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Johan Cruijff en Piet Keizer in Amster-
dam, Wim van Hanegem in Utrecht,
Coentje Moulijn in Rotterdam. Een la-
tere generatie met Dennis Bergkamp
en Marco van Basten en een voorbeeld
uit deze tijd (Robin van Persie) zij raak-
ten ook ooit op een pleintje aan het
voetbalspelletje verknocht. Daar leer-
den zij dribbelen en incasseren, daar
begon wat later bleek, een grootse na-
tionale en internationale carrière. An-
no 2009 lijkt het straatvoetbal uitge-
storven. Tot vrijdagavond in Vorden,
daar herleefden op een mini- veldje op
het marktplein oude voetbaltijden.
Daar werd hartstochtelijk gestreden
om de grote VOV Cup die uiteindelijk
werd gewonnen door het eerste D1
team van de Socii / Baak Combinatie.
Het eerste Wim Kuijper straatvoetbal-
toernooi, een initiatief van de voetbal-
vereniging Vorden, in samenwerking
met de Vordense Ondernemers Vereni-
ging, werd een succes. 

Straatvoetbal op het marktplein in Vor-
den waaraan door acht jeugdteams
van de voetbalclubs Pax D3, Vorden
D3, Ratti D1 en SBC D 1 werd deelgeno-
men. De ( voetbal ) vonken sprongen er
vanaf. Prachtig om te zien, het enthou-
siasme van de jeugd. Lekker pingelen,
via de boarding proberen een tegen-
stander te passeren, een genot om
naar te kijken. Veel toeschouwers,
waaronder vele vaders en moeders die
de voetballertjes continu toejuichten.
Het ‘kleinere’ publiek en de spelers die
even op hun beurt moesten wachten,
ook zij leefden hartstochtelijk mee.
Het ‘tromgeroffel ’ op de boarding
moet tot ver in de omtrek hoorbaar
zijn geweest ! 
Voor de aanvang legde toernooileider
Mark van der Linden de spelregels uit:
‘We spelen vier tegen vier zonder kee-
per. Je mag alleen scoren op de helft
van de tegenstander en jongens denk
er om, vooral de bal ‘laag ‘ houden. Dat
laatste werd grotendeels opgevolgd, ui-
teraard vlogen de ballen ook diverse
keren over de één meter hoge boarding
heen. Dat zorgde trouwens bij het pu-
bliek voor veel hilariteit, vooral wan-
neer een argeloze toeschouwer met
een biertje in de hand, het bekertje uit
de hand werd geschoten en het gerste-
nat op zijn shirt uiteen spatte. Dolle
pret natuurlijk. Onder de toeschou-
wers ook een aandachtig wethouder
van jeugdzaken: Ab Boers. ‘Ik ben er
verschrikkelijk trots op wat er allemaal
in de gemeente Bronckhorst op voet-
balgebied te beleven valt. Morgen en
overmorgen (zaterdag en zondag) het
grote internationale Wim Kuijper
jeugdvoetbaltoernooi. De afgelopen
dagen in Wichmond het Bronckhor-
ster voetbaltoernooi en hier vanavond
(vrijdagavond) het Wim Kuijper straat-
voetbaltoernooi. Een geweldige show
die de jongens laten zien, een promo-
tie voor de voetbalsport. Ik verwacht
dat dit straattoernooi de komende ja-
ren tot een nog groter jaarlijks evene-
ment zal uitgroeien. Complimenten
aan de voetbalclub Vorden, de Vorden-
se Ondernemers Vereniging en aan

Mark van der Linden. En mensen, let
eens op ene Sanne, die heeft tot dusver
al zes keer gescoord’, zo sprak een en-
thousiaste wethouder Ab Boers, halver-
wege het toernooi.

En Sanne zelf ? Die werd bedolven on-
der de complimenten van haar mede-
spelers. Zij glom van oor tot oor. ‘Ik
heet Sanne Wentink en ik speel in de
D1 van Ratti. Meestal speel ik linksvoor
en dan scoor ik ook heel vaak met
links’, zo sprak Sanne trots. Geen
woord te veel gezegd. De kleine Sanne
kwam regelmatig als een ‘ duveltje uit
een doosje’ bij scrimmages als winna-
res te voorschijn, of ze speelde met een
paar handige schijnbewegingen enke-
le tegenstanders uit om vervolgens te
scoren. ‘Mijn favoriete speler is Klaas
Jan Huntelaar, die scoort ook altijd
heel gemakkelijk’, zo sprak de elfjarige
Sanne met een ‘kennis van voetbalza-
ken’ gezicht ! In de pauze van het toer-
nooi werden een aantal teams die een
dag later bij het internationale jeugd-
voetbaltoernooi in actie zouden ko-
men, op het marktplein aan het pu-
bliek voorgesteld. Dat waren Austria
Wenen, Brommapojkarna uit Zweden,
Dynamo Moskou, Nottingham Forest
uit Engeland en Vorden. VOV voorzit-
ter Marcel Leferink overhandigde de
captain van SBC 1 (Socii Baak Combi-
natie) de beker. Op de tweede plaats
eindigde het tweede D team van SBC; 3
Ratti D1, 4 het tweede team van Ratti,
5 Pax D 1. 
Jan Borgnonjen keek namens de orga-
nisatie met een goed gevoel op deze
eerste editie van het Wim Kuijper
straatvoetbaltoernooi terug. ‘Natuur-
lijk, wanneer je voor het eerst zo’n
toernooi organiseert kleven er schoon-
heidsfoutjes aan. Daarover vinden
er binnenkort evaluatiegesprekken
plaats. Het belangrijkste is dat de
jeugd en het publiek heeft genoten.
Ook blij dat de spelers geen blessures
hebben opgelopen, want dat risico
loop je natuurlijk altijd met voetballen
op straat. Het toernooi krijgt volgend
jaar zeker een vervolg, waarbij we wel-

licht een samenwerking met de KNVB
aan gaan. Ook willen we nog meer
clubs uit de naaste omgeving van Vor-
den uitnodigen. Zoals bekend vragen
we elk jaar aandacht voor actuele
maatschappelijke thema’s , waarmee
we het belang van sporten in de breed-
te willen bevorderen. Dit gehele week-
end aandacht voor de Stichting Cardo
die zich ten doel stelt financiële mid-
delen te werven om mensen met een
handicap in de samenleving te laten
integreren. In september hebben we
ook met Cardo een evaluatiegesprek
om te bekijken wat wij volgend jaar tij-
dens beide toernooien weer samen
kunnen doen’, aldus Jan Borgonjen die
zich zeer erkentelijk toonde met de
hulp die de organisatie vrijdagavond
van Hannie van De Herberg ontving.

Socii / Baak Combinatie wint VOV Cup

Voor het eerst in Vorden ook Wim Kuijper straatvoetbaltoernooi

spelmoment uit de wedstrijd Pax - Ratti

Moonlightswimming bij zwembad
In de Dennen. Woensdag a.s. Kan je
weer zwemmen bij maanlicht.
Lampen in het water, achtergrond-
muziek, fakkels.... Kortom een ge-
weldige atmosfeer en een geweldi-
ge avond. Komt u ook? Er is geen ex-
tra toegangsprijs, dus voor het nor-
male tarief.  Met een abonnement
van Vorden en natuurlijk ook die
van de andere gemeentelijke baden
bent u van harte welkom. De barbe-
cue staat alvast aan!

Moonlightswimming bij

zwembad In de Dennen

een bijzonder sfeervolle avond!

WOENSDAG MOONLIGHTSWIMMING 
BIJ ‘IN DE DENNEN’★★

★★★★
★★ ★★★★

★★ ★★

HENGELO

heeft het,

HENGELO

bruist !!

HENGELO

het Centrum van Bronckhorst

H e n g e l o  p r e s e n t e e r t :

“HENGELO PRESENTEERT” is een uitgave van de Hengelose Ondernemers Vereniging in samenwerking met plaatselijke verenigingen.

TENTOONSTELLING: 

• OUDE TRACTOREN 

• OUDE BROMFIETSEN

PODIA MET MUZIEK:

Muzikaal optreden van

• Dweilorkest Royal Wind Band

• De Pleardopkes

• De Trekkebuuls 

• en bij de Zwaan: 

de band KIEK UUT

MOOISTE BURN-OUT voor

BROMFIETSEN en SCOOTERS

VERRASSINGSACT RIDDERHOF

BEACH VOETBAL (bij voldoende opgave)

• Meerdere winkels open

• Kindervrijmarkt

• Vele Kinderattracties

• Hobby- en Rommelmarkt

• Oude Ambachten

• meer dan 100 kramen

MEGA - BRADERIE
HENGELO
MEGA - BRADERIE
HENGELO
ZONDAG 23 AUGUSTUS

11 tot 18 uur

Deze week 
in Contact

Deze week 
verschijnt

ORANJEFEEST

VIERAKKER-WICHMOND

Er is weer een heel aantal buurtschap-

pen en straten volop in de weer ge-

weest om een wagen voor de grote op-

tocht te maken. Dat begint dan vaak

met brainstormen over het onderwerp

en de maakbaarheid.  E.e.a. moet voor-

al geheim blijven en een verrassing op

zijn zondag 30 augustus.

Vorig jaar hebben we hier nog een ver-

rassingselement aan toegevoegd met

het "Wichmonds-songfestival". 

Vele straten lieten hun podiumtalen-

ten zien. 
Dit jaar wordt daar ondersteuning van

de tekst via een beamer aan toege-

voegd.  Spannend of het dit jaar weer

zo zal spetteren.

Ook dit jaar gaan we weer starten met

een "oecumenische openlucht kerk-

dienst" die wordt gevolgd door een

fietstocht in de omgeving van Vierak-

ker en Wichmond. Na deze fietstocht

zal de feestweek officieel worden ge-

opend en e.e.a. zal plaatsvinden bij ca-

fé "d'n Olde Kriet".

Als u overdag, maar vooral 's avonds,

naar en door Wichmond rijdt zult u

zien dat behalve creativiteit tijdens de

kermisweek ook het dorp en omge-

ving versierd en verlicht is. Dit alles

draagt bij aan de voorpret en feest-

vreugde en geeft ons het gevoel blij te

mogen zijn om in zo'n gezellige ge-

meenschap te wonen.

Mede namens het bestuur en commis-

sie stichting Oranje Comité Vierakker-

Wichmond wens ik U een prettige

feestweek toe.

Erna Roeterdink

Voorzitter

Voorwoord
Eind augustus betekent voor de bevolking van Vierakker-Wichmond en

omgeving kermis in Wichmond. Een week vol ontspanning na vele weken

van inspanning.

Voor 2009 zal dat niet anders zijn dan de voorgaande jaren.

12.30 uur Oriënteringsrit

Oriënteringsrit voor fietsen, circa 30

kilometer, met halverwege een rust-

punt.
Deze tocht gaat door de prachtige en

bosrijke omgeving.

Aan deze tocht kan door alle gezinsle-

den worden deelgenomen. Inleggeld:

€ 1,50.

Opgave van 12.00 tot 13.30 uur bij

Café "d'n Olde Kriet" te Wichmond.

Start vanaf 12.30 uur

Er wordt tussen 12.30 en 14.00 uur

met 6 personen tegelijk gestart.

16.30 uur

Optreden Jubal bij Cafe "d'n Olde

Kriet" te Wichmond.

17.00 uur

Officiële opening feestweek.

18.00 uur

Muzikale omlijsting wordt verzorgd

door Café "d'n Olde Kriet" te Wich-

mond.

Zondag 23 augustus

Op zondag 23 augustus is er, voorafgaand aan de fietstocht, die de feeste-

lijkheden van het Oranjefeest inluidt, in de pastorietuin van de Hervorm-

de Gemeente in Wichmond een oecumenische openluchtviering.

De viering begint om 10.30 uur en heeft als thema "Goede reis". Na de vie-

ring kan de tijd tot het moment van inschrijven voor de fietstocht, om

12.00 uur, worden overbrugd met een broodje of een hapje en een drank-

je.
Ook is er kinderoppas voor de jongsten en worden de oudere kinderen op

een feestelijke manier beziggehouden.

GROTE OPTOCHT zondag 30 augustus om 14.00 uur

Feestweek van zondag 23 augustus

t/m zondag 30 augustus 2009

Vacatures plaats je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhavepersoneelsdiensten.nl

0575-54 69 86

Zorgt elke dag voor
voordeel!

• Elke donderdag bij aankoop van € 25.00 aan

boodschappen, krat bier naar keuze, 

max. 2 p.p. voor slechts: € 8.83
• Hamburgers a-la minute

5 stuks € 2.50
• Kilo Varkens Fricandeau

€ 6.99
• Elke maandag, Brooddag

3 broden € 2.89
Alleen bij

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

(uitgezonderd, Waldkorn, Korenlanders en Ben v. Bakel)

Tapperij en Eeterij De Smoks
Markt 21-23, 7021 AA Zelhem

Tel. (0314) 62 00 55

Weekschotel
Varkenribroast met

kruidenboter
***

Gebakken heilbotfilet 
met een saus van mosterd/dille

***
Beide gerechten worden 

geserveerd met gebakken aard-
appelen, frietjes, rauwkost en groente.

€ 14,50

Volgende week meer!
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Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Is men
als particulier c.q. bedrijf inge-
schreven in het handelsregister bij
de Kamer van Koophandel, dan
voldoet men niet aan deze criteria
en wordt de tekst als gewone
advertentie geplaatst, tegen de
normale advertentietarieven. Mini-
mumprijs voor Contactjes € 5,95
(incl. btw) voor 80 karakters; elk
karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden
geen inlichtingen verstrekt aan
derden, € 3,25 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Betaling:
contant, anders worden admini-
stratiekosten berekend à € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Bere-
kening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

�De Stichting Veilingcom-
missie Vorden houdt iedere
zaterdag van 9 tot 12 uur in
het HAVO-gebouw (Burg.
Galleestraat 59) te Vorden,
verkoop van meubels, boe-
ken, huish.artikelen, glas-
werk, enz. Ook kunt u daar
terecht na tel.afspraak met
Dhr. Harmsen tel. 0575-
551486. Tevens vragen wij
goederen voor de te houden
Veiling, Pleinmarkt en Boe-
kenbeurs. Telefonisch aan-
melden op de volgende
tel.nrs. 0575-551486 en
0651380097.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 23 augustus 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 23 augustus 10.00 uur ds. H. Westerink, Vorden.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 augustus 10.00 uur ds. Marianne Benard.

R.K. kerk Vorden
Zondag 23 augustus 10.00 uur Eucharistieviering, Vakantie-
koor Vokate.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 22 augustus 17.00 uur geen viering
Zondag 23 augustus 10.00 uur Oecumenische viering,
Openluchtdienst.

Tandarts
22-23  aug.  B.W.A.M Polman, Lochem, tel. (0573) 25 14 83.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30-12.00 uur.

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32 -
dr. Haas / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur ’s middags
en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden en
op feestdagen: 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 be-
perken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’  bij
u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de
hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op
de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: dagelijk
van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal afdelingen
heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking (Intensive
Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. 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.

Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 
hospicezutphen@hetnet.nl / www.hospice-zutphen.nl

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.
www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11.
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde/Hengelo (Gld.)/Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo;
ikke ook in Velswijk (Zelhem); Nijntje in Halle; Ot en Sien in
Vorden; P.U.K. in Keijenborg en Welpenland in Wolfersveen
(Zelhem). Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.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
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum 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).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 uur tot
12.00 uur in het gebouw bij Pro-Wonen.

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. Uitvaartverzorgers
Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
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, tel. (0900) 0245 of (06) 53 680 578.

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

Te koop gevraagd: antiek,
curiosa en alles wat ver-
zameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

�Leer (beter) bridgen. Be-
ginnerscursus start 16 sep-
tember, opfriscursus start 17
september. Nicolette, Amber
& Harry Garsen, gediplo-
meerde bridgedocenten.
Aanmelden: 0575-522275.

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

Te Koop: Kersen meube-
len: TV-kast + buffetkast + ta-
fel + eettafel met stoelen.
Bank blauw stof 2 + 3 zits, 2
Fauteuils. Totaalprijs €
2200,- Tel. 06-25014890.

Cursusprogramma Kunst-
Kring Ruurlo: te zien op
www.kunstkringruurlo.nl of
aan te vragen: 0573-
453090/451599. Schilderen
(ook voor jeugd), penteke-
nen, boetseren, speksteen,
patchwork, borduren, koken,
fotograferen, vergadertech-
niek, spreken in het open-
baar.

Bladeren
door de tijd

NIEUW in Hengelo Gld. Nagel
studio Butterfly. Acryl- of Gel- 
nagels, een manicure of uw eigen
nagels laten lakken er is van alles
mogelijk. Bel voor de mogelijkheden
of een afspraak naar 06-14580004.

Witvoet Schilderwerken
Vraag vrijblijvend en geheel
kosteloos een op maat 
gemaakte offerte aan.

Gradie Witvoet, Engelbertsstraat 4
7207 JG Zutphen, Tel: 06-51810634 
e-mail: info@witvoetschilderwerken.nl

Volleybalvereniging
Dash te Vorden.

Voor meer informatie
hierover kan men 

contact opnemen met
Lidwien Kortstee 

tel 551461.

Volleybal 
vereniging DASH
zoekt enkele 
dames voor haar
recreanten teams.

De dames recrean-
ten trainen op
woensdagavond
van 20.30 uur 
tot 21.45 uur

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

�

Fietsvierdaagse Ruurlo 25,
26, 27 en 28 augustus. Af-
standen 40  en 60 km. Er kan
ook één dag gefietst worden.
Start: vanaf 9.00 u. bij VVV
Ruurlo, Kerkplein 18.

Te koop: 3-kleurige BE-
AGLEpups met stamboom,
ouders aanwezig, groeien op
in huis. Tel. 06-51602886

Tuinen de Wiersse. Het
blijft nog t/m 1 okt. mogelijk
elke donderdag, 10.30 uur,
onder leiding van een gids,
de tuinen van de Wiersse te
bezoeken. Duur 1,5 uur. Kos-
ten € 7,50 p. p. Start vanaf de
ijzeren poort aan de Wiersse-
rallee tussen Vorden en
Ruurlo (N319).

Op maandag 7 september
beginnen bij Hondenschool 
‘Klein Weetink’ te Velswijk

weer de nieuwe trainingen.
Ook gevorderden 2 en recreatieve
behendigheidsbaan. Inl. bel even:

Ap Peters 0314 - 64 14 36 of
Lucia Mullink 0314 - 62 23 61.
Zie ook: www.kleinweetink.nl

Dagmenu’s
19 t/m 25 augustus 2009 

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 19 augustus
Kippenbouillon met kruiden / Varkenshaaspuntjes op Thaise
wijze met rijst en groente.

Donderdag 20 augustus 
1/2 gegrild haantje in eigen jus, frieten, rauwkostsalade en
appelmoes / vers fruit salade met slagroom.

Vrijdag 21 augustus 
Tomatensoep / Pangafilet met pestosaus, pasta en zomerse
rauwkostsalade.

Zaterdag 22 augustus (alleen afhalen/bezorgen)
Kipsaté met champignonsaus, aardappelen en groente / IJs
met slagroom. 

Maandag 24 augustus 
Runderbouillon met tuinkruiden / Gehaktbal in jus, aardappel-
puree en groente.

Dinsdag 25 augustus   
Wiener Schnitzel met frieten en frisse zomerse salade / 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



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

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al meer dan 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

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

Pure Aloë vera producten. Bel voor
een adres bij u in de buurt Jannie

Nijkamp, tel. 0575-521316.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Wilt u zich in alle rust oriënteren op de
aanschaf of huur van een piano?
Kom dan eens langs deze zomer!

Het Klavier is in augustus geopend op
vrijdag van 9.00 – 21.00

en 
zaterdag van 9.00 -15.00

of 
bel voor een afspraak

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

Dat ze bijzonder was, dat wisten we.

Trees van der Meij-Berendsen

Maar uw blijk van medeleven, de lieve woorden, de
kaarten en uw aanwezigheid bij het afscheid van
onze lieve vrouw, moeder en oma heeft ons doen
beseffen dat ze ook door andere mensen om haar
heen gemist zal worden.

Ze is voor altijd in onze gedachten.

Wij missen haar.

Ap, kinderen en kleinkinderen.

Vorden, augustus 2009

Jouw kleine leven, 
ons groot geluk!

Lucas
Geboren op 13 augustus 2009

Zoon van Dinant van Zuilekom en 
Margreet Bouwmeester
Broertje van Matthijs

Het Elshof 14, 7251 CB  Vorden
tel: 0575 - 55 22 00

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

Alleen op afspraak.

ROZIJNENBOLLEN
NU 6 HALEN

5 BETALEN

ZONNEPITTEN-
BROOD

NU VOOR 1.95

KASTELEN-
KRUIDKOEK

NU VAN 3,00

VOOR  2.50

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 18 t/m zaterdag 22 augustus.

APPEL-
BAVAROISE

VLAAI
KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

 

Uw uitvaart in vertrouwde handen.  
 

Wij verzorgen uitvaarten 
met de aandacht die een uitvaart verdient 
ongeacht waar u woont of verzekerd bent. 

 

Telefoon 0575 – 45 20 20 
 

Dag en nacht bereikbaar 
 
Uw uitvaartverzorgers: 
Anton Ruiterkamp  
Henriët Klein Geltink-ten Arve 
 
Vordenseweg 2, 7218 BP Almen 
website: www.eppinkruiterkamp.nl 
e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl 

 

De strijd heb je nimmer opgegeven 
Zelfs toen het einde werd verwacht 
Je bleef geloven in het leven 
Vol liefde, zorg en levenskracht

Thuis in haar eigen vertrouwde omgeving is in alle
rust heengegaan, onze lieve zuster, schoonzuster en
tante

Gerda van Zuilekom-Groot Wassink
echtgenote van G. van Zuilekom

in de leeftijd van 74 jaar.

Barchem: Alie Rossel-Groot Wassink
Ab Rossel

Warnsveld: Minie Rood-Groot Wassink
Bé Rood

Vorden: Dick Groot Wassink
Mini Groot Wassink-Hiddink

Toldijk: Marietje van Maren-Groot Wassink
Joop van Maren

Vorden: Riek Wunderink-Groot Wassink
Bernard Wunderink

Ruurlo: Willie Visschers-Groot Wassink
Gerrit Visschers

Neven en Nichten

Wichmond, 10 augustus 2009

Voor de vele blijken van belangstelling en mede-
leven, op welke wijze dan ook, na het overlijden van
onze moeder en oma 

Marie Bargeman-Klein Ikkink

en onze broer en oom

Henk Bargeman

zijn we u zeer dankbaar.

Uit aller naam: Fam. Bargeman

Vorden, augustus 2009

DANKBETUIGING

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven,
die wij mochten ontvangen na het overlijden van
onze moeder en grootmoeder

Bertha Hermina Nijland-Wullink

Zeggen wij u hartelijk dank.      

Kinderen en kleinkinderen

Hengelo, augustus 2009



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

Het bekende zonweringsbedrijf uit
Hummelo is officieel dealer van
Somfy producten in de regio, be-
schikt over een jarenlange ervaring
en know-how. Reeds vele woningen
en gebouwen zijn inmiddels voor-
zien van buiten- of binnenzonwe-
ring, rolluiken of garagepoorten
met het visitekaartje van dit erken-
de zonweringsbedrijf. 

De prijs is overhandigd door de he-
ren W. Kamphuis namens Somfy Ne-
derland en Sandra Naves van E&S
zonwering. Op de foto een blije fami-
lie Koster die de prijs symbolisch van
mevrouw Naves in ontvangst neemt.
De familie is zeer in haar nopjes met
deze compleet onverwachte verras-
sing. Enige tijd geleden hebben me-

vrouw en meneer Koster al een
prachtige buitenzonwering terras-
scherm bij E&S aangeschaft en is in-
middels ook naar volle tevredenheid
ter plaatse gelnstalleerd. Het terras-
scherm is ook weer met dezelfde af-
standsbediening te bedienen, dit op
advies van E&S. Je hoeft immers je
stoel niet meer uit, naar buiten te
gaan op je pantoffels om aan de slin-
ger te draaien. Alles elektrisch en au-
tomatisch met één druk op de knop.
Mevrouw Koster vertelt "We kwa-
men bij E&S terecht op advies van
onze kinderen die hier enige tijd ge-
leden elektrische rolluiken hebben
aangeschaft. De keuze bij E&S is heel
groot. maar het goede advies, instal-
latie en de prettige contacten voor
en na de aankoop, geven ons het ge-

voel dat we een goede keuze hebben
gemaakt. Dat vertel ik ook gerust
aan anderen...". Mevrouw Koster
vond de afstandsbediening voor het
terrasscherm al een enorm gevoel
van luxe, maar met deze prijs zal dat
gevoel nog wel groter worden. Het
bedrijf Somfy is wereldwijd leveran-
cier en marktleider van draadloze
bedieningsystemen voor elektrische
zonweringen en rolluiken. 

In Nederland, gevestigd te Hoofd-
dorp, is dit merk inmiddels zeer be-
kend vanwege de vele TV reclames
en internetacties. "Uit alle actiedeel-
nemende consumenten is het toch
wel erg leuk dat deze mooie prijs
hier in Hummelo is gevallen en dat
E&S zo gewaardeerd wordt door on-
ze klanten" aldus mevrouw Naves. 

De monteurs van E&S zonwering
zullen binnenkort de producten bij
de familie thuis installeren, netjes
onder het reeds geplaatste zonne-
scherm. Dan kan ook de familie Kos-
ter voortaan nog langer genieten
van hun terras en dat is toch wel op
en top luxe...

Somfy Nederland reikt hoofdprijs
uit bij E&S zonwering

Dinsdag 11 augustus heerst in de showroom van E&S zonwering in
Hummelo een ontspannen en zonnige stemming. Vandaag is aan de
familie Koster uit Doetinchem de hoofdprijs van de onlangs gehou-
den Somfy internetactie uitgereikt. Het betreft hier een Somfy terras-
verlichtingsbalk met gekoppelde terrasverwarmer. Deze wordt ge-
plaatst direct onder de terraszonwering en kan met bijbehorende af-
standsbediening draadloos en dimbaar worden bediend. Vooral pret-
tig als de zomeravonden wat killer worden en je toch graag met je
vrienden of familie langer op het terras wil blijven.

profess ionele  voeding voor  d ieren

Eet u ook graag een smakelijk
gezond ei van uw eigen kippen?
De voeding van uw kippen bepaalt de smaak

van de eieren! Verzorg uw kippen met Garvo

legkorrel of legmeel, al vanaf 8,80/20kg.

Fabrieksverkoop van Garvo hobbyvoeders 

op zaterdagochtend in Achter-Drempt, of koop

bij Garvo dealers in de gemeente Bronckhorst.

Kijk voor een prijslijst en dealeradressen op

www.garvo.nl/bronckhorst

Garvo bv, Molenweg 38, 6996DN Achter-Drempt. Tel. 0313-472321

Gotink Installatie  Molenenk 6   7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Budget Badkamer voor een spectaculaire prijs

Betaande uit:

*  Wastafelcombinatie

*  Closetcombinatie

*  Douchecombinatie

*  Badcombinatie

*  Designradiator

*  Vloertegels 5 m²

*  Wandtegels 25 m²

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Levering complete badkamer 

Vraag naar de voorwaarde

Ons nieuwe merk:

veelzijdig en zo betaalbaar.

Binnenkort ook 

CARS for woman.

JUST MORE Damesmode vindt u in het centrum van 

Zelhem en in Dieren naast de Gazelle-Fabriek

Smidsstraat 11, 7021 AB  Zelhem  Wilhelminaweg 26A, 6951 BP Dieren



Onder uitstekende weersomstandig-
heden werd begonnen aan de al-
weer 6e editie van dit evenement
wat met 240 deelnemers opnieuw
compleet volgeboekt was. Om die re-
den heeft de organisatie helaas een
aantal potentiële deelnemers moe-
ten teleurstellen. Het bleek dat 50
van de tennissers afkomstig waren
uit de eigen gelederen, de overige
190 (!) deelnemers kwamen van 53
verschillende verenigingen uit de re-
gio. De conclusie is duidelijk: het
toernooi is bijzonder populair in de
verre omtrek. Nog meer leuke cij-
fers: de deelnemers hadden 335 in-
schrijvingen gedaan op in totaal 27
onderdelen in de categoriën 3 t/m 8.
Dit betekende voor de organisatie
dat er 212 partijen moesten worden
gepland. Gelukkig deed het weer dit
jaar geweldig mee, zodat alles pre-
cies volgens planning kon verlopen.
Wanneer we het toch over cijfers
hebben kunnen we ook nog vermel-
den dat er tijdens de 212 partijen
463 sets zijn  gespeeld met in totaal
4202 games. U begrijpt dat de orga-
nisatie een dikke pluim verdient om
al deze zaken in goede banen te lei-
den. Zij werden dan ook tijdens de
prijsuitreiking terecht in het zonne-
tje gezet. Uiteindelijk werd het toer-
nooi aan de dameskant gewonnen

door Sharon Jansen uit Wehl en aan
de herenkant door Jelmer Maurick
uit Dinxperlo.

Hieronder de complete uitslagen-
lijst per categorie:
DD8: 1 Corry Lammers+Diet Nijhoff,
V.T.P. Vorden. 2 Ina Jansen-Hooger-
kamp+Truus van de Pavert, T.C. De
Nieuwe Hellewei. 
HD8: 1 Barney Nab+Stephan Nijhof,
T.C. De Stoven. 2 Gerrit Keuper+Ap
Meulenveld, T.C. De Nieuwe Helle-
wei
DE8:  1 Eva van Welij, S.T.V. Qravel. 2
Manuela Oplaat, V.T.P. Vorden
HE8: 1 Randy Brokken, t.v. de hoven.
2 Gerrit Stegeman, H.L.T.C. Het Elde-
rink
GD7: 1 Agnes ten Bosch+Hans ten
Bosch, T.C. Welgelegen. 2 Hermien
Maas+Henk Knoef, V.T.P. Vorden
DD7: 1 Martine van Burkum+Sabine
Hartgerink, M.T.V. '65/T.V. Park Grin-
tebos. 2 Ina Dijkman+Hermien
Maas, V.T.P. Vorden
HD7:  1 Arnejan Vos+Bart Wassink,
T.V. Ruurlo. 2 Roy Bobbink+Joey Bos,
T.C. Welgelegen
DE7:  1 Lilian Zwakke, T.C. De Stoven.
2 Shirley van Cleef, t.v. de hoven
HE7:  1 Martijn Wirtz, A.T.C. Wijhe. 2
Frank Waarle, V.T.P. Vorden
GD6: 1 Henriette Harkink+Coen
Beltman, S.V. Harfsen, afd. Tennis. 2
Dianne Mullink + Danny Haver-
kamp, H.L.T.C. Het Elderink
DD6: 1 Corinne Helmink+Doortje
Leupens, T.C. Zuid/Wehlse T.V. 2 Eva
van Welij + Sanne van Welij, S.T.V.
Qravel/L.T.C. Zutphen
HD6: 1 Martie Dijkman+André v.d.
Vlekkert, V.T.P. Vorden. 2 Hans van
Haren+Rui de Sá Ribeiro Da Silva,
T.C. Zuid

DE6: 1 Corinne Helmink, T.C. Zuid. 2
Charlotte Kelder, Lochemse T.C.
HE6: 1 Martijn Arfman, Lochemse
T.C. 2 Rick Sniekers, Mallumse Mo-
len
GD5: 1 Noa Visser+Roy Visser, T.C. De
Stoven. 2 Severine Visser + Hans
Schuurman, T.C. Teskwik/Verg Ten-
nisleraren
DD5: 1 Inge van Welij+Sanne van
Welij, L.T.C. Zutphen. 2 Elske Weer-
man+ Hilde Weerman, T.V. Rekken
HD5: 1 Robin Kampman+Sem Snip-
pe, T.C. Welgelegen. 2 Pieter Hansel-
man + Jan Willem Hengeveld, W.T.C.
DE5: 1 Marinda Hartman, Lochemse
T.C.  2 Jalou Woltering, Wehlse T.V.
HE5: 1 Stef Kleinluchtenbeld, Mal-
lumse Molen. 2 Jasper Buijsman,
L.T.C. Gorssel
GD4: 1 Sanne Vergeer+Stef Klein-
luchtenbeld, Groenlose
T.C./Mallumse Molen. 2 Annemarie
Meddens+Maurice Korenblik, L.T.C.
Zutphen/V.T.P. Vorden
DD4: 1 Lisette Dijkman+Sharon Jan-
sen, V.T.P. Vorden/Wehlse T.V. 2 Nien-
ke Kampman+Nikki Schimmel, T.C.
Welgelegen
HD4: 1 Boet Berendsen+Tim Tenten,
L.T.C. De Kei. 2 Robin van Leeuwen+
Frank Teurlings, TV De Sprong
DE4: 1 Anneleen Dijkman, V.T.P. Vor-
den. 2 Lisette Dijkman, V.T.P. Vorden
HE4: 1 Nick Jansen,  Wehlse T.V. 2
Reinier Molendijk, V.T.P. Vorden
HD3: 1 Tim Braam+Jelmer Maurick,
De IJsselweide/T.V. De Rietstap. 2
Thijs Dieker+Sander Scholten, T.V.
De Rietstap/T.C. Welgelegen
DE3: 1 Sharon Jansen, Wehlse T.V. 2
Anneleen Dijkman, V.T.P. Vorden
HE3: 1 Jelmer Maurick, T.V. De Riet-
stap. 2 Tom Sniekers, Mallumse Mo-
len

Tennistoernooi 6e Dijkman Bouw Open
opnieuw succes!
Vorden was afgelopen weekend
omgetoverd tot toernooiplaats
van de Achterhoek.Terwijl verder-
op het internationaal bekende
Wim Kuijpertoernooi op de voet-
balvelden van vv Vorden gaande
was werd op het Vordens Tennis-
park onder grote publieke be-
langstelling het Dijkman Bouw
Open toernooi afgewerkt.

Onder perfecte weersomstandighe-
den is het M-viertal kampioen van
Gelderland geworden! Carlijn Slijk-
huis, Elodie Stokman, Leonie pol,
Marina Gotink en als reserve Annie
Kornegoor gingen onder leiding
van Simone Baauw van start in de
op één na hoogste klasse. Met een
verschilscore van ruim 15 punten
werd de eerste plaats behaald. Deze
overwinning is tevens goed voor een
startplaats op de Nederlandse kam-
pioenschappen die op 5 september
as worden gehouden in Ermelo. Het
L-viertal gereden door Janneke Heu-
velink, Mandy Gotink, Suzanne
Schröder, Marit Kouwenhoven en

reserve Joanne Pellenberg eindigde
heel keurig op een vijfde plaats.Voor
het verenigingskampioenschap de-
den mee: Annie Kornegoor, Anke
Woerts, Jorieke Pellenberg, Chris
van Dijk, Inge Regelink, Mandy Go-
tink, Nienke Woerts en Janneke
Heuvelink. Ook de individuele dres-
suurruiters/amazones deden goed
hun best. Chris van Dijk reed met
zijn Amiga Maya een sterke dres-
suurproef in de klasse B. Hierdoor
mocht hij door naar de finale, die
s'middags werd verreden.  De leden
van L.R. de Graafschap hebben hun
beste beentje voor gezet en dit leid-
de tot mooie resultaten!

M-viertal L.R. de Graafschap
Gelders kampioen! DASH wil haar recreantenteams uit-

breiden  De technische commissie
van volleybalvereniging DASH heeft
in overleg met de trainers de teams
weer heeft samengesteld.Na de zo-
mer is het altijd weer spannend de
samenstelling van de teams rond te
krijgen.  Omdat aan het einde van
het seizoen nog niet zeker is welke
spelers elders gaan studeren of hun
sportieve uitdaging elders zoeken
en de vereniging verlaten kan de
technische commissie de samenstel-
ling pas in augustus definitief ma-
ken. De technische commissie heeft
op basis van de inventarisatie ge-
meend de dames recreantencompe-
titie met 2 teams in te gaan. Dit be-
tekent dat de technische commissie
van DASH  nog enkele dames zoekt
om deze teams aan te vullen. De da-
mes recreanten trainen op woens-
dagavond van 20.30 uur tot 21.45
uur. Voor meer informatie hierover
kan men contact opnemen met Li-
dwien Kortstee, tel. 551461.

Vo l l e y b a l

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

POSTERS

full-
colour

ze knallen er uit

- advertorial -

Een étalagewedstrijd
in landelijke sferen

(een samenwerking tussen leden van de VOV en de Castle Fair)

29 winkeliers en 5 horeca gelegenheden gaan de uitdaging
aan om hun étalage/terras te laten stralen. In de periode
van 12 augustus t/m 23 augustus 2009 zullen de étalages
van de Vordense ondernemers en de terrassen van de
Vordense horecaondernemers in het teken staan van de
jaarlijkse Castle Fair. De winnaars (Vordense Ondernemers)
1, 2 en 3 zullen in week 34 in het Contact worden vermeld.
Bovendien mag de winnaar een jaar lang de titel van
“Mooiste étalage van Vorden” dragen.

MAAR U ALS CONSUMENT KUNT OOK MEE DOEN!!!

Vanaf 12 augustus kan nl. het winkelend publiek de étalages/
terrassen bekijken en meedoen aan de prijsvraag. In elke
étalage en op de terrassen hangt een letter, welke letters
tezamen een slagzin zullen vormen. De gevonden letter dient
ingevuld te worden in het hokje behorende bij het nummer
van de deelnemende ondernemer. Vul dus onderstaand deel-
nameformulier volledig in en lever dit uiterlijk 19 augustus a.s.
in bij Sfeer van Josephine aan de Dorpsstraat 36 te Vorden.

Prijs: een jaarabonnement op het blad Landleven
met een heerlijke fles wijn vooraf 2 vrijkaarten

voor de Castle Fair.

Deze prijs wordt op 23 augustus uitgereikt in de hoofdring
van de Castle Fair om 16.00 uur. De winnaar wordt hierover

20 augustus telefonisch ingelicht.

DEELNEMENDE WINKELIERS:
1) ABN-AMRO Bank, 2) Ami Kappers, 3) Antony's Country Store, 

4) Autobedrijf A. Klein Brinke B.V., 5) Bakkerij Joop, 
6) Barendsen Doe Het Zelf Vorden B.V., 7) Bistro De Rotonde, 

8) Eetcafé De Slof, 9) Café Feestzaal "De Herberg", 
10) Chin.Restaurant Fan Sheng, 11) Da Vinci for Hair, 

12) De Vordense Tuin, 13) DutchPC Electronics, 
14) Echte Bakker Van Asselt, 15) Etos Barendsen B.V., 
16) Fashion Corner, 17) Free-wheel, 18) Helmink BV, 

19) Hotel Restaurant Bakker, 20) Keurslagerij Vlogman, 
21) Mitra, 22) Profile Bleumink, 23) Roosenstein Quality Wear, 

24) Sfeer van Josephine, 25) Sueters Speelgoed, 
26) Super De Boer, 27) Visser Mode, 

28) VVV Vorden, 
29) Welkoop Vorden, 

30) Woninginrichting Lammers, 
31) Hema, 32) Yvonne jeugdmode, 

33) Meeks Meubelen,
34) Rabobank

Naam

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

OPLOSSING:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34

Vol Smaak
Nieuwe oogst Bildtstar aardappelen
Van onze vaste teler 10 kilo 4,95
Jonkheer van Tets rode bessen

500 gram 1,49
Week aanbiedingen

Nieuwe oogst 
Hollandse Delcorf appelen 2 kilo 2,79
Hollandse bospeen per bos 0,99

Bij aankoop van één bakje rauwkost 
het 2e bakje naar keuze 1/2 prijs.

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 24 augustus.

Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Bekumste.

B. Bedoon.

C. Bedisselen.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

De opbrengst van deze door de Achter-
hoekrunners georganiseerde spinning
marathon komt volledig ten goede
aan de stichting Roparun, die zich in-
zet voor de steun aan terminale kan-
kerpatiënten. Dit kan zijn de aanschaf
van inventaris voor een hospice, een
hoofdkoeler voor patiënten die behan-
deld worden in een ziekenhuis of een
verzorgde 'laatste vakantie in één van
de Roparun vakantiehuizen. 

Inschrijven kan per uur voor € 10,=.
Wie zes uren boekt betaalt slechts
€ 50,=. Dit kan individueel of in team-
verband zijn. Naast de spinning mara-

thon zullen bij de Schupstoel en in de
Vaaltstraat diverse kinderspelen wor-
den gehouden en is er de mogelijk-
heid om een door Alberto Contador en
Lance Armstrong gesigneerd shirt van
Astana uit de Tour de France 2009  te
bemachtigen.

Het programma van de spinning
marathon is als volgt:
14.00 uur: Het uur van Assen, de pro-
loog (rustig) verzorgd door Ryokan de
Bronsbergen.
15.00 uur: Terragona - Vinaro, etappe 5
(vlak en klimmen) verzorgd door Zil-
verberg.
16.00 uur: Almeria - Alto de Velefique,
etappe 12 (klim) verzorgd door Perfect
Body.
17.00 uur: Jean - Cordoba, etappe 15
(interval) verzorgd door Achmea He-
alth Zutphen.
18.00 uur: Talavera de la Reina - Avila,
etappe 18 (vlak en klimmend) ver-
zorgd door Sports Palace.
19.00 uur: De finale naar Madrid, etap-
pe 21 (veel klim en strakke finale) ver-
zorgd door master instructor Hans
Hulzebosch. Voor meer informatie of
inschrijving kunt u terecht op
www.achterhoekrunners.nl

Vuelta spinning marathon
Op 29 augustus a.s. zal om 14.00
uur op de Schupstoel in Zutphen
het startschot klinken voor de Vu-
elta spinning marathon. Tegelijk
met de start van de proloog van de
Vuelta in Assen zullen 200 spin-
ning bikes klaarstaan om de spin-
ning liefhebbers aan de lijve te la-
ten ervaren wat een Vuelta kan in-
houden. In een zes uren durende
marathon worden door instruc-
teurs van verschillende sportscho-
len in Zutphen een aantal etappes
van de Vuelta nagebootst.

Deze zomer worden door de Bridge-
club Bronkhorst vrije zomerdrives
gehouden. De eerstvolgende drives
worden gespeeld op woensdag 19 en
donderdag 27 augustus in Zaal Den
Bremer, Zutphen Emmerikseweg 37

in Toldijk. Er zijn per lijn prijzen te
winnen. Inlichtingen bij Theo van
Aalst, tel. (0575) 45 15 58, 
e-mail: theovanaalst@gmail.com 
Inschrijven tot 19.15 uur, aanvang
bridge 19.30 uur.

Zomerbridge Bronkhorst

De gondels zijn eigenlijk grote vlotten,
waarop voorstellingen gemaakt zijn
tot wel 6 meter hoog en ruim 8 meter
lang. Veertig jaren geleden werden de
voorstellingen uitgebeeld met behulp
van zgn. vetpotjes, waxinekaarsjes in
een glazen potje maar tegenwoordig
worden zowel fietslampjes, leds,
pmma staafjes als blacklight gebruikt,
soms aangestuurd door computerpro-
gramma's.

Voorafgaande aan de Gondelvaart is er
een muzikaal programma met Judith
Peters, omlijst met een wervelende
dansshow van B*DAZZLED. Het pu-
bliek, dat op de tribune zit of op het
terrein haar eigen plaatsje gezocht
heeft, wordt zo alvast in de stemming
gebracht.

Na afloop van de Gondelvaart is er een
grandioos vuurwerk, waaraan maar
geen einde schijnt te komen. De Gon-
delvaart vindt plaats op het afgesloten
terrein aan de Grote Gracht. 

Na afloop van de Gondelvaart kunt u
met een treintje, huifkar, fiets of lo-
pend een tochtje door de Bredevoortse
straten maken. Alle straten zijn tot
1.00 uur verlicht met tienduizenden
vetpotjes, tuinen zijn versierd en een
aantal opengesteld voor het publiek.
28-29 augustus, 4-5 september 2009
gratis parkeren info mobiel: 06-
53380540.

De bevolking van Bredevoort werkt
eendrachtig samen om de bezoeker
naast de Gondelvaart een fijn en geva-

rieerd verblijf in het vestingstadje te
bieden door allerlei leuke activiteiten.
De hele dag tot ver na middernacht is
er veel te doen.

Heerlijk slenteren langs de vele anti-
quariaten en ateliers, snuffelen in de
honesty bookshops waar je gewoon
het geld van je aankoop in een busje
moet doen. 

De Prinsenstraat wordt omgetoverd in
Middeleeuwse sferen met kraampjes
en knappend houtvuur. Het Stadskoor
geeft een concert in de RK-kerk en er
zal een expositie zijn met oude Brede-
voortse prentbriefkaarten. Tijdens de
grote Internationale Boekenmarkt is
er een prentbriefkaartenmarkt. De di-
verse terrassen nodigen uit om even
uit te blazen en de gymnastiekvereni-
ging bakt in de oude smidse heerlijke
pannenkoeken.

Het huiskamertheater Horus geeft
diverse papieren voorstellingen of een
Bob Dylan programma met live mu-
ziek (ook Duitstalig).

De Stadsgids geeft rondleidingen en u
kunt zelf de beeldenroute lopen, die
door de Stichting Beeldhouwerij Thor-
vald is georganiseerd (www.boeken-
stadbredevoort. nl of af te halen bij het
VVV).

Onder het genot van de klanken van
de Harmonicaclub Corle worden de
oude trekkers getoond tijdens het 2e
Oldtimer Trekker Treffen. Er zal ook
een static show zijn van oude en nieu-
we militaire voertuigen. In de exposi-
tieruimte van Foto21 kunt u genieten
van een prachtige foto-expositie.

U kunt 's-avonds met een treintje of
huifkar een tochtje door Bredevoort
maken. Er zijn vier routes met totaal
negen haltes. Zo kan men overstappen
op een andere route. Alle straten zijn
tot 1.00 uur verlicht met tienduizen-
den vetpotjes, tuinen zijn versierd en
tien tuinen zijn opengesteld voor het
publiek. 

U bezoekt 't Meestershuus, waar een
beeldenexpositie is of u rust even uit
in de theetuin. Als u naar de molen
"Prins van Oranje" gaat, ziet u daar de
oldtimershow en wordt u rondgeleid
door de enthousiaste molenaars.

Bredevoort Schittert, het is werkelijk
een prachtig sprookje! In het centrum
op 't Zand is tot 1.00 uur de "After Gon-
delvaart" met muziek, eten, drinken
en veel gezelligheid.

U kunt het volledige programma en
plattegrond met lichtjesroute down-
loaden: www.gondelvaart-bredevoort.nl
of www.bredevoort.nu

Nadere informatie kan men vinden op
www.gondelvaart-bredevoort.nl 
06-53380540. www.vvvaalten.nl 
VVV-Aalten, Landstraat 24, 
7121 CR Aalten 0543-473052. 
www.bredevoort-boekenstad.nl 
Infocentrum VVV-agentschap en 
Bredevoort Boekenstad, Markt 8,
7126 AZ Bredevoort 0543-452380. 
www.bredevoort.nu de algemene web-
site van Bredevoort.

Gondelvaart Bredevoort: 

Een lichtspel vol romantiek 
en techniek

Vrijdag 28, zaterdag 29 augustus, vrijdag 4 en zaterdag 5 september.
De Gondelvaart in Bredevoort, een lichtspel vol romantiek en techniek.
Het publiek verzamelt zich op de tribune en langs de eeuwenoude ves-
tinggracht terwijl de duisternis langzaam invalt. Trommelgeroffel klinkt,
de openingsgondel komt statig aangevaren. Daarna volgen in een sprook-
jesachtige sfeer de andere gondels, elk met haar eigen lichteffect, muziek
en uitbeelding.

Ton Koenders en Fons van Pul, di-
recteuren van PFIXX Solar Systems
B.V. uit ‘s-Heerenberg zijn als sinds
2005 bezig met het actief promo-
ten en leveren van zonne-energie
systemen in Nederland en met
voornamelijk een focus op de Ach-
terhoek. In samenwerking met de
gemeente Montferland zijn enkele
unieke projecten gepland. Het ini-
tiatief - waaronder onder andere
Solarpark Holland en Solarpark
Azewijn vallen - is uniek in Neder-
land. Het gezamenlijk vermogen
van de verschillende projecten is
circa 7MW. 
Koenders: dit voor Nederland unie-
ke vermogen in combinatie met de
opstart van hopelijk vele SDE pro-
jecten in de Achterhoek zouden
het tot de regio maken met het
grootst geïnstalleerde zonne-ener-
gie vermogen van Nederland.’ 
Ook geeft Koenders aan dat de wil
er is om te investeren in duurzame
energie opwekking, dit bleek wel
uit de grote overschrijding van het

maximaal aantal aanvragen bij
Senternovem. In 2009 en 2010
zullen er een hoop interessante
projecten gerealiseerd worden! 

Voor meer informatie: www.pfixx.nl.
Op deze site staat ook een verwijzing
naar Solarpark Holland en kunt u
meer informatie vinden over de
Nederlandse subsidieregeling voor
zonne-energie.

- Advertorial -

Zonne-energie in de Achterhoek
De subsidie regeling van Senternovem om energie op te wekken
met zonnepanelen heeft veel belangstelling ontvangen in Nederland.
Circa 3 maanden na het aanvragen van de subsidie zijn er in de
afgelopen twee weken 2446 toekenningen voor het plaatsen van een
zonne-energie installatie uit de categorie tot 15kWp. Degene die
een toekenning hebben ontvangen kunnen op dit moment starten
met de realisatie van een systeem. Het is helaas nog steeds zo dat
zonder subsidietoekenning het plaatsen van een zonne-energie
systeem niet rendabel is. 

Monokristallijn zonnepaneel 
systeem dat circa 5500kWh 

per jaar opwekt. 
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Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

De natuur staat steeds meer onder 
druk. Natuurmonumenten stelt de 
natuur veilig. Uw steun is hard nodig. 
Word lid, dat kan al vanaf € 2,– per 
maand. Kijk voor meer informatie op 
www.natuurmonumenten.nl

Samen zorgen 
voor de natuur

      Gratis Horren bij alle  
 draai/kiep kozijnen 
 

 

                                                                                                                      
 
 
 
 

   0575-542983     0575-549935         
   06-42812803     06-52312655         

  

  

          

 

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

APK
€ 19,=
voor Benzine- 

en Dieselauto’s

GRATIS
Airco Controle

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 15.00 uur.

Frans Kok 06 - 22 40 94 96

voor balkon- en luifelrenovatie
Westerstraat 80, 7255 BR Hengelo (Gld.)

• Advies
• Bemiddeling
• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
F 0314 37 81 68
M 06 51 289 689
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

NIJLAND HOLLAND BV RUITERSPORT RUURLO
Morsdijk 6, 7261 RX Ruurlo. Tel. (0573) 49 14 60. E-mail: nijland@hypoplaza.nl • Verkoop uitlsuitend op vertoon van klantenpas, K.v.K. inschrijving of UBN nr.
Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag 10.00 tot 18.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. • Alle prijzen inclusief 19% btw. • Aktie geldig t/m zaterdag 19 september 2009.

HIMALAYA LIKSTEEN
11/2 TOT 2 KG 2 HALEN 1 BETALEN

STALBOY MET HARK nu  13,95

NIJLAND VLIEGENSPRAY
DE BESTE UIT DE TEST!
500 CC            nu  11,80    2e FLES HALVE PRIJS

NIJLAND ANTI KLIT
2x 1 liter                                                                           NU: 15,00

DIVERSE RIJBROEKEN MET
CLARINO ZITVLAK
DAMES & KINDERMATEN IN DIVERSE KLEUREN

69,95      2e VOOR 10,00 

ZADELDEKJES
DIVERSE KLEUREN, DRESSUUR EN VEELZIJDIG

van 24,95 / 29,95                                              NU: 10,00

HOOFDSTELLEN MET TEUGEL
PONY, COB, FULL                                                                          15,50

BON VOOR 20% KORTING
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON. 1 PER KLANT. 
1 STUK VAN 1 ARTIKEL NAAR KEUZE. MET UITZONDERING

VAN ZADELS, BOEKEN EN AANBIEDINGEN.
Geldig van 18/08 tot 01/09/09

FLEECE ZWEETDEKEN
VAN 29,95                                                                        voor  14,95

GESELECTEERDE T-SHIRTS
MET GRATIS HV POLO TAS
t.w.v. 19,95 2 stuks 50,00

KOOPZONDAG 23 AUG.
11.00 - 17.00 uur

PELGROM - HUMMELO

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

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

Uit eigen bongerd Pruimen
voor o.a. jam v.a. 0.99 kilo

Hollandse Bospeen nu 0.89 bos
Nieuwe oogst handperen nu kilo v.a. 0.79

Sappige Nectarines 10 voor 1.49
Sappige Galia meloen per stuk 0.99

Aardappelen o.a. Gloria lekkerlander 10 kilo 2.99
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.



1
1. Smullen maar! V.l.n.r: voorste rij: J. Burkink, Wassink,
Nijenhuis, Gerritsen. daarachter: ?, Annie Evers en direc-
trice mevr. M.Rouwenhorst.

De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens, zoals

namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding van

Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22,

7250AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen

worden gedownload.

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan. De pu-

blicatie-rechten berusten bij de vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 8 - 2009

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2

2. Afbraak landbouwcoöperatie aan de Stationsweg.

3. Receptie 50-jarig bestaan van Bouw- en Houtbond FNV in
1978. V.l.n.r de heren: Lucas de Jonge, Jan Voorhorst, Jan Kam-
perman, Bennie Wullink, H. Kooy, Jan Lijftogt en mevr. Kooy.

3



1
1. Koninklijke onderscheiding dhr. Vruggink,  
v.l.n.r:  dhr. en mw. Vruggink en burg. Vunderink.

De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens, zoals

namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding van

Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22,

7250AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen

worden gedownload.

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan. De pu-

blicatie-rechten berusten bij de vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 9 - 2009

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2

2. Bestuur Damclub Vorden v.l.n.r:  
B.H. Breuker;  C. Hesselink;  C. v. Ooijen;  

H. Wansink;  J.F. Geerken.

3. Plattelandsvrouwen Vorden 35 jaar bestaan, vooraan v.l.n.r.
de dames: Kost, Albers-Wijers, ?, ?, Bogchelman-Albers, ?,
Teunissen.

3



Het team van de voetbalclub Bayer
04 Leverkusen is er in geslaagd om
het 19e internationale Wim Kuijper
jeugdvoetbaltoernooi op haar naam
te schrijven. Dat gebeurde in een
kwalitatief interessante finale tegen
Feyenoord Rotterdam die verdiend
met 3-1 door Bayer Leverkusen werd
gewonnen. De Duitsers die het Wim
Kuypertoernooi al diverse keren op
hun naam hebben geschreven, lie-
ten op de laatste speeldag duidelijk
zien dat zij in eigen land tot de
clubs behoren met de beste jeugdop-
leiding. Na in de halve finale FC

Twente/ Heracles met 5-0 te hebben
verslagen bleek Bayer 04 Leverkusen
ook in de finale tegen Feyenoord de
betere ploeg. Niet alleen fysiek
sterk, maar bovenal ook qua spelin-
zicht een uitgebalanceerde ploeg
met sterke spitsen, een beweeglijk
middenveld en een solide verdedi-
ging.

Na in de finale eerst een paar af-
standschoten te hebben afgevuurd,
die rakelings over het Feyenoord-
doel gingen werd het einde eerste
helft 1-0. Een schitterende combina-
tie over rechts werd door de cen-
trum spits in de linkerhoek fraai af-
gerond. Een minuut later werd het
2-0 toen de Feyenoord doelman na
een hoge voorzet van de rechter-
flank, hij de bal uit zijn handen liet
glippen, waardoor de Bayer- spits
wederom kon scoren. In de tweede
helft een gelijkwaardig duel, waar-
bij Feyenoord het de Duitsers zo-
waar nog een paar keer behoorlijk
moeilijk maakten. 

Het werd zelfs 1-2 toen een prachti-
ge voorzet van rechts eveneens op
fraaie wijze werd ingekopt. De Rot-
terdammers probeerden hierna de
gelijkmaker te forceren. Dat lukte

bijna, echter in de slotminuten trok
Bayer het spel weer naar zich toe. Na
een daverende knal op de lat en een
fraai doelpunt in de slotseconden,
werd één ding duidelijk: Bayer 04 Le-
verkusen werd de terechte winnaar
van deze 19e editie van het interna-
tionale Wim Kuijper jeugdvoetbal-
toernooi. FC Twente/ Heracles was
zondagmiddag uitgeblust. Eerst een
oorwassing met 5-0 tegen Bayer 04
en vervolgens in de strijd om de der-
de plaats, een 3-0 nederlaag tegen
Dynamo Moskou, dat daarmede op
de derde plaats beslag legde.

En dan de verrichtingen van het ‘ei-
gen’ Vorden- team. Wanneer de spe-
lers van dat team ‘straks’ heel oud
zijn en ze hun kleinkinderen vertel-
len over hun voetbalverleden, dan
zal ongetwijfeld de datum van zater-

dag 15 augustus 2009 in de herinne-
ring worden terug gehaald. ‘ Ja mijn
jongen, toen speelde opa met de
jeugd van Vorden tegen Dynamo uit
Moskou’. Echt waar opa, tegen het
Dynamo dat in 2020 t/m 2025 de
Champions Leaque heeft gewonnen’
? ‘Jazeker mijn jongen, het was tij-
dens het internationale Wim Kuij-
per jeugdvoetbaltoernooi. Wij speel-
den toen als leeuwen. Ik weet het
nog heel goed hoor, we verloren met
slechts 3-2, terwijl even daarvoor het
roemruchte Ajax kansloos met 2-0
door datzelfde Dynamo aan de kant
was gezet.

Onder luid gejuich namen wij dank-
zij een prachtig doelpunt van Jordi
Houwen een 1-0 voorsprong. Nadat
Dynamo de achterstand in een 1- 3
voorsprong had omgebogen, zorgde
Gijs van der Veen , je weet wel de
zoon van de toenmalige voorzitter
van Vorden William van der Veen en
zijn vrouw Anita , met een daveren-
de knal voor 3-2. Dankzij voortreffe-
lijk keeperswerk van Bjorn Groten-
huis werd dit ook de eindstand. Wat
een sensatie, wat een pracht wed-
strijd. En weet je, mijn jongen, we
waren door dit ‘ huzarenstukje ‘ zo
in de wolken, of beter gezegd we
‘zweefden’ op een wolk, dat we er
nadien niets meer van terecht
brachten. We werden respectievelijk
met 8-0 door Bayer 04 Leverkusen,
met 11- 0 door Ajax en met 6-0 door
West Ham United in de pan gehakt.
Ja jongen dat was natuurlijk wel
triest, maar de twee doelpunten te-
gen Dynamo Moskou pakken ze ons
nooit meer af. En nu gaan slapen
jongen en droom jij vannacht maar
net als opa vroeger over voetballen
in het prachtige geelzwarte shirt
van Vorden. Welterusten opa, vertel
jij morgen voor het slapen gaan
weer een verhaaltje ? 

Tijdens voorgaande edities werd het
Wim Kuijpertoernooi vrijwel altijd
geopend met het spelen van het Wil-
helmus door de muziekvereniging
Sursum Corda. Vanwege vakanties
van diverse muzikanten werd dit
keer een beroep gedaan op het Vor-
dens Mannenkoor. Staande in vol or-
naat op het middenveld zong het
koor onder doodse stilte ons natio-
nale volkslied. Een gebeurtenis dat
door toernooivoorzitter Gerard Gre-
ven als een ‘kippenvel- moment’
werd getypeerd. Wethouder Ab
Boers vond het knap dat de organi-
satie er ook dit jaar weer in was ge-
slaagd om gerenommeerde clubs
naar Vorden te halen. ‘Prachtig dat
het is gelukt om de kleedkamers op
tijd klaar te krijgen. Alle hulde aan
de vele vrijwilligers van de club. Dat
de organisatie ook elk jaar sport en
maatschappelijke thema’ s met el-
kaar verbindt, is een goede zaak’, al-
dus Ab Boers. 

Gerard Greven en William van der
Veen ( voorzitter ‘Vorden ‘) spraken
eveneens met veel waardering over
de vrijwilligers van de club. ‘ Zonder
hun inbreng en de medewerking
van de gemeente Bronckhorst ( het
prepareren van de velden ) en de in-
breng van de sponsors kan een der-
gelijk toernooi niet georganiseerd

worden’, aldus v.d. Veen. Alvorens
zondagmiddag de prijsuitreiking
plaats vond bracht Gerard Greven de
deelnemende clubs dank voor hun
bereidheid naar Vorden te willen ko-
men, terwijl de clubs op hun beurt
hoopten volgend jaar weer te wor-
den uitgenodigd. 

De Cup met de grote oren werd on-
der groot enthousiasme door Em-
manuel Lyoha, captain van Bayer 04

in ontvangst genomen. De jury
maakte bij monde van Derk Besse-
link bekend dat Emmanuel ook is
uitgeroepen tot beste voetballer van
het toernooi. ‘Ich bedanke meine
Mitspieler dass sie mir gut in die Ak-
tionen gesetst haben’, aldus de be-
gaafde middenvelder van Bayer 04
Leverkusen. Lars Metselaar, keeper

van FC Twente/ Heracles werd uitge-
roepen tot de beste doelman van het
toernooi. De geweldige en goed geor-
ganiseerde tweedaagse voetbalhap-
pening werd besloten met een ode
aan winnaar Bayer Leverkusen. Spe-
ciaal voor het winnende team speel-
de Concordia het Duitse volkslied.

Bayer 04 Leverkusen wint in de finale van Feyenoord

Genieten tijdens internationaal Wim Kuijper jeugdvoetbal-
toernooi

Bayer 04 Leverkusen met de grote Cup

Fair Play Cup voor Vorden team

Emmanuel Lyoha van Bayer 04 Leverkusen beste speler van het toernooi

Twente keeper Lars Metselaar beste doelman van het toernooispelmoment uit de wedstrijd Ajax- Dynamo Moskou

Vordens Mannenkoor zingt het Wilhelmus



HENGELO

heeft het,

HENGELO

bruist !!

HENGELO

het Centrum van Bronckhorst

H e n g e l o  p r e s e n t e e r t :

“HENGELO PRESENTEERT” is een uitgave van de Hengelose Ondernemers Vereniging in samenwerking met plaatselijke verenigingen.

TENTOONSTELLING: 
• OUDE TRACTOREN 
• OUDE BROMFIETSEN 

PODIA MET MUZIEK: 
Muzikaal optreden van
• Dweilorkest Royal Wind Band
• De Pleardopkes
• De Trekkebuuls 
• en bij de Zwaan: 

de band KIEK UUT

MOOISTE BURN-OUT voor
BROMFIETSEN en SCOOTERS 
VERRASSINGSACT RIDDERHOF

BEACH VOETBAL (bij voldoende opgave)

• Meerdere winkels open
• Kindervrijmarkt
• Vele Kinderattracties
• Hobby- en Rommelmarkt
• Oude Ambachten
• meer dan 100 kramen

MEGA - BRADERIE 
HENGELO
MEGA - BRADERIE 
HENGELO
ZONDAG 23 AUGUSTUS 
11 tot 18 uur



MEGA-BRADERIE
11.00–18.00 uur23augustus23augustus

WEEKBLAD

Nu 
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Dus kijk snel op  www.contact.nl
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Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

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

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

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

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS .

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

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

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

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

midden in het   hart van Bronckhorst
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Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

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

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

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

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

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

LANGELER MODE KERKSTRAAT 117255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

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

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

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.
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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 verbouw endaarom 10%kortingop o nze G EHELE co ectie SCHOENE  en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . 0575  46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst

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
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E I N D E L I J K !CHEVROLETEPICAMM

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

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

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

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

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

Passage

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over deAchterhoek

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

Oud Vorden

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

BRADERIE 
KOOPZONDAG 2009

23 augustus

Het trefpunt 
van gezelligheid 

tijdens de braderie 
met het orkest

KIEK UUT

®

Braderie Hengelo 23 augustus

DE LAATSTE STUKS
OPRUIMING

€ 10,= P.S.

o.a. Cecil, Street One, Vero Moda, Only, 
Tom Tailor, Garcia...

www.focusfashion.nl

Spalstraat 23 Hengelo Gld. 0575-464110  

TIJDENS DE BRADERIE ZIJN WIJ GEOPEND
MET SPECIALE BRADERIE AANBIEDINGEN

WWW.FUN23.NL

Spalstraat 13 7255 AA Hengelo (Gld.)
Tel. 0575 - 461996

BRADERIE
ZONDAG 23 AUGUSTUS 2009

DE WINKEL IS OPEN

RESTANTEN
SPORTSCHOENEN VOOR

DE LAAGSTE PRIJZEN

€ 10,00 € 15,00
€ 20,00 € 25,00
€ 30,00 € 40,00

• ADIDAS • PUMA • ASICS • QUICK
• NIKE • MIZUNO • TWINLIFE

DE KOFFIE STAAT KLAAR!

VERSCHRIKKELIJK
ZONNIG
VOORDEEL

M E U B E L -  E N  T A P I J T E N H U I S

SHOWROOM HENGELO
OPRUIMING SHOWROOMMODELLEN
Bankstellen • Eethoeken • Kasten • Salontafels • Fauteuils

50% KORTING
SHOWROOM

HENGELO • RUURLO • GROENLO

10% KORTING
op tapijten • gordijnen • inbetweens • vitrage

PVC vloeren al vanaf € 49,95 m2

incl. leggen en egaliseren
Acties geldig t/m 29 augustus 2009

Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84
Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 31 93

Markt 9 - Groenlo - (0544) 46 33 35
www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl
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Kerkstraat 11, Hengelo Gld. • Tel. (0575) 46 12 35

Fashion with feeling

Laatste ronde
3 halen 1 betalen

=

Yvonne  Jeugdmode

De hele zomercollectie 

70% korting

We zijn ook geopend op 
23 augustus tijdens de braderie 

aan de Raadhuisstraat 7

Raadhuisstraat 6 Hengelo gld.



MEGA-BRADERIE
11.00–18.00 uur23augustus23augustus

De braderie in Hengelo Gld.
staat al bijna weer voor de
deur. Dit mega spektakel
vind dit jaar plaats op zondag
23 augustus in het Hart van
Hengelo rondom de grote
kerk.

In het Bruisende hart van Hen-
gelo vindt ook dit jaar weer een
braderie plaats met meer dan
100 kramen.

Ook dit jaar is de organisatie
er weer in geslaagd om rond de
braderie verschillende attracties
te organiseren zoals: een mini
kermis voor de kleintjes, diverse
oude ambachten .

Na het succes van vorig jaar zijn
de oude tractoren en bromfiet-
sen weer van de partij. Liefheb-
bers  die in het bezit zijn van
een oldtimer kunnen zich ook
aanmelden voor een plaats.

Deze oldtimers zijn een geweldi-
ge bezienswaardigheid en de or-
ganisatie is blij ze te kunnen
verwelkomen.

Nieuw dit jaar is het Hengels
Kampioenschap Brommer &
Scooter burn out. Wie maakt de

mooiste burn out met in de pau-
ze een knallende verrassingsact.
Er zijn prijzen te winnen voor
de mooiste en de origineelste
uitvoering.

Bij voldoende animo wordt er
ook een beach voetbaltoernooi
georganiseerd voor de jeugd.

De horeca in Hengelo heeft weer
volop de terrassen buitengezet,
vergezeld van gezellige muziek
met medewerking van verschil-
lende dweilorkesten en trekzak-
ken.

De braderie zal starten om 11.00
uur en de winkels zijn dan ook
geopend.

Tevens is er een kindervrij-
markt. Voor een gratis plekje
kunnen kinderen tot 14 jaar
zich opgeven.

OPGAVE:
Kindervrijmarkt.
Brommer burn out (Alleen met
geldig brommercertificaat).
Pitspoezen.
Beach voetbal.

Opgave: Bakkerij Heyerman, 
telefoon (0575) 46 37 63

Braderie 
Veel pk's met unieke brommer & scooter burn out
wedstrijden en spectaculaire verrassingsact

Weeversdrukker i j

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

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

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

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

BRADERIE 
KOOPZONDAG 2009

23 augustus

Het trefpunt 
van gezelligheid 

tijdens de braderie 
met het orkest

KIEK UUT

Wol- en Hobbyshop

Regelink

Braderie 2009 koopzondag 
23 augustus
• Breigarens en sokkenwol

• Borduurpakketten, borduurstof, 

smyrnapaketten -  beiers bont splijtzijde

• Kralen en alle benodigdheden zoals sluitingen e.d.

• De nieuwste 3D vellen waaronder pyramide

• Nieuw in ons assortiment pyramide boekjes van

T.B.Z. en Deco Card

• Hand- en theedoeken

• (rode) zakdoeken

• Fournituren

• Lint... enz. enz.

Raadhuisstraat 5, 7255 BK Hengelo Gld. Tel. 462266

Braderie 2009
Zondag 23 augustus geopend

tevens kraam-stoep verkoop met

50% korting

Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

Kerkstraat 11, Hengelo Gld. • Tel. (0575) 46 12 35

Fashion with feeling

Wintermode 2010
modeshow 9 september

Alleen verkrijgbaar tijdens de braderie:

Overheerlijke
halve warme worst!

Raadhuisstraat 21B 
Hengelo gld



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 Anne van Kuil

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: 

Gert Jan Mugge, tel. (0575) 75 05 43 

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 4
Nr. 34, 18 augustus 2009

Het doel van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) is iedereen
mee te laten doen aan de maat-
schappij. Sommige mensen hebben
daarvoor ondersteuning nodig. De
benodigde ondersteuning verschilt
van persoon tot persoon. Eén van de
groepen waarop de Wmo zich richt,
zijn mensen die een hulpmiddel of
hulp bij het huishouden nodig heb-
ben vanwege een beperking. De ge-
meente heeft onafhankelijk onder-
zoeksbureau SGBO eerder dit jaar
onderzoek laten doen naar de tevre-
denheid van zo'n 1.000 vragers van
maatschappelijke ondersteuning
(cliënten individuele voorzieningen)
in Bronckhorst in 2008. De resultaten
werden onlangs bekend en hieruit
kwam naar voren dat 97% van de
cliënten vindt dat de Wmo-onder-
steuning van onze gemeente voldoet
aan de verwachtingen. Ook zijn ze
positief over de mate waarin onder-
steuning helpt bij het zelfstandig
wonen en meedoen aan de maat-
schappij (94%). 

De gemeente scoort als volgt:
• Toegang tot ondersteuning

Voor de aanvraagprocedure, waar-
bij de cliënten het meest tevreden
zijn over tijd voor aanvraag, gaven
cliënten ons een 7,4 

• Hulp bij het huishouden
Cliënten met hulp bij het huishou-
den geven de gemeente voor de

dienstverlening daarvoor een 8,2.
Vooral de keuzemogelijkheden
tussen zorgaanbieders en de plan-

ning van de hulp bevalt onze cliënten
zeer goed. Minder tevreden zijn ze
over de vervanging bij afwezigheid

• Hulpmiddelen
Het rapportcijfer voor hulpmiddelen
(zoals rolstoelen, scootermobielen
en woonvoorzieningen) is voor
Bronckhorst een 7,6. Meest tevre-
den zijn de cliënten over de dienst-
verlening voor de rolstoel. Minder
tevreden over de verhuiskosten-
vergoeding

• Collectief vervoer (Regiotaxi)
Voor het collectief vervoer, in
Bronckhorst is dat de Regiotaxi,
geven cliënten een 7,4

Tot slot is 92% van de cliënten tevre-
den over de Wmo-medewerkers van
de gemeente, 93% is erg te spreken
over de organisaties en medewer-
kers van de Wmo-partners (Sensire
en Markenheem) van de gemeente
in de hulp bij het huishouden, ook is
93% van onze cliënten tevreden over
de geleverde individuele Wmo-voor-
zieningen (o.a. rolstoel, scootmobiel
of woningaanpassing) en is 89% van
de cliënten blij met het collectief
vervoer (Regiotaxi). Dit zijn mooie
resultaten. Het spreekt voor zich dat
wij ons blijven inzetten voor een zo
goed mogelijke dienstverlening.

Bronckhorster Wmo-cliënten tevreden

Van 18 t/m 21 augustus a.s. staat
de Achterhoekse Wandel4Daagse
op stapel. De 19e is de dag van
Bronckhorst en die dag lopen tien
toeristische ondernemers van het
Toeristisch Recreatief Overleg
Bronckhorst (TROB) en burge-
meester Henk Aalderink mee in
opvallende roze t-shirts. Zij mengen
zich onder de wandelaars om 
de aandacht te vestigen op wat
Bronckhorst op toeristisch gebied
allemaal te bieden heeft. Het TROB
is een overlegorgaan, waarin verte-
genwoordigers van de verschillende
sectoren van het Bronckhorster
toeristische bedrijfsleven, de VVV
en de gemeente zitten. Zij denken
mee over het beleid en de verschil-

lende activiteiten die worden opge-
zet/ondersteund om toeristisch en
recreatief Bronckhorst verder te
ontwikkelen. 

Appeltjes voor de dorst
Loco-burgemeester Ab Boers deelt
die dag tussen 10.00 en 14.00 uur
bij de muziekkoepel op het Sta-
tionsplein in Zelhem ter gezonde
aanmoediging weer Bronckhorster
appels uit aan de wandelaars. 
Dit is inmiddels al een echte traditie
geworden. Voor meer informatie
over de AW4D kijk op www.aw4d.nl.
Komen de deelnemers bij u in de
buurt langs? Moedig ze aan! 
Wandelt u mee met de vierdaagse?
Heel veel plezier en succes gewenst!

Toeristische ondernemers lopen mee

met AW4D om toeristisch Bronckhorst

op de kaart te zetten
Om te bekijken of we de schapen-
cultuur terug kunnen brengen in het
Bronckhorster landschap startten
we dit voorjaar het project 'Schapen
in Bronckhorst'. We hebben 20 scha-
pen uitgezet op een aantal terreinen
aan de buitenrand van Zelhem. 
De schapen verplaatsen we van het
ene weiland naar het andere om te
grazen. Enkele percelen liggen dicht
bij nieuwbouwwijk 't Soerlant, zodat
inwoners in contact komen met de
schapen. We willen onderzoeken of
het inzetten van de schapen op deze
manier bijvoorbeeld nieuwe toeris-
tische activiteiten op kan leveren. 

Q-koorts
Op dit moment staan de schapen 
op percelen in het buitengebied,
waar weinig mensen omheen wonen.
Als het gras weer aangegroeid is,
zouden ze terug kunnen naar wei-
landen aan de rand van 't Soerlant,
maar de gemeente heeft besloten
hier voorlopig vanaf te zien omdat 
de ziekte Q-koorts in Nederland
voorkomt. Met name geiten en
schapen zijn verspreiders. De ziekte
wordt veroorzaakt door een bacterie.
Verspreiding gebeurt door de inge-
droogde deeltjes van uitscheidingen
van de dieren zoals urine en ontlasting
die de directe omgeving besmetten
en eventueel door de wind verder
gevoerd worden. Mensen kunnen
geïnfecteerd raken door inademing
van besmet stof. De ziekte is niet van
mens op mens overdraagbaar. Met
antibiotica is Q-koorts goed te be-
handelen. De meeste besmettingen
verlopen overigens zonder klachten
of als een milde griep (koude ril-

lingen, spierpijn, misselijkheid en
braken, buikpijn, diarree, pijn op de
borst). 

Risico verspreiding aangepakt
De afgelopen tijd is het aantal be-
smettingen bij mensen toegenomen,
vooral in Noord-Brabant. Daarop
hebben de ministeries van volks-
gezondheid en landbouw besloten te
proberen het risico van verspreiding
van de bacterie die Q-koorts veroor-
zaakt zo goed mogelijk aan te pakken.
Zo is gekozen om de ziekte meldings-
plichtig te maken, waardoor altijd
actie op een uitbraak volgt. Ook
wordt mensen met een verhoogd
risico op Q-koorts (zwangeren,
mensen met hartkleplijden, vaatpro-
thesen/transplantaten) geadviseerd
contact met schapen te vermijden. 

Door de schapen nu niet terug te
plaatsen richting 't Soerlant, gaat 
de gemeente ervan uit dat de kans
op besmetting minimaal is. 

Voor meer informatie over Q-koorts
en wat u kunt doen om het te voor-
komen, zie www.bronckhorst.nl,
onder Actueel � Actuele informatie
� Nieuwsberichten of neem contact
op met de GGD, afdeling Infectie-
ziekten, tel. (088) 443 33 55/website:
www.ggdgelre-ijssel.nl.

Schapen Zelhem voorlopig niet terug 
bij woonwijken



Commissievergadering
Beleidsontwikkeling  
Op 25 augustus a.s. vergadert de
commissie Beleidsontwikkeling in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte wel-
kom om deze vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:

• Verordening Participatieraad
• Bestemmingsplan 'Buitengebied

herziening Broekstraat 1, 2, 
Het Lenderbosch 3, Hummelo

• Bestemmingsplan 'Buitengebied
2009 Loakendiek 7, Veldhoek'

• Projectbesluit 'Elderinkweg
Hengelo'

• Aanvullend krediet voor jongeren-
debatten 2010

Spreekrecht tijdens commissie-
vergaderingen
Tijdens de commissievergaderingen
kunt u gebruik maken van het recht
om in te spreken. In tegenstelling
tot de raadsvergaderingen kunt u
hier inspreken over onderwerpen
die juist wel op de agenda staan. De
maximale spreektijd is vijf minuten.
U kunt zich hiervoor, bij voorkeur
uiterlijk 24 uur voor aanvang van
de vergadering, aanmelden bij de
Griffie, via tel. (0575) 75 05 43 of
e-mail: griffie@bronckhorst.nl. 

Raadsvergadering 
Op 27 augustus a.s. vergadert de
gemeenteraad in de raadzaal van

het gemeentehuis. De openbare
vergadering begint om 20.00 uur. 
U bent van harte welkom ook deze
vergadering bij te wonen. Op de
agenda staan onder meer de vol-
gende onderwerpen:

• Verordening Participatieraad
In de Wet maatschappelijke onder-
steuning (WMO) is opgenomen dat
gemeenten een participatieraad
moeten oprichten die inwoners en
betrokken organisaties de moge-
lijkheid geeft gevraagd en onge-
vraagd advies te geven over WMO-
zaken die de gemeente regelt. On-
ze gemeente heeft al een cliënten-
raad Wet werk en bijstand/ Wet
sociale werkvoorziening om te
overleggen met o.a. cliënten die
een uitkering ontvangen. B en w
stellen de raad voor op korte termijn
een participatieraad op te richten
waarin vertegenwoordigers van
cliënten van de WMO/WWB en
WSW en betrokken organisaties
gezamenlijk zitting hebben en op
deze wijze de inspraak van cliënten
zo goed mogelijk te regelen

• Bestemmingsplan 'Buitengebied
herziening Broekstraat 1, 2, 
Het Lenderbosch 3, Hummelo
De raad wordt gevraagd dit plan,
dat gaat over verschillende perce-
len (o.a. bouw tweede bedrijfs-
woning, omzetting van de bestem-
ming van agrarisch naar wonen,
beëindiging  intensieve veehoude-
rijtak), gewijzigd vast te stellen 

• Bestemmingsplan 'Buitengebied
2009 Loakendiek 7, Veldhoek'
De raad wordt gevraagd dit plan,
dat gaat over het omzetten van
een agrarische bestemming naar
een woonbestemming, ongewijzigd
vast te stellen

• Projectbesluit 'Elderinkweg
Hengelo'

• Aanvullend krediet voor jongeren-
debatten 2010
Voor het organiseren van debatten
met basisschooljongeren van de
groepen 7 en 8, om hen op een
interactieve manier te informeren
over de gemeente en de plaatste-
lijke politiek, is door de grote
belangstelling een aanvullend
krediet nodig van 6.000 euro
(bovenop de al geplande 17.500
euro)

• Bekrachtiging geheimhouding
stukken 'Samenwerking
Regionaal Bedrijventerrein
West Achterhoek' 
Om te voorkomen dat vertrouwe-
lijke financieel economische
informatie openbaar wordt,

vragen b en w de raad de geheim-
houding te bekrachtigen voor
bepaalde stukken rond het
Regionaal Bedrijventerrein West
Achterhoek 

Spreekrecht tijdens raads-
vergaderingen
Tijdens raadsvergaderingen is het
mogelijk het woord te voeren over:
1. allerhande onderwerpen die niet

op de agenda staan 
2. agendapunten aangaande project-

besluiten op grond van de Wet
ruimtelijke ordening, die niet in
een raadscommissie zijn behan-
deld.  

U kunt de raad tijdens een raads-
vergadering niet toespreken over: 
a. de ingekomen stukken
b. een bezwaar in de zin van hoofd-

stuk 7 van de Algemene wet

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

c. benoemingen, keuzen, voor-
drachten of aanbevelingen van
personen

d. een klacht zoals bedoeld in
hoofdstuk 9 van de Algemene wet
bestuursrecht

e. onderwerpen die niet behoren tot
de bevoegdheid van het gemeen-
tebestuur

Als u tijdens de vergadering het
woord wilt voeren, kunt u zich hier-
voor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur
voor aanvang van de vergadering,
aanmelden bij de Griffie, 
tel. (0575) 75 05 43 of 
e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

Uit de raad

Op 18 augustus gaven wethouder
André Baars en Frank van Hunsel,
directeur van Geas Energiewacht,
het startschot voor een gezamen-
lijke campagne om inwoners van
Bronckhorst met een eigen woning
te stimuleren en te ondersteunen
om op energiekosten in hun woning
te besparen. Het rijk heeft een aan-
tal subsidies waardoor het tijdelijk
mogelijk is om tegen gereduceerde
kosten energiebesparende maatre-
gelen te laten treffen in uw woning.
Het gaat om vloerisolatie, gevel-
isolatie, dakisolatie (lager BTW tarief),
HR++ glas (20% subsidie) en zonne-
boilers. Al deze maatregelen inclusief
een nieuwe CV-ketel of een Hybride
warmtepomp kunnen bij Geas wor-
den besteld. Ook helpt Geas u met

het aanvragen van een subsidie en
het verlagen van de voorschotnota
bij uw energieleverancier. 

Energiescan
Tijdelijk, tot eind september van dit
jaar, is het mogelijk om een energie-
scan van de woning te laten maken
door een technisch adviseur van Geas
Energiewacht. De adviseur bezoekt
uw woning en komt vervolgens in een
tweede bezoek met een uitgewerkt
rapport waarin is berekend wat de
kosten zijn per energiebesparende
maatregel en hoeveel kosten u
bespaart op uw gasrekening. Zo'n
onderzoek kost normaal € 259,-.
Tijdelijk ontvangt u een subsidie 
van de overheid van € 200,-, de res-
terende € 59,- kunt u ook nog terug

ontvangen indien u één of meer
energiebesparende maatregelen 
bij Geas bestelt. Meer informatie
vindt u op www.geas.nl/producten
en diensten/energiescan of via een
telefoontje naar: (053) 852 85 60. 
U kunt zich via de site of telefonisch
ook aanmelden voor de scan.

Infobijeenkomst
Op 1 september a.s. organiseren de
gemeente en Geas een informatie-
avond in het gemeentekantoor. 
Hier krijgt u informatie over het
onderzoek en de mogelijke energie-
besparende maatregelen. 

De bijeenkomst begint om 19.30 uur
en is in het gemeentekantoor in
Hengelo. U bent van harte welkom.

Informatieavond over energieonderzoek en 
mogelijke maatregelen om op de energiekosten
in uw huis te besparen op 1 september a.s.

Vanaf 21 september a.s. worden
vingerafdrukken opgenomen in 
het paspoort, de identiteitskaart en
reisdocumenten voor vluchtelingen
en vreemdelingen. De vinger-
afdrukken komen in de chip van het
reisdocument, waarin ook al de
ingescande pasfoto en persoons-
gegevens zijn opgenomen. Dit vloeit
voort uit Europese regelgeving. Er
is alleen een uitzondering mogelijk
voor kinderen jonger dan 12 jaar 
en als het fysiek onmogelijk is om
vingerafdrukken te maken. Bij het
afnemen van de vingerafdrukken
moeten oneffenheden aan vinger-
toppen, zoals verfresten, verwijderd
zijn. 

Afnemen vingerafdrukken 
Bij het aanvragen van een reis-
document worden bij u aan de balie
in het gemeentehuis vier vinger-
afdrukken elektronisch opgenomen
met een vingerafdruklezer. Deze
vingerafdrukken worden opgeslagen
in de reisdocumentenadministratie.
Twee vingerafdrukken komen ook
in de chip van het reisdocument. 

Tegengaan fraude 
De digitale gezichtsopname en de
vingerafdrukken maken deel uit
van het streven van de EU-lidstaten
paspoorten beter te beveiligen
tegen vervalsing en fraude. Zo is
het moeilijker het document te
vervalsen en kunnen mensen zich
moeilijker identificeren met ander-
mans paspoort.

Invoering vingerafdrukken voor 
reisdocumenten



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
Verzonden op 6 augustus 2009:
• Zelhem, Brinkweg 23, open dag, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 25 en 26 september 2009,

Koninklijke VIV Buisman BV, ontheffing art. 35 Drank-en Horecawet, C. Hitpass
Verzonden op 7 augustus 2009:
• Hengelo (Gld), Veldermansweg terrein Varsselse molen, school- en volksfeest met toneelavond,

vogelschieten, kinder- en volksspelen, feestavonden en kermisattracties, 9 en 10 oktober 2009
van 09.00 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, stichting school- en volksfeest Varssel

• Hummelo, parkeerplaats Dorpsstraat en gedeelte van de Van Heeckerenweg, kunst-, rommel- en
antiekmarkt, 27 september 2009 van 10.00 tot 16.00 uur, Hummelo's gemengd koor

• Steenderen, J.F. Oltmanstraat/Burg. Buddinghplein, live muziek, 10 september van 20.00 tot
24.00 uur, 11 september van 22.00 tot 01.00 uur en 12 september 2009 van 22.00 tot 01.00 uur,
café Heezen

Verzonden op 11 augustus 2009:
• Bronckhorst, op diverse locaties plaatsen van tijdelijke reclameborden t.b.v. toeristische markt,

5 t/m 17 augustus 2009, RéZi organisaties BV
• Steenderen, Burg. Buddinghplein, braderie/snuffelmarkt, 16 augustus 2009 van 11.00 tot 17.00 uur,

RéZi organisaties BV
• Wichmond, Lankhorsterstraat 25A, open tuindagen, 19 en 20 september 2009, hoveniersbedrijf

Gebr. Arends, ontheffing voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken, Delta Zutphen
• Zelhem, Meindert Hobbemastraat, straatfeest van 25 september 16.00 uur t/m 27 september 2009

10.00 uur, buurtvereniging Meindert Hobbemastraat

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 10 augustus 2009:
• Toldijk, Wethouder Campermanstraat 17, bouwen carport/overkapping
Verzonden op 11 augustus 2009:
• Zelhem, Stadsedijk 9, verbouwen woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 11 augustus 2009:
• Wichmond, Hackforterweg 46, veranderen woning
Verzonden op 12 augustus 2009:
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 41, bouwen bedrijfsgebouw, verleend met toepassing van artikel 50,

lid 3 van de Woningwet 

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 11 augustus 2009:
• Halle, Halle-Nijmanweg 36A, 36B en 36C, veranderen van de gevels

Kapvergunningen
Verzonden op 11 augustus 2009:
• Hengelo (Gld), Westerstraat, vellen van 21 acacia's, herplant verplicht: diverse bomen volgens

het plan herinrichting groenstrook Westerstraat

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Afgegeven op 10 augustus 2009:
• Halle, Nijmansedijk 15A, voor verbranding van snoeihout in het kader van landschappelijk

onderhoud nabij eerder genoemd adres

Sloopvergunningen 
Verzonden op 12 augustus 2009:
• Baak, Langendijk 6, slopen werkplaats, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 13 augustus 2009: 
• Hengelo (Gld), Kervelseweg 32, slopen woning en twee schuurtjes, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Deldensebroekweg 1, slopen van de restanten van een afgebrande schuur, komt asbest-

houdend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens een buurtfeest op 5 september 2009 is de Akkerwinde, tussen de Hoge

Es en de Waarleskamp, van 10.00 tot 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestem-
mingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens samengestelde menwedstrijden zijn op 10 en 11 oktober de Zelhemseweg,
tussen de Hummeloseweg en de Molenenk, en de Winkelsweg, tussen de Zelhemseweg en de
Gompertsdijk, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Ook geldt van 9 t/m
11 oktober 2009 op de Zelhemseweg, tussen de Middenweg en de Molenenk, en op de Winkelsweg,
tussen de Zelhemseweg en de Gompertsdijk, een stopverbod voor beide zijden van de weg

Verleende vergunningen

Gewijzigde tijdelijke verkeersmaatregel
• Halle, tijdens het school- en volksfeest is de Halle-Nijmanweg, tussen de Lankerseweg en 

de Nijmansedijk, van 3 september 19.00 uur t/m 6 september 2009 01.30 uur, afgesloten voor
alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Voor het doorgaande verkeer komende vanaf de
Halseweg in Halle geldt een omleidingsroute via de Halle-Nijmanweg, Pluimersdijk, Stadsedijk,
Nijmansweg (gem. Doetinchem) naar de Halseweg (gem. Doetinchem). Voor het doorgaande
verkeer komende vanaf de Halseweg in Doetinchem geldt een omleidingsroute via de Westen-
dorpseweg (gem. Doetinchem) en de Molenweg naar de Varsseveldseweg

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

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw 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. 

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

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 10 augustus 2009:
• Vorden, Netwerkweg 7, bouwen fietsenstalling

Mogelijkheden voor beroep   
Tegen deze verleende vergunning kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van de besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.

Het beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een om-
schrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat 
en uw handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. 
Voor het indienen van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter 
u gelijk geeft, dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug. 

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Keijenborg, huis aan huis verkoop van loten, 10 oktober 2009, carnavalsvereniging Doldraejers

Velswijk-Wittenbrink
• Toldijk, Kruisbrinkseweg 7, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, streekproductenmarkt,

8 november 2009 van 11.00 tot 17.00 uur, vereniging streekproducten Achterhoek

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 
• Drempt, Zomerweg 19A, plaatsen acht lichtmasten
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 22, bouwen opslagloods 
• Vorden, Julianalaan 8, plaatsen kweekkas
• Vorden, de Leuke 6, verbouwen schuur tot woning
• Vorden, Schuttestraat 26, veranderen melkstal
• Zelhem, Prinses Beatrixstraat 40, bouwen serre
• Zelhem, Magnoliaweg 1B, veranderen pui
• Zelhem, Smidsstraat 7-9, aanbrengen lichtreclame
• Zelhem, Smidsstraat 7-9, plaatsen twee airco buitenunits

Aanvragen

Rectificatie
Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2009; Hoogstraat 21 Toldijk'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2009; Hoogstraat 21 Toldijk' en de daarop betrekking
hebbende stukken liggen van 20 augustus t/m 30 september 2009 tijdens openingstijden voor een
ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook
raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van het agrarisch bedrijf aan de Hoogstraat 21 in
Toldijk. Deze publicatie is een rectificatie van de melding in het Contact van 23 juni jl. dat er een
ontwerpwijzigingsplan voor het perceel Hoogstraat 21 ter inzage ligt van 25 juni t/m 5 augustus
2009.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerp-
bestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen
bij de gemeenteraad.

Goedkeuring wijzigingsplan 'Buitengebied 2009; Uilenesterstraat 5
Keijenborg'
Gedeputeerde Staten van Gelderland keurden op 24 juli 2009 het wijzigingsplan 'Buitengebied 2009;
Uilenesterstraat 5 Keijenborg' goed. Het plan heeft betrekking op een functiewijziging van een
niet-agrarisch bedrijf naar wonen. In een bestaande schuur wordt een nieuwe woning gerealiseerd
aan de Uilenesterstraat 5 in Keijenborg.

Het goedkeuringsbesluit, het wijzigingsplan en het desbetreffende bestemmingsplan liggen van
20 augustus t/m 30 september 2009 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van
de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
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 bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is
beslist. 

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Onherroepelijk wijzigingsplan 'Buitengebied 2008; natuurontwikkeling
Riefelerdijk/Broekweg, Hengelo (Gld)'
Het wijzigingsplan 'Buitengebied 2008; natuurontwikkeling Riefelerdijk/Broekweg, Hengelo (Gld)'
is onherroepelijk geworden. Het plan heeft betrekking op het realiseren van natuurontwikkeling
op twee percelen aan de Riefelerdijk hoek Broekweg in Hengelo (Gld). De bestemming van de
gronden wordt gewijzigd van landbouwgrond in natuurterrein.

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

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

Verleende ontheffingen
B en w van Bronckhorst hebben ontheffing verleend met toepassing van:

Artikel 3.6 lid 1 onderdeel c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 12 augustus 2009:
• Halle, Halle-Heideweg 31, voor het gebruiken van een aangebouwd bijgebouw behorende bij de

dubbelbewoonde burgerwoning als kantoor-/praktijkruimte ten behoeve van een adviesbureau,
geldend bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 10 augustus 2009:
• Zelhem, Ruurloseweg 39 W A 5, voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

De ontheffingen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 20 augustus t/m 30 septem-
ber 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze
afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Een besluit treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop zij is bekend-
gemaakt. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoed-
eisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend, dan kunt u om een
voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, verzoeken. Hiervoor is griffierecht
verschuldigd.

Artikel 3.6 lid 1 onderdeel c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 12 augustus 2009;
• Vorden, Bleuminkmaatweg 1, voor het oprichten van een minicamping (Elanova) ten behoeve van

30 mobiele kampeermiddelen/campers, waarvan drie trekkershutten, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 20 augustus t/m 30 septem-
ber 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze
afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
het besluit aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij b en w. 

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaar-
schrift ingediend, dan kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van
de Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving plan-MER (Milieu Effect Rapport) buitengebied
Bronckhorst
De gemeente werkt aan een structuurvisie voor het buitengebied en aan de actualisatie van de
bestemmingsplannen buitengebied van de voormalige gemeenten Hummelo en Keppel,
Steenderen en Zelhem. Zowel de visie als de actualisatie van de bestemmingsplannen vloeien
voort uit de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan 'Buitengebied Zelhem' is als
voorontwerp gereed. De werkzaamheden aan het bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen,
Hummelo en Keppel' starten in september. Het bestemmingsplan buitengebied Hengelo/Vorden
2005 is een onherroepelijk plan en dient als beleidskader voor de twee genoemde bestemmings-
plannen. De structuurvisie voor het buitengebied heeft als basis de Landschapsontwikkelings-
visie van de gemeenten Bronckhorst, Lochem en Zutphen, zoals dat op 25 juni jl. is vastgesteld
door de gemeenteraad van Bronckhorst.

Omdat de structuurvisie en de twee genoemde te actualiseren bestemmingsplannen buiten-
gebied de opmaat (kunnen) zijn voor toekomstige MER-(beoordelings)plichtige projecten of voor
projecten die mogelijk significante gevolgen hebben voor de Natura 2000-gebieden in en om 
de gemeente Bronckhorst, is een plan-MER procedure verplicht op grond van artikel 7.2 Wet
milieubeheer. Directe aanleiding is in ieder geval het vestigingsbeleid voor de intensieve vee-
houderij dat planologisch wordt verankerd.

Het doel van de plan-MER procedure is het in beeld brengen van de milieueffecten van de voor-
genomen (agrarische) ontwikkelingen in het buitengebied van Bronckhorst. Deze effecten en 
de effecten van mogelijke planalternatieven worden beschreven in een milieueffect-rapport
(plan-MER).

Stappen
Deze openbare kennisgeving is de eerste stap in de zogenaamde plan-MER procedure. De vervolg-
procedure bestaat uit de volgende stappen:
1. Raadplegen betrokken bestuursorganen/adviseurs over de reikwijdte en detailniveau van het

op te stellen plan-MER
2. Opstellen milieueffectrapport
3. Ter inzagelegging en inspraak op plan-MER samen met het ontwerp van de structuurvisie en

de ontwerpbestemmingsplannen
4. Motiveren hoe met de resultaten van het milieueffectrapport en de inspraak is omgegaan in 

de definitieve versie van het structuurplan en de bestemmingsplannen
5. Bekendmaking en mededeling structuurvisie en bestemmingsplannen

Het plan-MER wordt te zijner tijd met het ontwerp van de structuurvisie en de twee ontwerp-
bestemmingsplannen ter inzage gelegd. Voor de structuurvisie is dat naar verwachting decem-
ber 2009/januari 2010, voor het bestemmingsplan 'Buitengebied Zelhem' het eerste kwartaal 
van 2010 en voor het bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen, Hummelo en Keppel' het
tweede kwartaal van 2010. Een ieder wordt in dat kader binnen de daartoe gestelde termijnen 
in de gelegenheid gesteld zienswijzen naar voren te brengen ten aanzien van het ontwerp van 
de structuurvisie, de ontwerpbestemmingsplannen en het plan MER. Op grond van het gestelde
in artikel 7.26b van de Wet milieubeheer is een verplichte inzet van de Commissie MER aan de
orde. De Commissie MER wordt derhalve om een advies gevraagd. De bij een structuurvisie en
bestemmingsplanprocedure gebruikelijke overleginstanties worden bij de verdere uitwerking 
en totstandkoming daarvan betrokken.

Ter inzage 
De notitie reikwijdte en detailniveau, zoals deze aan de bestuursorganen/adviseurs wordt voor-
gelegd (zie hiervoor stap 1), ligt van 24 augustus t/m 20 september 2009 tijdens de openingstijden
voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de notitie in te zien, dan kunt u
een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt
de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen/ruimtelijk
beleid.

Ruimtelijk beleid

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 
13 augustus t/m 23 september 2009 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van
artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Zelhem, Wittebrinkweg 6A, voor het oprichten van opslag van propaan in een bovengrondse tank,

waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

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

Wet milieubeheer

KOOPZONDAG in KOOPZONDAG in

23 augustus 2009
van 12.00 tot 17.00 uur. VordenVorden



H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 34 van
17 t/m 22 aug. 2009.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

50 producten

www.gall.nl

Grand’Italia pasta
Diverse varianten

Bijv.: penne rigate
2 zakken
a 500 gram

AH Ovenheerlijk brood
Diverse varianten

Bijv.: bruin
2 hele broden

Edet soft 
toiletpapier

2 pakken
a 12 rollen AH Satégehakt-

schnitzel

2 pakken a 4 stuks

Alle Magnum, 
Cornetto
en Ola handijs
Diverse varianten

Bijv.: Ola Raket
2 pakken a 8 stuks



AUGUSTUS
19 ANBO klootschieten, Olde Lettink
20 Klootschietgroep de Vordense Pan
26 Handwerkmiddag en kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

26 ANBO klootschieten, Olde Lettink
27 Koffieochtend PCOB bij hotel Bak-

ker
27 Klootschietgroep de Vordense Pan
29 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-

plussers in de Wehme. tel 55 20 03

KUNST AGENDA VORDEN 
Galerie Bibliotheek Vorden, Expositie
Beecklandtalenten t/m 31 aug.

Galerie Amare tentoonstelling cursis-
ten za/zo/ma-middag t/m 31 augustus

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

Dorpscentrum. Op ma., wo. en do.
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info/
opgave bij Welzijn Ouderen Vor-
den.Start in september

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

INRICHTING
De Onderlaatse Laak maakt deel uit
van natuurgebied het Groote Veld, ge-
legen ten noorden van Vorden. Het
Groote Veld is onderdeel van de ecolo-
gische hoofdstructuur (EHS) en aange-
merkt als ernstig verdroogd. In 2006 is
de Onderlaatse Laak op de provinciale
TOP-lijst verdroging geplaatst. In de
TOP-lijst-gebieden dient de verdroging
met voorrang opgelost te worden.

Om de gewenste natuur te ontwikke-
len is aanpassing van de waterhuis-
houding noodzakelijk. Het water-
schap wil dit bereiken door de Onder-
laatse Laak en enkele waterlopen in de
directe omgeving, te versmallen en
verondiepen. Daarbij worden tussen
de Gazoorweg en de Warkenseweg
twee stuwen verwijderd en bij de
Warkenseweg een cascadestuw terug-
geplaatst. Het project wordt mede-
gefinancierd door het Rijk, de Provin-
cie Gelderland en het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling.

INFORMATIE
Tijdens de uitvoering van het werk
kunnen omwonenden en geïnteres-
seerden iedere maandag van 10.00 tot
11.00 uur voor informatie terecht bij
de directiekeet aan de Warkenseweg.

Herinrichting Onderlaatse Laak
Waterschap Rijn en IJssel en Natuur-
monumenten gaan gezamenlijk
het project "Herinrichting Onder-
laatse Laak" uitvoeren. De werk-
zaamheden starten medio augustus.
Voor de noodzakelijke vernatting
zal de Onderlaatse Laak en enkele
andere waterlopen worden ver-
smald en ondieper gemaakt.

Prijsvraag en posteractie
In de Vuelta-krant, plaatst de bank een
poster die mensen achter hun raam
kunnen hangen. Wie dit doet, maakt
kans op een van de drie prijzen: een
mini-laptop, een Nintendo Wii en een
Rabo Mobiel. De posters kunnen ook
in de week voorafgaand aan de start
van de Vuelta op de kantoren van de
bank worden opgehaald. In week 36
worden de winnaars bekend gemaakt. 

Verder heeft de bank een prijsvraag
uitgeschreven. Wie de wielervraag op
de website van de bank voor 26 augus-
tus goed beantwoordt, maakt kans op
een VIP-arrangement bij de start van
de tweede etappe van de Vuelta in Zut-
phen voor twee personen op maandag
31 augustus.

Jeugdactiviteiten
Ook aan de jeugd heeft de bank ge-
dacht. Op de kantoren ligt voor hen

een kleurplaat klaar die tot en met 31
augustus 2009 ingeleverd kan worden.
Alle kinderen tot en met 12 jaar kun-
nen meedoen en een leuke prijs win-
nen. Verder heeft Rabobank Graaf-
schap-Noord haar naam gekoppeld
aan de Rabobank Dikke Banden Race,
een fietswedstrijd in Zutphen op don-
derdag 27 augustus, waaraan verschil-
lende basisscholen uit Zutphen en
omgeving deelnemen.

Gratis deelname Vuelta Toertocht
Op zondag 30 augustus kunnen spor-
tievelingen starten voor een toertocht
van 50 of 150 kilometer. Klanten van
de Rabobank kunnen zich gratis
inschrijven voor de toertocht van 150
kilometer. Meer informatie over de
activiteiten van de bank tijdens de
Vuelta zijn te vinden op 
www.rabobank.nl/graafschap-noord.

Betrokkenheid wielersport
De Rabobank is nauw betrokken bij de
wielersport. De bank is hoofdsponsor
van de Koninklijke Nederlandse Wiel-
ren Unie (KNWU) en heeft  twee eigen
wielerploegen. De bank steunt niet al-
leen de profs, maar ook de recreatieve
fietsers en is regelmatig betrokken bij
allerlei wielerevenementen. Samen
met de Nederlandse Tour Fiets Unie
(NTFU) wordt jaarlijks een kalender sa-
mengesteld met informatie over fiets-
tochten voor de sportieve fietser.

Rabobank actief bij Vuelta Zutphen

De Rabobank Graafschap-Noord
maakt zich op voor de komst van
de Vuelta. De bank organiseert di-
verse activiteiten rondom het wie-
lerfestijn. Daarbij vallen mooie
prijzen te winnen, zoals een VIP-ar-
rangement voor de start van de
tweede etappe van de Vuelta in Zut-
phen. Ook kunnen klanten gratis
deelnemen aan de Vuelta Wieler-
toertocht van 150 km.

Terwijl in Vorden en Wichmond werd
gevoetbald, organiseerde de VAMC De
Graafschaprijders zaterdagmiddag on-
der een stralende zon op het Delden –
circuit een 90 minuten durende duo-
crosswedstrijd. Het team dat na 90 mi-
nuten de meeste ronden had afgelegd
was winnaar. De rijders losten elkaar
om de 15 minuten af. De samenstel-
ling van de teams gebeurde middels

loting door Anouk Arendsen. Toen het
starthek viel ging Ismo Wolsink er als
een speer van door en pakte hij met-
een een voorsprong. Zijn teamgenoot
Bjorn van der Tol wist deze voor-
sprong te behouden en zelfs nog uit te
breiden. Het duo Ismo Wolsink en
Bjorn van der Tol, reden in deze 90 mi-
nuten precies 90 ronden, 2 Thijs Bul-
ten en Tim Tuitert 88 ronden, 3 Jan

Willem Arendsen ( hij reed ook de
snelste ronde ) en Ties Hellegers 85
ronden, 4 Chris Scholten en Youri Par-
dijs 82 ronden, 5 Mike Bokslag en Ro-
bin van Oldeniel 82 ronden. Het digi-
tale tijdwaarneming systeem werd be-
schikbaar gesteld door de motorclub
HAMAC uit Harfsen. De bekers werden
beschikbaar gesteld door dierenspeci-
aalzaak Kluvers.

Ismo Wolsink en Bjorn van der Tol winnen
duo crosswedstrijd De Graafschaprijders

De Kunstbus Vorden e.o. die onlangs is
opgezet blijkt een succes. Alleen voor
de balletuitvoering Carmen door het
Kiev ballet die maandag 16 november
in de schouwburg Amphion in Doetin-
chem wordt opgevoerd, zijn nog plaat-
sen beschikbaar. Carmen vooral be-
kend uit de opera van Bizet krijgt een
eigentijdse invulling in deze balletuit-
voering. Overigens is de bedoeling van
de Kunstbus om cultuurliefhebbers

van 55 jaar en ouder naar een schouw-
burg of theater te brengen en te halen.
Mede door bijdragen van diverse in-
stanties kunnen de prijzen laag wor-
den gehouden. Zo kan men voor 26 eu-
ro, inclusief busreis, koffie en thee
naar de uitvoering Carmen.Belangstel-
lenden kunnen zich deze gehele week
nog aanmelden bij de Stichting Wel-
zijn Vorden telefoon 0575- 553405.

In de Kunstbus Vorden e.o.

Nog plek voor balletuitvoering Car-
men op maandag 16 november 2009

Hans Aartsen  heeft Nederland daar
vertegenwoordigd op het onderdeel
"vergelijkmodel  voor heren".Dit bete-
kent dat voor ieder land één kleerma-
ker een kostuum maakt van een stof
die door de wereldfederatie ter be-
schikking is gesteld Iedereen moet
verplicht van dezelfde stof een kos-

tuum maken, dit in verband met de
objectieve beoordeling van de verschil-
lende ontwerpen en modellen , je zou
kunnen zeggen de moeilijkheidsgraad
van de stof is voor iedereen gelijk.
Hans Aartsen ontwierp en maakte een
driedelig kostuum en koos voor het
vest een contrasterende kleur. De stof
was middengrijs met een  streepje af-
wisselend  lichtgrijs en paars, voor het
vest en de pochet koos hij een lichte
grijze kleur en het geheel werd gecom-
bineerd met een wit overhemd en
paarse stropdas. In een veld van 12 lan-

den eindigde Hans Aartsen  op de top-
positie, waar Nederland en hijzelf na-
tuurlijk ook, met recht trots op mo-
gen zijn, want zoals hij zelf steeds
zegt: "Elk pak is opnieuw een uitda-
ging, steeds begin je weer met die
vlakke lap stof waaruit je een kleding-
stuk  met rondingen moet maken. Het
kostuum scoorde zo hoog door de zeer
goede pasvorm, de goede technische
verwerkingen ,het kontrast en het to-
taalbeeld".

Hans Aartsen  vertegenwoordigt Nederland
op congres Wereld Federatie van Meester
Kleermakers
In Salzburg is in de eerste week van
augustus het congres van de We-
reld Federatie van Meester Kleer-
makers ( World Federation Master
Tailors ) gehouden.

Voor slimme speurders,  die opgeroe-
pen zijn de slagzin te vinden,  niet al-
leen spannend maar ook erg leuk om
te zien. Bij de ene etalage kon je er niet
om heen, bij andere etalages moest je
echt zoeken. Naast slim je eigen pro-
ducten verwerken is het thema coun-
try echt uitgewerkt; leren jacks, hoe-
den, laarzen, tuig, koffers, giek.  Het
leverde een aantal zeer originele en
verrassende etalages op. Vrijdag heeft
een jury, Martin Gabriël, Mariska Bais
en Jan te Pas, elke etalage beoordeeld
op originaliteit, presentatie, hoeveel-

heid werk , aantrekkelijkheid en uit-
voering thema. Het was niet gemakke-
lijk. Wel tekende zich al vrij snel een
kopgroep af. Deze ondernemers had-
den van hun etalage echt  kijkvensters
gemaakt waar je echt bij stil moest
blijven staan. Ware blikvangers die
slim hun 'verkoopwaar' combineerden
met het thema. Een extra bezichtiging
van een enkele etalage,  gaf tenslotte
de doorslag voor de top 3. Nummer 3:
Yvonne Jeugdmode de kleine etalage
is het thema  country helemaal uitge-
werkt en leverde met de goede attribu-
ten, veel kijkplezier op. Nummer 2:
Etos Barendsen Een hele linkerraam-
partij is gebruikt om de country style
neer te zetten met alles wat je erbij no-
dig hebt om goed voor de dag te ko-
men. Slim hoe de eigen producten ver-
werkt zijn. Nummer 1: Eetcafé De Slof
Hier is het thema van 'buiten naar bin-

nen' doorgevoerd en met tal van pro-
ducten. Van mals tot de zelfgemaakte
etiketten. Hier zie je dat een kleine
vensterbank een grote vitrine is gewor-
den. Het arrangeren van de verschil-
lende attributen is hier zeer goed ge-
lukt. Haar eigen activiteiten zijn op di-
verse plekken 'leuk' ingepakt. Het le-
vert een echt sta-stil-punt op.  Roelien
Hilbolling is derhalve de winnaar ge-
worden van de etalagewedstrijd en
krijgt als extra  prijs, een waardebon
van ¤ 250,-. Roelien "ik had dit niet
verwacht. Ik ben er wel lang druk mee
geweest en wilde nog meer doen. Ik
heb met thee de etiketjes oud ge-
maakt. Ik ben er hartstikke blij mee"
Kom kijk en bewonder: Bekijk  zelf de
speciaal versierde etalages in Vorden.
Vorden heeft  op 23 augustus een ge-
zellige koopzondag

De country etalagewedstrijd Castle Fair 2009:
een succes!
34 ondernemers hebben afgelopen
week hun etalage aangepast aan de
Castle Fair 2009 die van 19 tot en
met 23 augustus bij kasteel  Vorden
gehouden wordt. In de etalages is
een letter opgenomen en een num-
mertje.

Muziek maken is een leuke en ont-
spannende hobby. Je kunt er al jong
mee beginnen en doorgaan tot op zeer
hoge leeftijd. Muziek maken in
groepsverband of bij een vereniging is
nog leuker. Je musiceert dan samen
om een zo goed mogelijk concert te ge-
ven of om een goed resultaat te berei-
ken op een concours. Daarom starten
wij weer met blokfluit en slagwerkles-
sen.anaf groep 4 is het mogelijk om
blokfluit les te nemen. Deze lessen
worden gegeven in het Dorpscentrum
op donderdag avond. Tijden in over-

leg. Er wordt geoefend met behulp van
een cd en de lessen worden gegeven
door Karolien Huetink. Wil je liever
trommelen (vanaf groep 5) dan kan
dit ook bij onze vereniging. De lessen
worden gegeven door onze drumband
instructeur Mike de Geest en vinden
eveneens op donderdag plaats. Heb je
AMV op school gehad en wil je een an-
der instrument leren bespelen, dan
kun je bij ons beginnen op dwarsfluit,
klarinet, saxofoon, of trompet of als je
al wat ouder bent op hoorn Deze les-
sen worden gegeven door docenten

van muziekschool   Natuurlijk kun je
eerst eens komen luisteren op onze re-
petitie avond (donderdag) en kennis
maken met ons harmonieorkest. Be-
speel je reeds een instrument dan kun
je je natuurlijk altijd aanmelden. Ook
zijn wij op zoek naar muzikanten die
bas, saxofoon of schuiftrombone spe-
len. Wilt u meer weten of heeft u vra-
gen bel dan met Paul Bunkers (drum-
band) tel. 553688 of Karolien Huetink
(harmonie) tel.553438.

Blokfluit- en slagwerklessen Concordia

De uitslagen van de verschillende pou-
le wedstrijden waren als volgt:
Brommapojkarna- Austria Wien 1-1;
Lokomotiv Moskou- Ajax 2-0; FC Twen-
te/ Heracles- Feyenoord 1-3; West Ham
United- Bayer 04 Leverkusen 0-2; Not-
tingham Forest- Austria Wien 2-2; Vor-
den- Lokomotiv Moskou 2-3; Bromma-
pojkarna Zweden- FC Twente/ Heracles
0-2; Ajax- West Ham United 1-0; Feyen-
oord- Nottingham Forest 4-0; Lokomo-
tiv Moskou- West Ham United 2-1; Aus-
tria Wien- FC Twente/ Heracles 0-1;

Ajax- Bayer 04 Leverkusen 1-2; Feyen-
oord- Brommapojkarna 2-0; Bayer 04
Leverkusen- Vorden 8-0; Nottingham
Forest – Brommapojkarna 3-2; Vorden-
Ajax 0- 11; Bayer 04 Leverkusen- Loko-
motiv Moskou 2-2; Feyenoord- Austria
Wien 1-4; Vorden- West Ham United
06; FC Twente/ Heracles- Nottingham
Forest 2-0. 

Einstand poule A: 1 Bayer 04 Leverku-
sen 10 punten; 2 Lokomotiv Moskou
10; 3 Ajax 6 ; 4 West Ham United 3; 5

Vorden 0 punten.
Poule B: 1 Feyenoord 9 punten; 2 FC
Twente/ Heracles 6; 3 Austria Wien 5;
4 Nottingham Forest 4; 5 Bromma-
pojkarna 1 punt.
Na het spelen van de kruisfinales en
halve finales de volgende eindstand:
1 Bayer 04 Leverkusen; 2 Feyenoord; 3
Lokomotiv Moskou; 4 FC Twente/ He-
racles; 5 Ajax; 6 West Ham United; 7
Austria Wien; 8 Nottingham Forest; 9
Brommapojkarna uit Zweden; 10 voet-
balclub Vorden.

Uitslagen Wim Kuijper jeugdvoetbaltoernooi
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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 een dag
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. Dat kan
neerkomen op iedere week één Reiki-
behandeling of een serie van 4 dagen
achter elkaar. Dit is met name bij chro-
nische klachten heel effectief. Er
treedt dan een verandering op in de
klachten en het wordt duidelijk hoe
daarna verder te gaan met de behan-
delingen.

KORTINGSBON
In het Contact staat ook een adverten-
tie met een kortingsbon. Deze kor-
tingsbon geeft recht op € 5,-- korting
op een Reikibehandeling in de maan-
den juli en augustus 2009.

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: leijten@reiki-vorden.nl of bel
met 0575-553528 (bij voorkeur na
17.00 uur)
Reiki Vorden, Rianne Leijten (Reiki-
master Usui Shiki Ryoho), Smidsstraat
13 te Vorden.

Reiki werkt ontspannend!
Dus ga je niet op vakantie en wil je
jezelf toch verwennen, bel me dan
voor een afspraak! Reiki komt uit
Japan en betekent "Universele Le-
vensenergie". Deze levensenergie
stroomt door ieder mens. Deze
stroom kan door lichamelijke
klachten of stress geblokkeerd ra-
ken, waardoor gezondheidsproble-
men kunnen ontstaan. Reiki geef
je simpelweg door je handen neer
te leggen. Reiki is een krachtige,
liefdevolle energie die je niet kunt
sturen of belnvloeden. Door jezelf
(of een ander) Reiki te geven wordt
het zelfgenezend vermogen van
het lichaam gestimuleerd. Met als
direct gevolg een diep gevoel van
ontspanning. Door regelmatig te
behandelen wordt je weerstand en
vitaliteit vergroot. Reiki onder-
steunt bij allerlei soorten van
klachten. Bestrijdt niet alleen
symptomen, maar bereikt ook de
oorzaak. Reiki komt nooit in
plaats van de reguliere geneeskun-
de, maar wordt er naast toegepast.

Jonge mantelzorgers (JMZers) zijn
jongeren die thuis te maken hebben
met iemand die extra zorg nodig
heeft. Dat kan zijn een broer of zus
met een beperking, een ouder met
een chronische ziekte of bijvoor-
beeld een grootouder die demen-
teert. Dat is soms best zwaar. 

MEE Oost-Gelderland, IJsselkring en
VIT Oost-Gelderland nodigen hen
daarom uit voor een leuke en gezelli-
ge activiteit. Op zondag 30 augustus
a.s. is er van 12.00-18.30 uur een fun-
dag voor JMZers van 8-18 jaar. Alle
jonge mantelzorgers in deze leeftijd-
scategorie, woonachtig in Oost-Gel-

derland, zijn dan van harte welkom
bij Markant Outdoorcentrum, Gilde-
weg 7 te Braamt, er zijn nog wat
plaatsen vrij. Aan deelname zijn
geen kosten verbonden. 

Opgave is wel noodzakelijk. Dit kan
telefonisch nog tot en met 21 augus-
tus bij de VIT tel.  (0573) 43 84 00 of
via email: secretariaat@vitoostgel-
derland.nl. Jongeren die vervoerspro-
blemen hebben kunnen dit melden,
samen wordt dan gezocht naar een
oplossing. Kom je voor het eerst en
kom je daarom liever niet alleen,
dan mag je ook iemand meenemen.
Laat het even weten. Deze dag wordt
mede mogelijk gemaakt door Elsing-
horst uit Doetinchem.

Op 17 en 18 oktober kunnen JMZers
van 12 - 18 jaar deelnemen aan een
survivalweekend, ook bij Markant in
Braamt. Ook hiervoor is opgave nog
mogelijk de VIT Oost-Gelderland.

'ER FF UIT': Fundag voor
jongeren die zorgen
Voor jongeren die thuis te maken
hebben met familielieden die
zorg nodig hebben organiseert
VIT Oost-Gelderland, het Steun-
punt MantelZorg van IJsselkring
en MEE Oost-Gelderland op zon-
dag 30 augustus a.s. een Fundag.

Op zaterdag 22  en zondag 23 augus-
tus houdt de Vlindertuin haar open
dagen. Er zijn dit jaar veel vlinders,
dus hopen we dat het goed vlinder-
weer zal zijn. Ook zijn er veel andere
insecten, die onderdak vinden in de
insectenwoningen of andere schuil-
plaatsen in de tuin. Hoewel de tuin al-
tijd open is, zolang het licht is, zorgen
we voor een feestelijk tintje en voor
gidsen die u kunnen begeleiden of uw

vragen beantwoorden. Zij zijn er tus-
sen 11.00 en 17.00 uur. Maandagweg 2,
Vorden, zijweg van de weg van Ruurlo
naar Hengelo.

Stichting Edumat staat voor educatief
materiaal op het gebied van natuur en
milieu en is gehuisvest op hetzelfde
adres.  Stichting Edumat haakt in op
de open dagen van de Vlindertuin met
een grandioze uitverkoop van natuur-

boekjes en spellen. Tegen zeer lage
prijzen, want Stichting Edumat houdt
na ongeveer 25 jaar op te bestaan. De
artikelen zijn samen met IVNafdelin-
gen ontwikkeld. Sommige zijn meer-
dere malen herdrukt en herzien. Van
onze restartikelen hebben we interes-
sante pakketjes gemaakt. Sla uw slag.
Komt u per auto, wilt u dan langs de
Maandagweg parkeren? Op het terrein
is geen plek. Fietsen kunnen langs het
pad gestald worden.
Hinke de Klerck-Stegeman, Maandag-
weg 2, Vorden. Tel. (0575) 46 73 04
e-mail: hinkedeklerck@concepts.nl

Twee stichtingen, één doel

Stichting Vlindertuin Vorden en Stichting Edumat, proberen elk op eigen
wijze, natuur dichter bij de mensen te brengen. Zien, ervaren, leren,
bewonderen.

Zaterdag werden op het sportpark De
Lankhorst van de sportvereniging So-
cli uit Wichmond de finales gespeeld
van het Bronckhorster voetbaltoer-
nooi. Een evenement voor de eerste
elftallen van de voetbalverenigingen
binnen de gemeente Bronckhorst. Dit
gold zowel voor de heren als de dames.
De poulewedstrijden vonden de afge-
lopen week, gedurende drie avonden
plaats. De finale bij de heren kende
een spannend verloop. De wedstrijd
tussen Zelos uit Zelhem en Pax uit
Hengelo eindigde in 1-1 waarna straf-

schoppen de beslissing moesten bren-
gen. Zelos was met 5- 4 de gelukkigste.
De voetbalclub Zelhem eindigde op de
derde plaats, 4 Ratti uit de Kranen-
burg, 5 Socli uit Wichmond. Bij de da-
mes eindigde HC ’03 (Hummelo-
Drempt Combinatie) op de eerste
plaats. Wolversveen werd tweede en
Zelos (Zelhem) derde. Het CDA in de
gemeente Bronckhorst stelde voor dit
voetbaltoernooi een beker voor de
sportiefste ploeg beschikbaar. Zowel
bij de vrouwen als de mannen gingen
de bekers naar Wolversveen.

Zelos Zelhem wint
Bronckhorstertoernooi

Hengelo - “Vrijwel niemand zag mij ooit zonder shagje”,
lacht Arno Vloet van eraCare. “Aan stoppen dacht ik niet
en als ik daarop aangesproken werd, strooide ik vrolijk
met alle bekende rokersargumenten: Het is zo gezellig,
het is zo lekker, je moet toch ergens dood aan gaan...”
Dat is inmiddels heel wat jaren geleden. De straffe roker
van weleer is opgelucht en blij dat hij nooit meer hoeft te
roken. Zo blij dat hij al duizenden anderen van het roken
af heeft geholpen. Dat zijn aanpak mensen aanspreekt
blijkt wel uit het feit dat hij dankzij een overweldigende
hoeveelheid nominaties van tevreden klanten in 2008
door Stivoro is gekozen tot beste stopondersteuner van
Nederland.

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

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

een nieuw puntje dat voor-
komt dat u gaat aankomen.

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

Levenslang garantie!
eraCare is zo overtuigd van de werking van haar behandel-
methode dat zij maar liefst levenslange garantie geeft. 

Gratis stoppen met roken. 
Dit jaar bestaat eraCare 5 jaar. Om dat te vieren geven wij
van jan t/m aug maandelijks een gratis behandeling weg.
Tegen inlevering van dit artikel maakt ook u kans om uw
volledige behandelkosten terug te ontvangen. 

Zorgverzekeraars
Heeft u niet gewonnen; dan niet getreurd. Arno Vloet is
als gediplomeerd natuurgeneeskundig therapeut aan-
gesloten bij de BATC waardoor zijn  behandelingen door
de  meeste zorgverzekeraars (deels) worden vergoed.
(O.a. door CZ, VGZ, Achmea, Menzis, Agis en Ohra; zie voor
specifieke vergoedingen ook de website).

eraCare werkt uitsluitend op afspraak. U kunt in Malden
wekelijks terecht voor een behandeling maar zij zijn
binnenkort ook weer bij u in de buurt.

Zaterdag 29 augustus in Ons Huis in Hengelo.
(kijk voor meer data en plaatsen in de agenda op onze website)

- Advertorial -

GRATIS Stoppen met roken?!
Probleemloos stoppen met roken kan bij eraCare mét levenslange garantie.

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

Denkt u nog steeds dat stoppen met roken onmogelijk is?

Of bent u bang voor ontwenningsverschijnselen, een slecht

humeur of overgewicht? Dankzij de gecombineerde methode

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

pogingen hebt ondernomen, kan eraCare u helpen.

Arno Vloet van eraCare is in 2008
door Stivoro gekozen tot beste 

stopondersteuner van Nederland
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Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

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

Weeversdrukkerij

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

HHHHaaannndddeee lll sss---
dddrrruuukkkwwweeerrrkkk
wij verzorgen dat graag

Komt u in aanmerking
voor een scootmobiel
via uw gemeente?

Kies dan zelf uw 
scootmobiel met het 
persoonsgebonden 
budget (PGB)

Open zondag 29 maart.

Laat u door ons informeren

Garage Looman BV
Doetinchemseweg 53

7021 BR ZELHEM
0314-621637

www.autolooman.nl

5 EURO KORTING op een reikibehandeling
gedurende de maanden juli en augustus 2009.

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

(MSFC gediplomeerd en gecertifi ceerd)

Kijk op www.oldehietmoat.nl
voor meer informatie

 of bel: 06 1369 1852

7021 JA 5A Zelhem

SERRES - VERANDA’S
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst!

KOZIJNEN ...
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gzgeveltechniek.nl
voor betaalbaar vakmanschap

Lichtenvoorde. Tel.: 0544-379415 / 06 - 53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Natuurbeschermingswet 1998 en Algemene
wet bestuursrecht
Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mede dat zij

op grond van artikel 16 van de Natuurbeschermingswet op

17 augustus 2009 vergunning hebben verleend aan V.O.F. H.J.

Berenpas en zoon voor de uitbreiding van het agrarisch

bedrijf aan de Mosselseweg 3 te Vorden.

In de toekomstige situatie worden meer melkkoeien,

meer jongvee en meer kippen gehouden. Er worden

minder schapen gehouden.

Inzage
De vergunning en bijbehorende stukken liggen t/m

28 september 2009 ter inzage bij:

-  de provincie Gelderland, in het informatiecentrum 

van het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op 

maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en 

op vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur;

- de gemeente Bronckhorst, tijdens de daar gebruikelijke 

openingsuren.

Bezwaar
Tegen de beschikking kunnen belanghebbenden t/m

28 september 2008 bezwaar maken bij Gedeputeerde

Staten van Gelderland, ter attentie van de griffier van de

Commissie bezwaar- en beroepschriften, Postbus 9090,

6800 GX Arnhem.

Arnhem, 17 augustus 2009

zaaknr. 2009-005550

Stoepverkoop bij Duthler
ZUTPHEN- Zaterdag 22 augustus a.s. vindt er een happening
plaats aan de Troelstralaan te Zutphen. Deze dag worden de
laatste restanten voor te gekke prijzen aangeboden.
De zogenaaamde stoepverkoop vindt traditioneel plaats 
op de stoep onder de luifel bij Duthler mode Zutphen. 
Dat deze 'stoepverkoop' grote bekendheid geniet blijkt uit de
grote drukte die deze dag jaarlijks kenmerkt bij dit modehuis
aan de Troelstralaan. Dus zaterdag 22 augustus bent u van 
harte welkom van 10.00 tot 16.00 uur tijdens de stoepverkoop.

Tot ziens bij:

zutphen
murray mode

Troelstralaan 39-43, 
tel. 0575 526080

www.murraymode.nl
Ziekenhuis Spittaal ri. De Stoven, rotonde rechts, 2e links.

TEKENBURO
BOUWKUNDIG CAD TEKENBURO

Heeft u bouw- of verbouwplannen?
Wij verzorgen voor u het tekenwerk en bouwvergunning aanvraag.
Daliastraat 2, 7221 AN Steenderen, tel. 0575 - 451641 
Hoogstraat 42, 7227 NJ Toldijk, tel. 0575 - 452047   
Tel. mob.: 06 - 30382364 of 06 - 40700995 E-mail: info@awa-tekenburo.nl

BERENDSEN

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

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

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

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

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 
is een traditierijke onderneming met 
meer dan 130 jaar ervaring in de bouw.
Kennis van generaties heeft ons een 
grote voorsprong gegeven.
Ervaring en vakmanschap verruimen 
de mogelijkheden, zonder daarbij

groei en ontwikkeling in te perken. 
Kunde en kennis over oude en nieuwe 
technieken in nieuwbouw, verbouw, 
renovatie en onderhoud sluiten soepel 
aan bij de specifieke wensen van de 
opdrachtgever.
Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248
www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

VERHUIST

Vanaf maandag 17 augustus 2009 zullen wij
onze werkzaamheden voortzetten vanuit ons
nieuwe pand aan de 

Zonnehorst 7 te Zutphen.

Ons telefoon- en faxnummer, e-mail- en
internetadres blijven hetzelfde. 

Ook vanuit Zutphen zijn we u graag van dienst!

Gewo Ambachtelijk Timmerbedrijf
Zonnehorst 7
7207 BT  ZUTPHEN

Tel: (0575) 44 29 52
Fax: (0575) 44 27 92
e-mail: info@gewotimmerbedrijf.nl
website: www.gewotimmerbedrijf.nl
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Dhr. W. Zemmelink leidt de dienst.
Menig ideaal luisteraar zal hem ken-

nen van de uitzending op maandag-
avond. Het thema dat met dhr. Zem-
melink is uitgewerkt, is "een totaal
nieuw leven". Een kwartet uit Aalten
zal de dienst opluisteren met hun
zang. De dienst begint om 10.15 uur.

4e Zondag dienst
Op zondag 23 augustus is er een 4e
zondag dienst in de Goede Herder
Kapel in de Veldhoek.

Hoeveel dagen u wilt fietsen bepaalt u
zelf; één, twee, drie of vier. Het is de
fiets-commissie ook dit jaar weer ge-
lukt prachtige fietstochten uit te zet-
ten. Het zijn schitterende fietstochten
in de omgeving van Ruurlo, Hartje
Achterhoek.
De fietsliefhebber kan kennismaken
met een groot gedeelte van het karak-

teristieke gebied van de Achterhoek,
het coulissenlandschap. De routes lo-
pen door bossen, over paden, langs be-
ken en houtsingels. Prachtige door-
kijkjes en mooie plekjes maken van de
tocht een echte plezier rit. Onderweg
is er voldoende gelegenheid om te rus-
ten, iets te gebruiken of te bezichti-
gen.

Na afloop, wanneer men alle dagen
heeft meegefietst, ontvangt men een
herinneringsmedaille. Indien men
voor 17.00 uur terug is bij de VVV, is er
de mogelijkheid om onder het genot
van een glaasje fris, even  gezellig na
te kletsen over de gefietste route.
Alle informatie over de Ruurlose fiets-
vierdaagse is verkrijgbaar bij het VVV-
kantoor, Kerkplein 18, Ruurlo, tel.
0573-453926.

Fietsvierdaagse Ruurlo 
25 t/m 28 augustus
De VVV Ruurlo organiseert weer
een fietsvierdaagse. Er kan dage-
lijks van dinsdag 25 t/m vrijdag 28
augustus gefietst worden vanuit de
VVV, Kerkplein 18 te Ruurlo. De
lengte van de fietstochten is 40 km
en 60 km. Voor de langere afstan-
den dient men voor 12.00 uur te
vertrekken. De deelnemers worden
voor 17.00 uur terug verwacht bij
de VVV.

De PCOB afdeling Vorden houdt op
donderdagmorgen 27 augustus a.s.
van 10.00 tot 11.30 uur de 3e en laatste
koffieochtend, voor dit seizoen, in Ho-
tel-Restaurant Bakker te Vorden.

De vorige koffieochtenden hadden
een goede belangstelling.
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom; breng vrienden mee!

3e en laatste koffieochtend
PCOB afdeling Vorden

Zo besloten een groep vrienden een
show te houden met hun gerestau-
reerde oude legervoertuigen. Ze kun-
nen er veel over vertellen: wat het pre-
cies voor een voertuig is en wanneer
en waarvoor het werd gebruikt. Veel
eigenaren restaureerden zelf. Dat be-
tekende dan een zoektocht naar werk-

plaats-handboeken en onderdelen die
dan uiteindelijk beloond werd op het
meest onverwachte moment. Defensie
vond de show  een fantastische gele-
genheid om óók mee te doen, maar
dan met nieuw materiaal. Het wordt
een Static Show. Het publiek kan de
voertuigen bekijken en de militairen
zullen uitleg geven.  Het is natuurlijk
erg interessant om het oude materiaal
met het nieuwe te vergelijken.

De static show is te zien op zaterdag 5
september in Bredevoort van 10.00 tot
17.00 uur. Parkeerplaats Prins Maurits-
straat bij de Koppelkerk. 
Download het programma van
www.gondelvaart-bredevoort.nl en
www.bredevoort.nu

Show oude en nieuwe militaire
voertuigen tijdens Bredevoort
Schittert
De inwoners van Bredevoort ma-
ken zich met elkaar weer sterk, om
de bezoeker van de 41e Gondel-
vaart een plezierig verblijf aan te
bieden door Bredevoort weer te la-
ten schitteren. De kern is natuur-
lijk de tienduizenden vetpotjes en
de vele verlichte en opengestelde
tuinen. Maar er gebeurt veel meer!

Het was de afgelopen weken één al be-
drijvigheid bij het Gewo Ambachtelijk
Timmerbedrijf in Wichmond. Niet dat
er veel werd getimmerd, maar was het
meer ‘inpakken en wegwezen’! Het be-
drijf van Gerben Wolbrink verhuisde
namelijk naar een fraai nieuw pand
aan de Zonnehorst 7 op het industrie-
terrein de Revelhorst in Zutphen (pal
naast de Zutphen- Emmerikseweg).
Middels een open dag worden de klan-
ten straks in de gelegenheid gesteld
het pand te komen bekijken. De tim-
meractiviteiten zijn daar inmiddels
vanaf maandag 17 augustus gestart.
Het bedrijf van Gerben en Irene Wol-
brink (zij verzorgt onder meer de ad-
ministratie) dat in totaal vijf medewer-
kers telt, groeide de afgelopen tijd aan
de Broekweg in Wichmond uit haar
jasje.

Gerben Wolbrink: ‘In eerste instantie
hebben we overwogen om een stuk bij
de huidige werkplaats aan te zetten.
Bedrijfstechnisch bleek het niet moge-
lijk om onze uitbreidingsplannen
hier, pal naast onze woning, te realise-
ren. Dus dan ga je kijken wat er in de
naaste omgeving mogelijk is. We wil-
den namelijk zo dicht mogelijk in de
buurt van Wichmond blijven. We had-
den inmiddels al wel besloten om een
nieuw pand te bouwen. Er waren wel
wat mogelijkheden in Zelhem ( te ver
weg ), ook kwam het industrieterrein
in Vorden nog ter sprake. Toch viel de
keus op het bedrijventerrein de Revel-

horst in Zutphen. Daar rijden we van
hieruit in vijf minuten naar toe. Dit
gebied was vroeger voor de herinde-
ling ‘oud- Vierakker ‘. 

De totale oppervlakte van het nieuwe
pand bedraagt 900 m2 (werkplaats,
kantoor, kantine). Twee personeelsle-
den werken hier dagelijks in de werk-
plaats’, zo zegt Gerben Wolbrink. Het
timmerbedrijf verricht veel werk voor
particulieren (verbouwing boerderij-
en, het maken van kozijnen, ramen,
deuren trappen, gebinten, tuinschu-
ren, noem maar op). Ook wordt er veel
voor collega- bedrijven gemaakt. Ger-
ben: ‘Van een eventuele recessie heb-
ben wij in ons bedrijf gelukkig nog
niets gemerkt. Nu de huizenbouw en
de verkoop van huizen stagneert,
merk je dat veel mensen besluiten om
aanpassingen in hun eigen woning te
doen en daar kunnen wij ze bij be-
hulpzaam zijn. Onze kracht is dat we
niets uit de weg gaan, we pakken alles
aan. De orderportefeuille is nog steeds
goed gevuld en daar ben ik erg blij
om’, zo zegt Gerben Wolbrink. De
klantenkring van Gewo bevindt zich
in een gebied dat zich uitstrekt vanuit
Vierakker, Wichmond, Zutphen, Vor-
den, Ruurlo tot in de omgeving Di-
dam. 

De thans 32 jarige ondernemer volgde
aan de LTS in Zutphen de opleiding ,
metselen/ timmeren met aansluitend
de opleiding ‘Leerlingwezen’ .‘Mijn

ouders hadden hier aan de Broekweg
een boerderij. Mijn vader werkte daar-
naast bij de provincie Gelderland (we-
genonderhoud) zo zegt Gerben Wol-
brink die net als andere ‘ aankomende
timmerlieden’ zijn loopbaan ook als
krullenjongen begon om vervolgens
in de praktijk het vak te leren. Gerben:
‘ Ik had altijd al plannen om ooit voor
mij zelf te beginnen. Op gegeven mo-
ment deed die kans zich voor. Mijn va-
der stopte met het houden van var-
kens, waardoor de varkensschuur leeg
kwam te staan. Die hebben we toen
omgebouwd tot werkplaats en er een
stuk bij aangezet.

De eerste opdracht als zelfstandig on-
dernemer was het timmeren van een
tuinschuur. Ik kreeg al snel steeds
meer werk, zodat ik ruim twee jaar la-
ter al iemand ( Peter Wolbrink ) in
dienst kon nemen. Het bedrijf bleef
groeien, waarbij ik bij diverse klussen
hulp van familieleden kreeg’. Op het
moment dat Gerben zijn verhaal doet,
stappen vader Bennie Wolbrink en
schoonvader Wim Regelink de kamer
binnen om een kop koffie te halen.
Gerben: ‘Ze helpen mij thans op aller-
lei manieren met de verhuizing. Op
deze mannen kan ik altijd rekenen’,
zo zegt hij. Na het gesprek op het ‘ou-
de adres’ troont Gerben ons mee naar
Zutphen om daar het nieuwe pand te
bekijken en tevens om trots met echt-
genote Irene en tweejarig zoontje Siet-
se te poseren.

Gewo Ambachtelijk Timmerbedrijf vanuit
Wichmond naar de Revelhorst in Zutphen

Onlangs werd de Koen Kampioendag
gehouden. De kinderen hadden veel
plezier met de elf voetbalspellen die
waren opgesteld op het erf bij boerde-
rij ’t Riefel in Bekveld. Zo’n vijftig kin-
deren deden mee. Het tafelvoetbal-
spel, bordschieten, basketballen en
vingervoetbal waren enkele spellen
waar de kinderen veel plezier aan be-
leefden. In een weiland werd een par-
tijtje voetbal gedaan, maar ook penal-
tyschieten, boomstamvoetbal, hockey-
spel, mikspel en blindenspel. 
Sommige kinderen hadden het geluk
een gesigneerd boek van Fred Diks
‘het grote Koen Kampioenboek’ in

hun bezit te krijgen na een verloting
onder alle deelnemers. Dit werd moge-
lijk gemaakt door uitgeverij Kluitman.
Kinderboekenschrijver Fred Diks was
zelf ook aanwezig om zijn boeken te
promoten, maar ook om de kinderen
van alles te vertellen over Koen Kampi-
oen en over de andere grote voetbal-
helden waarover de Hengelose auteur
boeken heeft geschreven zoals Klaas-
Jan Huntelaar en Rafael van der Vaart.
Alle kinderen die meededen aan de
Koen Kampioendag kregen na afloop
een ijsje en een patatje en met een
oorkonde ging elk kind tevreden naar
huis.

Kinderen hebben plezier op
Koen Kampioendag

Joost besluit zijn woorden: – Genoten, vanavond zal het

verbeurde land van smid Derich ‘bij brandende kaars’ worden

verkocht. Degene die bij het doven van de kaars het hoogste bod

heeft uitgebracht, wordt de nieuwe eigenaar! 

’s Ochtends hebben enkele boeren Joost aangekondigd dat de

opbrengst een cadeau van de Marke aan Joost is. Joost besluit

direct om met dat geld de watermolen van het kasteel te herstellen.

Apetrots vertelt hij het aan moeder Agnes: – Zo kunnen de boeren

hun oogst weer brengen. Agnes kijkt stil genietend naar haar

zoon. Wat is hij ineens groot geworden, denkt ze. 

Het is die avond een vrolijke boel in de herberg van Hermannus

ter Haer. 

Volgens traditie zal de nieuwe eigenaar van het land het aangeslagen

fust bier vergoeden. 

De maaltijd smaakt uitstekend en het gele vocht vloeit rijkelijk. 

Er wordt flink geboden. Dan wordt het stil. Iedereen kijkt inge-

spannen naar de kaars, die aan het doven is.

Als het laatste wolkje rook aan het lontje ontsnapt, breekt een

oorverdovend gejuich los. Het hoogste bod is dat van boer

Rijkenbargh. De menigte hijst hem jolig op de schouders.

-- Mijn gelukwensen, boer Rijkenbargh!, klinkt een zware stem. 

Iedereen kijkt verbaasd naar buiten. In het duister van de deur-

opening staan twee gestalten.

JONKER JOOST
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Op 11, 12 en 13 september kunnen
ouders van kinderen met een be-
perking een aantal dagen ontspan-
nen in het Woodbrookershuis in
Barchem. Dit respijtarrangement
wordt georganiseerd door de VIT
Oost-Gelderland. 

De zorg voor een kind met een licha-
melijke of geestelijke beperking, of
met een aan autisme verwante stoor-
nis kan heel zwaar zijn. Ouders doen
alles om zo goed mogelijk voor hun
kind te zorgen. Soms heeft een kind
zelfs dag en nacht zorg nodig. 

Tijd voor zichzelf schiet er meestal bij
in, terwijl ze dat juist nodig hebben
om zich weer een beetje op te laden.
De VIT Oost-Gelderland ondersteunt
mantelzorgers en organiseert daarom
de zogenaamde respijtarrangementen
voor mantelzorgers, deze keer speci-
fiek voor ouders in Oost-Gelderland
die zorgen voor een kind met een be-
perking. Tijdens deze dagen bent u ‘er
even tussen uit’, samen met lotgeno-
ten. U heeft tijd voor uzelf en hoeft
even niet te zorgen, regelen of pieke-
ren. Het Woodbrookershuis in Bar-

chem, een landhuis op Landgoed de
Kaleberg in Barchem, draagt bij aan de
doelstelling van het respijtarrange-
ment: ontspannen en op adem komen. 

Iedereen die zorgt voor een kind met
een beperking kan zich aanmelden
voor het respijtarrangement. De eigen
bijdrage is dankzij subsidie van Mez-
zo, landelijke belangenorganisatie
voor mantelzorgers, maar € 75 p.p.
Hierbij inbegrepen zijn alle maaltij-
den en koffie en thee.

Op 30 augustus vindt een ‘fundag’
plaats voor jónge mantelzorgers van 8-
18 jaar die thuis een zorgsituatie ken-
nen en op 17 en 18 oktober een survi-
valweekend voor jonge mantelzorgers
van 12 – 18 jaar. Hiervoor zijn nog en-
kele plaatsen beschikbaar, dus belang-
stellenden moeten snel reageren. 

Deelname hieraan is gratis. Ouders
kunnen voor informatie of aanmel-
ding bellen met de VIT 0573-43 84 00,
op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur.
Meldt u zich zo snel mogelijk aan.
Meer informatie kunt u vinden op
www.vitoostgelderland.nl

Ouders van kinderen 
met een beperking kunnen
'Er even tussen uit'

De dagen voordat de jury komt, zijn ze
druk met wassen, poetsen en het kalf
te leren om het juiste rondje te laten
lopen. Er moest ook nog een boekje ge-
maakt worden over het kalf zelf. Hoe
het kalf heet, hoe de vader en moeder
heten enz., extra mooi gemaakt met
foto’s en een verhaaltje van het kind
over ‘Mijn kalf en ik’. Na een kritische
blik van de jury en enkele tips voor de
eindkeuring zijn de kinderen er hele-
maal klaar voor.
Op zaterdag 22 augustus is de eind-
keuring. Deze dag komen de kinderen
bij elkaar om het kalf aan iedereen te
laten zien. Vijftien kinderen komen
met hun kalfje naar Camping Warn-

stee, Lankhorsterstraat 34 in Wich-
mond. Negen kinderen doen alleen
mee aan de thuiskeuring, maar ko-
men natuurlijk ook allemaal de 22e
naar de Camping voor de prijsuitrei-
king. 
Om 10.15 uur opent de voorzitter de
kalverkeuring in Bronckhorst. Vanaf
10.30 uur begint de eindkeuring en
komen de kinderen met hun kalfjes in
de ring om gekeurd te worden. Na af-
loop is de prijsuitreiking. De kinderen
hopen dat iedereen komt kijken, zo-
dat zij met enige trots kunnen laten
zien waar ze de afgelopen weken erg
druk mee zijn geweest.

Kalveropfokclub Bronckhorst
Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus jl.
waren de kinderen van de Kalver-
opfokclub Bronckhorst weer druk
met hun kalf. Deze dagen werden
zij voor de tweede keer bezocht
door de jury om te kijken hoe zij
hun kalveren verzorgen en hoe de
omgang met het kalf is. Op zater-
dag 22 augustus aanstaande is de
eindkeuring op Camping Warnstee
te Wichmond.

De wielrenner van RTV Vierakker-
Wichmond maakte deel uit van de
kopgroep. Al vroeg in de wedstrijd
wist een zestal renners uit het peloton
te ontsnappen. In de laatste ronden
voor de finish dunde de kopgroep uit
tot drie renners.

Martin Bekking uit Apeldoorn bleek
in de eindsprint de sterkste, Weevers
en Rene Nijhuis maakten het podium
compleet. 

Peter Makkink, clubgenoot van Wee-
vers, eindigde op een zeventiende
plaats. De Hengeloër kreeg halverwe-
ge de wedstrijd een lekke band, maar
kon dankzij een nieuw wiel zijn weg
toch nog vervolgen.

Weevers tweede in Markelo
Jan Weevers uit Hengelo is dinsdag
in de Ronde van Markelo als twee-
de geëindigd bij de Amateurs.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
Op zaterdag 8 AUGUSTUS werd de
eerste natour vlucht gevlogen door PV
De IJsselbode Steenderen. Tien liefheb-
bers korfden samen 170 duiven in
voor MAASEIK (111 km). De duiven
werden gelost om 14.00 uur bij be-
wolkt weer en een NNW-wind 2. De
eerste duif viel om 16.18 uur bij H. Bui-
ting. De vlucht had een traag verloop,
de laatste prijsduif werd geconsta-
teerd om 17.57 uur. Uitslag: 1. H. Bui-
ting, 2., 7. en 8. G. Stoel, 3. Ria Luesink,
4. en 9. G. Kelderman, 5. H. Dieks, 6. en
10. H. Wiggerink.

Zaterdag 15 AUGUSTUS werd er door
De IJsselbode gevlogen vanaf  GEEL
(130 km). Acht deelnemers korfden sa-
men 124 duiven, die gelost werden om
7.45 uur bij een ZW-wind 3 en zonnig
weer. De eerste duif maakte een snel-
heid van 1513 mpm en viel bij de heer
Wiggerink om 9.11 uur. Uitslag: 1. en
3. H. Wiggerink, 2., 5., 7., 8., 9. en 10. H.

Buiting, 4. T. Tankink, 6. G. Stoel. Het
boeket bloemen viel deze week op de
26ste plaats voor H. Buiting.

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
Zaterdag 8 AUGUSTUS werden de
Jonge duiven van PV Steeds Sneller ge-
lost om 11.15 uur in PERONNE (331
km) met een noordwesten wind
kracht 3 en bewolkt weer. Er waren
215 duiven in concours. De snelste
duif was van Anton Kamperman, Keij-
enborg en werd geconstateerd om
16.08 uur (snelheid 1128 mpm). Deze
duif was tevens goed voor een tele-
tekstvermelding, zie SBStext, 861: het
behaalde een 6e plaats in de afdeling
tegen 6400 duiven (NPO vlucht). Uit-
slag: 1. A. Kamperman, 2. L. te Stroet, 3.
G. Kempers, 4. A.H.J. Peters, 5. G. Duits-
hof. Uitslag jeugd: 1. Kelly Bergervoet.

Zaterdag 15 AUGUSTUS werden de
duiven van de postduivenvereniging

uit Hengelo Gld. gelost om 07.30 uur
in PERONNE (330 km) met een ZW
wind kracht 3 tot 4. Er waren 181 dui-
ven in concours. De eerste duif was
van Leo te Stroet om 10.35 uur, snel-
heid 1779 mpm. Uitslag: 1. L. te Stroet,
2. A. Kamperman, 3. W. Willemsen, 4.
Comb. Borneman en Zn., 5. A.H.J. Pe-
ters. Uitslag jeugd: 1. Ellen van Melis,
2. Kelly Bergervoet.

PV VORDEN
Zaterdag 15 AUGUSTUS werd de Jon-
ge duiven vlucht PERONNE, 344 km
vervlogen. De 140 duiven van PV Vor-
den gingen los om 07.30 uur bij zon-
nig weer en zuidwesten wind. Een
duif van Marc Tiemessen werd als
eerst geklokt om 10.45 uur. Uitslag: 1.,
3., 5., 11., 12., 13., 14., 16. en 17. Marc
Tiemessen, 2., 4., 6., 10. en 19. T.J. Be-
rentsen, 7. en 9. H.B.M. Hoksbergen, 8.
en 20. Comb. A.&A. Winkels, 15. en 18.
C. Bruinsma.

D u i v e n b e r i c h t e n  8  e n  1 5  a u g u s t u s  2 0 0 9

Donderdagmiddag 20 augustus
vindt in de Vordense dorpskerk
het 8e orgelconcert van dit sei-
zoen plaats. Dan is de organist
Piet Cnossen uit Rheden- De
Steeg. 

Hij is tevens dirigent van het Tho-
massen Mannenkoor en het Arn-
hems Mannenkoor. Op het program-
ma staan onder meer de Toccata en

de Fuga in F. Dur van J.S. Bach en het
Preludium en Fuga over de naam
B.A.C.H. van Franz Liszt. Beiden zijn
zeer lastige composities en worden
met veel verve op het prachtige
Lohmanorgel in de dorpskerk ge-
speeld. Het concert begint om 15.30
uur. De toegang is gratis. Ter bestrij-
ding van de onkosten wordt er bij de
uitgang een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd.

Orgelconcert in 
Vordense dorpskerk

Het terrein is vanaf 12.00 uur ge-
opend. Deelnemen kan in drie catego-
rieën. De jeugd van 8 t/m 11 bijt vanaf
13.00 uur de spits af. Om 14.00 uur is
de wedstrijd voor de jeugd in de leef-
tijd van 12 t/m 15 jaar en vanaf 15.00
uur komt iedereen ouder dan 16 jaar
op de baan. Leenfietsen zijn aanwezig,
maar je mag ook je eigen fiets meene-
men, mits de fiets beschikt over een te-
rugtraprem of een achterrem. De
voorrem dient dan ontkoppeld te wor-

den in verband met de veiligheid. Op-
gave is nu al mogelijk bij de Mallemo-
len of via tel. 0314-620020. Deelname
is wel op eigen risico.
Daarnaast vinden er doorlopend wed-
strijden 'Spiekerbokse hangen' plaats.
Leuk om mee te doen, maar ook voor
publiek een vermakelijk schouwspel.
Voor de kinderen is er een springkus-
sen aanwezig.
De band Chaingang zal een live optre-
den verzorgen. Chaingang bestaat uit
Henk Hengeveld (zang), Bert Stolten-
borg (gitaar), Philip de Haan (bas) en
Wilco Zoethout (drums). De band
speelt in verschillende samenstellin-
gen al zo'n 10 jaar en speelt een reper-
toire met een rock georiënteerde mix
van hits met nummers van o.a. U2,
CCR, Rolling Stones, Herman Brood,
Beatles, Live, Green Day, Red Hot Chil-
li Peppers, Black Crowes etc.
Nadere informatie is te vinden op
www.mallemolen.info.

Live muziek van Chaingang 

Fiets 'm d'r in en
Spiekerbokse hangen
Zondag 23 augustus verzorgt vrien-
dengroep Genog in samenwerking
met café-zaal 'de Mallemolen' een
groot spektakel voor jong en oud
met het spel 'Fiets 'm d'r in' als
hoogtepunt. Het is de bedoeling
dat je met je fiets zo snel mogelijk
de baan aflegt en de bel luidt om
vervolgens in een waterbak te be-
landen. Degene met de snelste tijd
is de winnaar.

De zomer zit er weer bijna op. Veel
mensen zijn op vakantie geweest,
waarvan er heel veel op een cam-
ping hebben gestaan. 

Wat je dan opvalt is dat veel mensen
hun racket en hoedje van huis hebben
meegenomen van huis om eens lekker
naar elkaar over te slaan. En of ze nu 6
of 60 zijn het lukt ze allemaal ook aar-
dig. Dan is zwemmen in de vakantie
toch wel bezigheid nr 1, maar ook
daar wordt heel wat naar elkaar over-
geslagen.Het is dan ook frappant dat
badminton verenigingen in Neder-
land een dalend aantal leden moet
constateren, terwijl het lijkt dat heel
Nederland na elkaar over staat te
slaan.Is het misschien het mooie weer
dat de mensen bezig houdt? Maar bad-
minton speel je binnen, en daar is het
droog, warm en je heb daar geen

wind. De vakanties zitten er bijna op,
en zet die trend van badminton spe-
len eens voort in de sporthal bij u in
de buurt. Lekker na elkaar overslaan
met een net er tussen en proberen die
shuttle eens op de grond te krijgen
binnen de lijnen. Het is goed voor uw
reactie vermogen, conditie en u blijft
er fit bij. Ga eens na de sporthal bij u
in de buurt, en er is meestal wel een
deskundige trainer aanwezig die u de
fijne kneepjes van het spel kunnen le-
ren. Vanaf 24 augustus gaan de sport-
hallen in de gemeente Bronckhorst
weer open. U bent dan bv welkom in
Hengelo op Dinsdagavond vanaf 19.00
uur, of in Steenderen op donderdag-
avond vanaf 20.00 uur, of in Vorden op
donderdag avond vanaf 19.30 uur, of
in Zelhem op maandagavond vanaf
19.30.  U kunt het uiteraard vrijblij-
vend proberen

Badminton in top 3 van
vakantie sport

Op zondag 23 augustus is er weer de
jaarlijkse braderie in het centrum
van Hengelo. Waarbij ook handbal-
vereniging SV Quintus van de partij
is met een knus kraampje.  

We geven de bezoekers van de brade-
rie de mogelijkheid om een gratis
rondvlucht boven Hengelo te winnen.
En zeg nu zelf, wie wil dit nu niet bo-
ven dit prachtig mooie plaatsje. In

drie rondes verloten we drie keer een
plek voor in het vliegtuig. Dus pak die
kans!  Verder is er voor de kinderen
ook een leuke activiteit en kun je bij
onze kraam terecht voor wat extra
handbalinformatie in het algemeen
en natuurlijk informatie over onze
vereniging. Handbal! Iets voor jou?
Kom naar onze kraam op de braderie
of neem een kijkje op onze website
www.svquintus.nl

Win een rondvlucht boven
Hengelo!

WEBPAPER
De digitale krant!
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Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor

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

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

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

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

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

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer
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Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISAR

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

DDeeze week in de

Elna

A

mooier wonen,

begint met goede ideeën

Ontwerp & adviesbureau 

www.idbouwdiensten.nl  0543 479797

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

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

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weever

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

Mevrouw Oolthuis is geboren en geto-

gen in Lichtenvoorde aan de

Boschlaan. Sinds zeven jaar woont zij

nu in Woon- en Zorgcentrum

Antoniushove en ze is nog heel goed

van geest. Op enkele lichamelijke

ongemakken na verkeert ze in goede

gezondheid. Ze heeft veel felicitaties

ontvangen, maar een paar waren heel

bijzonder, namelijk een felicitatie

namens Koningin Beatrix, een van de

Commissaris van de Koningin van de

provincie Gelderland en een van de

gemeente Oost Gelre, vertegenwoor-

digd door loco burgemeester Gerrits. 

De donderdagmorgen begon met een

mis in de kapel van het woon en zorg-

centrum. Ook kreeg ze een telefoontje

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

Spanjaard-Harbers.

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

Oolthuis haar honderdste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en

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

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

Antoniushove en andere genodigden.

van haar broer uit Canada en daar

heeft ze uitgebreid mee gesproken. 

’s Middags was de grote zaal van het

zorgcentrum geheel gevuld met alle-

maal familie. Bijna alle kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren waren aanwezig. In totaal waren

er die middag dan ook ruim honderd

naaste familieleden in de zaal te vin-

den. Er werd een erehaag gevormd

van erebogen die door de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen waren

gemaakt en de jarige vond het zo

prachtig dat ze zelfs tweemaal de

ronde maakte.  

Geen f

Bennink L

Grote

Nectarin

kilo

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.
Telefoon 0544-374495

voor al uw

SCHILDER-, GLAS- en

ONDERHOUDSWERK.

Op Zomermarkt 2007 valt veel te beleven

Inschrijvingen touwtrekken en echte kamelenrace begonnen

Verenigingen, sportclubs, families,

buurten, vriendengroepen en ‘kroeg-

tijgers’ worden opgeroepen hieraan

mee te doen en kunnen zich bij de

Zomermarkt commissie aanmelden.

De strijd van het touwtrekken wordt

onder auspiciën van de touwtrekver-

eniging uit Eibergen georganiseerd.

Ploegen van 7 tot maximaal 10 perso-

nen die hun krachten willen meten,

mogen dat zaterdag 7 juli doen op het

hete zand van de Molendijk in hartje

Lichtenvoorde. Voor de zondag kun-

nen duo’s zich inschrijven voor een

echte kamelenrace zoals die in

Australië en het Middenoosten wor-

den gehouden. Er is een parcours op

hetzelfde terrein uitgezet. Rijervaring

(paardensport) is niet nodig.

Inschrijfformulieren zijn tot donder-

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

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

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

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

zijn er geldprijzen te verdienen.

dag 5 juli op te halen bij Bakkerij

Oude Wesselink, Drank en Spijslokaal

Markant of bij Modehuis Gijs en

Lidwien in Lichtenvoorde. 

Andere attracties op de Zomermarkt

in het weekend van 7 en 8 juli zijn:

abseilen vanaf de kerktoren

Bonifatius-kerk; demonstratie jump-

style; kinderrrommelmarkt; race- en

verkeers-circuit met modelauto’s op

de Var-kensmarkt; stuntwerk met

BMX-fietsen en ‘Change’, een andere

hairlook krijgen op een podium aan

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

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

a
z
a
z

• sfeervol zalencentrum

• tennis- en squashbanen 

• subtropisch recreatiebad 

• wedstrijdbad • sauna

• bowlingbanen • pizzeria

• à-la-carte restaurant

• grill-restaurant 

Marveld heeft het!

Geen frats

Bennink Lich

Grote

Nectarine

kilo

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

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.

Voor een on

vakantie

Ab

www.vakan

Te huur va

v.a. 50,-  euro

Tel. 0544 -

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

GGrrooeennlloossee GGiiddss

AutoContact

Voor alle bouwwerken

Vrijblijvende prijsopgave

Den Sliem 35
info.gubouw@planet.nl

7141 JE  Groenlo

www.gubouw.nl

Tel.: 0544 - 371539

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

pand Beltrumsestraat 49 in Groen-

lo niet alleen een geheel nieuwe

optiekwinkel geopend, maar

maakt na een periode van bijna

dertig jaar de naam Nico Winkel

Optiek plaats voor Bril-In-Mode.

Na drie decennia vinden Nico Winkel

en zijn echtgenote Yvonne het tijd

geworden om een stapje terug te

doen. Dit stapje terug betekent niet

dat zij een punt zetten achter het in

hun ogen nog altijd boeiende vak van

opticien. Wel hebben de beide

Groenlose echtelieden besloten om

hun zaak in eigendom over te dragen

aan Bril-In-Mode uit Lochem en er zelf

op parttime basis in loondienst te blij-

ven werken. Na de start van Nico

Winkel Optiek in 1977 in Het

Heydenrijck, de verhuizing in 1984

naar het huidige luxueuze winkel-

pand, waarin een tweetal forse ver-

bouwingen plaatsvonden waarbij de

inrichting werd gemoderniseerd en

tevens de apparatuur, automatisering

en kennis naar het gewenste niveau

werden gekrikt, ondergaat de in

Groenlo erg populaire optiekzaak een

derde ingrijpende verandering.

Gezeten in de ontvangstruimte van

hun huidige zaak in de

Mattelierstraat vertelt Nico Winkel

uw verslaggever de toedracht tot dit

besluit.

“Een en ander is een vijftal jaren gele-

den in gang gezet toen het gemeente-

bestuur met een detailhandelvisie op

de proppen kwam voor het centrum

van Groenlo. Het belangrijkste uit-

gangspunt van deze visie was om een

clustering van winkels te bewerkstelli-

gen in de Beltrumsestraat. Vervolgens

ging alles in een stroomversnelling.

Dit laatste zeker toen er zich een pro-

jectontwikkelaar meldde voor ons

huidige pand. Het besluit om naar de

Beltrumsestraat te verkassen, was

toen snel genomen. Wanneer je daar-

bij tegelijkertijd de status van eigen-

aar wilt behouden, betekent dit dat je

zeker gelet op de forse nieuwe investe-

ringen nog jaren op dezelfde voet

moet doorgaan en dat is onder meer

zes dagen per week de nodige uren

maken. Met name dit laatste heeft ons

doen besluiten om voor de optie ver-

koop te gaan, maar dit dan wel onder

bepaalde voorwaarden. Zo vinden wij

dat het totale optiekgebeuren in

Groenlo op hetzelfde niveau geconti-

nueerd moet worden, zoals wij dat

altijd voor ogen hebben gehad en nog

hebben. Daarbij willen wij tevens, zij

het in mindere mate, onderdeel blij-

ven uitmaken van de nieuwe optiek-

zaak. Door de jaren heen is er name-

lijk een sterke band ontstaan tussen

enerzijds de klant en anderzijds ons

als ondernemer. En mede gelet op de

daaruit voortgekomen goede, eigen-

lijk onmisbare sociale contacten mag

dit maar niet zomaar een abrupt

einde krijgen. Derhalve zullen wij ook

straks in de nieuwe winkel in de

Beltrumsestraat er voor onze klanten

zijn.”

Het nieuwe team van Bril-In-Mode, dat

naast Nico en Yvonne Winkel ook zal

blijven bestaan uit medewerkster

Annie Baak, zal worden aangestuurd

door Tim van Harselaar, compagnon

voor Bril-In-Mode in Groenlo. Namens

de directie van Bril-In-Mode vertelt

Stèphanie van Wageningen uit Ruurlo

over de aanleiding om in Groenlo aan

de slag te gaan, alsmede over het con-

cept van het bedrijf.

“Toen ik circa drie jaar geleden voor

de eerste maal met Nico Winkel in

gesprek raakte, overheerste bij mij

direct een goed gevoel. Duidelijk is dat

Nico Winkel Optiek mede dankzij de

misschien wel belangrijkste zakelijke

aspecten als mode, kwaliteit en ser-

vice een begrip is in Groenlo en omge-

ving. En wanneer je dat beeld aan-

treft, wordt de drang tot overname

van een dergelijk zaak alleen maar

groter. Wij willen hier in Groenlo een

onderneming neerzetten, die de

bedrijfssfeer van Nico Winkel Optiek

blijft uitademen en die tegelijkertijd

voor een aantal vernieuwingen zorgt,

die de klant zullen aanspreken. Zo

willen wij naast de exclusieve mode-

merken een huismerkcollectie intro-

duceren, waardoor er voor een zeer

gering bedrag toch al een leuke bril

met glazen op maat kan worden aan-

geschaft. Dit voordeel kunnen wij de

klant bieden door grootschalig in te

kopen.”

Samen met haar echtgenoot heeft

Stèphanie van Wageningen in de

optiekwereld zakelijk reeds op brede

schaal aan de weg getimmerd. Na in

1999 als zelfstandig opticien een start

te hebben gemaakt in Enschede, zijn

er in den lande reeds een aantal win-

kels geopend. Niet te verwarren met

de in Winterswijk aanwezige zaak Bril

in, geniet de nu dichtstbijzijnde en in

Lochem gevestigde zaak Bril-In-Mode

grote bekendheid. 

In de zaak in Lochem is de ontwikke-

ling inmiddels zover dat hier de hoog-

ste status is bereikt: Centrum voor

optometrie en orthopie. Dit houdt

onder meer in dat er rechtstreeks met

de oogartsen contact kan worden

opgenomen. Mede daardoor is het

straks ook mogelijk dat bijvoorbeeld

klanten uit Groenlo naar Lochem wor-

den verwezen of dat de in Lochem

aanwezige kennis in dienst wordt

gesteld van de Groenlose cliëntèle.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weevers

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

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

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

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

oorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

egio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

ndament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

rkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

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

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

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

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

zij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

og weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

derse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

k nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

sers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

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

epen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

rstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

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

stellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

erten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

ter wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

eonspelers.

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

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

aatsen, met andere voorstellingen.

l nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

lië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

ansen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

amers.

eft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

et landschap is prachtig, de dorpen en steden

rakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

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

de toegang is overal gratis.

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

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

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

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

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

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

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

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

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

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

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

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

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

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

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst 
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erdag 19 juliEN ’S AVONDS uur:

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

akker: Mellow: Trio Manschot

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

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

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir
Duo SavarKarikaturistDon Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

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

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij



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

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Bekumste:
Genoeg gegeten hebben. "Ziene bekumste hebben". 
"Zo ik heb miene bekumste." 

B. Bedoon: 
In de broek doen van schrik. "Hee hef zich van schrik bedaone."

C. Bedisselen:
Regelen. "Onzen Jan bedisselt altied alles met moder."

COUNTRY KIDS
De Castle Fair is een écht familie-eve-
nement. Er wordt dan ook veel actie
ingebouwd voor de jongste bezoekers.
Spannend is de speurtocht rondom
het eeuwenoude Kasteel Vorden. On-
derweg zijn er veel kleine én bijzonde-
re dieren om te knuffelen. Wie durft,
klimt op de rug van één van de lieve
pony's. Zelf iets leuks voor thuis in el-
kaar knutselen. Uiteraard staat er nog
veel meer bijzondere interactie tussen
mens en dier op stapel. En natuurlijk
is er heel veel lekkers te genieten; van
een heerlijk ijsje tot versgebakken
broodje. 

COUNTRY LIVING
Rondom de demonstraties staan de
sfeervol ingerichte stands helemaal in
het teken van 'Country Living'. Wie op
zoek is naar ideeën, antiek, brocante
of stoere meubels van hout komt op
de Castle Fair ruim aan zijn trekken.
En wie droomt van een sauna, hot tub
of een mooi tuinhuis kan hier uitge-
breid kennismaken. De mooiste zo-
merbloeiers van speciaal geselecteer-
de kwekers staan klaar voor tuinlief-
hebbers. En natuurlijk ontbreekt de
country look niet. Country Chic of
Country Casual: bezoekers kunnen
zich helemaal wentelen in de Engelse
countrysfeer.

COUNTRY FOOD
De buitenlucht maakt hongerig en
daarom laten we het lekkerste Coun-
try Food bereiden in Vorden. Verse
vruchtsappen en knapperige broden
met kruiden en kaas. 
Vergeet niet om te proeven van de eer-
lijke smaak van biologische streekpro-
ducten als honing en mosterd. In de
agrarische tent op het Fairterrein
maakt u kennis met deze én andere

Achterhoekse specialiteiten, als knie-
pertjes, verse beenham en pittige ka-
zen.

COUNTRY ANIMALS
Op woensdag 19 augustus is de Fjor-
denkeuring met meer dan 60 paar-
den, zaterdag 22 en zondag 23 augus-
tus is er een fjorden show met 15 paar-
den.
Dagelijks zijn er Tinkers demonstra-
ties met en zonder wagen.
Op zaterdag 22 en zondag 23 augustus
treden de Future Guys op. Een Ameri-
kaanse paardenshow waar lang over
gesproken zal worden. Voor de eerste
keer in Vorden.
Frisbeeën met honden is een relatief
nieuwe sport voor baas en hond. De
sport is overgekomen uit de Verenigde
Staten waar al ruim 30 jaar geleden de
eerste frisbeewedstrijd voor honden
werd georganiseerd. 
De meest spectaculaire roofvogel-
shows van het land op de Castle Fair,
iedere dag 2 demonstraties. Wilt u
nog meer voorproefjes? Kijk dan op
www.castlefair.nl 

BEZOEKERSINFORMATIE EN
VOORVERKOOP
Fairadres: Kasteel Vorden, Horster-
kamp 8, 7251 AZ Vorden.
Openingstijden: Woensdag 19 augus-
tus: 10.00 -18.00 uur. Donderdag 20 au-
gustus: 10.00 - 18.00 uur. Vrijdag 21 au-
gustus: 10.00 - 18.00 uur. Zaterdag 22
augustus: 10.00 - 18.00 uur. Zondag 23
augustus: 10.00 - 18.00 uur.

ROLSTOELGEBRUIKERS
Het terrein van de Fair is toegankelijk
voor rolstoelgebruikers, echter niet el-
ke stand zal even makkelijk te berei-
ken zijn.

HONDEN
Honden, mits aangelijnd, zijn wel-
kom.

ORGANISATIE 
Castlefair Vorden wordt georganiseerd
door: Reed Business b.v., Postbus 4,
7008 BA Doetinchem. Tel. (0314)
349065. Country-events@reedbusi-
ness.nl

PRODUCTIE
Castle Events bv, Postbus 1029, 7301
BG Apeldoorn. Tel. (055) 5790070.
info@estateevents.nl www.castlefair.nl

Castlefair Vorden 
van 19 t/m 23 augustus

De Castle Fair in het Achterhoekse
Vorden is al vele jaren het spranke-
lende hoogtepunt van de zomer.
Achter de coulissen van het eeu-
wenoude kasteel speelt zich het
buitenleven af zoals u het niet eer-
der beleefde. Actief en ontspannen
meedoen of gewoon kijken en ge-
nieten van een dagje uit voor het
gezin. Van paarden tot honden.
Van koken tot proeven. Van out-
doorkleding tot outdoorliving. Vijf
dagen Castle Fair is Country Living
op zijn best.

Vul de bon in en u krijgt bij de kassa €2,50 korting p.p..
Surf voor de voorverkoopkorting en het uitgebreide 
country life programma naar www.castlefair.nl

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PC + plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Toegang €15,- p.p.      6-12 jr. €5,-      tot 6 jr. gratis 
Geldig voor max. 4 personen (incl. kinderen 6-12 jr.).
Niet geldig incombinatie met andere kortingsakties.

WWW.CASTLEFAIR.NL

Jos Besselink werd op 30 september
1894 in Hengelo geboren. Zijn ouder-
lijk huis stond aan de Spalstraat, waar
zijn vader café De Graafschap had. In
1919 deed hij auditie in den Haag. De
toen 24 jarige Jos werd bij de N.V. Natio-
nale Opera aangenomen. Dit was de
start van zijn internationale zangcar-
rière. De reacties van publiek en media
waren toen al veelbelovend. Hij werd

een alom geliefde operazanger en had
veel gastoptredens overal in het land:
Utrecht, Groningen, Nijmegen, Breda,
Amsterdam, Haarlem. Na een optre-
den in Den Haag schreef een recensie:
"Wanneer de tenor Jos Besselink een
Italiaan was geweest, had men de zaal
afgebroken." Hij was de lieveling van
het Haagse publiek. In 1922 vertrok Jos
naar Berlijn om daar Duitse opera’s te

sturen en in verschillende theaters te
gaan zingen. In september 1922 werd
Jos Besselink als eerste heldentenor
geëngageerd aan het Stadttheater in
Liegnitz. Hij kwam daar met een im-
pressario in aanraking en kreeg ver-
schillende aanbiedingen. In 1923 ver-
trok Besselink naar Antwerpen om bij
de Koninklijke Vlaamsche Opera zijn
glorietijden te beleven. Een van zijn
grootste successen was de rol van Don
José in de opera Carmen. Hij trad op
met de allergrootsten uit de Benelux,
speelde alle mogelijke rollen en kwam
in alle belangrijke operagebouwen. De
recensies waren juichend, hij was een
van de beste tenoren van de Benelux.
Een journalist vergeleek hem met Ca-
ruso: "Nooit in ons leven hebben wij
een Italiaanser stem gehoord dan die
van deze Nederlandse tenor, die zo ver-
rassend veel weg had van het onverge-
telijk timbre van de legendarische Ca-
ruso”. Jos Besselink stond toen op het
hoogtepunt van zijn roem. Door de
economische crisis in die jaren kwam
er toch vrij plotseling een eind aan zijn
zangcarrière. Op 1 oktober 1927 zong
hij voor het laatst in een voorstelling
van de Nederlandsche Opera. Hij had
de pech dat het toen geen gunstige pe-
riode voor operagezelschappen was. Ze
konden moeilijk het hoofd boven wa-
ter houden en velen gingen failliet.

Bron: W. Besselink te Drempt. Wilt u
reageren op deze rubriek of wilt u een
oude foto of een verhaal uit de ge-
meente Bronckhorst beschikbaar stel-
len? Stuur of mail uw reactie dan naar
Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021 EH te
Zelhem. E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (102)

Op de foto ziet u de tenor Jos Besselink als Don José in Carmen. Deze
Bronckhorstenaar wist na de Eerste Wereldoorlog internationale furore
te maken als operazanger.

De band Big = U (spreek uit als ‘Big Is-
sue’) is een nieuwe band uit Vorden,
met vier muzikanten die elkaar al een
aantal jaren in de gaten hielden en ge-
deeltelijk ook al samen op het podium
hebben gestaan. Eind 2008 besloten
Gert Kraayenzang-zang, gitaar, mond-
harmonica, Thijs Eckhardt-gitaar, Ivo
Eijkelkamp-bas, zang en André Jim-
mink-drums om een nieuwe band te
formeren. Onder het motto ‘We hou-
den allemaal van dezelfde soort mu-
ziek’ werd een boeiende setlist samen-
gesteld met de nadruk op rockmu-

ziek, waarbij de bandleden het belang-
rijk vinden, dat de muziek herkenbaar
is en dat stilzitten en stilstaan voor het
publiek eigenlijk onmogelijk moet
zijn. Het repertoire van de band is heel
divers met nummers van The Beatles,
The Beach Boys, tot aan Live en bijvoor-
beeld Lenny Kravitz en Radiohead toe. 
Elke week wordt er een andere band of
artiest uitgenodigd en nemen de pre-
sentatoren het verleden, heden en de
toekomstplannen van de gasten door.
Natuurlijk spelen de artiesten ook di-
verse live nummers tijdens het pro-

gramma. Kortom het programma
Live@ideaal.org wil een podium zijn
voor lokale er regionale artiesten en
als springplank dienen voor nieuw ta-
lent.
De uitzendingen van Live@ideaal.org
zijn vrij toegankelijk voor publiek, ie-
dereen wordt in de gelegenheid ge-
steld de uitzending bij te wonen, of te
beluisteren via Radio Ideaal en de live-
stream website Radio Ideaal.

Bands en artiesten die in het program-
ma live willen komen spelen, kunnen
mailen naar Live@ideaal.org of schrij-
ven naar Ideaal Radio, Televisie & In-
ternet, t.a.v. Live@ideaal.org, Postbus
50, 7020 AB, Zelhem.

BIG=U op podium bij LIVE@IDEAAL.ORG

Woensdagavond 19 augustus zal de band ‘BIG=U’ tussen 20.00 en 22.00 uur-
optreden in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Mallemo-
len‘ in Zelhem wordt uitgezonden.



Timeless, de meest
gevraagde boxspring
van Nederland
• Jubileumgeschenk van 

Norma aan Nederland
• € 1.250,- korting!!
• Nieuw: Timeless Flow (afbeelding)
• Vlak of elektrisch verstelbaar
• Keuze uit pocketvering- of Combispringmatras
• In vele stoffen en kleuren
• Inclusief topper!

( )

Nu
 met € 1.250,-

jubileum-
korting

NIEUW!

Polyether matras*
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik
met aan beide zijden een anti-aller-
gische afdeklaag. 5 jaar garantie.
80/190/200 van 189,- nu 139,-
90/200 van 199,- nu 149,-
90/210/220 van 221,- nu 169,-
140/200 van 309,- nu 239,-
160/200 van 343,- nu 269,-
180/200 van 390,- nu 309,-

Comfolastic matras*
Anti-allergie matras met schouder-
comfortzone voorzien van dubbel-
doeks stretch hoes.
80/200 van 269,- nu 199,-
90/200 van 289,- nu 219,-
90/210/220 van 339,- nu 249,-
140/200 van 409,- nu 349,-
160/200 van 469,- nu 399,-

COMFORT LEDIKANT
Ledikant 90/200 cm.

in eikenkleur
samen met lattenbodem

en matras

nu 499,- Auronde 1000
in vele kleuren

Bedomranding 160/200
incl. 2 spiralen

incl. 2 comfolastic matrassen

nu 1495,-

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

Matras Platinum
Super comfort matras met geprofi-
leerd koudschuim. Soft touch en
7 comfortzones
80/200 van 809,- nu 669,-
90/200 van 839,- nu 699,-
90/210 van 950,- nu 749,-
140/200 van 1319,- nu 1049,-
160/200 van 1539,- nu 1249,-

Perfolatex matras*
Matras met comfortzones, met
COOL TOUCH jersey stretch tijk
doorgestikt met wildzijde.
In 3 hardheden.
80/200 van 760,- nu 599,-
90/200 van 795,- nu 649,-
90/210 van 852,- nu 729,-
140/200 van 1097,- nu 999,-
160/200 van 1294,- nu 1199,-

Pocketvering matras
Super de luxe*
Zeer luxe matras met 7 zones.
Afdeklagen: Talalay Latex, paarden-
haar + 500 gr wol p/m2.
In 3 hardheden verkrijgbaar.
80/200 van 760,- nu 649,-
90/200 van 795,- nu 699,-
90/210 van 880,- nu 749,-
140/200 van 1125,- nu 1079,-
160/200 van 1384,- nu 1199,-

S U P E R V O O R D E L I G E M AT R A S S E N

Themakamers met veel accessoires
Showroommodellen met korting

Elektrisch
Verstelbare Boxspring

combinatie
incl. pocketvering matrassen,

hoofdeinde en heerlijke
comfortabele toppers.

Maat 160x200. Ook leverbaar in
vele andere afmetingen

* Matrassen zijn in vele maten leverbaar
en kunnen ook kostenloos in een anti-
allergie uitvoering geleverd worden.

Ons gehele assortiment bestaat uit
40 verschillende matrassen.
Leverbaar in alle maten. 5 jaar garantie.
Gratis bezorging. Oude matrassen
worden evt. retour genomen.
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Showroommatrassen
90-200

nu met
50% korting

Electrisch verstelbare lattenbodem

‘Comfort deluxe’
1 persoons vanaf 299,-

25 jaar garantie

Superieure kwaliteit
nu 3995,-

Montreal
Deelbare comfortkamer

in eiken, beuken of kersen
Inclusief nachtkasten

160/180 - 200

nu 1495,-

100% Natuurrubber matras
Tijk van biologische katoen en
doorgestikt met 500 gr. wol m2.
Beslist zonder schadelijke stoffen.

Introductie prijs
80/200 van 699,- nu voor 599,-Showroom modellen

HALVE PRIJS

Traagschuim matras*
Met pocketvering, zeer comforta-
bel en drukverlagend. 23 cm dik.
In 3 hardheden.
80/200 van 669,- nu 499,-
90/200 van 719,- nu 549,-
90/210 van 789,- nu 599,-
140/200 van 1274,- nu 899,-
160/200 van 1435,- nu 999,-

Veel showroom bedden
HALVE PRIJS

ZOMER
opruiming

GRATISbedombouw& hoofdbord
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Deze banenpagina

verschijnt wekelijks

in een oplage van

ruim 50.000 ex. in de

volgende edities:

waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER
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WEEKBLAD

WEEKBLAD

WEEKBLAD

U wilt ook op

deze pagina

adverteren?

DAT KAN!
(0575) 55 10 10
Drukkerij Weevers

(0544) 37 13 23
Weevers Elna

Almen

Doetinchem

Gaanderen

Terborg Silvolde

Ulft Dinxperlo

Bocholt

Varsseveld

Aalten

WinterswijkLichtenvoorde
Halle Vragender

Lievelde Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Zelhem

Velswijk

Hummelo/Keppel
Doesburg

Keijenborg

HengeloToldijkRha

Steenderen

Bronkhorst Baak

Wichmond

Vorden

Zutphen

Kranenburg

Medler

Ruurlo
Eibergen

Neede

Borculo

Barchem

Warnsveld Lochem

Diepenheim

Eefde

Gorssel

Harfsen

Laren

Olburgen

Zeddam

Wehl

Didam

Beek

Veldhoek

Slangenburg
Heelweg

Halle Heide

Drempt

Delden Linde

Wildenborch

Vierakker

IJzevoorde

Harreveld

Westendorp

De Bruil

Het Broek

Boggelaar

Leesten
Warken

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Varssel

Brummen

Twello

Wilp

Voorst

Empe

Oeken

Bussloo

Leuvenheim

Voorstonden

Eldrik

Wolfersveen

's Heerenberg

Werk vind je

in de regio!

� Contact Bronckhorst Midden

� Contact Bronckhorst Noord

� Contact Bronckhorst Zuid

� Contact Ruurlo

� Contact Warnsveld

� Elna

� Groenlose Gids

� Achterhoek Vakantiekrant

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Financieel Administratief mede-
werker M/V
Omgeving Zutphen- fulltime- vacaturenummer;
VVN00647

Voor een dynamisch bedrijf in de omgeving van Zut-
phen zijn wij op zoek naar een Financieel Administratief
medewerker.

Werkzaamheden;
• Controleren, coderen en inboeken van binnengeko-

men facturen;
• voorbereiden van betalingen;
• debiteuren en crediteuren administratie;
• verzorgen van de postverwerking;
• verzorgen van de inkoop van kantoorartikelen;
• controleren van binnengekomen documenten;
• verrichten van ondersteunende taken t.b.v. de admi-

nistratie.

Functie eisen
• MBO werk- en denkniveau met relevante opleiding

richting administratief/financieel;
• Enkele jaren werkervaring op een financieel admini-

stratieve afdeling;
• Hands-on mentaliteit;
• Collegiaal en een gezonde dosis humor.

Systeembeheerder m/v
(fulltime)

DiMS! organizing print is op zoek naar een:

Voor ons hoofdkantoor in Lichtenvoorde, Nederland zoeken wij 
een Systeembeheerder die onze afdeling Corperate ICT komt 
versterken.

De afdeling Corporate ICT is verantwoordelijk voor het netwerk- 
en systeembeheer. Optimale betrouwbaarheid, prestatie en 
beschikbaarheid is daarbij van groot belang voor de dagelijkse 
bedrijfsvoering. DiMS! streeft er altijd naar technologisch voorop 
te lopen.

Functieomschrijving:
Het gestructureerd en planmatig uitvoeren van alle 
beheerstaken van intern gebruikte hardware- en 
softwareapplicaties;
Installatiewerkzaamheden op Windowsomgevingen; 
Support verlenen bij vragen en problemen op het gebied 
van intern gebruikte hardware- en softwareapplicaties in een 
breed spectrum;
Beheer van mailomgevingen, passwords en beveiligings-

Functie-eisen:

jaren werkervaring in een vergelijkbare functie; 

Beheersing van de Engelse taal.

Vragen?
Heb je vragen over de inhoud van deze functie, dan kun je 
contact opnemen met Annemieke Marneth-Dirkes 
(telefoon: 0544 - 396 600).

Solliciteren
Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan bovenstaande criteria, 
mail dan binnen 14 dagen je CV en begeleidende brief naar 
jobs@dims.net ter attentie van Manon van Eupen 
(Manager HRM). 
Telefoon: 0544 - 396 600 – Internet: www.dims.net

DiMS! organizing 
print is een uitermate 
succesvolle en moderne 
IT organisatie met 
vestigingen in Europa 
en de USA. DiMS! is 
marktleider in het 
ontwikkelen en leveren 
ERP systemen voor 
middelgrote en grote 
drukkerijen en bedient 
klanten in de hele 
wereld.

Success is Your Choice
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WERKEN IN DE BEVEILIGING?
Globe Security is op zoek naar:
• Planner/Commercieel medewerker, fulltime
• Beveiligers
• Evenementenbeveiligers
• Horecaportiers

Geen diploma? Globe Security biedt in samenwerking
met Bronckhorst Opleidingscentrum diverse mogelijk-
heden aan. Info: www.globesecurity.nl of 0314-621443.

WERKEN IN DE BEVEILIGING?
Volg nu de opleiding MBO beveiliger 2 bij

Bronckhorst Opleidingscentrum. Mogelijkheid om
wekelijks in stromen en diverse stageplaatsen. 

Open avond: donderdag 27 augustus. 
Inloop van 17.00–21.00 uur.

Info: www.bocopleidingscentrum.nl of 0314-624104

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

CNC Kanter M/V
Omgeving Doetinchem- fulltime- vacaturenummer; VVN00642

Werkzaamheden;
Het zelfstandig bedienen van een CNC gestuurde kantbank
(zwart staal). Veelal enkel stuks en kleine series. 

Functie eisen; 
- Opleiding richting metaal/ KMBO-metaal; 
- ervaring met een CNC-gestuurde kantbank; 
- zelfstandig kunnen programmeren; 
- praktische materialenkennis; 
- kennis van tekeninglezen.

MACHINE OPERATOR  M/V
Omgeving Dieren – fulltime– vacaturenummer; VIW00648  

Werkzaamheden;
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het bedienen en in-
stellen van diverse machines. Het verhelpen van storingen aan
de machines en het meten en testen van de producten behoren
ook tot je werkzaamheden. Je verricht werkzaamheden in dag-
dienst.

Functie eisen;
- LBO/MBO bij voorkeur aangevuld met VAPRO; 
- je hebt proces en technisch inzicht;  
- je hebt affiniteit met precisiebewerking.  

PROJECT – ENGINEER PRO/E M/V
Omgeving Hengelo –fulltime- vacaturenummer; HJD00543

Werkzaamheden;
Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen, construeren en
tekenen in 3D CAD van plaatwerk (mechatronica) modules. In
nauw overleg met de klant bepaal je in de concept fase de eisen
en wensen ten aanzien van het te ontwikkelen product.

Functie eisen; 
- HTS-WTB werk- en denkniveau;
- aantoonbare ervaring als projectleider;
- ervaring in de plaatwerk branche;
- ervaring met 3D CAD, ProE.

CNC- Draaier M/V
Omgeving Doetinchem– fulltime– vacaturenummer; VVN00634

Werkzaamheden;
Binnen de groep draaiers en frezers kun je zelfstandig de ver-
schillende machines instellen en programmeren. Je onder-
steunt andere collega's met het instellen/programmeren van
hun machines. Tevens zorg je voor voldoende veiligheid voor
jezelf, je collega’s en de machines.

Functie eisen; 
- MTS metaal; 
- aanpakker; 
- kennis van Fanuc besturing;
- je bent al een aantal jaren werkzaam in de fijnmetaalbewer-

king en hebt ervaring en kennis opgedaan als CNC draaier of
frezer.

CNC- Frezer M/V
Omgeving Zutphen- fulltime- vacaturenummer; VVN00629

Werkzaamheden;
Binnen de groep draaiers en frezers kun je zelfstandig de ver-
schillende machines instellen en programmeren. Je onder-
steunt andere collega's met het instellen/programmeren van
hun machines. Tevens zorg je voor voldoende veiligheid voor
jezelf, je collega’s en de machines.

Functie eisen; 
- MTS- of LTS metaal met enkele jaren ervaring ; 
- aanpakker;  
- zelfstandig kunnen programmeren (ISO,Fanuc, Mazatrol).

Mede dankzij jou kunnen onze klanten lang zelfstandig blijven wonen in hun eigen leefomgeving.
Dat realiseer je samen met je collega’s, in een hecht en zelfstandig team. Daarnaast bouw je 
persoonlijk een zeer belangrijke band op met je klanten. En ben je vaak hun steun en toeverlaat.
Bij feestelijke aangelegenheden, om maar eens wat te noemen.

Daarom ben je voor ons veel meer dan een verzorgende. Bij Sensire krijg je alle ruimte en ver-
trouwen om neer te zetten wat er in je hart leeft. En heten we je liever vandaag dan morgen
welkom. Op onze website www.doenwatjehartzegt.nl vind je alle relevante informatie én kun jij 
je laten uitnodigen voor een gesprek.

Werken bij Sensire. Doen wat je hart zegt.

Sensire zoekt verpleegkundigen,

verzorgenden IG en verzorgenden 

niveau 3. Op onze website

www.doenwatjehartzegt.nl vind je

een uitgebreid functieprofi el.

Doen wat je

hart zegt!

  Bij ons ben
  je veel meer 
dan een verzorgende.

Vanwege uitbreiding van onze kinderopvangorganisatie zijn wij met spoed op zoek naar.....

Pedagogisch medewerkers voor KDV/BSO
voor 10-20 uur per week 

Onze kinderen zoeken jou als je … 
• Creatief bent, vol zit met ideën en beschikt over organisatietalent 
• Daadkrachtig, spontaan en gezellig bent, vol met humor en een flinke dosis enthousiasme 
• Het heerlijk vindt om jonge kinderen te verzorgen en te begeleiden 
• De BSOkids een gezellige middag kunt bezorgen 
• Maar vooral … een lieve leid(st)er bent! 

De ouders zoeken jou als je …
• Bewust bent van je eigen normen en waarden 
• Oprechte affiniteit hebt met kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar 
• Sociale vaardigheden hebt voor het motiveren, stimuleren en instrueren van deze verschillende

doelgroepen 
• Een open, sociaal, daadkrachtig en communicatief sterke persoonlijkheid bent 

Avonturijn zoekt jou als je …
Voldoet aan de wensen van de kinderen en hun ouders! Maar ook zoeken wij jou als je professionele
kinderopvang hoog in het vaandel hebt staan èn als je beschikt over een opleiding op MBO of HBO
niveau in een pedagogische culturele, kunstzinnige of een sportieve richting. Tevens kennis hebt van
de diverse ontwikkelingsfases van een kind. Is dit jouw profiel: Neem dan zo spoedig mogelijk contact
met ons op of schrijf gelijk een leuke brief! 

Avonturijn biedt jou …
Een leuke en uitdagende functie met veel wisselende werkzaamheden in een enthousiast team. We bie-
den je een prettige werksfeer met veel ruimte voor eigen inbreng en de mogelijkheid je verder te ont-
wikkelen binnen je vakgebied. 

De functie zal vallen in schaal 6 van de CAO Kinderopvang met een minimum van € 1.742,00 en een
uitloop naar € 2.379,00 per maand bij 36 uur in de week. De inschaling zal afhangen van je opleiding
en opgedane ervaring. Je wordt opgenomen in het pensioenfonds PGGM en kunt gebruik maken van
onze secundaire arbeidsvoorwaarden.

Dus: 
Zoek je een uitdagende, afwisselende baan als invalkracht, stuur dan je inhoudelijk gemotiveerde
reactie naar het adres van Kinderopvang Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01, 7261 NL Ruurlo, t.a.v. Yolanda
Bensink, directeur. Zij kan je ook nadere informatie verstrekken over de vacature. Telefonisch: (0573)
458130 optie 1 of via email: yolanda@avonturijn-ruurlo.nl 

Avonturijn is een kinderopvang-
organisatie en biedt naast dagopvang,
voor-, en naschoolse opvang aan in
Ruurlo en Hengelo Gld. Zij verzorgt
tussenschoolse opvang op basis-
scholen in Ruurlo, Hengelo Gld. 
en Lochem. 

Daarnaast verzorgt Avonturijn
Gastouderopvang in de gemeente
Berkelland en omstreken. 

Avonturijn is één van de gebruikers
van het Kulturhus in Ruurlo en is
volop in ontwikkeling. Door de groei
binnen onze organisatie zijn we op
zoek naar nieuw personeel. De peda-
gogisch medewerker draagt zorg voor
de dagelijkse opvang van kinderen. 

De medewerkers van Avonturijn
doen hun werk met hart en ziel en 
zij zien het als een voorrecht om 
met ouders te mogen delen in de
opvoeding van hun kind. 

Avonturijn heeft kwaliteit hoog in
het vaandel staan en vraagt om een
no-nonsense mentaliteit, waarbij
aanpakken, openheid, vertrouwen 
en gevoel voor humor belangrijke
begrippen zijn. 

Avonturijn
Nieuwe Weg 5-01
7261 NL Ruurlo
tel.: (0573) 45 81 30 

email: info@avonturijn-ruurlo.nl
website: www.avonturijn-ruurlo.nl 




