

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

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

 

 

Beeldend Kunstenaar Annemarie Wil-
lemsen (1960, Zutphen) begon twintig
jaar geleden met het werken in hout.
Daar kwam werken met steen, zoals
albast of marmer en brons bij. De
bronzen worden eerst in was uitge-
voerd, waarna zij deze laat gieten door

Maarten Smit. Zij werkt de in Brum-
men gegoten beelden zoveel mogelijk
zelf af en patineert deze vervolgens.
Recent richtte zij zich op het schilde-
ren, waarbij het werken met kleur
haar inspireert. Daarnaast maakte zij
een aantal viltwandobjecten, welke

zij, samen met vier andere viltsters,
tijdens de Kunst10Daagse van de
gemeente Bronkhorst exposeerde.
Zomer beeldhouwweekend, 19 en 20
juli 2008, beeldhouwatelier Hemel &
Aarde, Schuttestraat 8, Vorden, tele-
foon (0575) 880 220. In de omgeving
zijn voldoende overnachtingsmoge-
lijkheden. Informatie en aanmelden:
Annemarie Willemsen, Loverendale
36, Zutphen, tel. (0575) 546 591, e-mail
annemarie.willemsen@wanadoo.nl
Website: www.hemel-aarde.nl

Beeldhouwatelier Hemel & Aarde

Zomer beeldhouwweekend

Beeldhouwatelier Hemel & Aarde zetelt in een inspirerende omgeving net
buiten Vorden. Daar wordt op 19 en 20 juli 2008 een zomer beeldhouw-
weekend georganiseerd, waar twee dagen lang beginnende en gevorderde
beeldhouwers onder professionele begeleiding van Annemarie Willem-
sen kunnen werken.

Kunstenares Annemarie Willemsen aan het werk bij haar atelier.

Op maandag 7 juli zal de heer W.
Scheerder uit Doetinchem aan het
programma meewerken. Mevrouw
Gerrie Bossenbroek uit Hengelo zal in
de uitzending van 14 juli enkele ge-
dichten voordragen. Op maandag 21

juli is mevrouw Jo Tijken-de Graaf uit
Zelhem de studiogast. 

Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via Radio Ideaal. 

Van 20.00 tot 20.30 uur kunnen muzi-
kale verzoekjes voor het programma
worden aangevraagd via het tel. (0314)
62 40 02.

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

1e prijs á € 15,-

A.M. van Herdeveld Wilhelminalaan 5 Harfsen

2e prijs á € 12,50

A.M.C. Zeinstra Schoolstraat 10 Warnsveld

3e prijs á € 10,-

A. Berends De Horsterkamp 4 Vorden

4e t/m 10e prijs á € 5,-

J. Loman   Breegraven 25 Warnsveld

J.M.E. Rouwenhorst  Margrietlaan 25 Vorden

J.H.M. Kaspers-Hissink  Buitensingel 125   Zutphen

Th. Garretsen Prinses Margrietstraat 1b  Zelhem

Henny van Galen Laakse Oever Zutphen

A. Bosch Schuttestraat 9 Vorden

Mevrouw C. Visser Broekweg 15 Wichmond

Prijzen zijn af te halen tot en met 25 juli a.s. bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30

te Vorden.

Uitslag paaskleurplaat weekblad Contact

Hoofdprijs:

Floor Goorden het Vaarwerk 11 Vorden

1e t/m 10de prijs:

Stien en Stef   Groenloseweg 23 Ruurlo

Kevin Overveld   Hengelo 6 Ruurlo

Maud Fokkink   Wiesserbroekweg 8 Vorden

Bob Holtslag  Broekweg 5 Wichmond

Kelly Burghout   Hoetinkhof 104 Vorden

Claudet Jansen   Toverstraat 8 Baak

Julia Thüss   Middenweg 66 Hengelo

Meggy van 8 Hengelo

Terra Akkul Goethesingel 43 Zutphen

Lizette Roelofs   Heerlerweg 2 Vierakker

De prijzen zijn af te halen tot en met 25 juli a.s. bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30

te Vorden.

Uitslag paaspuzzel

weekblad ContactWeeversdrukkerij

Er worden cursussen beeldhouwen,
boetseren, schilderen/tekenen -ook ex-
perimenteel en/of intultief, aquarelle-
ren en workshops gehouden. Er is heel
veel mogelijk, ook een combinatie tus-

sen de verschillende cursussen is een
optie. Informeer naar de mogelijkhe-
den. Zepp Gerritsen, Rijksweg 25,
Drempt, e-mail fransgerritsen@zepp-
gerritsen.nl, telefoon (06) 13 57 24 76.

Beeldhouwen/schilderen

Wie na de vakantie weer zin heeft
om iets nieuws te beginnen, kan
vanaf september starten bij atelier
Zepp Gerritsen in Drempt.

Dit beeldhouwwerk werd in door een jonge cursist gemaakt.



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

SAMENWERKING
De VVV Bronckhorst heeft in het ver-

lengde van het Toeristisch Recreatief
Overleg Bronckhorst (TROB) in samen-

werking met verschillende partijen de
kinderevenementen in juli en augus-
tus samengebracht. 

Zo werken Stichting Berend van Hack-
fort, Museum Smedekinck, IJsboederij
’t Riefel, Zwembad in de Dennen, Free-
Wheel, Camping IJsselstrand, de VVV
en de gemeente Bronckhorst binnen
dit project samen. “Hierdoor is er deze

zomer voor gezinnen met jonge kin-
deren weer van alles te doen binnen
onze gemeentegrenzen”, vertelt Henk
Aalderink, burgemeester en porte-
feuillehouder Recreatie en Toerisme.
“Ik ben trots op deze samenwerking,
omdat diverse organisaties met ieder
verschillende uitgangspunten hun bij-
drage willen leveren.” 

KINDEREN UIT BRONCKHORST
Het project heeft als doel het organise-
ren van activiteiten voor gezinnen
met kinderen met een educatief /
sportief karakter. “We richten ons op
toeristen die in de regio verblijven,
maar zeker ook op de lokale bevol-
king”, vertelt Rick Hulshof namens de
VVV. 

“Dit jaar hebben we kleurenposters en
ruim 6000 flyers laten maken; deze
brengen we naar alle basisscholen in
onze gemeente. 

Hierdoor worden de kinderen uit
Bronckhorst geattendeerd op deze
leerzame en leuke activiteiten en ho-
pen we een bijdrage te leveren aan een
geslaagde zomervakantie! Tevens bie-
den we via een kortingsbon op de fly-
er een leuke korting, ook dat is na-
tuurlijk mooi meegenomen!” 

PROGRAMMA
De stichting Berend van Hackfort or-
ganiseert op zondag 13 juli tussen
11.00 en 17.00 uur op de weide bij Kas-
teel Hackfort in Vorden de jaarlijkse
Berend Dag. Deze dag zit vol met spet-
terende activiteiten rondom het the-
ma middeleeuwen. Roofvogelshows,
ridders die schijngevechten uitvoeren

en verhalenvertellers. Daarnaast kan
tussen 9.30 en 14.00 uur gestart wor-
den met de kinderfietsroute ‘In de
Sporen van Berend’. Deze gaat van
start bij de stand van de VVV op de wei.

Op woensdag 23 juli vanaf 14.00 uur
vliegt de beroemdste Heks uit de Ach-
terhoek ‘Smoks Hanne’ rond bij muse-
um Smedekinck in Zelhem. Er staat
een springkussen, zodat de kinderen
vliegles kunnen nemen, er wordt soep
gekookt en de kinderen worden gesch-
minkt en omgetoverd tot echte heks.

Woensdag 30 juli staat in het teken
van Koen Kampioen, de bekende voet-
baller uit de boeken van Fred Diks. IJs-
boerderij ’t Riefel in Hengelo Gld. is
dan het ‘mekka voor sportievelingen’,
want er staan tientallen sportieve spel-
letjes langs het Koen Kampioen wan-
delpad opgesteld. Uiteraard kan een
heerlijk ijsje niet ontbreken.

Woensdag 6 augustus: Expeditie
Bronckhorst staat voor speuren, span-
ning, sensatie en strijd. 

Vanaf Zwembad ‘In de Dennen’ in Vor-
den start de fotokompasroute waarbij
snelheid, goede samenwerking en op-
perste concentratie van groot belang
zijn. Verder worden er bij het zwem-
bad allerlei activiteiten georganiseerd
die te maken hebben met survival.

MEER INFORMATIE?
Voor meer informatie omtrent loca-
ties, aanvangstijden en toegangs-
prijzen verwijzen wij u naar de inter-
netsite van de VVV: 
www.vvvbronckhorst.nl

Volop activiteiten voor gezinnen met kinderen in Bronckhorst

De zomervakantie in Bronckhorst staat in het teken van actie! Op vier da-
gen in juli en augustus worden verrassende evenementen georganiseerd
speciaal voor de jongeren onder ons. Volg bijvoorbeeld de ‘Sporen van Be-
rend’ op zondag 13 juli in Vorden, beleef het ‘Smoks Hanne’ avontuur in
Zelhem op woensdag 23 juli, leg het ‘Koen Kampioen’ pad af in Hengelo
(Gld.) op woensdag 30 juli of ga mee op Bronckhorst Expeditie op woens-
dag 6 augustus. Gegarandeerd spektakel!

De afgevaardigden van diverse organisaties bijeen die samenwerken aan het project.

Aanleiding voor het bezoek aan het
schildersbedrijf was, dat deze school
in het voorjaar de eerste prijs had ge-
wonnen bij de Savantis Tronenwed-
strijd waarbij ze een troon in elkaar
moesten zetten en schilderen. Met
hulp van schilder- en schildersleraar

Gerbert Abbink, werd het ontwerp en
het schilderen van de troon door de
jury bekroond als regionale winnaar
van deze landelijke wedstrijd.

Harmsen Vakschilders had de verf en
materialen beschikbaar gesteld voor

de wedstrijd. “We hebben daarom de
kinderen uitgenodigd voor een rond-
leiding in ons bedrijf”, zegt Els Harm-
sen. Dinsdagmiddag kwamen 29 leer-
lingen van groep 6 en 7 op de fiets
naar het schildersbedrijf. Samen met
juf Karen en meester Rutger werden
ze ontvangen in de showroom waar
ook het winnende ontwerp, de troon,
stond. ‘Niet op deze stoel gaan zitten’,
staat geschreven op papier. Een leer-
ling kijkt met bewondering naar de
troon, waar verder de tekst bij staat:

Winnaar tronenwedstrijd regio Ach-
terhoek, Jan Ligthartschool. 

Meesterschilder Gerbert Abbink ver-
telt aan de leerlingen waarom ze zijn
uitgenodigd. Bennie Harmsen van het
schildersbedrijf heet iedereen welkom
en feliciteert de leerlingen met de eer-
ste prijs van de troon. De leerlingen
worden in drie groepen verdeeld. Els
Harmsen en verkoopster/adviseuse
Marieke verzorgen de rondleiding. In
de ontvangstruimte staat op een pa-
neel de foto’s van het personeel. Ma-
rieke vertelt over de functies van de
medewerkers die bij de foto’s horen.
Even verderop is een collage te zien
van gebouwen en panden die door het
bedrijf zijn geschilderd. Foto’s van
sportteams die door Harmsen worden
gesponsord, trekken eveneens de aan-
dacht van de kinderen. 

In de stijlkamer hangen de rekken vol
met diverse stoffen voor gordijnen. Er
is een keus uit enkele honderden voor-
beelden. Verf op kleur brengen wordt
gedaan door een computer gestuurde
verfmachine. De leerlingen volgen het
aandachtig en mochten het zelf ook
proberen. De groep loopt verder want
er is heel veel te zien. “Kijk”, zegt Ma-
rieke, “dit is het kantoor”. De verba-
zing is groot bij de kinderen. “Dat is
een mooie kamer. Daar zou ik later
ook wel willen zitten”, zegt een meis-
je als de deur weer dicht gaat. 

De route gaat vervolgens langs de afde-
lingen vloerbedekking en behang. De
bovenverdieping heeft in het voorjaar
een complete opknapbeurt gekregen.
Was het daarvoor een opslagruimte
van alles en nog wat, nu is het veran-
derd in prachtige kantoren, show-
room, kantine (met een oude juke-
box), toilet, archief en een ruimte voor
decoratiematerialen. Opvallend zijn
de frisse en de afwisselende wanden
die afgewerkt zijn met verschillende
materialen. 

Na de rondleiding gaat de groep aan
het behangen. Gerbert Abbink geeft
uitleg en helpt de kinderen. Verschil-
lende soorten behang worden op de
wand geplakt. “Je moet goed op de
trap gaan staan”, zegt de leermeester
vriendelijk, “anders val je”. De leerlin-
gen hebben er veel plezier in en zijn
super geconcentreerd aan het werk. 

Even verderop is Bennie Harmsen aan
het spuiten. Hij doceert hoe het alle-
maal werkt en waar je op moet letten
om een mooi resultaat te krijgen. 

Bij het glassnijden demonstreert hij
hoe met een snijder het glas op maat
kan worden gemaakt. Bennie zet een
kras op het glas en tikt op de onder-
kant. Het glas breekt precies af op de
lijn. “Het is net of je het stuk eraf
trekt”, zegt een jongen verbaasd. 

Buiten staat de hoogwerker en dat
vinden kinderen altijd prachtig. Mede-
werker Jeroen bedient het werktuig
vakkundig. Kinderen mogen in het
‘bakkie’ en geruisloos gaan ze om-
hoog. In de verte zien ze ‘bijna’ het
dorp Zelhem. 

“De hoogwerker kan twintig meter
hoog”, zegt bedieningspiloot Jeroen,
“maar dat doen we nu niet”. De vol-
gende kinderen staan alweer klaar tot-
dat iedereen is geweest. “Wel gaaf
hé!”, zeggen twee jongens als ze weer
op de grond staan. 

Gezamenlijk kwamen de drie groepen
weer bij elkaar. Ze hadden drinken ge-
had met iets lekkers erbij en als afslui-
ting kregen ze een kleurenwaaier en
een waardebon, te besteden bij Harm-
sen Vakschilders. 

Op de fiets gingen de leerlingen van
de Jan Ligthartschool weer terug naar
Zelhem. De kinderen vonden het een
geweldige middag.

"Die hoge kraan, dat is gaaf!"

Leerlingen Jan Ligthartschool op bezoek 
bij Harmsen Vakschilders

Leerlingen van de Zelhemse Jan Ligthartschool waren dinsdag 23 juni op
bezoek bij Harmsen Vakschilders in Hengelo. De leerlingen kregen een
rondleiding door de winkel en werkplaats en er werd uitleg en demon-
straties gegeven. Natuurlijk mochten de kinderen zelf ook verschillende
onderdelen van het schildersvak uitproberen.

Leerlingen van de Jan Lighthartschool op bezoek. Links Bennie en Els Harmsen van het schildersbedrijf.



AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

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

SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m. 0900-0767

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

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

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

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

Gevraagd:
STRO, LOS VAN HET LAND

Melkgeitenhouderij
Roekevisch Zelhem
Tel. 0314-623145 

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

• Bestaande poorten aanpassen 
(o.a. elektrische bediening)

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk

Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06

demolenkolk@planet.nl

Tel. (0575) 44 16 21

• Voor al uw onderhoud en
reparatie

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

aircoservice en reparatie

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

Citroën Berlingo 1.8i Multispace 08-1999 119.912 km € 6.450,-
Citroën Xsara 1.8I 16 V Coupe VTS 06-1998 192.475 km € 3.750,-
Ford Transit 2.0TDCI 92KW 260S 03-2003 84.560 km € 12.000,-
Hyundai Atos 1.1I Dynamic Version Prime 06-2000 86.479 km € 4.950,-
Nissan Note 1.4 16V 5D Acenta 04-2007 41.000 km € 16.750,-
Opel Corsa X1.4SZ 3-drs ECO 03-1998 115.341 km € 3.600,-
Opel Meriva 1.6 16V Enjoy 01-2006 37.281 km € 15.500,-
Peugeot 206 SW XS JBL 1.6-16V 03-2003 90.980 km € 11.250,-
Renault Scenic 1.6 16V Dynamique Luxe 07-2003 85.716 km € 12.900,-
Renault Twingo 1.1 03-1998 100.370 km € 3.150,-
Volkswagen Golf 1.6 16V 77 KW 5D 09-2002 55.000 km € 10.200,-
Volvo S60 2.4 170PK AUT5 11-2000 145.000 km € 14.500,-

Renault Scenic RXT 1.6 16V 

10-2000, 19.852 km, blauw

LPG-G3 € 7.000,-Aan
bi

ed
in

g

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond

Opel Astra 5-drs zwart met. 2001
Renault Scenic zilver 1999
Renault Scenic blauw 2000
Opel Omega 2.5 TD zwart met. 2000
Renault Clio 1.4 zwart met. 1998
Volvo S40 1.8 aut groen met. 1998

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

Renault Modus
1.6 16V, bj. 2005

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

Opel Agila 1200-16V Elegance 2000 € 4.950
Opel Corsa 1200-16V MAXX-COOL 2004 € 8.950
Opel Corsa 1200-16V RHYTHM 2005 € 10.950
Opel Astra 1600 5-drs Automaat 1998 € 4.950
Opel Astra 1600 Station 1999 € 4.950
Opel Astra 1600 5-drs comfort 2002 € 9.950
Opel Astra 1600 Station Comfort 2002 € 9.950
Opel Astra 1700 DTI Edition Station 2002 € 9.950
Opel Astra 1400-16v sport 5-drs 2004 € 13.950
Opel Zafira 1600 Elegance 7-pers. 2001 € 9.950
Opel Vectra 1600-16v B.edition automaat 2001 € 6.950
Opel Vectra 1600-16v B.edition station 2000 € 6.950
Opel Tigra 1800-16v Cabrio Rossa 2006 € 19.450
Fiat Panda 1200 Dynamic 2004 € 6.950
Ford Galaxy 2.0 MPV 2004 € 17.950
Nissan Pick-up King-cab 2003 € 10.950
Renault Laguna 1800 Station L.P.G. 1999 € 4.950
Renault Scenic 2.0 Buss.line 2007 € 24.950
Renault Scenic 1600 MPV 1999 € 4.950
Peugeot 306 1600 Select 1997 € 2.350
Peugeot 307 1600 5-drs 2002 € 10.950
Skoda Octavia 1900 TDI Combi 1999 € 6.950
Citroën Picasso 1800 Exclusive 2002 € 10.950
Toyota Avensis 2.0 Verso 6-pers. 2003 € 17.950
Audi A4 Avant 2.4 V6 Quarto 1999 € 7.950
Audi A8 3.3 V8 TDI 2000 € 15.500
Mercedes C180 Classic 2001 € 15.450
VW Polo 1400 Trendline 1999 € 5.950
VW Golf 1600 3-drs Trendline 1999 € 5.950
VW Golf 1600 5-drs Trendline 2001 € 7.750
Volvo V40 1.9 Dynamic 2002 € 9.950
Volvo V70 2.4 140 pk Comf.line automaat 2002 € 17.950
Volvo V70 2.4 D5 automaat AWD 2003 € 19.950
Volvo S70 2.5-10v Comf.line 1997 € 5.950

Opel Zafira
2200-cosmo nw. type,

7-pers., 2006 € 23.950,-

Diverse andere auto’s
voor meeneemprijzen!

ZOMERAKTIE CARAVANBANDEN

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

Opel Corsa 1.4 sz
Bj. 1998, 139.000 km

Zeer mooie auto!

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74

M
M

Toyota Avensis
1.8 16V Sedan SOL, 2004-4,

65.000 km € 17.750,-
Chevrolet Kalos 1.4 style 3-drs. 03-2005 40.000 km € 10.250,-

Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V. 07-2001 77.000 km € 9.250,-

Daihatsu Terios 1.3 16V 5DR SXE 4WD 09-1999 80.000 km € 7.950,-

Ford Focus 1.4 16V 55KW Wagon 02-2002 104.000 km € 9.750,-

Mazda Demio 1.5I Exclusive 01-2003 53.000 km € 8.750,-

Mazda MX5 1.6l Exclusive 06-1998 123.000 km € 10.750,-

Nissan Primera 2.0 5D GX 09-1998 148.000 km € 4.750,-

Opel Agila Z1.2XEP 16V MAXX 11-2004 37.000 km € 8.250,-

Opel Meriva 1.6 16V Cosmo 10-2003 48.000 km € 13.750,-

Opel Zafira Z2.2SE 16V Elegance 06-2002 111.000 km € 12.750,-

Skoda Fabia 1.4 63 KW 16V Classic 03-2004 45.000 km € 8.500,-

Toyota Corolla Verso 2.0 D4D 90 SOL 10-2002 143.000 km € 14.950,-

Toyota Yaris 1.3 16V VVT-I 3dr Luna 01-2001 112.000 km € 7.950,-

Volkswagen Golf 1.9TDI 74KW Var. Oc. 09-2003 179.000 km € 10.250,-

Volkswagen Lupo 1.4 44KW Comf.Line 02-2004 29.000 km € 8.250,-

Volvo V70 2.4 Europa AUT4 04-1999 128.000 km € 11.950,-

Autobedrijf
Melgers

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO



De motieven om te gaan schilderen
zijn zeer verschillend bij de expo-
santen. Wat ze delen is de passie en
het enthousiasme voor het schilde-
ren. 
Sommigen zijn gefascineerd door
vorm en kleur en trachten dit tot

een synthese te brengen, anderen
schilderen primair vanuit hun ge-
voel of laten zich inspireren door
muziek of door thema's, die door
het leven zelf aangereikt worden.

De cursisten zijn enthousiast over
de inspirerende begeleiding van
hun lerares Maria van der Meer.

De tentoonstelling in de "Hoofdige
Boer" te Almen is de hele maand
juli te bezichtigen.

Schilderijen van
amateur-schilders
In de maand juli zullen bij de
"Hoofdige Boer" te Almen schil-
derijen hangen van: Ank Mole-
naar, Bernadette Massop, Rein
Pauw en Ans Weersink.

Juli

In het najaar starten in Vorden de volgende cursussen:
Computercursussen 
Vanaf donderdagmorgen 25 september van 9.00 tot
10.30 uur start de cursus kennismaken met de compu-
ter. Locatie is het Dorpscentrum. De kosten zijn bij mini-
maal 7 personen € 92,50 voor 8 lessen van 1.5 uur. De
cursus Word en Windows start van 10.45 tot 12.15 uur.
De kosten zijn bij minimaal 7 personen € 109,50 voor 8
lessen van 1,5 uur. Vanaf dinsdagmorgen 23 september
van 9.00 tot 10.30 uur Internet en e-mail. Locatie is het
Dorpscentrum. De kosten zijn bij minimaal 7 personen
€ 97,50 voor 6 lessen van 1.5 uur. Website maken in
Word" van 10.45 tot 12.15 uur. De kosten zijn bij mini-
maal 7 personen € 90,50 voor 6 lessen van 1.5 uur. Meer
informatie volgt in de komende periode in Contact.
Naast bovenstaande cursussen wordt de Digitale Vaar-
digheden georganiseerd via de Graafschapcollege met
subsidie van de gemeente Bronckhorst. Nadere informa-
tie volgt nog.

Leren Bridgen
Op 23 september start bij voldoende deelnemers de cur-
sus bridgen van 13 lessen in het Dorpscentrum. De cur-
sus wordt gegeven door dhr Jan Post. Een beginnerscur-
sus bestaat uit twee delen van 13 lessen. De cursisten
zijn verplicht voor iedere deel 2 leerboekjes aan te schaf-
fen, te verkrijgen via de docent. Indien er 12 cursisten
zijn komen de kosten op € 85,- per 13 lessen. U kunt zich
opgeven bij Welzijn Ouderen Vorden voor 1 september.

Verkeersvoorlichting in Vorden
In samenwerking met VVN en de Ouderenbonden wordt
de voorlichting over het verkeer en de regels in novem-
ber niet in Vorden gehouden, maar centraal binnen de
gemeente Bronckhorst. Nader publicatie volgt nog.

Cursussen voor de vrijwilligers van 
diverse organisaties/instellingen/kerken
In het kader van het projectplan Pilot "Eenzaamheid"
Vorden wordt in het najaar voor de vrijwilligers die be-
zoeken afleggen bij ouderen thuis de mogelijkheid gebo-
den een cursus te volgen. De cursus wordt door de VIT
verzorgd. Het is nog niet bekend wanneer deze cursus
kan starten. De organisaties en instellingen krijgen hier-
over schriftelijke informatie. Nadere informatie over bo-
venstaande cursussen en komende activiteiten leest u in
een van de volgende rubrieken in "het Contact" onder
het logo waar de Stichting Samenwerking Welzijn
Bronckhorst. (SSWB), waar de Stichtingen  Welzijn in de
gemeente Bronckhorst zijn ondergebracht.

Algemene informatie
Warmte en vochtinname
'Drinken zorgt voor afkoeling 'Warmte zorgt voor zweet-
productie (een zeer effectieve afkoeling) en die veroor-
zaakt watertekort en dorstgevoel. Door deze "ongemerk-
te" verdamping ligt 'uitdroging' op de loer', maar veel in
het vooruit drinken om een water tekort te voorkomen
helpt niet omdat een normale nier teveel aan water bin-
nen het uur weer uitscheidt. We kunnen dus geen water
voorraad opbouwen maar moeten wel zeker bij warm
weer geregeld drinken. Een tip: zet een flesje water neer
onder handbereik.

De W.M.O. 
(Wet Maatschappelijke Ondersteuningen)
De WMO wil iedereen in staat stellen zelfstandig mee te
doen aan de samenleving met behulp van familie, vrien-
den, buren (mantelzorg), zo nodig aangevuld via de ge-
meente. Uitgegaan wordt van de eigen verantwoordelijk-
heid. De WMO geeft zonodig via de gemeente een aanvul-
ling op "Wonen, Welzijn en Zorg" voor mensen die zelf-
standig wonen en zorg nodig hebben, die niet voldoende
kan worden opgevangen door zelfzorg en mantelzorg.
Het is de plicht van de gemeente dat men zelfstandig een
huishouding kan voeren, zich in en om de woning en lo-
caal kan verplaatsen en sociale contacten aan kan gaan
en heeft hiervoor de volgende voorzieningen:

Woonvoorzieningen
Dit kan gaan om handgrepen in douche en toilet,
douche- of toiletstoel, tillift, traplift en aanpassingen van
het toilet en badkamer. Indien de gemeente vindt dat er
verhuisd moet worden naar een aangepaste woning kan
er verhuiskostenvergoeding worden aangevraagd.

Vervoersvoorzieningen
WMO vervoerspas. Gehandicapten Parkeerkaart.Gehan-
dicapten Parkeerplaats. Vervoerskostenvergoeding. Aan-
gepaste vervoermiddelen.

Huishoudelijke hulp
Huishoudelijke hulp was eerder een AWBZ voorziening
in samenhang met de thuiszorg. Nu wordt dit via de
WMO door de gemeente geregeld. Deze heeft hiervoor
contracten met de thuiszorg organisaties Sensire, Mar-
kenheem en Thuiszorg Service Nederland.

P.G.B. - Persoons Gebonden Budget
Voor een aantal voorzieningen van de WMO kan men
ook een Persoons Gebonden Budget krijgen.In de ge-
meente Bronckhorst is dit gelijk aan het tarief in natura.
Voor informatie, advies en aanvraag Wmo voorzienin-

gen kan men contact opnemen met het WMO loket van
de gemeente Bronckhorst: Gemeentehuis, Raadhuis-
straat 20, 7255 BN Hengelo (Gld). Openingstijden: maan-
dag tot en met woensdag van 8.30 tot 15.00 uur, donder-
dag van 8.30 tot 17.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.
Het is aan te bevelen voor een persoonlijk gesprek eerst
een afspraak te maken. Telefoon (0575) 75 02 50, 
e-mail: wmo@bronckhorst.nl    
Alle kernen van de gemeente Bronckhorst hebben een
informatie steunpunt, dit is in Vorden: WegWijZer,
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden.  Tel. (0575) 55 31 59.
Openingstijden: maandag - woensdag - vrijdag van 8.30
tot 10.30 uur. Eigen Bijdrage: Als er een eigen bijdrage
voor een WMO voorziening verschuldigd is wordt dit
geregeld door het C.A.K.(Centraal Administratie Kantoor). 

Blauwe Gids
De Blauwe Gids is dé  reisgids voor iedereen die behoef-
te heeft aan een aangepaste vakantie. U vindt er moge-
lijkheden voor jong en oud, voor zowel lichamelijke als
verstandelijk gehandicapten. Er zijn groepsreizen of
huisjes in een bungalowpark, ook kamperen voor gezin-
nen met een kind dat speciale voorzieningen nodig heb-
ben hoort tot de mogelijkheden. Ook zijn er reizen naar
het buitenland. Er kan zo veel, dat het onmogelijk is om
alles hier op te sommen. U kunt de Blauwe Gids aanvra-
gen, bij ANGO, postbus 850, 3800 AW Amersfoort. 
Tel. (033) 465 43 43, email: blauwegids@ango.nl
Wilt u eerst eens kijken of dat wat u zoekt erin staat, dan
ligt er bij WegWijZer, Nieuwstad 32 een exemplaar ter
inzage. Voor meer informatie over vakantie mogelijkhe-
den heeft u in ons rubriek van februari 2008 kunnen le-
zen.

Alzheimer Café Zutphen op 16 juli
Verlieservaringen bij dementie.Dementie betekent ver-
lies, steeds weer opnieuw. Iedere derde woensdag van de
maand van 19.00 tot 21.30 uur is het Alzheimer Café
geopend. Locatie: "De Born", Oude Bornhof 55-57 te
Zutphen, tel. (06) 46 54 01 41. U hoeft zich niet aan te
melden en de toegang is gratis. Bewoners uit Vorden en
omgeving zijn ook van harte welkom. Voor meer infor-
matie: Alzheimer Nederland afd. Zutphen, Lochem en
Bronckhorst. Secretariaat; Burg. Van Tuijll van Seroos-
kerkenweg 29, 7261 CV Ruurlo. carlabrands@planet.nl
Kijk ook op de nieuwe site; www.alzheimer-nederland.nl 
Voor vragen m.b.t. dementie bereikbaar (06) 46 54 01 41.

De mantelzorgsalon is in juli/augustus
gesloten
Elke 2 de dinsdagmiddag van de maand wordt er een
middag georganiseerd door de VIT Oost- Gelderland, be-
stemd voor alle mantelzorgers in de gemeente Bronck-
horst. Ontvangst vanaf 13.30 uur in Partycentrum Lange-
ler, Spalstraat 5 in Hengelo.

Themabuffet Sensire De Wehme
De laatste dinsdag van de maand wordt er een buffet ver-
zorgd aan de hand van een thema, met uitzondering
van de maanden juli en augustus. Informatie en aan-
melding bij woon- en zorg centrum, "de Wehme', Nieuw-
stad 32 in Vorden.

Rijbewijskeuring 70+ via Ouderenbonden
Voor wie 70 jaar is of ouder moet zich voor een nieuw rij-
bewijs eens in de vijf jaar laten keuren. Belangstellenden
voor de keuring kunnen, voor de aanmelding en/of in-
formatie , dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar
0575 552003. De prijs voor deze medische keuring be-
draagt ¤ 25,-- De rijbewijskeuring is weer op zaterdag 30
augustus in het woon- en zorg centrum, " de Wehme',
Nieuwstad 32 in Vorden. In verband met een mogelijke
vakantie van de arts in juli en augustus, kunt u op de ge-
noemde data ook al gekeurd worden indien het rijbewijs
verloopt in het najaar van 2008.
Tijdens de vakantie 7 juli tot 28 juli van de coördinator
Louise van Uden blijven de openingstijden van Welzijn
Ouderen van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur.
Tijdens de vakantie 4 augustus tot 25 augustus van de
consulent Ans Vermeulen zijn de openingstijden op de
maandag /woensdag en op de vrijdag gewijzigd van 9.00
tot 11.00 uur( i.p.v. 8.30 tot 10.30 uur.)

Leren Bridgen
Op 23 september start bij voldoende deelnemers de cur-
sus bridgen voor beginners in het Dorpscentrum, 's mor-
gens van 9.00 tot 11.30 uur. Deze cursus is geschikt voor
mensen die graag bridge willen leren en daar nog niets
van weten. De cursus wordt gegeven door dhr Jan Post.
De cursus bestaat uit twee delen van 13 lessen. In het eer-
ste deel komt het afspel, tegenspel, signaleren, uitko-
men e.d. aan de orde. In het tweede deel van de cursus
wordt het bieden behandeld. De cursisten zijn verplicht
voor iedere deel 2 leerboekjes (kosten ca. € 25,-) aan te
schaffen, te verkrijgen via de docent. Indien er 12 cursis-
ten zijn komen de kosten op € 85,- per 13 lessen. Als er
voldoende belangstelling voor is, kan ook een vervolg-
cursus voor beginners worden aangeboden (geschikt
voor bridgers die de beginselen onder de knie hebben en
zich wat verder willen ontplooien) en een cursus voor
gevorderden (geschikt voor clubspelers die zich verder
willen verdiepen in speel- afspeeltechnieken en bied-
conventies). Opgave is bij Welzijn Ouderen Vorden.

In dit stukje wil ik u wijzen op de
voordelen van een algemene vol-
macht. Het komt vaak voor dat
men mij vraagt wat te doen als
één van de echtgenoten dement
zou raken of voor langere tijd in
een ziekenhuis moet worden op-
genomen.

Voor de normale handelingen ten
behoeve van de huishouding is er
niets aan de hand omdat de andere
echtgenoot gewoon bevoegd blijft.
Dit geldt ook voor samenwoners die
een samenlevingscontract hebben.
In de meeste gevallen zal men be-
schikken over een gezamenlijke re-
kening (een “en/of” rekening), zodat
ook het opnemen van geld en het
betalen van rekeningen niet in ge-
vaar komt.
Er zijn echter rechtshandelingen
denkbaar waarbij de handtekening
van degene die dat (tijdelijk) niet
meer kan wel nodig is. Bijvoorbeeld
bij de verkoop van de woning of het
nemen van een hypotheek daarop.
Dan zal er hetzij als mede-eigenaar
of voor toestemming moeten wor-
den getekend. Deze toestemming
geldt ook voor het doen van grotere
schenkingen. 

De wet kent voor deze situaties de
mogelijkheid om de betreffende
persoon dan onder curatele of on-
der bewind te stellen. Dat kunnen
ingewikkelde en tijdrovende proce-
dures zijn, waarbij uiteraard ook
een medische verklaring van een
arts, niet zijnde uw eigen arts, no-
dig is. Na instelling van de curatele
of het bewind moet de curator of de
bewindvoerder ieder jaar rekening
en verantwoording afleggen aan de
kantonrechter. Daarnaast is er voor
bepaalde, in de wet genoemde, ge-
vallen toestemming nodig van de
kantonrechter, zoals de verkoop
van de woning en het nemen van
een hypotheek op de woning. 

Een meer praktische oplossing is
het tekenen van een algemene vol-
macht. Deze volmacht werkt voor
de daarin door de volmachtgever
opgenomen rechtshandelingen, zo-
als de verkoop van een woning,
maar ook bij het regelen van uw
bankzaken. U kunt de volmacht be-
perken tot een aantal opgesomde
rechtshandelingen, maar u kunt
ook een algemene volmacht afge-
ven voor alle voorkomende rechts-
handelingen. Dat bepaalt u zelf. De
volmacht werkt alleen als deze bij
een notaris wordt getekend. Het is
dus een notariële akte.

Het spreekt vanzelf dat de volmacht
getekend moet worden op het mo-
ment dat u nog over uw verstande-

lijke vermogens beschikt. Indien u
bijvoorbeeld in coma zou raken
door een ongeluk en er is nog geen
volmacht, dan is alleen een bewind-
voering mogelijk.

Na het tekenen van de volmacht
blijft u vooralsnog zelf volledig be-
voegd tot het verrichten van alle
rechtshandelingen.

Het ligt voor de hand dat u elkaar
als echtgenoten of partners als ge-
volmachtigde aanwijst, maar het
mag natuurlijk ook een kind zijn of
iemand die men financieel ver-
trouwt. U kunt ook een kind als
tweede gemachtigde aanwijzen,
voor het geval de eerst gemachtigde
niet meer in staat is de belangen
van de volmachtgever te behartigen
of is vooroverleden. U moet de ge-
volmachtigde wel goed kunnen ver-
trouwen. 

Indien er meerdere kinderen zijn is
een goede inschatting van de ver-
houdingen wel van belang, tenein-
de later na het overlijden van de ou-
ders eventuele problemen voor het
gevolmachtigde kind te voorkomen.
Deze heeft namelijk gedurende een
langere periode kunnen beschikken
over onder meer de rekeningen van
de ouder(s). Dat wekt nogal eens
wantrouwen. Meestal niet terecht,
maar soms ook wel.

Voor dit soort gevallen is een
bewindvoering toch meer aan te
raden omdat dan immers de kan-
tonrechter over de schouder van de
gevolmachtigde (de bewindvoerder)
meekijkt. Een bewindvoering geeft
in deze situatie vertrouwen aan de
andere kinderen en voorkomt even-
tueel misbruik of oneigenlijk ge-
bruik van de volmacht.

Ook voor een ondernemer kan het
praktisch zijn als hij iemand bij
volmacht heeft aangewezen als hij
plotseling zou wegvallen, teneinde
de zaak tijdelijk te kunnen voort-
zetten. Ten overvloede, de volmacht
vervalt meestal bij overlijden, zodat
dan de erfgenaam of één van hen
bij volmacht daartoe aangewezen of
een in het testament benoemde
executeur de zaken kan afwikkelen.

Het praktische belang van een vol-
macht moge duidelijk zijn. In een
gesprek, toegespitst op uw eigen si-
tuatie, kan worden bekeken of het
iets voor u is. En kom dan niet aan
het begin van de middag want dan
heeft iedereen altijd al koffie gehad.

Gertjan Hulleman
notaris te Vorden en omstreken
(0575) 55 22 20



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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“Een regelrechte ramp”, zo noemde
wethouder Peter Glasbergen op
16 juni 2008 het besluit om de deu-
ren van zwembad 'Het Elderink' in
Hengelo (Gld) en het 'Burg. Kruyff-
bad' in Steenderen te sluiten. 
Opnieuw verpoederde de coating en
verspreidde zich door het water. In
Steenderen gebeurde dat in sterkere
mate dan in Hengelo, maar ook daar
was sprake van een zekere mate 
van verpoedering van de coating. 
De gemeente nam het zekere voor
het onzekere en sloot de deuren van
de baden. Dankzij een installatie-
aanpassing kunnen de baden binnen
drie weken weer open!

Oorzaak 
De oorzaak van de verpoedering is
nog niet bekend, maar een oplossing
lijkt voorhanden nu een zwembad in
Bennekom soortgelijke problemen
met behulp van een installatie-
aanpassing heeft opgelost. Ook de
gemeente Bronckhorst heeft nu
aanpassingen aan de installatie
gedaan. Op dit moment worden de
baden weer gevuld en op temperatuur
gebracht.

Opening
Op 2 juli 2008 openen het 'Burg.
Kruijffbad' en zwembad 'Het Elderink'
in Hengelo (Gld) hun deuren weer. 

Zwemlessen en abonnementen
Ook de zwemlessen beginnen weer
op 2 juli a.s. Iedereen met een abon-

nement van de gemeente Bronck-
horst, kan tot en met woensdag 2 juli
ook nog zwemmen in de zwembaden
'Hessenbad' in Hoog-Keppel, 'In de
Dennen' in Vorden of 'De Brink' 
in Zelhem. In augustus beslissen we 
óf en hoe abonnementhouders
gecompenseerd worden. 

Water mogelijk nog iets kouder
Bij de opening kan het water nog iets
kouder zijn dan u gewend bent. 
Het water is nog aan het opwarmen.
Wij verwachten dat dit euvel mede
onder invloed van de buitentempe-
ratuur snel verholpen kan zijn. 

Meer weten
Op de website is een speciale pagina
ingericht over de stand van zaken
rond de zwembaden, kijk daarvoor
op www.bronckhorst.nl, onder 'Snel
naar' het kopje 'Alles over de zwem-
baden in Hengelo en Steenderen'.

Zwembaden op 2 juli weer open
Een frisse duik is weer mogelijk!

De raad heeft besloten om ook
museum Smedekinck in Zelhem aan
te wijzen als trouwlocatie. Hiermee
komt het aantal trouwlocaties in
Bronckhorst voorlopig even op acht.
Heem- en siertuin Aldenhaeve stopt
per 1 oktober a.s. met trouwmogelijk-
heden.

Nog even de trouwlocaties van de
gemeente Bronckhorst op een rij:
• Kasteel Keppel in Laag-Keppel
• Kasteel Vorden in Vorden
• Huize Baak in Baak

• Kapel in Bronkhorst
• Heem- en siertuin Aldenhaeve 

in Zelhem
• Gemeentehuis in Hengelo (Gld)
• Koetshuis Baakse Kamp in

Wolfersveen (Zelhem)
• Museum Smedekinck in Zelhem

Meer informatie over trouwmoge-
lijkheden en kosten van trouwen 
in de gemeente is te vinden op de
gemeentelijke website 
www.bronckhorst.nl, onder
wonen/trouwen in Bronckhorst.

Museum Smedekinck 
nieuwe Bronckhorster trouwlocatie

Museum Smedekinck

De werkzaamheden in de Bannink-
straat en Raadhuisstraat in Hengelo
zijn bijna klaar. We doen er alles aan
om het werk voor de kermis van 
9 t/m 13 juli 2008 af te hebben. 
Hiervoor zijn extra stratenmakers
ingezet. Ondanks deze extra inspan-
ningen blijft het mogelijk dat het
straatwerk van de rijbaan van de

Raadhuisstraat niet helemaal gereed
is. Wel kan dan via de funderings-
laag op de weg gereden worden. 
De trottoirs zullen wel af zijn. Als de
werkzaamheden voor de kermis niet
klaar zijn, worden deze tijdens de
kermis tijdelijk stopgezet en vanaf
14 juli herstart om een en ander zo
spoedig mogelijk af te ronden.

Straatwerk Banninkstraat en Raadhuisstraat
(Hengelo) in afrondende fase

De monumentencommissie 
vergadert op 16 juli a.s. om 09.00 uur
in het gemeentekantoor. De verga-

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

Monumentencommissie

Het pand Dorpsstraat 4 in Wichmond is één van de monumenten die op de agenda staan

B en w besloten onlangs om samen
met de politie sms-Alert in te voeren
in de gemeente. Het doel is om in-
woners te betrekken bij de veiligheid
in hun eigen buurt. Door een groeps-
sms kunnen de hulpdiensten (politie,
brandweer en geneeskundige hulp-
diensten) inwoners informeren of
juist hun hulp in roepen.

Doel van sms-Alert
Door een sms-Alert kunnen bijvoor-
beeld vermiste personen/kinderen,
gestolen voertuigen of verdachte
personen sneller worden terug-
gevonden of gelokaliseerd. Ook kan
bij een (dreigende) calamiteit een
groot aantal mensen binnen een
bepaald gebied worden bereikt. 

Deelname is gratis
Ontvangen sms-berichten zijn
gratis, de deelnemer aan het sms-
Alert betaalt alleen de kosten van
het sms-bericht van aanmelding.
De sms-berichten van de politie
kunnen niet worden beantwoord,
maar wel kan naar aanleiding van
een sms-Alert contact opgenomen
worden met het algemene nummer
van de politie (0900) 88 44.

Aanmelden
Alle huishoudens in de gemeente
Bronckhorst krijgen medio septem-
ber een brief thuisgestuurd waarin
staat hoe en waar ze zich kunnen
aanmelden voor sms-Alert.

Gemeente voert sms-Alert in



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

Het is belangrijk dat u als burger
bekend bent met het sirenegeluid
en weet wat u moet doen als de si-
rene gaat in geval van een ramp: 
'Ga direct naar binnen, sluit
ramen en deuren en zet de radio
of TV op omroep Gelderland'. 

Via deze omroep wordt u op de
hoogte gehouden van de ramp en
ontvangt u zonodig instructies. 

Op maandag 7 juli a.s. 
is de eerstvolgende sirenetest.

De overlast van de eikenprocessie-
rups is dit jaar bijzonder groot. Al
meer dan 300 meldingen kwamen
tot nu toe bij de gemeente binnen.
Voor de bestrijding van de eiken-
processierups werken we samen
met meerdere gemeenten in de
Achterhoek. Door het grote aantal
meldingen maken we onderscheid
in bestrijding. Locaties waar veel
mensen bijeen komen, krijgen een
hogere prioriteit. Hierdoor kan het
wat langer duren voordat de overige
locaties bestreden worden. 
We vragen hiervoor uw begrip.

De gemeente bestrijdt de eikenpro-
cessierups op plaatsen waar deze
veel overlast bezorgt. De rupsen
worden bestreden door deze weg te
branden en door de rupsen en nes-
ten op te zuigen. De eikenprocessie-
rups is de larve van een nachtvlin-
der. Het is een behaarde rups die in
de maanden mei t/m september
overlast kan veroorzaken. Ze leven
in groepen bijeen en maken op de
stammen of dikkere takken van ei-
kenbomen spinselnesten. Vanuit
hun nesten gaan de rupsen 's nachts
groepsgewijs (in processie) op zoek
naar voedsel (eikenbladen). 

Brandharen 
De brandharen van de eikenproces-
sierups zijn de veroorzakers van
overlast. Nadat iemand in contact is
geweest met de brandharen kunnen
gezondheidsklachten ontstaan. Ook
mensen die in de nabijheid van de

besmette bomen komen, kunnen
hinder ondervinden omdat de
brandharen zich ook door de lucht
verspreiden. De reacties kunnen 
van persoon tot persoon verschillen.
De huidirritaties die binnen acht uur
optreden zijn rood en pijnlijk en gaan
gepaard met hevige jeuk die tot twee
weken kan aanhouden. Als de brand-
haren in de ogen komen, kan binnen
enkele uren een rode, pijnlijke en
jeukende zwelling en irritatie optre-
den. Inademing van de brandharen
kan leiden tot irritaties en ontstekin-
gen van het slijmvlies van de neus,
keel en luchtwegen. Klachten ver-
dwijnen over het algemeen binnen
twee weken. Een zachte crème met
menthol kan verlichting geven.
Neem bij ernstige klachten contact
op met uw huisarts.

U kunt zelf ongemak voorkomen
door ieder contact met rupsen en
resten ervan, zoals vrijgekomen
brandharen en lege nesten, te
vermijden. Zorg bij een bezoek aan
(natuur-)gebieden waar de rupsen
voorkomen voor een goede bedek-
king van de hals, armen en benen 
en ga niet op de grond zitten. Ga na
aanraking van de rupsen of haren
niet krabben of wrijven, maar was 
of spoel de huid met water.

Rups aangetroffen? 
Bel de gemeente!
U herkent de eikenprocessierups
aan zijn sterke beharing. De be-
smette eikenbomen zijn te herken-
nen aan de specifieke nesten: dichte
spinsels met vervellinghuidjes,
uitwerpselen en brandharen. Als u
de eikenprocessierups binnen de
gemeente aantreft, verzoeken wij u
dit te melden op tel. (0575) 75 03 39.
De gemeente krijgt zo een beeld van
de plaag en kan bekijken of maat-
regelen nodig zijn om de rupsen te
bestrijden. De gemeente voert geen
bestrijding uit bij particulieren.

Bestrijding eikenprocessierups
Rups veroorzaakt veel overlast

B en w besloten vorige week om de
verkeersoverlast in het stadje
Bronkhorst aan te pakken door het
aanwijzen van zes parkeerplaatsen
als motorparkeerplaats op de par-
keerplaats aan de Onderstraat en 
in de periode 1 juli t/m 15 september
2008 op zondagen tussen 10 en 16
uur stadswachten in te zetten voor
onder andere het handhaven van 
het parkeerverbod. Doel is om de
overlast van geparkeerde voertuigen
(ook motoren) op de drukke dagen 
in Bronkhorst terug te dringen.

In februari van dit jaar besloot de
gemeenteraad om de ontwikke-
lingsvisie voor het stadje Bronkhorst
op onderdelen vast te stellen en een
uitvoeringsprioritering te kiezen.
Afgesproken is met de prioriteiten 
1 t/m 3 uit de visie aan de slag te gaan.
Dit zijn het museum, een cultureel
programma en het aanpakken van
de verkeersoverlast. 

Maatregelen
De proef met afsluiting van het stadje
op zon- en feestdagen in de periode
1 april - 1 oktober bereiden wij dit

jaar voor en voeren dit vanaf volgend
jaar uit. Verder is afgesproken dat er
in de maanden juli, augustus en de
eerste helft van september een
proef met de inzet van stadswachten
gedaan wordt. Met Connecting2U uit
Doetinchem zijn afspraken gemaakt
over de inzet van stadswachten. 

Het parkeren van motoren in het
stadje is, evenals het parkeren van
auto's, niet toegestaan. Het par-
keerverbod wordt door motoren
echter massaal genegeerd, voorna-
melijk op de zondagochtenden. 
Eén van de hoofdredenen van mo-
torrijders om niet buiten de stad te
parkeren is dat de motor dan niet in
het zicht staat/er geen toezicht is.
Op de grote parkeerplaats aan de
Onderstraat reserveren wij nu zes
parkeerplaatsen voor motoren. 
De stadswachten kunnen deels ook
toezicht houden op de motoren,
zodat motoren niet onbeheerd
achterblijven. 

Evaluatie
Eind juli/begin augustus vindt een
tussenevaluatie plaats om te zien 
of de gekozen inzet de juiste is. 
De proef met de stadswachten 
wordt in het najaar geëvalueerd.

Gemeente pakt verkeersoverlast Bronkhorst aan door inzet
van stadswachten

De gemeenteraad van Bronckhorst
stelde op 27 april 2006 het bestem-
mingsplan 'Buitengebied 2005 Hen-
gelo/Vorden' vast. Op 5 december
2006 keurde Gedeputeerde Staten
van Gelderland (GS) het plan goed.
Aan een aantal onderdelen hebben
GS destijds goedkeuring onthouden.
Op 7 mei 2008 verklaarde de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de
Raad van State een viertal beroepen
gegrond en onthielden alsnog goed-
keuring aan enkele onderdelen van
het bestemmingsplan.
In artikel 30 van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening staat dat voor de
onderdelen van het bestemmings-
plan waaraan goedkeuring is ont-
houden, een nieuw bestemmings-
plan moet worden vastgesteld. Dit
doen we met het bestemmingsplan
'Buitengebied Hengelo/Vorden
2005/2008'.

In dit bestemmingsplan staan dus
wijzigingen die voortvloeien uit de
onthouding van goedkeuring (door
GS), maar zijn ook ambtshalve wijzi-
gingen opgenomen. Dit zijn wijzigin-
gen als gevolg van kennelijke omis-
sies in het vorige plan, het vertalen
van verleende vrijstellingen in het
bestemmingsplan of ondergeschikte

aanpassingen, eventueel als gevolg
van nieuwe of gewijzigde inzichten.
Bijvoorbeeld het besluit van de ge-
meenteraad om, mede in het belang
van de mantelzorg, de maximale
inhoudsmaat voor woningen in het
buitengebied te verruimen van 
600 m3 naar 750 m3.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt
van 26 juni t/m 6 augustus 2008 ter
inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economi-
sche ontwikkeling. Het bestem-

mingsplan is ook in te zien via onze
website (www.bronckhorst.nl �
infobalie � plannen en projecten). 

Voor de goede orde: zienswijzen mo-
gen alleen betrekking hebben op de
wijzigingen die door middel van deze
herziening in het bestemmingsplan
'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
worden aangebracht.

Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met de heer M. Jolink,
tel. (0575) 75 03 69.

Correctieve herziening 2005/2008 bestemmingsplan
'Buitengebied Hengelo/Vorden'

Sirenetest

De maanden juli en augustus staan
bij de brandweer van de gemeente
Bronckhorst in het teken van veilig
recreëren. In totaal zijn in Bronck-
horst maar liefst 52 (mini)campings

waar kampeerders genieten van hun
vakantie. De brandweer wil graag
dat gasten zo veilig mogelijk recreë-
ren. Daarom controleren de brand-
weervrijwilligers samen met mede-

werkers van de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving van de
gemeente in de maanden juli en
augustus alle campings op brand-
veiligheid. Campingeigenaars ont-
vangen hierover binnenkort een brief.
Niet alleen de locatie, maar ook de
kampeermiddelen worden aan een
kritische blik onderworpen. De
brandweer controleert de bereik-
baarheid van de camping, blus-
watervoorzieningen, blusmiddelen,
onderlinge afstanden en gas(fles)-
installaties van bijvoorbeeld caravans.

Meer informatie:
Voor vragen of meer informatie kunt
u contact opnemen met brandweer
Bronckhorst, tel. (0575) 75 02 22 of
e-mail: brandweer@bronckhorst.nl.

Brandweer Bronckhorst bezoekt campings om 
veilig recreëren voor gasten te bevorderen



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. 

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, afsluiten Hofstraat voor buurtfeest, 16 augustus 12.00 uur tot 17 augustus 2008 10.00 uur,

de Hofpleiners
• Hengelo (Gld), De Hietmaat, dressuur- en vaardigheidswedstrijden en koetsenrit, 7 september 2008

van 09.00 tot 17.00 uur, In Stap en Draf
• Hengelo (Gld), Kervelseweg 38, internationale campmeeting, 20 t/m 27 juli, tijdelijke gebruiks-

vergunning voor plaatsen van een tent, 18 t/m 27 juli 2008, stichting Elia
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 34 meerdaags evenement voor motoren gebouwd voor 1940,

tijdelijk gebruik van bestaand bouwwerk, verkoop van zwak-alcoholische dranken, 29 t/m
31 augustus, afsluiten Veldermansweg, 30 en 31 augustus van 09.00 tot 19.00 uur, instellen
parkeerverbod Veldermansweg, 29 augustus 18.00 uur t/m 31 augustus 2008 19.00 uur,
rallycommissie Hamove

• Vorden, Horsterkamp, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens lifestyle fair, 
20 t/m 24 augustus 2008 van 10.00 tot 18.00 uur, mevr. A. Schonenberg

• Zelhem, afsluiten Dahliastraat voor straatfeest, 22 augustus 16.00 uur tot 24 augustus 2008
17.00 uur, mevr. Jansen

• Zelhem, Burg. Rijpstrastraat 5, plaatsen van een permanent reclamebord, Gouden Leeuw
Zelhem B.V.

• Zelhem, afsluiten Verzet, tussen Hanenhoek en Koeriershoek, voor straatfeest, 30 augustus
10.00 uur tot 31 augustus 2008 10.00 uur, buurtvereniging Verzet

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 
• Halle, Halle-Heideweg 1, plaatsen mestsilo
• Halle, Molenweg 6, bouwen mestopslagplaats
• Hengelo (Gld), Beekstraat 3A, vergroten werktuigenberging
• Hengelo (Gld), Berkendijk 2, bouwen garage/berging
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 1, vernieuwen en vergroten toiletgebouw/ontvangstruimte
• Vorden, de Eldersmaat 3, bouwen ligboxenstal
• Vorden, Hoetinkhof 82, veranderen woning
• Vorden, het Stroo 19, gedeeltelijk vergroten woning met stallingsruimte
• Zelhem, Bergstraat 38 en 40, plaatsen dubbele carport
• Zelhem, Johannes Vermeerstraat 31, gedeeltelijk plaatsen terrasoverkapping

Aanvragen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Bronkhorst, Onderstraat 13, voor de bouw van een kleine windmolen, vrijstelling wegens

overschrijden bestemmingsplanbepaling over de maximaal toegestane hoogte. Het betreft
een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel 11, lid 3.4 van de planvoorschriften van het
geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1993'

• Toldijk, Hoogstraat 10, voor het vergroten van een woning, vrijstelling wegens overschrijden
bestemmingsplanbepaling over de maximaal toegestane hoogte voor wat betreft de categorie
'andere bouwwerken' waaronder de carport valt. Het betreft een vrijstellingsbevoegdheid
opgenomen in artikel 14, lid 3, sub 3.6 van de planvoorschriften van het geldende bestemmings-
plan 'Buitengebied 1993'

Deze bouwplannen liggen vanaf 3 juli t/m 13 augustus 2008 tijdens de openingstijden ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Steenderen, Burgemeester Smitstraat 24, voor het gedeeltelijk vergroten van een woning 

en plaatsen van een garagebox, vrijstelling wegens vergroten woning buiten het bouwblok. 
Het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel 3, lid 8 van de planvoorschriften
van het geldende bestemmingsplan 'Steenderen 1987'

Dit bouwplan ligt vanaf 3 t/m 16 juli 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Zelhem, Haitinkweg 1, voor het vergroten van een garage/berging, vrijstelling wegens over-

schrijden bestemmingsplanbepaling over het maximaal toegestane oppervlak. Het betreft een
vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel 9, sub a van de planvoorschriften van het
geldende bestemmingsplan ''t Soerland IV'

Dit bouwplan ligt vanaf 3 t/m 30 juli 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

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

'Buitengebied herziening 2-1988' 

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Baak, Dollemansstraat 15, voor het splitsen van één burgerwoning in twee burgerwoningen,

geldend bestemmingsplan 'Steenderen Buitengebied 1993' 

Deze bouwplannen liggen van 3 juli t/m 13 augustus 2008 tijdens openingstijden voor een ieder
ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Voorgenomen vrijstellingen

Raadsvergadering 
26 juni 2008
Op 26 juni 2008 vergaderde de
gemeenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. De vergadering
werd bijgewoond door publiek,
waaronder nieuwe medewerkers
van de gemeente die speciale
gasten waren van de raad. 

Vragenkwartier
Tijdens het vragenkwartier stelden
alle fracties vragen over de sluiting
van de zwembaden in Hengelo en
Steenderen. Omdat het een veel-
heid van vragen was, die elkaar
vaak overlapten, week de wethou-
der af van het protocol en had hij de
vragen al schriftelijk beantwoord.
Alle fracties, met uitzondering van
de VVD, gingen akkoord met deze
werkwijze. 

D66 stelde ook nog een vraag over
de bredeschool in Hoog-Keppel. 
De fractievoorzitter vroeg aan de
wethouder hoe het vervolggesprek
was verlopen met de dorpsbelangen-
vereniging en wat de conclusies wa-
ren van het gesprek. De wethouder
gaf een korte samenvatting over het
verloop van het gesprek. Er zijn nog
geen conclusies getrokken. In sep-
tember is een volgend gesprek via de
reguliere lijn gepland.

Tijdens de raadsvergadering is een
besluit genomen over de volgende
onderwerpen:
• Machtiging ter inzagelegging

onteigening De Kwekerij
Alle fracties riepen op om een
constructieve houding van de
partijen om toch vooral tot een
oplossing te komen en hierbij het
algemeen belang in het oog te
houden. Onteigening is het aller-
laatste middel wat niemand graag

gebruikt. Onteigening staat nu
nog niet vast, de partijen hebben
nog een mogelijkheid om in der
minne te schikken. De raad be-
sloot om het ontwerpraadsbesluit
en het onteigeningsplan van De
Kwekerij met alle overige rele-
vante stukken ter inzage te leg-
gen en belanghebbenden vooraf
hierover te informeren. Ook
machtigde de raad het college om
de handelingen die hiervoor nodig
zijn, uit te voeren. Zie hiervoor
ook de publicatie onder Openbare
bekendmakingen, elders op deze
gemeentepagina's.

• Aanwijzen trouwlocatie
museum Smedekinck
De raad besloot museum
Smedekinck in Zelhem aan te
wijzen als trouwlocatie.

• Groenstructuurplan
De raad vond het groenstructuur-
plan een goed en ambities plan
met een gedetailleerde uitvoering.
Wel vraagt de raad om jaarlijks
een bedrag voor het plan op te
nemen op de perspectiefnota. De
wethouder gaf op verzoek van de
raad aan dat jaarlijks een bedrag
van € 20.000 opgevoerd wordt
met de bedoeling dat dit bedrag
de basis is voor een verdubbeling
van het bedrag door middel van
aan te vragen subsidies bij andere
partijen om plannen te realiseren.

• Realisatieplan elektronische
gemeente Bronckhorst
De raad ging unaniem accoord
met het beschikbaar stellen van
de financiering die nodig is voor
dit Realisatieplan. Het Realisatie-
plan werkt de doelstellingen van
raad en college om 65% van de
dienstverlening binnenkort digi-
taal mogelijk te maken verder uit.
Hiervoor is het noodzakelijk om
administratieve processen verder

te digitaliseren en deze via een
nieuwe website te ontsluiten. 

• Verordeningen Wet sociale
werkvoorziening (Wsw)
De raad stelde een aantal verorde-
ningen voor de Wet sociale werk-
voorziening vast. Hierdoor wor-
den de rechten en inspraakmoge-
lijkheden van mensen die voor de
Wsw in aanmerking komen ver-
groot. Een amendement van D66
werd met algemene stemmen
aanvaard. Dit amendement zorgt
voor een wijziging van een artikel
in de verordening. Hiermee wordt
het alleen mogelijk om besluiten
te nemen bij meerderheid van
stemmen van de aanwezige leden.
Bij staken van de stemmen geeft
de stem van de gekozen onafhan-
kelijke voorzitter de doorslag. De
interim-voorzitter, de secretaris
en andere tot de cliëntenraad
behorende functionarissen van de

gemeente hebben een adviserende
stem.

• 1e fase evaluatie subsidiebeleid
Het subsidiebeleid is met vereni-
gingen en organisaties die ge-
meentelijke subsidie ontvangen
geëvalueerd. Besloten is om in te
stemmen met een aanvullende
driejarige overgangsregeling en
hiervoor budget vast te stellen.
Ook is ingestemd met het instel-
len van een calamiteitenfonds en
de aanschaf van een software-
systeem, waardoor verenigingen
gemakkelijker alle subsidiewegen
kunnen onderzoeken.  

• 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
nodig is om een oordeel te geven
over de wijze waarop de jaarreke-
ning van de gemeente tot stand
komt. 

• Uitvoering nieuwe Wet ruimte-
lijke ordening
Vooruitlopend op de nieuwe Wet
ruimtelijke ordening, die naar
verwachting per 1 juli a.s. ingaat,
besloot de raad over delegatie van
een aantal bevoegdheden, die in
de wet genoemd worden, aan bur-
gemeester en wethouders.

• Legesverordening Bronckhorst
2008

• Markt- en marktgeldenverorde-
ning 2008
Met het oog op privatisering van
de weekmarkten zijn de markt-
verordeningen en daaruit voort-
vloeiend de marktgeldverorde-
ningen in 2006 niet geharmoni-
seerd. Deze verordeningen zijn
van rechtswege per 1 januari 2007
vervallen. Privatisering van de
markten is in onderzoek. Markt-
kooplieden op de weekmarkten
nemen nu een gratis standplaats
in, in tegenstelling   tot stand-
plaatshouders. Om deze ongelijk-
heid te voorkomen, besloot de
raad  om een beheers- en belas-
tingverordening voor de week-
markten vast te stellen. 

• Algemene Plaatselijke veror-
dening Bronckhorst 2008

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens
de vergadering verwijzen wij u naar
de website van de gemeente (onder
gemeente/raad en commissies). 
De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 28 augustus 2008.

Uit de raad



Openbare bekendmakingen - vervolg

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.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 24 juni 2008:
• Hengelo (Gld), Bekveldseweg 5, oogstdag, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 27 juli 2008

van 10.00 tot 18.00 uur, kinderboerderij Feltsigt
• Hengelo (Gld), Oude Varsselseweg 9, tijdelijke gebruiksvergunning tent voor huwelijksfeest, 

31 augustus 2008, G.J.W. Beunk
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 55, voetbaltoernooi, 12 augustus van 18.00 tot 00.30 uur, 

14 augustus van 18.00 tot 00.30 uur en 16 augustus van 09.00 tot 01.30 uur, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, 12 augustus van 18.00 tot 24.00 uur, 14 augustus van 18.00 tot 24.00 uur
en 16 augustus 2008 van 09.00 tot 01.00 uur, S.V. Veldhoek

• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 41, touwtrektoernooi, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,
17 augustus 2008 van 08.00 tot 22.00 uur, TTV Bekveld

• Toldijk, Wolfsstraat 5, Concours Hippique, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 19 en 
20 juli 2008 van 08.00 tot 18.00 uur, PC en RV Bronckhorst

• Toldijk, Wolfsstraat 5, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens Dutch Open Sheep Dogs
Trials, 12 juli van 07.00 tot 24.00 uur en 13 juli 2008 van 07.00 tot 20.00 uur, brouwerij Rodenburg

• Vorden en omgeving, hardloopwedstrijd, 6 september 2008 van 13.30 tot 16.30 uur, A.V. Hanzesport
• Vorden, kasteelweide, lifestyle fair, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 20 t/m 24 augustus 2008

van 10.00 tot 18.00 uur, Castle Events
• Vorden, Oude Zutphenseweg, open dagen, 12, 13 en 14 september van 10.00 tot 18.00 uur,

ontheffing Winkeltijdenwet op 14 september 2008, pompoenerie Tonda Pandana
• Zelhem, Markt, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor het pand met nummer 4 tijdens

de Zelhemse zomerfeesten, 19 juli en 2 augustus 2008 van 14.00 tot 01.00 uur, R. Kelekci
Verzonden op 25 juni 2008:
• Drempt, Laag- en Hoog-Keppel, Kranenburg en Wichmond, tijdelijke reclameaanduidingen

voor historisch evenement, 1 t/m 24 augustus 2008, stichting Achterhoeks Museum ‘40-’45
• Drempt, Zomerweg, kermis met optocht, volksspelen, vogelschieten en lunapark, 14 september

van 12.00 tot 00.30 uur en 15 september 2008 van 09.00 tot 00.30 uur, stichting St. Willibrordus
• Halle, Heurneweg, school- en volksfeest met lunapark, optocht en vogelschieten, 29 augustus

van 12.00 tot 01.30 uur, 30 augustus van 12.00 tot 01.30 uur en 31 augustus van 10.00 tot 
16.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, verloting tijdens toneelavond, 29 augustus,
stichting Heidefeest, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 29 augustus van 12.00 tot
01.00 uur, 30 augustus van 10.00 tot 01.00 uur en 31 augustus 2008 van 10.00 tot 18.00 uur,
B.M.M. Janssen-Willemsen

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

• Vorden, Ruurloseweg 110, touwtrektoernooi, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 
22 augustus van 19.00 tot 24.00 uur en 24 augustus 2008 van 10.00 tot 19.00 uur, touwtrek-
vereniging Vorden

Verzonden op 26 juni 2008:
• 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 2008 van 11.00 tot 00.30 uur, oranjestichting
Olburgen/Rha

• Vorden, Baakseweg 8, informatiedag met oogstfeest en oude ambachtenmarkt, 14 september 2008
van 12.00 tot 17.00 uur, ontheffing Winkeltijdenwet, Natuurmonumenten

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

• Vorden, rotonde Dorpsstraat/Ruurloseweg en rotonde Horsterkamp/Stationsweg plaatsen van
verwijzingsborden, hotel/restaurant de Gravin van Vorden

• Zelhem, Aaltenseweg 18, buurtfeest met lunapark,  vogelschieten en live-muziek, tijdelijke
gebruiksvergunning tent, 7 augustus van 19.30 tot 24.00 uur, 8 augustus van 14.00 tot 24.00 uur
en 9 augustus van 09.00 tot 01.00 uur, 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, Markt, buitenconcert, 11 juli 2008 van 18.00 tot 21.00 uur, muziekvereniging 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

Drank- en Horecawet (art. 3)
Verzonden op 24 juni 2008: 
• Drempt, aan mevrouw N.W. Huisman-Garretsen is vergunning verleend voor het uitoefenen

van een horecabedrijf in de inrichting Tellingstraat 7 

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 20 juni 2008:
• Hengelo (Gld), Sint Michielsstraat 6, plaatsen buitenberging
• Keijenborg, Zaarbelinkdijk 3, verbouwen schuur tot dierenverblijf 

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 23 juni 2008: 
• Hengelo (Gld), Kloosterweg 2, vergroten werkplaats
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 21, gedeeltelijk vernieuwen woning, verleend met vrijstelling 

op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Wassenaarweg ongenummerd, bouwen opslaghal, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 26 juni 2008:
• Drempt, Molenweg 38, plaatsen van een tijdelijke kantine t/m 23 juni 2013, verleend met toepas-

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

Verzonden op 26 juni 2008: 
• Hengelo (Gld), Elderinkweg 2, bouwen van een gemeentehuis, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Verleende vergunningen

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 26 juni 2008:
• Drempt, Roomstraat ongenummerd, wijzigen situatie nieuw te bouwen woning

Sloopvergunningen 
Verzonden op 23 juni 2008:
• Halle, Nicolaasweg 1A, slopen schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Hummelo, Bakkerstraat 12, slopen dak van de woning, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Nieuwenhuisweg 1, slopen loods en varkensschuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Korenweg 7, slopen woning, komt asbeshoudend afval vrij
• Zelhem, Möldershöfken 1 t/m 21 en 2 t/m 22, slopen van golfplaten en boeiplaten van de bergingen,

komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Drempt, tijdens de kermis is van 13 september 12.00 uur t/m 15 september 2008 de Zomerweg,

tussen de Roomstraat en de Veenweg, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmings-
verkeer en wordt voor het doorgaande verkeer een omleidingroute ingesteld via de Zomerweg,
Roomstraat, Tellingstraat, Veenweg, Zomerweg

• Halle, tijdens een school- en volksfeest is de Heurneweg, tussen de Halle-Heideweg en de
Bielemansdijk, van 29 augustus 12.00 uur t/m 31 augustus 2008 16.00 uur afgesloten voor alle
verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens een touwtrektoernooi op 17 augustus 2008 geldt op de Wichmondseweg,
tussen de Koningsweg en huisnummer 37, een stopverbod

• Hengelo (Gld), tijdens het historische evenement van het Achterhoeks Museum ‘40-’45,
zijn de Kerkstraat, inclusief het parkeerterrein, en de Marktstraat op 31 augustus 2008 van
09.00 tot 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Olburgen, tijdens de kermis van 8 t/m 10 augustus 2008 is de Olburgseweg, tussen de Capellegoed-
weg en de Pipeluurseweg, gesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer, geldt een
stopverbod aan de zijde met de even huisnummers van het Roggeland, van huisnummer 2 t/m 6,
en stellen wij een omleidingroute voor het doorgaande verkeer in via de Olburgseweg, 
Pipeluurseweg, Capellegoedweg, Dierenseweg en vice versa 

• Steenderen, tijdens een buurtfeest is de Kastanjelaan, tussen de huisnummers 36 t/m 43, 
op 5 juli 2008 van 13.00 tot 01.30 uur de dag daarop volgend gesloten voor alle verkeer, behalve
bestemmingsverkeer 

• Vorden, tijdens een buurtfeest, is het Biesterveld, tussen de huisnummers 24 t/m 36, van 
13 september 2008 15.00 tot 01.30 uur de dag daarop volgend afgesloten voor alle verkeer,
behalve bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens de Berenddag op 13 juli 2008 geldt op de Baakseweg, tussen de Hackfortselaan
en de Veengoot, de Hackfortseweg, tussen de Baakseweg en de Beckenstraat, en de Eldersmaat
een stopverbod van 08.30 tot 18.00 uur

• Vorden, tijdens de informatiedag van Natuurmonumenten op 14 september 2008 geldt van
09.00 tot 17.00 uur een stopverbod op de Baakseweg, tussen de Hackfortselaan en de Veengoot,
en op de Eldersmaat 

• Vorden, tijdens de open dagen van de Pompoenerie van 12 t/m 14 september 2008 geldt op de
Oude Zutphenseweg, tussen de Kerkhoflaan en de Zelstweg, een stopverbod aan de zijde van
de oneven nummers

• Vorden, tijdens de lifestylefair geldt van 20 t/m 24 augustus op de Ruurloseweg, tussen de
Dorpsstraat en de spoorlijn Zutphen/Winterswijk, en de Schuttestraat, vanaf de Ruurloseweg
tot de eerste afslag, een stopverbod 

• Wichmond, tijdens een straatfeest is de Dorpsstraat, tussen de Baron van der Heijdenlaan en
de Hackforterweg, op 4 oktober 2008 (uitwijkdatum 11 oktober 2008) van 15.00 tot 23.00 uur
afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens een buitenconcert is de Markt op 11 juli 2008 van 18.00 tot 21.00 uur afgesloten
voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer 

• Zelhem, tijdens een buurtfeest is de Oldenoord, tussen de huisnummers 2 t/m 12, op 12 juli vanaf
10.00 uur tot 13 juli 2008 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens een buurtfeest op 5 en 6 juli 2008 is de Koeriershoek afgesloten voor alle verkeer,
behalve bestemmingsverkeer

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

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

Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor liggen vanaf 
3 juli t/m 13 augustus 2008 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:

Ontwerpbesluit Monumentenwet 1988 (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
• Bronkhorst, Kapelstraat 2, aanvraag monumentenvergunning voor het plaatsen van een tekstbord

op de westgevel van de kapel

Ontwerpbesluit Monumentenverordening Bronckhorst 2006 
(art. 11 Mon. verordening en afd. 3.4 Awb)
• Hummelo, Sliekstraat 1, aanvraag monumentenvergunning voor het plaatsen van een keukenraam

in de achtergevel en het wijzigen van enkele dakopeningen

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke ziens-
wijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 14 augustus 2008. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling

Monumenten
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zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de heer
W. Hagens of de heer C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk)
beroep instellen tegen de definitieve beschikkingen.

Goedkeuring wijzigingsplan 'Aaltenseweg 9 Zelhem'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 23 juni 2008 het wijzigingsplan 'Aaltenseweg 9
Zelhem' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op het vergroten van een agrarisch bouwperceel
ten behoeve van het uitbreiden van een ligboxenstal op het perceel Aaltenseweg 9 in Zelhem.

Het goedkeuringsbesluit, het wijzigingsplan en het betreffende bestemmingsplan liggen van 
3 juli t/m 13 augustus 2008 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeente-
kantoor 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.

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

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

Goedgekeurd bestemmingsplan 'Uitbreiding Keppelse golfbaan' 
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 20 juni 2008 het bestemmingsplan 'Uitbreiding
Keppelse golfbaan' goedgekeurd. Dit goedkeuringsbesluit is een heroverweging naar aanleiding
van een uitspraak van de Raad van State van 12 december 2007, waarbij het goedkeuringsbesluit
van 5 december 2006 is vernietigd. Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van de Keppelse
golfbaan van 9 naar 18 holes met bijbehorende voorzieningen.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 3 juli t/m 13 augustus
2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling,
tel. (0575) 75 03 70.

Een belanghebbende die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten heeft ingebracht, alsmede
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen bedenkingen
heeft ingebracht, kan gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep instellen tegen het
goedkeuringsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE 's-Gravenhage. 

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

Onteigening percelen ten behoeve van realisering bestemmingsplan 
De Kwekerij, Hengelo (Gld)
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 26 juni 2008 b en w gemachtigd om namens de raad
in gevolge art. 80 Onteigeningswet en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het volgende
bekend te maken.

Vanaf  7 juli 2008 ligt gedurende zes weken ter visie het ontwerpraadsbesluit tot onteigening en
het onteigeningsplan voor een viertal percelen in het plangebied De Kwekerij. Het betreft de
percelen, gelegen binnen de kern Hengelo (Gld), kadastraal bekend gemeente Hengelo (Gld),
sectie K, nrs. 2085, 3109, 3486 en 3900, zoals deze nader zijn aangegeven op de tot het onteigenings-
plan behorende grondplankaart en lijst van de te onteigenen percelen. De percelen liggen globaal
tussen de Heurne in het zuiden, de Vordenseweg in het westen, de Hiddinkdijk in het noorden 
en het Vordensvoetpad in het oosten.

De reden voor onteigening is de realisering van het bestemmingsplan De Kwekerij, dat door de
gemeenteraad op 8 november 2007 is vastgesteld. De betrokken percelen zijn bestemd voor 'wonen',
'verkeer-verblijf', 'tuin' en 'groen- en waterberging'. Hierop is woningbouw met bijbehorende
voorzieningen gepland. In het plangebied De Kwekerij is de realisatie van circa 200 grondgebonden
woningen gepland. B en w hebben op 21 december 2004 een inrichtingsschets voor het plangebied
De Kwekerij vastgesteld, alsmede een beschrijving van de vorm van uitvoering van de bestem-

Bestemmingsplannen

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 3 juli
t/m 13 augustus 2008 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41
Wet milieubeheer ter inzage:
• Halle, Nicolaasweg 2, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij, waarop het Besluit

landbouw milieubeheer van toepassing is
• Keijenborg, Uilenesterstraat 27, voor het veranderen van een melkrundveehouderij, waarop

het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is

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

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 3 juli
t/m 13 augustus 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 13A, voor een uitbreidingsvergunning voor een rundveehouderij

en fazanterie

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 14 augustus 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.

Wet milieubeheer

Vastgestelde verordeningen
• De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in zijn vergadering van 26 juni 2008 vastgesteld:

- de Marktverordening gemeente Bronckhorst 2008
- de Verordening marktgelden Bronckhorst 2008
- de Legesverordening Bronckhorst 2008

De verordeningen liggen vanaf nu voor iedereen ter inzage bij de afdeling Belastingen en organi-
satieondersteuning in het gemeentekantoor en zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. 
De verordeningen treden in werking op 2 juli 2008. 

• De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in zijn vergadering van 26 juni 2008 ook de Algemene
plaatselijke verordening Bronckhorst 2008 vastgesteld. Gelijktijdig met de inwerkingtreding
van deze verordening wordt de Algemene plaatselijke verordening 2005 ingetrokken. 

Deze verordening ligt vanaf heden voor iedereen ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. 
De verordening treedt in werking op de dag na deze bekendmaking.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

ming, zover het gaat om de gronden die betrokken worden in de onteigening. De gemeente wenst
dat de bestemming zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd. Ondanks pogingen de percelen
minnelijk te verwerven, is de gemeente tot op heden niet in staat gebleken deze aan te kopen.

Het ontwerpraadsbesluit (met raadsvoorstel) en het onteigeningsplan kunt u vanaf 7 juli t/m 
18 augustus 2008 inzien bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeente-
kantoor. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer D.T.R. Davies, tel. (0575) 75 03 65 
of de heer M. Jolink, tel. (0575) 75 03 69. Belanghebbenden kunnen vanaf  7 juli 2008 gedurende
zes weken (t/m 18 augustus 2008) schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen tegen het
ontwerpraadsbesluit en het onteigeningsplan. 

Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Bronckhorst, t.a.v. afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling, de heer D.T.R. Davies, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld).
Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch contact opnemen met de heer D.T.R. Davies of
de heer M. Jolink.

Wekelijks leuke 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

http://www.contact.nl
voor onze weekbladen: 
Weekblad Contact
Weekblad Elna
De Groenlose Gids

extra b i j lage contact
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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?

weet ik eigenlijk niet, dat

b paald. Daar

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-

: ’Onderwijl ik jaren bij

i de winkel

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

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.

SPEKLAPPEN

kilo
€ 2.49

GROTE
BLOEMKOOL

€ 0.79

Deze week
speciaal voor u!

OPEN DAG

zondag 30 september

van 13.00 tot 17.00 uur

info: www.wijngoedkranenburg.nl

Tel. (0575) 55 69 94

ij

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
Dinsdag 25 september 2007
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lden in de de speciale schoenen. Annie Reintjes

heette iedereen van harte welkom en

iners voor: Sebine Pouwel-

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 Toldijk

Enorme 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 lette
n goed op, wanneer trainer Gerrie Verpoorte de technieken voordeed.

v/h Jourv/h Journaalnaal ZelheZelhemm /Halle/Halle

Dinsdag 25 september 2007
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Colofon

Uitgave: Drukkerij van Barneveld bv

Industriestraat 10 - Postbus 96

7590 AB Denekamp

Telefoon (0541) 35 18 69

Fax
(0541) 35 43 45

mail@drukkerijvanbarneveld.nl

www.drukkerijvanbarneveld.nl

Correspondenten:

Zelhem:

Jan Knoef

Brinkweg 22

7021 BW Zelhem

Telefoon (0314) 62 12 66

Fax (0314) 62 21 21

E-mail: jan.knoef@wxs.nl

Drempt, Hummelo en

Hoog en Laag Keppel:

Fred Wolsink

Wisselt 75

7021 EH Zelhem

T lefoon 06-22099960

k@gmail.com

WEEKBLAD VOOR ZELHEM - HUMMELO EN HOOG EN LAAG KEPPEL  - HALLE - VELSWIJK - HALLE HEIDE -  

Zelhem

Hoog Keppel
Hummelo

Halle

Velswijk

Halle Heide

Laag Keppel

VELDHOEK - IJZEVOORDE - SLANGENBURG EN OVERSTEGEN (GEM.DOETINCHEM) OPLAGE 9.500 EXEMPLAREN

Bronckhorst  Zuid

Schoonheidsinstituut

‘de Keizer’

Onderhoud zwembad 

afgerond

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.

Discozwemmen

Het 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.

deren

Woensdag 26 september 2007
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Beltrum
Medler

Ruurlo

BorculoBarchem

Lochem

Veldhoek

Linde

Wildenborch

de Bruil

het Broek

Lintvelde

Eefsele

edi t ie  warnsve ld

WEEKBLAD VOOR WARNSVELD - LEESTEN - BOGGELAAR - WARKEN EN OMGEVING

Wichmond
Vorden

Zutphen

Warnsveld

Vierakker

Boggelaar
Leesten

Warken

edi t ie  warnsve ld

Colofon

Uitgave: Drukkerij Weevers BV

Nieuwstad 30 - Postbus 22

7250 AA Vorden

Telefoon (0575) 55 10 10

Fax
(0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Rabobank: 3664 02 374

Lid 

Aanleveren advertenties/berichten:

Woensdagavond 20.00 uur

Hans van Geel 

Spiker 33, 7231 JL Warnsveld 

tel. (0575) 52 34 70

Han Groot 

Bieshorstlaan 29, 7231 EE Warnsveld

tel. (0575) 52 46 12 of (06) 13 47 42 44

Overname van advertenties en

berichten is niet toegestaan

Internet: www.contact.nl

! nnp
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Martin Velthoen van Gall & Gall en

Paul Bombeld van Boek & Co hebben

i gezamenlijk bedacht. 

i gen hebben te
de

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

als ondernemers een warm

t wat hoort wat.
u

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-

j Gall & Gall staan kokers bij de

hun kassabon
d l

Gall & Gall en Boek & Co nemen verrassend initiatief

Grote 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.

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

d en in de leeftijd van acht tot

l gaat over een

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

jeugdboeken. In de etalage

l hele leuke ge-

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 Raamposteraktie

Super de Boer

Leesten
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.

Donderdag 27 september 2007
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Colofon

Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Elna BV 

Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994

Lid NNP

Aanleveren advertenties en berichten:

Nieuws tot maandag 12.00 uur

Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties 

en berichten is niet toegestaan

EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

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

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragender

Lievelde

Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

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

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

EEllnnaa

AutoContact

date

Met één Nederlander en 6 Russen in

de finale was het voor de junior

Jeroen Schreurs uit Hunsel (midden-

Limburg) een onmogelijke opgave ook

nog eens de titel van kampioen Dutch

Open Grolsch Runarchery binnen te

halen. Dit deed hij wel de dag ervoor.

Jeroen werd met zijn 17 jaar wel de

Grolsch Dutch Open kampioen bij de

junioren en zondag mocht hij zich de

nieuwe Nederlands Kampioen noe-

men. De schietmeesters en atleten

van de Russische kernploeg Biatlon en

Runarchery waren afgelopen week-

end oppermachtig. De mate van pro-

fessionaliteit waarmee dit gebeurde,

geeft aan dat deze kernploeg zich heel

serieus voorbereidt op de aankomen-

de winter met alle grote internationa-

le wedstrijden. De runarchery in

Lichtenvoorde bleek voor de Russen

niet meer dan een serieuze, belangrij-

ke training, om de krachten onder

alle omstandigheden te meten, te zijn.

De lage, intense zonnestralen speel-

t boogschietonderdeel de

; het ren-

Zomerse variant biatlon heeft

geen gebrek aan zon

Russen overklassen de Nederlanders op Dutch Open

De wedstrijd en de finale

De finale werd spannend doordat de

Cheranev voordat hij de

één doel van

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

het erepodium. Op de foto de drie Russische winnaars         

LICHTENVOORDE

Watersnipstraat 26

CIALE PRIJS!

Colofon
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Emaus

Nieuwstad 17a - Postbus 55

7140 AB  Groenlo

Telefoon (0544) 46 18 28

Fax
(0544) 46 59 84

E-mail: info@groenlosegids.nl

Rabobank: 32.34.44.008

Lid NNP

Aanleveren advertenties en berichten:

Nieuws tot maandag 12.00 uur

Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties en berichten

is niet toegestaan
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waarin opgenomen:

DEE GELDERSCHEE BODEE enn GELDERSCHEE ACHTERHOEKER

Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 22 7141 AL Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

Er komt steeds meer nadruk te liggen

op het streven oudere mensen zo lang

mogelijk zelfstandig te laten wonen.

l dat wonen wat moeilijker

l van organisaties
dat

Compleet Wonen Team officieel g
eïnstalleerd

Aandacht voor zelfstandig blijven 

wonen ouderen

Jubileumkrant

Uitgave: Drukkerij Weevers BV • Nieuwstad 30 - Postbus 22 • 7250 AA Vorden • Telefoon (0575) 55 10 10 • www.weevers.nlVoor het concert van de jubilerende chr. zangver. "Looft den Heer"  te Hengelo heeft het bestuur en  dirigente een mooi

programma samengesteld van geestelijke liederen en musical- en operette melodieën. Welke nummers het koor zal

zingen, laat dat nog even een verrassing voor u zijn.

Lady-speaker mevrouw Joke v.d. Velde zal het geheel presenteren.

Kom daarom op zaterdag 27 oktober naar de Remigiuskerk te Hengelo om het progra

De entree is gratis en de aanvang is 20.00 uur.
Een aantal nummers uit het programma

en een muziekgroep va d

Jubileumconcert

JUBILEUMCONCERT

Zaterdag 27 oktober 2007Remigiuskerk - Hengelo Gld.

Medewerking verlenen:Carina Numan, pianoMuziekgroep Chr. Muziekver. ‘Crescendo’

Mariska Oolhorst

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

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

E-mail: info@contact.nl

WEB-PAPER De digitale krant!



De Vordenaar had het aan de voor-
avond van de titelstrijd al aan gegeven
dat hij zaterdag op ‘goede benen’
hoopte. ‘En die had ik vandaag ook, ik
was in goede doen en heb m.i. een pri-
ma wedstrijd gereden’, aldus Thijs.
Het was overigens op de vroege zater-
dagmorgen (er werd al om 9.00 uur ge-
start) een fantastisch gezicht. In totaal
135 ‘jonge leu’ (Beloften) die er door
het prachtige Twentse coulissen land-
schap op de ‘oale groond’ (lees afwisse-
lend wegdek) een schitterende wed-
strijd van maakten. 

De Beloften kregen een parcours voor-
geschoteld met een lengte van 12,9 ki-
lometer. In taal moest er 180 kilome-
ter worden afgelegd. Ootmarsum is
één van de oudste stadjes van Neder-
land en vormt samen met Weerselo en
Denekamp de gemeente Dinkelland,
onder meer bekend van de TV serie
van Herman Finkers.

Het huidige stratenpatroon van Oot-
marsum met prachtig geplaveide
straatjes en schilderachtige pleintjes
is nog precies gelijk aan dat van rond
1300. Het afgelopen weekend was Oot-
marsum omgetoverd tot wielerstad
van Nederland. Zaterdag streden daar
de vrouwen en de Beloftes om de na-
tionale titels en zondag onder meer de
Elite renners. Toen werd Lars Boom
kampioen van Nederland. Trouwens

prachtig om te zien hoe de coureurs
zaterdag met hoge snelheid in het
centrum over de ‘kinderkopjes’ reden
om vervolgens het omliggende land-
schap in te duiken. Thijs: ‘Ik zorgde er
wel voor dat ik in die smalle straatjes
steeds van voren reed, met name een
voordeel tijdens de regenbuien, toen
werd het daar spekglad’, zo sprak hij. 

De organisatie was in Ootmarsum per-
fect, daaraan deed de gehele midden-
stand mee om het evenement te doen
slagen. Voor de winkels en voor de wo-
ningen vele ‘tentjes’ waar men de
strijd op een presenteerblaadje kon
volgen. En overal langs het parcours
veel publiek en dweilorkesten die een
extra cachet aan het wielerspektakel
gaven. En dan de service. We hadden
de auto op één van de vele parkeer-
plaatsen neergezet. Daar stonden au-
to’ s klaar om de bezoekers ‘even’ naar
het centrum te brengen. ‘Dat doen we
graag hoor’, klonk het vriendelijk.
Toch maar liever lopen, dan kon je al-
vast van de sfeer proeven!

In het eerste deel van de strijd bij de
Beloften, een rustig verloop van de
koers. Halverwege de wedstrijd (na on-
geveer 100 kilometer) sloeg de vlam in
de pan. Veel demarrages en steeds ver-
schillende koplopers. Thijs van Ame-
rongen was vanaf dat moment steeds
in het voorste gelid van het peloton te

vinden en was hij regelmatige betrok-
ken bij wat hij nadien ‘plaagstootjes’
noemde. Met nog zes ronden te rijden
sprong er vijf man weg met onder an-
dere de Rabo coureurs Boy van Poppel
en Ricardo van der Velde. 

De vijf pakten een voorsprong van 20
seconden. Thijs over die situatie in de
koers: ‘De Raboploeg is zeer sterk, voor
ons de belangrijkste concurrent. Toen
ik de voorsprong zag oplopen ben ik er
naar toe gesprongen en heb ik de ach-
terstand van 20 seconden in één ronde
weggewerkt’, zo zegt Thijs die bij deze
krachtsinspanning werd bijgestaan
door Jordy Beuker uit Huizen.

Het publiek kreeg een levendige en
spannende strijd voorgeschoteld met
aan de finish dus de zege van Ronan
van Zandbeek, de ploeggenoot van
Thijs bij het CT van Vliet-EBH Elshof
team. De Rabobank favorieten Ricardo
van der Velde en Boy van Poppel ble-
ven steken op respectievelijk de 10e en
de 12e plaats. En Thijs van Ameron-
gen? Weliswaar tevreden maar toch?
Had hij dan toch in genoemde fase
van de strijd naar het uiteindelijke
kopgroepje van vier moeten springen
en mee moeten spurten om de eindze-
ge? Echter de realiteit, Thijs dacht op
dat moment aan het ploegbelang.
Door even ‘in te houden’, kreeg Ronan
van Zandbeek daarna de ruimte om
zijn slag te slaan!! 

Onder de vele toeschouwers in Oot-
marsum ook diverse leden van RTV
Vierakker-Wichmond, de club van
Thijs van Amerongen. Zo ook Rudi Pe-
ters en Bert Kromkamp die eenslui-
dend opmerkten ‘Thijs heeft een fan-
tastische wedstrijd gereden en ook on-
ze Rens te Stroet, die voor het eerst bij
de Beloften bij het Nederlands Kampi-
oenschap aan de start verscheen. 

‘Vergeet dat niet in de krant te vermel-
den’, zo voegde Rudi Peters er nog aan
toe, waarna hij zich een weg door het
publiek baande om zijn clubgenoten
Thijs en Rens de hand te complimente-
ren.

Fraaie 9e plaats Thijs van Amerongen tijdens NK

Ploeggenoot Ronan van Zandbeek 
met hulp van Thijs Nederlands Kampioen

‘We gaan zo dadelijk samen een hapje eten en daarna gaan we stappen,
want dat hebben we wel verdiend’, zo sprak Thijs van Amerongen zater-
dagavond in Ootmarsum. De Vordenaar had die dag tijdens het Neder-
lands kampioenschap een uitstekende race gereden dat hem uiteindelijk
een 9e plaats opleverde. Thijs was tevreden, maar analyserend zei hij:
‘Toch had er meer ingezeten. Met nog één ronde te rijden, waren we met
een kopgroep van circa twaalf rijders, toen er vier renners demarreerden,
zij namen een lichte voorsprong. In dit groepje drie van ons team (CT van
Vliet-EBH Elshof, red.) en waren wij dus in overtal. Ik zat vlak achter dit
groepje en speelde even met de gedachte er naar toe te springen. Ook die
anderen dachten dat ik het gat wel zou dicht rijden. Zou ik wegspringen
dan was de kans groot dat ik ook concurrenten voor het eindklassement
zou meenemen. Dus maar niet gedaan. Even later lukte het mijn ploegge-
noot Ronan van Zandbeek om uit de kopgroep weg te springen. Precies op
tijd, een perfecte demarrage dat hem dus uiteindelijk de Nederlandse ti-
tel opleverde. Dik verdiend dat onze ploeg met de eer ging strijken. Wij
hebben de gehele wedstrijd de koers gecontroleerd en waren bij vrijwel al-
le ontsnappingen betrokken’, zo zegt Thijs.

Een tocht met een lengte van circa 20
kilometer die was uitgezet door Reini
en Thea Groot Nuelend. De deelne-
mers kregen een fietstocht voorge-
schoteld door de omgeving van de
Brandenborch, richting Ruurlo en via
de Wiersse weer terug naar het Med-
ler. Onderweg moesten er diverse op-
drachten worden opgelost en werden
er tevens enkele spelletjes gehouden.
Voorzitter André Knoef reikte na af-

loop aan de groep Lenselink/Bone-
kamp (213 punten) de eerste prijs uit,
2 groep Groot Nuelend/Hendriksen
196 punten, 3 groep Mullink/Berenpas
163 punten.Vrijdagavond 4 juli wordt
er in de feestelijk versierde Medo- hal
de avond ‘De vrienden van Medler
‘Live’ gehouden. Met medewerking
van de band Flamingo’s worden er
dan door jong en oud diverse acts zo-
als playback, soundmix en sketches
opgevoerd. Aanvang 19.45 uur. Zater-
dagmiddag 5 juli wordt om 13.30 uur
een begin gemaakt met de volks- en
kinderspelen. De festiviteiten worden
zaterdagavond 5 juli met medewer-
king van de band ‘Lagoon’ afgesloten.
Aanvang 21.00 uur.

Groep Lenselink/Bonekamp
wint puzzeltocht Medler
Als voorproefje op de Oranjefees-
ten die aanstaand weekend in het
buurtschap Medler worden gehou-
den, werd er zondagmiddag voor
jong en oud een puzzeltocht geor-
ganiseerd.

De motorclub ‘Mozamo’ uit Zaandam
kreeg de prijs voor de club met het
grootst aantal deelnemers (13). In to-
taal waren er 115 deelnemers, afkom-

stig uit alle delen van Nederland. Vrij-
dag 4 juli vertrekken leden van de
club vanaf het clubgebouw aan de Ei-
kenlaan voor een gezellig weekend
naar de omgeving van Bremen. 

Daar wordt onder meer een toerrit
georganiseerd. De crossliefhebbers
kunnen terecht op een crossbaan en
een endurobaan. Zondag keert het
gezelschap weer terug naar Vorden.

Kastelentoer
De VAMC De Graafschaprijders or-
ganiseerde zondag de traditionele
Kastelentoer. Een toertocht over
een lengte van circa 200 kilometer,
door de omgeving van de Achter-
hoek en Twente.

De organisatie heeft vier verschillende
routes uitgezet in de omgeving Henge-
lo, Leesten/Vierakker, Linde en Baak.
De routes hebben een lengte van 25 ki-

lometer. De start is elke avond tussen
18.30 en 19.00 uur vanaf het Dorpscen-
trum in Vorden.

Tijdens de pauze onderweg wordt er
een hapje en een drankje geserveerd.
Om voor een herinnering in aanmer-
king te kunnen komen, dient men mi-
nimaal drie avonden mee te fietsen.
Men kan ook een ‘losse’ avond fietsen.

Fietsvierdaagse 
Jong Gelre Vorden/Warnsveld
De afdelingen Vorden en Warns-
veld van Jong Gelre organiseren
vanaf maandag 7 juli tot en met
donderdag 10 juli de jaarlijkse
fietsvierdaagse.

Wedvlucht vanaf Periqueux over een
afstand van bijna 900 kilometer. 

Uitslag: 
Marc Tiemessen 1, 12; comb. J. Meijer
en Zoon 2, 3, 5, 6, 9; H.J. Stokkink 4, 11,
13; M. Schuerink 7; comb. A en A Win-
kels 8, 10.

Wedvlucht vanaf Peronne over een af-
stand van circa 340 kilometer. 
Uitslag: 
T.J. Berentsen 1, 9, 10; H.A Eykelkamp
2, 16, 20, 21, 23, 25; C. Bruinsma 3, 5,
13, 14, 22; R. de Beus 4; Marc Tiemes-
sen 6, 15; Rick Wuestenenk 7, 11;
comb. A en A. Winkels 8, 10, 17, 18, 19.

P.V. Vorden

Tijdens de vierde onderlinge clubwed-
strijd van de hengelaarsvereniging De
Snoekbaars, welke in de Berkel bij
Zwiepo werd gehouden, werd in totaal
slechts 4900 gram vis gevangen. 

De uitslag was als volgt: 1 W. Vreeman
160 gram, 2 A. Golstein 840 gram, 3 J.
Groot Jebbink 800 gram. De volgende
wedstrijd wordt gehouden op 13 juli
in de Oude IJssel bij Keppel.

De Snoekbaars

D. ziet alles in blauw en duizenden
leerlingen gingen aan de slag om voor
D. deze wereld in te vullen.

Hoe woont D., hoe kleedt hij zich, hoe
ziet zijn leefomgeving eruit, hoe be-
weegt hij zich en welke muziek past
bij D.

Ulenhofcollege locatie 't Beeckland
werd op deze finaledag  vertegenwoor-
digd door 50 leerlingen en een aantal
begeleidende docenten. Voor deze
leerlingen was het spannend of zij

met hun gemaakte kunstwerken in de
prijzen zouden vallen. Er vielen vijf
Awards te winnen. Trots en blij waren
de leerlingen toen ze te horen kregen
twee van deze Awards gewonnen te
hebben met hun voertuig bij de cate-
gorie "Speeddevils"(vervoer) en die van
"best actor" bij de categorie "Viewmas-
ters" (video). 
Tien leerlingen liepen als professione-
le mannequins over een heuse 'cat-
walk' in verschillende zelfgemaakte
creaties.

Een van deze leerlingen mocht het uit-
eindelijke winnende ontwerp dragen
in een zinderende finale.

Nadat de prijzen in ontvangst waren
genomen en de finaledag werd afge-
sloten met een optreden van de rap-
pers "De Jeugd van Tegenwoordig"
ging een enthousiaste groep leerlin-
gen terug naar Vorden.

't Beeckland wint awards
Vrijdag 27 juni jl. vond in Ulft de
afsluiting plaats van het scholen-
project "D. out of the blue". Een
kunst-en cultuurproject georgani-
seerd voor 21 scholen in 8 gemeen-
ten in de Achterhoek. D. is een vir-
tuele figuur die uit de computer
wilde stappen om in 'onze' wereld
te kunnen zijn.
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VORDEN
Zutphenseweg 24  
Tel. 0575-551514 
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HELMINKRUIMT OP!

EIBERGEN
J.W. Hagemanstraat 3 
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ktBij ons nu meer dan 300 tapijtcouponnen
in 200, 400 en 500 breed van 1 tot 12 meter.

(meet snel uw kamer en kom langs want uw maat is er vast bij)
ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GELEGD!

(met uitzondering van trappen en couponnen)

Patchwork sprei 
1-persoons 180 x 260 van  89,95 nu    69.95

2-persoons 230 x 260 van 109,95 nu   89.95

3-persoons 230 x 260 van 129,95 nu109.95

Zomerdekbed 'Tencel'
Adement, ventilerend en wasbaar
Eénpersoons 140 x 200 Nu  29.95

Extra lange eenpersoons 135 x 220 Nu 34.95

Tweepersoons 200 x 200 Nu44.95

Litsjumeaux 240 x 200 Nu 49.95

Litsjumeaux extra lang 240 x 220 Nu 59.95

Molton kussensloop met rits, 60 x 70,
NU 2 STUKS van 12,95 voor OP=OP 9.95

Vinyl 'Born' in bruin
400 breed van 44,50 nu OP=OP 19.95
SCHEMERLAMPEN, DIVERSE KLEUREN EN MODELLEN
UITZOEKEN VOOR SPECIALE OPRUIMINGSPRIJZEN!

Diverse design-karpetten 170 x 230
Van 275,00 nu voor  OP=OP   159.00

Woltapijt ‘Samora’ in beige
400 breed van 209,00 nu OP=OP 159.00

500 breed van 271,00 nu OP=OP 189.00

Hoogpooltapijt ‘Opera’ in groen
400 breed van 59,00 nu OP=OP 39.95

Projecttapijt ‘Academy’ in antraciet
400 breed met viltrug OP=OP prijs    89.00

Naaldvilttapijt voor trappen, keukens 
400 breed beige/oker van 54,95 nu 29.95 

Kunstgrastapijt 'Terrasco' 
200 breed van 72,00 nu OP=OP 35.00

SPECIALE ACTIE IN KNIKARMSCHERMEN 
Met buismotor en creme/wit gemoffeld frame.
Keuze uit 20 streepdessins, uitval 250 cm.
Prijs inclusief montage, van 250 tot
550 cm breed. Nu 250 cm breed voor 998.-

FAUTEUIL LUNA
Hoge en lage rug 
in stof 
Vanaf

LIFESTYLE BANK WAVE
In leder Tasan. Leverbaar in 3, 2,5 en 2 zitter.
2-zitter nu

STOEL CHARMING
In leder Pellini nú

NU WEERGALOZE KORTINGEN OP
SHOWROOMMODELLEN EN WOONTEXTIEL

KASTEN BANKSTELLEN BEDDEN FAUTEUILS STOELEN EETHOEKEN DRESSOIRS SALONTAFELS ETC

JUBILEUMACTIE!
Op bovenstaande aanbie-

dingen krijgt u ook nog 
eens bij elke 100 eur0 

 100% kans op kraskorting!

LUNA
rug

N DRESSOIRS SALONTAFELS ETC

nafVan

199.-

!

249.-

u

1159.-

RGGAALOZE KORTINGEN OP
MODELLEN EN WOONTEX

JUBILEUMAJUB
Op bovenstaande

dingen krijgt u o
eens bij elke 10

100% kans op kra

       50 jaar
Helmink 
 Meubelen!HHHHMM

U kunt deze korting besteden bij uw aankopen in 2009.

H E L M I N K  M A A K T  H E T  M O O I E R  B I J  U  T H U I S
*Zie de spelregels op de achterzijde

Gefeliciteerd!

€100,-
korting

Jubi leumKraslotJubi leumKraslot

KRAS HIER UW KORTING�

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat
zij de ontwerpbeschikking hebben opgesteld op de
aanvraag om vergunning van Habion.

Het gaat hier om een aanvraag om vergunning ingevolge
de Grondwaterwet voor het onttrekken en retourneren
in de bodem van maximaal 38.800 m3 grondwater per
jaar waarbij in enig kwartaal niet meer onttrokken mag
worden dan 9.700 m3. 
Het grondwater wordt onttrokken ten behoeve van een
koude/warmteopslagsysteem voor het zorgcentrum de
Bleijke in Hengelo aan de Steintjesweide 67 te Hengelo
(Gld). De aanvraag gaat vergezeld van een rapportage
waarin de effecten van de geplande onttrekking op de
omgeving zijn beschreven.

De ontwerpbeschikking houdt in dat de gevraagde
vergunning wordt verleend onder voorschriften en
beperkingen. 

Inzage
De vergunningaanvraag, de ontwerpbeschikking en de
stukken die daarbij horen, liggen ter inzage van 3 juli
2008 tot en met 13 augustus 2008 bij de gemeente
Bronckhorst. De stukken kunnen worden ingezien
gedurende de voor deze gemeente gebruikelijke tijden.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de ontwerp-
beschikking ingevolge de Grondwaterwet kunt u contact
opnemen met mw. A. Hager tel. (026) 359 8819 van de
dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland. 

De stukken zijn tevens in te zien via internet:
www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

Zienswijzen
Gedurende de periode van tervisielegging van zes weken
kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of
haar zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren
brengen. Ingediende zienswijzen worden met de stukken
ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunt u zenden aan
Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem, onder vermelding van het registratie-
nummer dat onderaan deze kennisgeving staat. 
De zienswijzen kunnen ook gefaxt worden naar nummer
(026) 359 83 80. 
Voor een mondelinge zienswijze of voor een
mondelinge toelichting kunt u contact opnemen met
mw. A. Hager, tel. (026) 359 8819 van de dienst 
Milieu en Water.

Verdere procedure
Uitsluitend degenen die nu schriftelijk of mondeling
zienswijzen naar voren brengen tegen de ontwerp-
beschikking, kunnen tegen de later vast te stellen
definitieve beschikking beroep instellen, tenzij kan
worden aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat
is geweest tot het inbrengen van zienswijzen tegen de
ontwerpbeschikking.
Verder kunnen belanghebbenden die nu geen
zienswijzen inbrengen, te zijner tijd tegen die
onderdelen van de definitieve beschikking beroep
instellen die ten opzichte van de ontwerpbeschikking
gewijzigd worden vastgesteld.

Arnhem, 30 juni 2008 - 
nr. 2008-000407 

Grondwaterwet/Algemene wet bestuursrecht
zorgcentrum de Bleijke in Hengelo (Gld)

KENNISGEVING

p ro v i n c i e
GELDERLAND

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

KORTINGSBON ter waarde van € 5,-
op een Reikibehandeling

Kijk voor meer informatie op www.reiki-vorden.nl 
of bel vrijblijvend: 0575 - 55 35 28. Geldig tot 1-9-2008.
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Toen de organisatie direct na de zo-
mervakantie van 2007 begon met het
organiseren van een samenloop ten
behoeve van de KWF-kankerbestrij-
ding kon men op dat moment alleen
maar dromen over het succes wat het
uiteindelijk zou worden.

In eerste instantie werd er contact ge-
legd met de gemeente om te overleg-
gen of het mogelijk was om een derge-
lijk evenement in de gemeente
Bronckhorst te organiseren. Dit bleek
geen probleem. Vervolgens werd sport-
vereniging Socii benaderd met de
vraag of zij wilden meewerken aan het
evenement. Ook dit was snel geregeld.
Daarna werd er gezocht naar een paar
hoofdsponsors welke nodig waren om
promotie materiaal te kunnen druk-
ken. Drukkerij Weevers, Aviko en de
Rabobank waren zeer enthousiast
over de plannen van de organisatie en
verleenden hun medewerking. 

Ondertussen was de groep commissie-
leden gegroeid tot ruim 20. Daaronder
bevonden zich een aantal mensen van
Radio Ideaal. Zij begonnen direct al
met een wekelijkse uitzending over de
SamenLoop. Aanvankelijk hadden ze
nog enige moeite om een uur uitzen-
ding vol te krijgen, maar al snel had-
den ze (gesprek)stof genoeg voor hun
programma. De andere commissiele-
den begonnen met de promotie van
het evenement op allerlei locaties in
de gemeente Bronckhorst, om op die
manier de bevolking kennis te laten

maken met het evenement. Ondertus-
sen werd druk nagedacht over de in-
houd ervan. Een aantal items in de Sa-
menLoop is vastgesteld door de KWF-
kankerbestrijding, maar de inhoud is
vrij in te vullen door de organisatie.
Heel voorzichtig druppelden de eerste
aanmeldingen binnen van zowel deel-
nemende teams als van entertainers.

De burgermeester van onze gemeente,
de heer Henk Aalderink, trad toe als
ambassadeur van het evenement. En
ook hij deed z’n best om het evene-
ment te promoten.

Josée van der Staak werd benaderd om
een speciaal uur tijdens het evene-
ment in te vullen, namelijk de kaar-
senceremonie. Hier bleef het niet bij,
want ook zij werd gepakt door het Sa-
menLoop virus en bedacht ook een
aantal projecten. Zo werd er een Sa-
menLoop lied op cd uitgebracht en
werd er met een aantal kunstenares-
sen een kunstproject opgestart.

Langzamerhand ontstond het Samen-
Loop gevoel in de gemeente. De eerste
teams bedachten acties om geld in te
zamelen. De familie Lubbers was rond
de kerstdagen al druk in de weer om
kerstbomen te verkopen waarvan een
gedeelte van de opbrengst voor het
goede doel was. Toen de andere teams
zagen wat de bedoeling was volgden
al snel meerdere acties. Zo werd er
oud ijzer ingezameld, eieren, appels,
peren, bloemen, ijstaarten verkocht,

loterijen georganiseerd, rondom paas-
vuren dingen bedacht en nog veel
meer. Ook waren de collectebussen
niet aan te slepen.

Ondertussen kwamen er zoveel aan-
meldingen binnen van entertainers
dat we de inschrijving moesten stop-
pen en niet veel later moest ook de in-
schrijving van de teams stopgezet wor-
den omdat het maximum was bereikt.
De organisatie vond het namelijk on-
verantwoord om het evenement nog
verder te laten groeien.
Inmiddels waren er al een aantal druk
bezochte team infoavonden georgani-

seerd. Tijdens deze avonden merkte de
organisatie dat de mensen uitkeken
naar het evenement.
Naarmate de datum dichterbij kwam
nam het programma steeds vastere
vormen aan. En ook de organisatoren
keken uit naar het weekend, het koste
hen ondertussen al hun vrije tijd. Het
ging hier en daar ook ten koste van
hun gezinsleven en dit alles belange-
loos voor het goede doel.

In de week voorafgaand aan het evene-
ment werd er veel materiaal bij bedrij-
ven, welke deze geheel belangeloos be-
schikbaar stelden, opgehaald. En het
terrein werd opgebouwd met behulp
van vele vrijwilligers.

Toen was het zaterdag 14 juni. Het mo-
ment was daar, de SamenLoop ging,
maar kon ook beginnen. Om 09.00
uur verdrongen de teams zich al voor
de toegangspoorten. Het was vanaf
het begin al een gezellige boel op het
terrein. En ruimschoots voor 15.00
uur waren ook de deelnemers klaar
voor de SamenLoop.

Om 14.00 uur begon het evenement
met een bijeenkomst voor survivors

met hun partners in de kantine van
de sportvereniging. Zij waren de ere-
gasten van het evenement.
Na het openingswoord door de voor-
zitter en de ambassadeur van de Sa-
menLoop, kon klokslag 15.00 uur de
SamenLoop van start gaan.
De deelnemende teams begonnen aan
een 24 uur durende wandeling en het
verzorgen van een stand op het ter-
rein. Er was van alles te doen. Er wer-
den zelfgemaakte producten ver-
kocht, er werd gebakken en er werden
spelletjes gedaan. Daarnaast was er
ook veel informatie te verkrijgen over
kanker. Er waren stands van het KWF,

patiënten verenigingen, lezingen en
er was een doorlopende film te zien
over onderzoeken in het Radboud te
Nijmegen.
Er kon mee gewerkt worden aan het
maken van een 24 uurs kunstwerk in
de sporthal. Daarnaast was het een ko-
men en gaan van vele vormen van en-
tertainment op de diverse podia. Dit
alles om SAMEN ZOVEEL MOGELIJK
GELD IN TE ZAMELEN VOOR HET GOE-
DE DOEL.

Aan het eind van de 24 uur kon er al
een mooi bedrag bekend gemaakt
worden. Op het moment van dit
schrijven kan de organisatie bekend
maken dat de teller al op ruim
125.000 EURO staat. 

En het eind is nog niet in zicht.
Tijdens het evenement zijn er heel
veel foto’s en films gemaakt deze zijn
onder andere op de SamenLoop site
en die van Radio Ideaal te zien. Daar-
naast wordt er ook hard gewerkt aan
een herinneringsdvd. Deze zal bin-
nenkort te koop zijn. Nadere informa-
tie hierover volgt nog.

BRONCKHORST BEDANKT

De organisatie wil iedereen -en dat
zijn heel veel mensen, bedanken voor
het mogelijk maken van deze geweldi-
ge opbrengst van de SamenLoop voor
Hoop Bronckhorst. Niet alleen het
geld, maar ook de hart verwarmende
reacties achteraf waren overweldi-
gend.
Zij hoopt dan ook dat er mede dank zij
uw steun veel kankerpatiënten in de
toekomst als survivor door het leven
kunnen gaan.

De organisatie zegt dan ook mede
namens de KWF-Kankerbestrijding:
BRONCKHORST BEDANKT!

SamenLoop voor Hoop Bronckhorst

Een grandioos succes

De SamenLoop voor Hoop Bronckhorst, onlangs gehouden op het sport-
park van Socii in Wichmond was een grandioos succes. En niet alleen van-
wege het ingezamelde geld, maar vooral de saamhorigheid onder de deel-
nemers was enorm. Er heerste vooral het gevoel om samen iets te kunnen
en willen doen tegen kanker.

FULL SERVICE BEDRIJF
Autobedrijf Robert Nijenhuis is sinds
de start in '98 uitgegroeid tot een Bo-
vag-bedrijf met een goede naam en
uitstekend vakmanschap. Per juli
heeft GlasGarage Vorden haar deuren
binnen het pand geopend. 

Naast onderhoud en reparatie  kan
men bij Autobedrijf Robert Nijenhuis
ook terecht voor in- en verkoop van au-
to's, aircoservice schadereparatie en
autoleasing. Met de mobiliteitsgaran-
tie kan de klant altijd rekenen op hulp
bij pech onderweg. Om de service aan
de klant compleet te maken, wordt

hier nu ook ruitschadeherstel via Glas-
Garage aan toegevoegd.

GROOTSTE CONSUMENTEN-
ACTIES
De opening van GlasGarage Vorden
wil Autobedrijf Robert Nijenhuis niet
zomaar voorbij laten gaan. Gedurende
de maanden juli en augustus kan men
bij het autobedrijf terecht voor een
gratis aircocheck of een gratis zomer-
controlebeurt. Als klap op de vuurpijl
kan de klant bij vervanging of repara-
tie van de autoruit kiezen tussen een
waardebon voor een gratis autowas-
beurt of voor gratis brandstof.

NIEUWE UITDAGING
Eigenaar Robert Nijenhuis staat voor
een volgende nieuwe uitdaging. Na
een zeer ruime ervaring binnen de au-
tobranche en verschillende vernieu-
wingsslagen, is het volgens de enthou-
siaste ondernemer tijd om zijn full ser-
vice bedrijf te completeren met een
autoruitservice. Hiermee heeft het au-
tobedrijf alles onder 1 dak en kan de
klant complete service verleend wor-
den. Klanttevredenheid, goede service
en hoge kwaliteit zijn daarbij zijn
speerpunten.

GEVAAR VAN EEN SCHEURTJE
GlasGarage Vorden opent op een goed
moment. "Het gevaar van een gaatje,
ster of scheurtje in de voorruit is zeker
nu heel reëel. Bij schommelende tem-

peraturen, zoals tijdens dit voorjaar
het geval is, kan het heel makkelijk lei-
den tot een onherstelbare breuk. 

Middels de hars-injectiemethode ver-
dwijnen de "boosdoeners' vrijwel ge-
heel en men kan zorgeloos met de au-
to op pad deze zomer. Reparatie van
de voorruit wordt in de meeste geval-
len (vanaf WA+) compleet vergoed
door de verzekeringsmaatschappij.
Daarnaast verzorgen wij de complete
financiële afhandeling", aldus Robert
Nijenhuis.

LANDELIJKE KETEN
Robert Nijenhuis gaat de uitdaging
niet alleen aan. Hij voert zijn bedrijf
onder de vlag van de landelijke fran-
chiseketen GlasGarage waarbij hij ook

zijn intensieve opleidingstraject heeft
doorlopen. De autoruitspecialist is al
ruim 20 jaar actief in Nederland en
heeft als franchiseorganisatie met
ruim 85 vestigingen de grootste lande-
lijke dekking. Alle GlasGarage service-
centers zijn volledig uitgerust met de
modernste (reparatie)apparatuur, met
goed getrainde specialisten en voor-
zien van een herkenbare huisstijl. 

GlasGarage is in een recordtijd uitge-
groeid tot de autoruitspecialist van
Nederland. Met de zeer persoonlijke
service die wordt geboden, is de auto-
mobilist overal in Nederland verze-
kerd van een optimale dienstverle-
ning. Als kwaliteitsgarantie een vignet
van FOCWA en Glasgarant bij alle
GlasGarage-vestigingen.

Opening GlasGarage Vorden
Reeds 10 jaar zijn zij in Vorden al een begrip. In 1998 is Autobedrijf Robert
Nijenhuis letterlijk begonnen als eenmanszaak en vanaf heden kunnen
zij zich naast all-round autobedrijf ook autoruitspecialist noemen.



VRIJDAG 4 JULI

Live in de Balustrade Zaal:
FEEST OP VRIJDAG ......

E:CAF
O DSE

H LLAN
VOA ND

E:CAF
O DSE

H LLAN  

VOA ND

N !VA GRAIL N !VA GRAIL 

Vrijdag 4 JULI * 21:00 uur - 02:00 uur
Legitimatie verplicht

Entree : VRIJ !!

Terr s pen tot 1 uur...
a oV ije do rloop van terr s, cafe en zaal.

r o
a

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

• JMV Installatiemateriaal 
• Drogisterij DA Ten Kate 
• H. Te Velthuis Vorden 
• Hans Kup V.H.O. 
• Guido Mullink Schildersbedrijf
• Oxalis Bloemen & Planten 
• Lubron Personeel & organisatie 
• Betting & Ressing tegels Groenlo
• Bouwbedrijf Bargeman 
• Richard Bargeman Schildersbedrijf
• Giesen Schoenmode 
• Handelsonderneming Karli Scholten 
• Roosenstein Quality Wear 
• Mitra Sander Pardijs 
• Siemerink juwelier & opticien 
• Vishandel Hengel  Hengelo gld.
• Smederij Oldenhave 
• Euro Planit Personeelsdiensten 
• Café Uenk 
• Theo Schotsman klussenbedrijf
• Super de Boer Yvonne & Wilbert Grotenhuys 
• Plaza Cafetaria Vorden 
• Atomica Plastics 
• Restaurant ’t Olde Lettink 
• Schildersbedrijf Peters 
• Wolbrink Vorden
• Bernhard Wunderink / Jan Hulshof
• Yvonne Jeugdmode
• Ami Kappers
• Welkoop Vorden
• Café – Rest. De Herberg
• Jolinda Nagel & Haarstudio
• Dutch PC Electronics
• Althea Products
• Meeks Meubelen Vorden / Ruurlo
• Autobedrijf Groot Jebbink
• IJssalon Kerkepad
• Van Zeeburg Makelaar / assurantien
• Bulten Techniek
• Café De Bierkaai Baak
• Anja uw kapster aan huis
• Adviesgroep ABC / Jur Ooijman
• DP & S  / Marcel Jansen Security
• Pelgrum Makelaars
• Wok Maxis 
• Slagerij Vlogman
• De heer Rodink / Kasteel Vorden

• Wiltink Installatiebedrijf 
• Kadoshop Sueters 
• Timmerbedrijf J. Schotman 
• Bloemendaal & Wiegerinck 
• Bruna Vorden 
• MD Meubelen 
• De Vordense Tuin 
• Groot Roessink Bloemenboerderij 
• Fashion Corner 
• Rabobank Graafschap Noord 
• Loonwerkbedrijf Groot Enzerink 
• Hoveniersbedrijf Jeroen Bleumink 
• Profile Bleumink Vorden - Zutphen
• Weulen Kranenbarg tankstation & oliehandel 
• Barendsen Vorden BV 
• Visser Mode 
• Café De Slof 
• Grolsche Bierbrouwerij Enschede 
• Bakkerij Joop 
• De Witte Smid 
• C.W.V Medo-Ruurlo loonbedrijf
• Bakkerij Lurvink Doetinchem 
• De Wildenborcherhof
• Wolsing party– en evenementenverhuur
• Chin.–Ind. Rest Fan Sheng
• Aviko Steenderen
• Van Donkelaar transportbedrijf
• Jim Heersink Haarmode
• Gerrit Wenneker Schildersbedrijf
• Bouwbedrijf Oude Voorde
• Kluvers Vorden – Discus
• Klein Brinke Taxi–Garagebedrijf
• Anthony’s Country Store
• Hotel Bakker
• Ecotrans
• Fox Productions / Remco Vreeman
• Halfman Bloemsierkunst
• Bouwbedrijf Geers Almen
• Black Night Licht & Geluidstechniek
• Weulen Kranenbarg Tuinmaterialen
• Vishandel M.F. van de Groep
• Bakkerij van Asselt
• Salon Marianne
• De Gravin van Vorden
• Bistro De Rotonde 
• Dick Buunk

Stichting Evenementen Vorden
Wij bedanken allen die ons hebben geholpen bij het 6e Midzomerfeest

In het bijzonder in willekeurige volgorde:

En Gemeente Bronckhorst, Geldersch Landschap, EHBO, omwonenden,
bezoekers en natuurlijk onze vrijwilligers!!!! Het was fantastisch!!!

TOT HET OUD & NIEUWFEEST IN DE SPORTHAL! www.stevo.nu
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Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:

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

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

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

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.

Varsselseweg 20, Hengelo Gld.

Tel.: 06-53362300 / 0575-462892

heesterhof@planet.nl /www.deheesterhof.nl

DCM meststoffen voor gras en tuin. 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD

In de maanden juli en augustus geopend op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

REIKICURSUSSEN in VORDEN
Iedereen kan het leren!!

Kijk voor meer informatie op www.reiki-vorden.nl 
of bel vrijblijvend: 0575 - 55 35 28

Bij ons bent u op het goede adres voor:
• Binnen en buiten schilderwerk
• Beglazing, ook glas in lood
• Wandafwerking
• Spack spuitwerk
• Bouwkundig onderhoud

Paul Janssen
v.d. Heijdenstraat 11 tel. (0575) 44 24 34
7223 LC  Baak mob. (06) 16 41 16 00

Oost

Asbestsanering

Voor veilige 
asbestsanering

Voor meer 
informatie of 
een 
vrijblijvende 
offerte:

Scheggertdijk 22
Postbus 7, 
7218 ZG Almen

T 0900-9896
E asbest@aboost.nl

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

 

Word jij onze nieuwe collega? 

Winkelslager m/v 

Wij zijn een ambachtelijke Keurslagerij waarbij vakmanschap, service en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Elke dag 
voorzien wij onze klanten van de beste en de lekkerste vleesspecialiteiten. Voor onze Keur slagerij zijn wij op zoek 
naar een winkelslager die (redelijk) zelfstandig kan werken, die perfect specialiteiten kan presenteren, veel kennis 
heeft van vlees en de bereidingsmethoden én die bereid is om met ons de uitdaging aan te gaan ons bedrijf verder uit 

 

Meer weten?  
Mail ons: info@vlogman.keurslager.nl  

Reageren?  
Stuur een brief mét CV naar onderstaand adres. 

Keurslagerij Vlogman
Zutphenseweg 16 
7251 DK  Vorden 
Tel.nr. 0575 - 551321 

Wij zijn een ambachtelijke Keurslagerij waarbij vakmanschap, service en kwaliteit hoog in het 

vaandel staan. Elke dag voorzien wij onze klanten van de beste en de lekkerste vleesspecialiteiten. 

Voor onze Keurslagerij zijn wij op zoek naar een winkelslager die (redelijk) zelfstandig kan werken,

die perfect specialiteiten kan presenteren, veel kennis heeft van vlees en de bereidingsmethoden 

én die bereid is om met ons de uitdaging aan te gaan ons bedrijf verder uit te bouwen. 

Wij bieden een gezellige werkomgeving en ’n prima salaris. 

Meer weten? Mail ons: info@vlogman.keurslager.nl 

Reageren? Stuur een brief mét CV naar onderstaand adres.

Keurslagerij Vlogman

Zutphenseweg 16

7251 DK Vorden

Tel.nr. 0575 - 551321

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

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

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

www.bouwmarktdetolbrug.com

KEUKENFRONTEN
Geef uw keuken

een nieuwe uitstraling!

Bij ons complete beregenings-
installaties incl. puls spuiten
ZONDER WATERBALLET

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

www.bulten-techniek.nl

Tandartsenpraktijk R.C. Boersma Vorden

In ons nieuwe, moderne praktijkgebouw 
zijn twee tandartsen gevestigd.

Ter versterking van ons team 
zijn wij op zoek naar een:

Parttime-(preventieve) tandartsassistente
voor ± 3 dagen per week met mogelijkheid

tot uitbouw naar meer dagen.

Je hebt een vooropleiding op Havo niveau en 
bij voorkeur de opleiding tandartsassistente plus.

Voldoe je daarbij aan de eigenschappen 
zelfstandig, stressbestendig en collegiaal 

en wil je ons team komen versterken, 
reageer dan op deze baan vóór 4 juli.

Het Jebbink 15
7251 BJ  Vorden
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Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Winneg (Harv. Zie.): 
"Winneg allene", helemaal alleen. "Willem en Drieka wonden
door winneg allene in de buske."

B. Wille. 
1. Plezier. "Hee had ter völle wille van." 
2. "Der ene de wille doon," iemand zijn zin geven. "Dat drammen

is ze anewoddene umdat iederene eer de wille deut."

C. Zodäöneg: 
Aldus. "De busse kwamp neet zodäöneg kwammen ze te late."

De toertocht is circa 40 kilometer
lang. Ook dit jaar rijden er weer 150
tractoren mee, er zijn veel verschillen-
de merken te bewonderen. De toer-
tocht wordt onder auspiciën van de
OTMV (Oude Trekker en Motoren Ver-

eniging) afdeling Gelderland gereden.
De start vindt om 10.00 uur plaats bij
Café het Proathuus aan de Lindeseweg
23 in Vorden. Vooraf worden de tracto-
ren geparkeerd bij Camping De By-
vanck aan de Lindeseweg 18A. Hier

heeft u gelegenheid om de tractoren
te bekijken. De rust is tussen 12.00 en
13.00 uur bij Boerderijmuseum Sme-
dekinck aan de Pluimersdijk te Zel-
hem. Hier is ook gelegenheid om de
tractoren te bekijken. Tevens kan men
het boerderijmuseum bekijken. Om
ongeveer 15.30 uur worden de trac-
toren weer terug verwacht bij de start-
locatie aan de Lindeseweg.

8e toertocht "De Graafschap" 
met antieke tractoren

Op zaterdag 5 juli 2008 wordt de 8e toertocht van Trekker Evenementen
Commissie "De Graafschap" gereden. Deze 8e toertocht voor antieke trac-
toren wordt door de mooie gemeente Bronckhorst gereden.

REIKIBEHANDELINGEN
Zorg voor lekker zittende kleding die
niet strak zit. Voor een Reikibehande-
ling hoef je je niet uit te kleden, de
universele energie gaat overal door-
heen. Zodra je op de behandeltafel ligt
en de behandelaar de handen op je
neerlegt, stroomt de energie. Meestal
wordt na enkele minuten de ontspan-
ning merkbaar. Het kan zijn dat er een
tintelend gevoel ontstaat. Ieder mens
ervaart dit gevoel op zijn eigen ma-
nier. Sommige mensen voelen niets,
maar de energie doet toch zijn werk.

Een gegeven behandeling werkt
meestal nog enkele uren tot dagen na.
Doordat er een nieuwe balans in je
lichaam ontstaat is het mogelijk dat je
in die periode vaker naar het toilet
moet. Klachten kunnen ook tijdelijk
juist toenemen, meestal kortdurend.
Veel mensen slapen beter door Reiki.
Opvallend is dat veel mensen tijdens
en na de behandeling een gevoel van

rust, vrede en bevrijding ervaren. Rei-
ki bestrijdt niet alleen de symptomen
maar werkt aan de oorzaak en is daar-
door zeer doeltreffend bij tal van li-
chamelijke en psychische klachten.
Een klacht is niet alleen lichamelijk.
Wil je genezen dan zal je eerst de oor-
zaak moeten vinden. Tijdens het eer-
ste consult zullen we dan ook bespre-
ken hoe we gaan behandelen. Bij chro-
nische klachten bereik je het meeste
effect 4 dagen achter elkaar een be-
handeling te ondergaan. Er treedt dan
een verandering op in de klachten en
het wordt duidelijk hoe verder te gaan
met de behandelingen.

KORTINGSBON
In het Contact staat ook een adverten-
tie met een kortingsbon. Deze kor-
tingsbon geeft recht op € 5,-- korting
en is tot 1 september 2008 te gebrui-
ken.  Dus gaat u niet op vakanite en
wilt u zichzelf eens verwennen, bel
me dan voor een afspraak!

Reikicursus
Als je na een paar Reikibehandelingen
voelt, dat Reiki bij je past, dan adviseer
ik je om zelf Reiki te gaan leren. Je
bent dan niet langer afhankelijk van
mij of van een ander. Iedereen kan Rei-
ki leren. Voor een cursus Reiki heb je
geen speciale voorkennis of vaardighe-
den nodig. Ook je opleidingsniveau
speelt geen rol. 

VRAGEN OVER REIKI
Neem contact op met Reiki-Vorden en
stel je vragen. Je kunt natuurlijk ook
een afspraak maken om een keer
langs te komen, om informatie te krij-
gen en al je vragen te beantwoorden. 
website: www.reiki-vorden.nl 
mail naar: info@reiki-vorden.nl 
of bel met 0575-553528 (bij voorkeur
na 17.30 uur)
Reiki Vorden, Rianne Leijten 
(Reikimaster Usui Shiki Ryoho),
Smidsstraat 13 te Vorden

Reiki bereikt de oorzaak van klachten
Reiki komt uit Japan en betekent
"Universele Levensenergie". Deze
levensenergie stroomt door ieder
mens. Deze stroom kan door licha-
melijke klachten of stress geblok-
keerd raken, waardoor gezond-
heidsproblemen kunnen ontstaan.
Reiki geef je simpelweg door je
handen neer te leggen. Reiki is een
krachtige, liefdevolle energie die je
niet kunt sturen of beïnvloeden.
Door jezelf (of een ander) Reiki te
geven wordt het zelfgenezend ver-
mogen van het lichaam gestimu-
leerd. Met als direct gevolg een
diep gevoel van ontspanning. Door
regelmatig te behandelen wordt je
weerstand en vitaliteit vergroot.
Reiki ondersteunt bij allerlei soor-
ten van klachten. Bestrijdt niet al-
leen symptomen, maar bereikt ook
de oorzaak. Reiki komt nooit in
plaats van de reguliere geneeskun-
de, maar wordt er naast toegepast.

De verscheidenheid in kleuren, vor-
men, groei- en bloeiwijzen van de al-
daar aanwezige negenhonderd ver-
schillende naaldbomen uit alle wind-
streken is boeiend en tijdens de ander-
half à twee uur durende wandeling
over de slingerende graspaden wor-

den door de gids vele bijzonderheden
verteld en getoond. 
Het bijna twee hectare groot terrein
waarop deze unieke particuliere ver-
zameling (vanaf 1963) zich bevindt,
ligt ingebed in het landgoed De Bel-
ten. 

De bijzondere belichting aan het be-
gin van de avond, de aldaar heersende
rust, de kleine verstopte vijver met
kwakende kikkers en bloeiende water-
lelies en de er neerstrijkende vogels
maken een bezoek aan het pinetum
tot een bijzondere belevenis.  Een ver-
zoek is om Uw hond thuis te laten.
Mocht het U niet lukken om op één
van de avonden mee te wandelen dan
kunt U het pinetum zelf iedere dag
verkennen tussen 10 en 17 uur.

Avondrondleidingen Pinetum "de Belten"

Ook dit jaar zullen de avondrondleidingen in het Pinetum "de Belten" te
Vorden plaatsvinden op de dinsdagen in juli en augustus, aanvang l9.00
uur. Verzamelpunt, ingang landgoed De Belten, Wildenborchseweg l5 te
Vorden.

POSTDUIVENVERENIGING
STEEDS SNELLER HENGELO-GLD 
Op 28 juni jl. werd er gevlogen vanaf
Peronne, 330 km. Er waren 134 duiven
in concours die bij een W wind kracht
3 werden gelost om 13.45 uur. 

De eerste duif werd geconstateerd om
16.55 uur.

Uitslag: 
1. L. te Stroet; 2. A. Kamperman
3. G. Kempers; 4. G. R. Borneman
5. J. Teunissen

Daarnaast werd er gevlogen vanaf
Periqueux, 865 km. 
Op deze vlucht waren 52 duiven in
concours. Deze werden gelost op vrij-

dagmiddag om 15.00 uur met een ZW
wind kracht 4 en de eerste duif werd
geconstateerd zaterdagmorgen om
10.29 uur.

Uitslag: 
1. R. Koers; 2. A. Peters
3. G. Hendriks; 4. V. van Melis
5. E. Koers

D u i v e n s p o r t

Zij spelen werken van J.S. Bach. Henk
Linker begint met de Fantasia (concer-
to). Hierna met Valeria een tweetal

aria's n.l. "Sei bemüht in dieser Zeit"
en "Qui sedes", een aria uit de "H-moll
Messe. Vervolgens orgel-solo "Wenn
wir in höchsten Nöten sein". Hierna
beiden "Schlummert ein, ihr matten
Augen". Henk Linker besluit het con-
cert met de Fuga in C.

Dorpskerk Vorden Donderdagmiddag
3 juli 2008 aanvang 15.30 uur.
Toegang gratis, collecte ter bestrijding
van de onkosten. www.orgel-mezzo.nl

"Orgel-Plus" Concert in de
Dorpskerk te Vorden
Donderdagmiddag 3 juli a.s. heeft
de Muziekcommissie Vorden een
bijzonder middagconcert georga-
niseerd. Tijdens dit concert be-
speelt Henk Linker het Lohman-
orgel en zingt de mezzosopraan
Valeria Boermistrova. Het pro-
gramma duurt ± 30 minuten.

Start en finish van de fietstocht is bij
't Verenigingsgebouw achter basis-

school Veldhoek aan de Kapersweg.
Men kan tussen 13.00 en 14.00 uur van
start gaan. Na de fietstocht is het mo-
gelijk om onder het genot van een kop
koffie en/of drankje even gezellig na te
praten in 't Verenigingsgebouw.

Fietstocht Veldhoek
Zondag 13 juli organiseert School-
en Volksfeestcommissie Veldhoek
haar jaarlijkse fietstocht.
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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

1983 ALBERT HEIJN 25 JAAR IN HENGELO  2008

BACARDI SUPERIOR
BLANKE RUM

1 liter nu 17.49

AH OLIJFOLIE
trad., mild of extra

fles 500 ml

van 3.13
voor 1.99

„FIETSAANBIEDING”

PERLA KOFFIE SNF
pak 500 gram

van 2.85
voor 1.69

+ FIETSLOT

DOMMELSCH
PILS
krat 24 flesjes

nu 6.99

EDET FRIENDLY
pak 32 rol

van 10.76
voor 7.99

SPEKTAKEL... GEWOON BIJ ALBERT HEIJN!
FEEST M.I.V. 30 JUNI A.S. 25 WERKDAGEN LANG

VERLOTEN WIJ ELKE DAG ÉÉN GLOEDNIEUWE
24 INCH JONGENS- OF MEISJESFIETS

NAAM:

TELEFOONNUMMER:

MOBIEL NUMMER:

BIJ TREKKING GEEN GEHOOR 

TREKKEN WIJ DOOR 2525
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WESPEN NEST!!!
Bel Dijkerman Dierplaagbestrijdingen

0573 - 22 14 30
06 - 33 814 997

Ook voor rat - muis - houtworm -
steenmarter - vliegen - enz.

DE OPRUIMING
IS BEGONNEN!

Vrijetijdskleding kortingen vanaf 20%

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

Tuinmeubelen • Tuinverlichting • Tuinaccesssoires • Werk- en vrijetijdskleding • Aanleg sproei-installaties • Cadeau-artikelen

Open Huis
Zaterdag 5 juli  2008 

van 14:00 tot 17:00 uur

• Touch for Health
• Ayurvedische massage
• Sabaaydi massage
• Bach Bloesem Remedies

- Er worden demonstraties gegeven in Touch for Health spiertesten
- U kunt kennis maken met de Ayurvedische Massage met warme olieën en de Sabaaydi Massage 

met kruidenstempels
- U krijgt een volledig overzicht van de Bach Bloesem Remedies die geschikt zijn voor 

evenwicht in lichaam en geest

Praktijk voor kinesiologie DORINE
De Heurne 49
7255 CK Hengelo Gld. BATC beroeps registratie nr.: BR-0995
Tel. 0575 - 463122 AGB zorgverleners code: 90035852

Eindeloos

Eindeloos combineren! 1103 verschillende soorten tegels. Van ultra modern, handgemaakt, hip, rustiek.
In 227 verschillende kleuren. Dus oneindig! veel verschillende combinaties. Bij BinnenHuisCenter HCI vindt u niet 

alleen een ruim assortiment. Voor professioneel advies, kennis en service bent u bij ons aan het juiste adres.

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

Heeft per direct vacatures in de functie van:

Verpleegkundigen, 
Verzorgenden (IG) 
en Helpenden

Wil je graag:
Enkele uurtjes 
bijspringen in de 
spitstijden in de 
ochtend, einde 
van de middag 
of in de avond?

Werkzaam zijn 
met een min-max 
arbeidsovereen-
komst (uren nader 
te bepalen)?

Richt dan je gemotiveerde sollicitatie voor 21 juli 2008 aan: 

De Gouden Leeuw Groep
t.a.v. personeelszaken
Postbus 607
7000 AP Doetinchem

T 0314 - 62 82 00
E personeelszaken@degoudenleeuwgroep.nl
I www.degoudenleeuwgroep.nl

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij

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

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 58 55 85

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28

VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

Het FSC logo staat voor producten

die hout bevatten dat afkomstig 

is uit goed beheerde bossen die

onafhankelijk zijn gecertificeerd

volgens de regels van FSC.

©1996

Forest Stewardship Council A.C.
FSC SUPPLIER
CU-COC-804814

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl

Uitgave
De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave

van Drukkerij Weevers in samenwerking 

met het Achterhoeks Bureau voor Toerisme. 
De krant bevat de complete VVV-agenda en

bovendien allerlei informatieve artikelen

over bezienswaardigheden en evenementen

in de Achterhoek.

De agenda is overigens ook te vinden op de

aan het produkt gekoppelde internetsite:

www.achterhoekagenda.nl

Verspreiding
De Achterhoek Vakantiekrant wordt

gratis verspreid via 400 afhaalpunten in

de Achterhoek zoals alle VVV’s, hotels,

bungalowparken, campings, restaurants

en attractieparken.

Vakantiekrant

Tarieven en informatie seizoen 2008

Tarieven en informatie seizoen 2008

2008  10:17  Pagina 1

Informeer ook naar de gunstige 

voorwaardenvoor doorplaatsing van

advertenties in onze weekbladen:

Contact Bronckhorst, Contact Ruurlo,

Weekblad Elna, Groenlose Gids 

en Contact Warnsveld!

Uitgave De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave van Drukkerij

Weevers in samenwerking  met het Achterhoeks Bureau voor

Toerisme. 

De krant bevat de complete VVV-agenda en bovendien allerlei

informatieve artikelen over bezienswaardigheden en evene-

menten in de Achterhoek.

De agenda is overigens ook te vinden op de aan het produkt

gekoppelde internetsite: www.achterhoekagenda.nl

Verspreiding De Achterhoek Vakantiekrant wordt gratis verspreid via alle

VVV’s in de Achterhoek en vele hotels, bungalowparken,

campings, restaurants en attractieparken.

Voor aanlevering persberichten:

Berichten via de plaatselijke VVV of Achterhoeks Bureau voor

Toerisme, Postbus 4106, 7200 BC Zutphen, tel. (0575) 51 93 30,

e-mail: persberichten@vvvachterhoek.nl 

Adverteren Voor informatie over advertentiemogelijkheden:

Drukkerij Weevers, tel. (0575) 55 10 10, 

e-mail: avk@weevers.nl

Er is ook een informatie-folder beschikbaar:



Vandyck Royal, Vossen
en Linolux

Effen en gestreepte baddoeken
in vele kleurstellingen.

60/110 van 9,95 p/st. nu2 voor12,00
70/140 van 14,95 p/st. nu 9,95
washand van 2,25 p/st. nu 1,80

HOESLAKENS KUSSENS
Cinderella 100% katoenen

hoeslakens
in vele kleuren

80/200 van 13,95 voor 10,95

90/200 van 14,95 voor 11,95

90/220 van 15,95 voor 12,95

140/200 van 21,50 voor 14,95

160/200 van 22,95 voor 17,95

180/200 van 27,95 voor 19,95

180/220 van 29,50 voor 22,95

slopen 60/70 2 stuks nu 9,90

Cinderella lakens
100% katoen

160/260 van 16,95 voor 12,95

200/260 van 24,95 voor 19,95

240/260 van 27,95 voor 21,95

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/200 van 14,95 voor 9,95

90/210-220 van 16,95 voor 11,95

140-160/200 van 19,95 voor 15,95

180/200 van 23,95 voor 19,95

Waterbed XL van 29,95 voor 24,95

Satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

80/200 van 23,95 voor 19,95

80/200 van 24,95 voor 21,95

140/200 van 34,95 voor 28,95

160/200 van 39,95 voor 32,95

180/200 van 42,95 voor 35,95

slopen 60/70 p/st. nu 12,50

Perkal hoeslakens
van egyptische gekamde katoen

80/200 van 31,95 voor 17,95

80/210-220 van 34,95 voor 19,95

90/200 van 34,95 voor 19,95

90/210-220 van 38,95 voor 22,95

140/200 van 44,95 voor 26,95

160/200 van 49,95 voor 29,95

180/200 van 54,95 voor 32,95

180/210-220 van 58,95 voor 34,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 pers. van 29,95 voor 19,95

2 pers. van 42,95 voor 27,95

litsjum. van 48,95 voor 34,95

onderslopen 60/70 nu 2 voor 12,95

Synthetisch hoofdkussen gevuld
met hollevezel en voorzien van rits,
100% katoenen tijk.

van 22,50 nu 14,95

Synthetisch kussen gevuld met luxo-
rel en een katoenen tijk, anti-aller-
gisch, goed wasbaar en bij te vullen.
van 32,95

nu 22,95 p/st. 2 voor 39,-

Stevig eendenveren kussen
1400 gr. met 100% katoenen tijk.

van 39,95 nu 29,95

15% dons Boxkussen koel, stevig
met opstaande rand.

van 69,95 nu 49,95

Cool Touch kussen anti-allergisch,
tijk met natuurzijde.

van 37,95 nu 2 voor 49,95

Traagschuim neksteunkussen met
wasbare hoes met nekrol.

van 99,- nu 69,-

3 kamer kussen Comfort de luxe
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits.
van 79,95

nu 54,95 p/st. 2 voor 99,-

PARTIJ BADJASSEN
Vanaf 19.95

Kinder badjassen vanaf 14,95

Zomer badjassen vanaf 29,95

ZOMER
opruiming

Saunadoeken
2 meter lang in diverse kleuren

Van 24,95 Nu 14,95

Vandijck badmat
(Lussenmat) 100%katoen.

60/60 Bidetmat van 16,95 nu 12,95
55/55 Toiletmat van 14,95 nu 9,95
55/95 Badmat van 22,50 nu 14,95
70/140 Badmat van 39,95 nu 29,95

Prestige badgoed
in vele kleuren zowel gestreept als effen

Washand van 2,95 nu 2 voor 4,00
Gastendoek van 4,95 nu 2 voor 6,00
Handdoek van 10,95 nu 2 voor 15,00
Badlaken van 15,95 nu 2 voor 25,00

DUIZEND DEKBEDSETS
met kortingen tot 70%

1 persoons van 85,- nu vanaf 19,95
2 persoons van 115,- nu vanaf 29,95
Litsjumeaux van 135,- nu vanaf 29,95

KATOEN
(wasbaar)

1 pers. van 49,95 nu 29,95

1 pers. van 54,95 nu 34,95

2 pers. van 79,95 nu 49,95

litsjum. van 89,95 nu 59,95

litsjum. van 99,95 nu 69,95

ZIJDE (vochtregulerend
en wasbaar)

van 54,95 nu 34,95

van 59,95 nu 39,95

van 89,95 nu 54,95

van 99,95 nu 64,95

van 109,95 nu 69,95

90% DONS

(licht en soepel)

van 115,- nu 59,95

van 129,- nu 69,95

van 169,- nu 99,95

van 199,- nu 109,95

van 225,- nu 119,95

Synthetische dekbedden
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 55,- voor 35,-
1 pers. xl 140/220 van 65,- voor 39,-
2 pers. 200/200 van 85,- voor 49,-
litsjum. 240/200 van 95,- voor 59,-
litsjum. xl 240/220 van 105,- voor 69,-

Partij dekbedden
Sythetische 4-seizoenendekbed
BODY COMFORT met Treviravezel
60º wasbaar.
1 pers. 140/200 van 139,- voor 69,-
1 pers. xl 140/220 van 159,- voor 79,-
2 pers. 200/200 van 199,- voor 99,-
litsjum. 240/200 van 239,- voor 119,-
litsjum. xl 240/220 van 259,- voor 129,-

1 persoons 4-seizoenen 90% dons
140/200 dekbedden van 169,-

nu slechts 99,95

1 persoons 4-seizoenen 90% dons
140/200 van SUPERKWALITEIT
POOLSE DONS van 299,- voor 179,-

1 persoons 90% dons enkel
140/200 van A KLASSE dons
van Yves Delorme van 329,- voor 199,-

BADGOED

DEKBEDSETS

ZOMERDEKBEDDEN

DEKBEDDEN
Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.

1 pers. 140/200 van 79,- voor 45,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 69,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 79,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 89,-

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 79,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 89,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 145,-

Donzen dekbedden
65% eendendons 4-seizoenendekbed.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 99,-
1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 115,-
2 pers. 200/200 van 249,- voor 159,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 179,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 199,-

4-seizoenen donsdekbed, 95% zachte
ganzendons, carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 379,- voor 199,-
1 pers. xl 140/220 van 439,- voor 219,-
2 pers. 200/200 van 559,- voor 299,-
litsjum. 240/200 van 679,- voor 359,-
litsjum. xl 240/220 van 799,- voor 399,-

KEUKEN
Keukensets keukendoek + theedoek

ELIAS, DDDDD + Jorzolino va. 4,95

Halflinnen theedoeken NU 3,95

Linnen glazendoek NU 4,95

Ovenwanten Elias 2 voor 7,95

Pannenlappen Elias 2 voor 3,95

Vaat/werkdoeken 4 voor 5,-
Keukenschorten vanaf 9,95 p.st.

STRANDLAKENS
Keuze uit wel 100 dessins

Strandlakens
vanaf 19,95

Kinder strandlakens
vanaf 9,95

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nlPARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur o
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