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De Vordenaar is dolblij dat hij als prof
bij deze nieuwe Pro-Continentale wie-
lerploeg aan de slag kan. Tijdens een
gesprek aan de vooravond van het Ne-
derlands kampioenschap (eind juni)
op de weg in Ootmarsum, gaf Thijs al
aan dat het wegseizoen deze zomer
erg belangrijk voor hem zou kunnen
zijn. ‘Een goed wegseizoen kan im-
mers aanleiding zijn om een goed
profcontract voor het crossseizoen te
bemachtigen’, zo sprak Thijs bij die ge-
legenheid. Hij had toen al één concre-
te aanbieding op zak en was hij ook bij
een andere ploeg voor een gesprek uit-
genodigd. Thijs: ‘Ik had toen nog geen
beslissing genomen. Begin juli kwam
‘Vacansoleil’ naar mij toe met de vraag
of ik voor hen wilde gaan rijden. Zij
zochten een veldrijder die ook op de
weg uit de voeten kon. Ik hoefde niet
lang over deze aanbieding na te den-
ken en stemde in.

In Nederland is de Rabobankploeg
toonaangevend, daaronder een aantal
teams die in de wielersport ook naam

willen maken. Dat is dus ook de doel-
stelling van ‘Vacansoleil’. Ik ben daar
de komende maanden (vanaf oktober)
de enige veldrijder. Ik kan dan ook
mijn eigen wedstrijden rijden. Bij het
veldrijden is er nauwelijks sprake van
rijden in teamverband. Het is op de
vaak smalle paden toch bijna altijd ‘ie-
der voor zich’, de renners moeten het
toch veelal allemaal zelf doen. Ik ben
zeer benieuwd hoe het zal gaan’, zo
zegt Thijs die de komende winter zijn
debuut zal maken bij de Elite renners.
Als Belofte was hij zeer succesvol en
werd hij bijvoorbeeld Nederlands
kampioen en won hij ook de Super-
prestige. Het betekent straks tevens de
strijd aangaan met wereldkampioen
Lars Boom en nog een groot aantal Ne-
derlandse en buitenlandse cracks.

‘Dus Lars Boom even ‘te grazen ne-
men’? Thijs moet lachen om deze op-
merking. ‘Lars Boom kloppen is niet
mijn ambitie, die is gewoon een klasse
apart. Wanneer ik mij het komende
seizoen bij de beste vijftien kan scha-
ren (en hopelijk nog een paar uitschie-
ters naar boven) ben ik dik tevreden’,

zo zegt hij. Behalve de nationale wed-
strijden, zal Thijs wat de internationa-
le wedstrijden betreft, zeer zeker we-
reldbeker wedstrijden gaan rijden. In
januari 2009 wordt het wereldkampi-
oenschap veldrijden in Nederland
(Hoogerheide) verreden. Thijs ver-
wacht dat hij voor dit evenement in de
Nederlandse ploeg, die uit zeven rij-
ders zal bestaan, aan de start zal ver-
schijnen. Na de NK in Ootmarsum
heeft Thijs van Amerongen een paar
weken vakantie genomen, vervolgens
de training weer opgepakt waaronder
ook een trainingsstage in de Vogezen.

Vorige week kwam hij terug van een
uitermate zware Ronde van de Pyre-
neeën. Thijs: We reden daar met de Ne-
derlandse selectie (Beloften). Elke dag
etappes van 200 tot 250 kilometer. In
het parcours ook de col Aspin, die de
renners van de Tour de France onlangs
ook moesten beklimmen. Het was ex-
treem warm weer, 38 graden Celsius !
De eerste dag kreeg ik hevige kramp,
dus veel afzien, ook de dagen daarna.
Door de kramp hadden de spieren
toch wel een flinke klap gehad. Toch
kijk ik met een goed gevoel op die ron-
de terug’, zo zegt Thijs. 

Waar hij nog meer met veel voldoe-
ning op terug kijkt? Thijs: ‘Dat zijn de
afgelopen drie jaar bij, (nog heel even)
mijn huidige ploeg Van Vliet-EBH
Eslhof die mij ook de mogelijkheid
heeft geboden om een volgende stap
in mijn carrière te maken. Prachtig
dat wij bij de NK in Ootmarsum, als
ploeg zo sterk hebben gereden zodat
ploeggenoot Ronan Zandbeek, de titel
kon pakken. Ik heb bij Van Vliet- EBH
Elshof een perfecte opleiding genoten.
Dat is ook hun insteek, renners ‘hoger-
op’ te helpen. Toen ik vertelde dat ik
bij ‘Vacansoleil’ een profcontract zou
tekenen, heb ik alleen maar positieve
reacties ontvangen en dat voelt goed’,
zo zegt Thijs van Amerongen.

Thijs van Amerongen als prof aan
de start bij 'Vacansoleil'
Wanneer men het komend cross-
seizoen (veldrijden) ergens tijdens
een wedstrijd Thijs van Ameron-
gen in de kleuren van ‘Vacansoleil’
voorbij ziet flitsen, moet men daar-
uit niet meteen concluderen dat
Thijs dan vervolgens in de zomer-
maanden aan de warme Italiaanse
of Spaanse stranden in het zonne-
tje ligt ‘bruin te bakken’. Integen-
deel zelfs, Thijs moet trachten om
tijdens het veldrijden ‘Vacansoleil’
aan meer publiciteit te helpen!
Voor degenen die het nog niet we-
ten: ‘Vacanosoleil Camping Holi-
days is marktleider in de BeNeLux
en Denemarken in campingvakan-
ties op ruim 300 topcampings in 15
Europese landen. Vakantiegangers
kunnen via dit bedrijf hun vakan-
ties doorbrengen in luxe - of sta- ca-
ravans, complete ingerichte bunga-
lowtenten of eigen staanplaatsen
voor eigen tent of caravan.

Zaterdagmorgen al vroeg werd met
hulp van verscheidene vrijwilligers be-
gonnen met het opbouwen van ver-

schillende kramen met daarop veler-
lei goederen. Een zeer ruime keus was
aanwezig. Het geheel werd aangevuld

met een gezellige koffie-, thee- en li-
monadehoek. Toen om negen uur het
terrein werd geopend hadden zich in-
middels al heel wat mensen voor de
ingang verzameld die na de opening
enthousiast het aanbod op de volle
kraampjes uitkamden. Met name de
tuinspullen, elektrische apparaten,
boeken en het speelgoed stonden vol-
op in de belangstelling. De (koop)stem-
ming onder de talrijke bezoekers
(naast vele Vordenaren ook veel vakan-
tiegangers, jong en oud, van heinde
en verre), was prima. Toen dan ook te-
gen drieën de kas werd opgemaakt
was het bestuur zeer tevreden met een
prachtige opbrengst van ruim ¤
2.500,-.  

Het bestuur is druk zoekende naar
nieuwe opslag- en/of verkooplocaties.
De boedeldag in Linde, bij de Bonen-
kamp, is de laatste in zijn reeks. De
sloopvergunning voor deze opslaglo-
catie is aangevraagd en de verwach-
ting is dat het gehuurde pand zeer
binnenkort gesloopt zal worden. Voor-
zitter Vaags bedankte na afloop de fa-
milies Lenselink en Garritsen   harte-
lijk voor het beschikbaar stellen van
hun locatie in de afgelopen jaren. Ook

is het bestuur actief bezig naast het
wekelijks inzamelen, met het verko-
pen  van aangeleverde goederen. Elke
eerste en derde zaterdagmorgen van
de maand wordt er meubelverkoop ge-
houden in het oude "HAVO-pand" aan
de Burg. Galleestraat in Vorden,  LET
OP dus niet meer in Linde 

Verder staat er op 18 oktober weer een
grote boekenbeurs in de Dorpskerk op
de rol. De Veilingcommissie houdt
zich steeds aanbevolen voor verkoop-
bare en vooral veilingwaardige goede-
ren. Aanmelden kan via tel. (0575)
551486 of 551787.

Boedeldag bij De Bonenkamp

De Vordense Veilingcommissie had ook dit jaar weer prachtig weer tij-
dens de bekende boedeldag bij "De Bonekamp" in Linde, waar een enorme
hoeveelheid ingezamelde spullen aan de man gebracht werden.

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

Schoolboeken bestellen?
Bruna Vorden bellen!
Tel. (0575) 55 31 00

Deze week 
verschijnt

Volgende week meer!

ZOMADI 7,8 & 9 SEPTEMBER:

bloemencorsobloemencorso

beltrum

Noteer alvast in uw agenda!!!
Noteer alvast in uw agenda!!!

Grolsch
€ 8.49

4 Heerlijke Tompoucen
€ 2.99

Kilo Shoarmavlees
€ 4.49

WIN EEN BARBECUE
t.w.v. € 95.00 bij aankoop

van € 5.00 aan vlees!
Alleen bij

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

Hèt kadoboek
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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 vanGAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTAtegen 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 kleinWij gaan verbouwen

daarom 10% kortingop onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZENKoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”

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

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

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-lesBovendien 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 PrijzenBLAZERS 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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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
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Oud Vorden

Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

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

Dagmenu’s
20 t/m 26 augustus 2008 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 20 augustus  
Champignonsoep/ Thais gekruide kippenreepjes, rijst en
rauwkostsalade.

Donderdag 21 augustus
Wokki wokki van varkenshaas en wokgroente/ vlaflip met
bessensap en slagroom.

Vrijdag 22 augustus
Mosterdsoep/Pangafilet met tomatensaus, pasta en groente.

Zaterdag 23 augustus
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en rauw-
kostsalade/ijs met slagroom (alleen afhalen).

Maandag 25 augustus
Groentesoep / Saté varkenshaas met pindasaus, frieten
en rauwkostsalade.

Dinsdag 26 augustus
Wiener Schnitzel met groente en aardappelen/ ijs met slagroom.

U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Hervormde kerk Vorden
Zondag 24 augustus 10.00 uur ds. J. Kool, Bevestiging
ambtsdragers

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 24 augustus 10.00 uur ds. C. Gros, Aalten 

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 augustus 10.00 uur Marianne Benard, open-
luchtdienst

R.K. kerk Vorden
Zondag 24 augustus 10.00 uur Woord- en communievie-
ring, herenkoor

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 23 augustus 17.00 uur Woord- en communievie-
ring herenkoor
Zondag 24 augustus 10.00 uur Oecumenische viering, da-
mes/herenkoor

Tandarts
23/24 augustus  W.A. Houtman, Vorden tel. (0575) 55 22
53. Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen voor
spoedgevallen.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance Tel. 112.

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

�

� In september start ik met
naailessen voor beginners en
gevorderden in Vorden. Ook
kunt u voor het verstellen en
repareren van kleding terecht
bij mij. Voor meer info kunt u
bellen met Ellis Scholten tel.
nr. 0575-524821.

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

�Parttime/fulltime werk:
www.baanvanuithuis.nl

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

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

�Leer (beter) bridgen. Be-
ginnerscursus start 17 sep-
tember, opfriscursus start 18
september. Nicolette, Amber
& Harry Garsen, gediplo-
meerde bridgedocenten.
Aanmelden: 06-49237762.

�Gevraagd: Hulp in de huis-
houding in Vorden. Wie wil
ons 3 à 4 uur per week ko-
men helpen? Reactie a.u.b.
in de avonduren op tel. 0575
470633

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

Alleen op afspraak.

De Berliner bol is onze 
Special van deze week. Een 
stevig gevulde bladerdeeg-
bol met gekruid gehakt, 
abrikoos, pompoenpitjes en 
rode peper. Vol van smaak 
én heel gemakkelijk klaar te 

maken in de oven. Probeer dit verfijnde uitstapje zelf.
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

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

Varkensoesters 
met GRATIS saus 4 stuks € 5.50

SPECIAL

Berliner bol
per stuk € 1.50

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram rauwe ham
GRATIS 100 gram vleessalade

KOOKIDEE

Sucade lappen
500 gram € 5.98

MAALTIJDIDEE

Nasi of Bami
500 gram € 2.98

�Puppycursus voor pups va.
8 wkn. in kleine groepjes met
veel persoonlijke aandacht.
Vervolgcursussen. Behen-
digheidsbaan. Hulp bij pro-
bleemgedrag.
www.karinwentink.nl  0314
625183 / 06 25103312.

� I…van 'Idioot' om in de hete
luchtballon van Paul Kok uit
Bronkhorst te stappen? Wel-
nee, Paul vaart alleen als het
weer tot achter de komma
geschikt is. Bel 0651584145
of www.ballonteamgelder-
land.nl Oud NL kampioen
ballonvaren met 2500+ scha-
devrije vaarten!

� In onze do.mo.-gespreks-
groep is weer ruimte. We pra-
ten over wat ons bezig houdt.
We maken daarbij gebruik
van enkele inzichten. Info:
Pieter Vegter 06-18698087
of ( 0575)  451799.

�Fietsvierdaagse Ruurlo 26,
27, 28 en 29 augustus. Af-
standen 45 en 60 km. Er kan
ook één dag gefietst worden.
Starten vanaf  9.00 u, bij de
VVV, Kerkplein 18.

�Te huur: Bovenwoning (3
slaapkamers) met garage en
besloten tuin in Ruurlo. Huur-
prijs € 775,=. Inl. 0573-
454027 / 06-47906105.

�Op maandag 1 september
2008 begint hondenschool "
Klein Weetink " uit Velswijk
weer met de nieuwe trainin-
gen. Ook fly-ball en behen-
digheidsbaan op recreatieve
basis . Inl. en/of opgave L.
Mullink 0314-622361 of A.
Peters 0314-641436.
www.kleinweetink.nl

In september en oktober
beginnen div. teken- en

schilderlessen weer.

Kijk op
www.tekenpraktijkhetkleineveld.nl

of bel naar Rian Drok
Tel. 0575-542937

�Gevraagd: Hulp in de huis-
houding voor 3 a 4 uur per
week. Loolaan 48, Ruurlo.
Tel.0573-454007
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Weeversdrukkerij

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

WESPEN NEST!!!
Bel Dijkerman Dierplaagbestrijdingen

Regio Bronckhorst

0573 - 22 14 30
06 - 33 814 997

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

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorger

Anton Ruiterkamp

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl

Vordenseweg 2, 7218 BP Almen.

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

Dinsdag 26 augustus 2008 zijn wij

Henk en Ans 
Arfman-Maalderink

25 jaar getrouwd.

Wilt u ons hiermee feliciteren?

Dan bent u van harte welkom op onze receptie op
zaterdag 30 augustus van 15.30 tot 17.30 uur in
zaal “De Herberg”, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Brinkerhof 20
7251 WR Vorden

Op vrijdag 29 augustus 2008 gaan wij,

Henk Ruessink & 
Mireille Oosterlaken

trouwen om 10.30 uur in de Kapel in Bronkhorst.

De kerkelijke inzegening vindt om 11.45 uur plaats
in de NH-kerk te Steenderen.

Wilt u ons hiermee feliciteren dan bent u van harte
welkom op onze receptie van 14.30 -16.00 uur in
Café – Restaurant Den Bremer, Zutphen – Emme-
rikseweg 37 te Toldijk

Adres: Hoogstraat 21, 7227 ND, Toldijk

Na van ons allen bijzonder en intens afscheid te
hebben genomen, is, gesterkt door haar hervonden
geloof, op de geboortedag van haar overleden man,
rustig ingeslapen onze lieve moeder, oma en omi

Bernardina Johanna 
Horsting-Reijntjes

Dinie
sinds december 1969 weduwe van B.H. Horsting

6 april 1920 14 augustus 2008

Marian en Fons
Rick
Linda en Vincent

Bennie en Annet
Thea en Anne

Micah
Hugo

Dianne en Daniël

Hetty en Harry
Elin
Anneli

Trix en Leen
Lennart en Nicole
Marit en Jesper

Correspondentieadres:
De Voornekamp 57
7251 VK  Vorden

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Ferdy Klein Brinke
&
Mariëlle Peters

gaan trouwen op vrijdag 22 augustus 2008.

Wij geven elkaar het ja-woord om 11.00 uur in het
gemeentehuis te Hengelo (gld).

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om
14.00 uur in de Sint Wilibrordus Kerk te Vierakker.

Ons nieuwe adres:
Ruurloseweg 35, 7251 LA Vorden.

Trots en blij zijn wij met de geboorte van onze
dochter

Evi
Elise Rianne

6 augustus 2008

Ze weegt 3015 gram en is 48 cm lang.

Rick en Ester te Plate-Wissink

Lankhorsterstraat 9
7234 SR Wichmond
Tel. 0575-460472

’n woord, ’n gebaar, ’n bloem, ’n kaart.....

Uw belangstelling en het hartverwarmende mede-
leven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn
dierbare echtgenoot, onze vader en fijne opa

Gerardus Hendrikus Woltering
Gerard

zijn voor ons een grote steun geweest. 

De herinneringen hieraan helpen ons het verlies en
het gemis te dragen.

Janny Woltering-Woestenenk

Irma en Carlo Bosch
Jeremy
Mitchell
Jill

Jacco  †

Vorden, augustus 2008

“Dit is de dag die de Here gemaakt heeft,
laten wij juichen en ons daarover verheugen.”

Psalm 118:24

1948 - 2008

Op woensdag 27 augustus 2008 hopen

Barend Verkerk
&
Dina Verkerk-Sloëtjes

60 jaar getrouwd te zijn.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 17.00 uur
in café-restaurant “De Nieuwe Aanleg”, Scheg-
gertdijk 10 te Almen.

Overweg 17, 7251 JS te Vorden

Dankjewel lieve Jan, lieve papa en lieve trotse opa,
voor wat jij met grote Liefde voor ons hebt gedaan,
voor jou was het nu de tijd om te gaan.
Wij zijn dankbaar voor jouw rust,
en laten je los, Bewust.

Jan Willem Rietman
Jan

in de leeftijd van 74 jaar.

Vorden: Mini Rietman-Willems

Wilma en Rinus
Margo

Ineke en Gerrit
Loes en Davy, Sam
Vera en Peter
Tom en Noor

17 augustus 2008 

het Wiemelink 33, 7251 CW Vorden.

Jan is thuis.

Graag nodigen wij u uit voor de dienst in de
Hervormde Kerk aan de Kerkstraat in Vorden op
donderdag 21 augustus om 14.00 uur, waar vanaf
13.30 uur gelegenheid is om afscheid te nemen.
Daarna gaan wij naar de Algemene Begraafplaats
aan de Kerkhoflaan in Vorden om Jan naar zijn laat-
ste rustplaats te begeleiden.
Wij zouden het fijn vinden als u daarbij wilt zijn.

Condoleren na de begrafenis in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Roy
17 augustus 2008

Roy weegt 3130 gram en is 49 cm lang.

André, Claudia en Twan Harmsen

Vloed 18, 7255 WZ  Hengelo (Gld)
Tel: 0575 - 46 46 05

Als verder leven lijden wordt is rusten goed.

Verdrietig zijn wij om het verlies van onze broer,
zwager en oom

Jan Willem Rietman

Broers en schoonzuster
Neven en nichten

Vorden, augustus 2008



De touwtrekvereniging T.T.V. Vorden
heeft van Makelaardij Luimes/ Leb-
bink uit  Hengelo nieuwe sporttassen

ontvangen. Een geste waarmee de ver-
eniging zeer in haar nopjes is. Zondag
24 augustus wordt op het complex van

de Vordense touwtrekvereniging
(Ruurloseweg) het slottoernooi van
het Gewest Oost gehouden.

Sponsor voor T.T. V Vorden
Wedvlucht vanaf Lommel over een af-
stand van circa 125 kilometer. Uitslag:
Marc Tiemessen 1, 6; H.A. Eykelkamp
2, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17; C. Bruinsma
3, 5, 16, 18, 20; H.B.M. Hoksbergen 10;
D.J. Gotink 11; T.J. Berentsen 14, 19.
Wedvlucht vanaf Morlincourt over

een afstand van circa 360 kilometer.
Uitslag: H.B.M. Hoksbergen 1, 3, 7, 13,
14; H.A. Eykelkamp 2, 4, 5, 10, 12, 16;
Marc Tiemessen 6, 11, 17, 18; Comb. A
en A Winkels 8, 20; E. Bruinsma 9, 19;
D.J. Gotink 15.

P. V. Vorden

AUGUSTUS
19 Avondrondleiding Pinetum de Bel-

ten
20 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
21 Klootschietgroep de Vordense Pan
26 Avondrondleiding Pinetum de Bel-

ten
27 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
28 PCOB koffieochtend bij hotel Bak-

ker
28 Klootschietgroep de Vordense Pan
30 ANBO/PCOB rijbewijskeuring 70+

in de Wehme, info 55 20 03

KUNST AGENDA VORDEN
Tekeningen en schilderijen Biblio-
theek Vorden t/m 16 augustus
31 augustus t/m 12 oktober  Beeldend
kunstenaar Edith Snoek in galerie Ag-
nes Raben, Nieuwstad.

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

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

gave bij de Wehme.
• Vakantie tot september; Hobbyen

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

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

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

Zeker 52 ooievaars waren aan de Dol- lemansstraat neergestreken op een

land welke net was losgetrokken. Deze
ooievaars zochten die nacht in en
rond Toldijk een slaapplaats.

Ooievaars gespot in Toldijk

Op 11 augustus jongstleden werd in Toldijk iets bijzonders gezien.

Volgens Kees Schetters, directeur van
Markenheem, waaronder ook Zorgcen-
trum De Bleijke valt, is er hard gewerkt
om te kunnen gaan bouwen. Na jaren-
lange voorbereiding wordt nu echt be-
gonnen met de bouw van het nieuwe
verzorgingshuis de Bleijke. De realisa-
tie van dat complex is een samenwer-
king tussen drie partijen: Habion, de
eigenaar van het gebouw, Marken-
heem die de verzorgingshuiszorg en
extramurale zorg levert en Sensire, die
de verpleeghuiszorg levert. Het ont-
werp is van I.A.A. architecten uit Alme-
lo. De bouwkundig aannemer is Golde-
wijk uit Doetinchem, de elektrotech-
nisch installateur is Brusche BV uit Al-
melo en de werktuigbouwkundig in-
stallateur is W.A. Kemkens b.v.uit Zieu-
went.

Voor Markenheem worden 42 verzor-
gingsappartementen gebouwd en voor
Sensire worden er 18 verpleeghuis-
plaatsen gerealiseerd. Ook worden er

voorzieningen getroffen om zorg bui-
ten de muren te kunnen leveren. Op
het terrein staat al een complex waar-
in appartementen voor de verhuur
zijn ondergebracht. Dit complex is nu
tijdelijk in gebruik als onderkomen
van de verzorgingshuisbewoners,
maar komt als de nieuwbouw gereed
is, weer vrij in de vorm van aanleunwo-
ningen. Kortom als het gebouw gereed
is, hoeven inwoners van Hengelo niet
meer te verhuizen als zij zorg nodig
hebben: alles is in hun eigen woon-
plaats beschikbaar.

De verzorgingshuisbewoners wonen
nu al ruim drie en een half jaar in hun
tijdelijke huisvesting in het apparte-
mentencomplex. Daarom is het goed
dat de bouw nu eindelijk gaat starten,
zodat de bewoners eind volgend jaar
kunnen verhuizen naar hun nieuwe
onderkomen en dat is de reden voor
het feestelijke tintje dat de start van
deze nieuwbouw krijgt.

Nieuwbouw De Bleijke dit
jaar nog van start
De bouw van het nieuwe Bleijke in Hengelo (Gelderland) gaat starten. Op
donderdag 21 augustus om 15.00 uur zullen de handelingen verricht wor-
den waarmee de bouw officieel van start zal gaan.

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

NEVENVESTIGINGEN:

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

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

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

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

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

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

LLaat uw krantendrukwerk

onze zorg zijn Informeer ook naar de gunstige voorwaarden

voor doorplaatsing van advertenties

in onze weekbladen:

Contact Bronckhorst, Contact Ruurlo, 

Weekblad Elna, Groenlose Gids 

en Contact Warnsveld!



DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

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

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

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

O.B.S.
Tel. 0575-553283

of
Mob. 06-51106955

Veevoederhandel 
H. Vlogman

Zutphenseweg 125
7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

Een lekker eitje van uw
eigen gezonde kippen?

Kippen hebben goede
voeding nodig, om gezond
te blijven. En een gezonde
kip legt met regelmaat een

lekker ei. 
Daarom bij ons verkrijgbaar:

730 Garvo volledig legmeel of

731 Garvo volledige legkorrels
profess ionele  voeding voor  d ieren

1 Davorta
2 Onyx Mode
3 Sfeer van Josephine
4 MD Meubelen
5 Kadoshop Sueters
6 Roosenstein Quality Wear

7 Anthony’s Country Store
8 Drogisterij ten Kate
9 Fashion Corner

10 Siemerink Juwelier
11 Etos Barendsen
12 Yvonne’s Jeugdmode

De Vordense ondernemers: De Vordense horecaondernemers:

VordenVorden
24 augustus 2008 van 12.00 tot 17.00 uur
KOOPZONDAG in KOOPZONDAG in

1

3

5

4

7

6

9

12
10

11

Hotel Bakker
Bistro de Rotonde
Asya Restaurant
Cafetaria Plaza
Café-Restaurant
De Herberg

Restaurant Olde Lettink
IJsbuffet Kerkepad
De Slof
Pannenkoekenhuis
De Vordense Pan

28

KOOPZONDAG 24 AUGUSTUS

11.00 - 17.00 uur

LET OP!
Superzomerstunt
bij ONYX MODE
Vanaf vrijdag 22 augustus 
alle zomerartikelen voor

€ 25,-
Kom snel, want op=op
De nieuwe najaarscollectie is binnen.
Een kopje koffie staat altijd klaar

Onyx Mode, Burgemeester Galleestraat 6b, 
7251 EB Vorden, tel. 0575-552655



In de tweede helft moest PSV achterin
tot drie keer toe net buiten het straf-
schopgebied de ‘handrem’ gebruiken
om Austria van het scoren af te hou-
den. PSV ontworstelde zich aan de
druk en trok het initiatief weer naar
zich toe. Nadat de Austria doelman
een fabuleuze redding had verricht,
was het een halve minuut later wel
raak. De PSV aanvoerder soleerde door
de Austria defensie, omspeelde de kee-
per en scoorde de 1-0. In de laatste fa-
se van de finale kregen de Eindhove-
naren nog een paar goede mogelijkhe-
den, het bleef echter bij de 1-0. Overi-
gens had PSV het aan Vorden te dan-
ken dat het uiteindelijk tot de finale
kon doordringen. In de poule eindig-
den Feyenoord en PSV namelijk bei-
den met 7 punten uit vier wedstrijden
op de tweede plaats. Door de 14-0 zege
op Vorden hadden de Eindhovenaren
een beter doelgemiddelde dan de Rot-
terdammers! 

Dat Ajax in de strijd om de derde
plaats met 1-3 van Bayer 04 Leverku-
sen verloor, hadden de Amsterdam-
mers aan zich zelf te wijten. Een voor
de rust veel te slappe instelling van
Ajax werd door de Duitsers genade-
loos met twee goals afgestraft. In de
tweede helft kwam Ajax feller uit de
startblokken. Door een verdedigings-
fout bij Bayer werd het al vrij snel 1-2.
Vervolgens hing de gelijkmaker in de
lucht. Een minuut voor tijd schoot de
Ajax spits tegen de binnenkant van de
paal. Domme pech en zie wat gebeur-
de, tien seconden later lag de bal aan
de andere kant wel in het net 1-3 ! De
organiserende vereniging Vorden ge-
lukte het zowaar in de laatste wed-
strijd ( om de negende plaats ) dankzij
Jordi Beerning PAOK Saloniki op 1-1 te
houden, echter de Grieken benutten
daarna alle vijf penalties. Tijdens de
prijsuitreiking van dit geslaagde en
goed georganiseerde toernooi kreeg
PSV doelman Jorn Wagenaar de prijs
voor de beste keeper. De prijs voor de
beste speler ging naar Ryan Kent van
Liverpool FC. Vorden kreeg de Fair Play
Cup uitgereikt. 

Even terug naar zaterdag. Prachtige
weersomstandigheden, een ‘gelikte’
accommodatie en goed ‘geschoren’
velden, kortom een ideaal klimaat
voor het internationale Wim Kuijper
jeugdvoetbaltoernooi voor D – pupil-
len. En op deze openingsdag veel pu-
bliek. “Zoveel toeschouwers hebben
we de laatste jaren op de zaterdag niet
gehad’, zo sprak een trotse toernooi-
voorzitter Gerard Greven. Alleen wel
jammer dat het publiek het bij de ope-
ningsceremonie liet afweten! Het is en
blijft immers altijd een schitterend
‘plaatje’ wanneer je de spelers, bege-
leiding, scheidsrechter het veld op ziet
marcheren. ( Trouwens dat geldt te-
vens op de zondagmiddag vooraf aan
de prijsuitreiking ). De muziekvereni-
ging Concordia geeft er nog een vro-
lijk muzikaal tintje aan, waarbij het
Wilhelmus overigens niet ontbreekt. 

Gerard Greven, namens de organisatie
en voorzitter William van der Veen,
namens ‘Vorden’ spraken een kort
welkomstwoord tot de deelnemende
clubs, waarbij William er nog even
fijntjes op wees, dat voetballers als We-
sley Schneider, Raphael van der Vaart
en John Heitinga ( allemaal Ajax ) hier
ook al eens furore hebben gemaakt.
Opvallend dat William niet sprak over
bijvoorbeeld Robin van Persie, Giovan-
ni van Bronckhorst ( Feyenoord ) ! die
hier ook hun voetbalkunsten al eens
hebben vertoond. Hamvraag: Is Willi-
am van der Veen supporter van Ajax,
maar dat even terzijde! Zowel Gerard
Greven als de Vorden- voorzitter toon-
den zich vol lof over het grote aantal
vrijwilligers, zonder wie een dergelijk
toernooi niet succesvol kan worden
georganiseerd. 

Wethouder Ab Boers ( deze zaterdag
tevens in de functie van loco- burge-
meester ) voerde namens de gemeente
Bronckhorst het woord. ‘Wij zijn er als
gemeentebestuur zeer trots op het-
geen hier in Vorden gebeurt. Pure pro-
motie voor de sport’, zo sprak hij. Ook
ging hij in op het thema ‘Jeugd, Voe-
ding en Bewegen’ dat aan dit evene-
ment is gekoppeld. Ab Boers: ‘ Een goe-
de zaak, sport en gezondheid zijn on-
afscheidelijk met elkaar verbonden’,
zo sprak hij . Met een link naar de mo-
menteel gehouden Olympische Spelen
wenste Ab Boers alle spelers toe: ‘Ga
voor de winst , ga voor goud’ ! Inmid-
dels stonden de voetballertjes te trap-
pelen van ongeduld. Wat hen betreft
geen woorden, maar alleen maar da-
den en dat deden deze talenten met
heel veel inzet, spelinzicht, dribbel-
kunst en ook de nodige tackels. Wel
een sportieve strijd om de bal, waarbij
bleek dat de organisatie voor goede ar-
biters had gezorgd.

De inmiddels toegestroomde toe-
schouwers waren natuurlijk zeer be-
nieuwd hoe de nieuwelingen ( PAOK
uit Saloniki en Austria uit Wenen ) het
eraf zouden brengen. Direct de eerste
wedstrijd tussen Ajax en de Griekse
voetballertjes. Het leek voor PAOK in
de eerste minuten veelbelovend, maar
uiteindelijk maakte Ajax toch korte
metten ( 3- 0 ) met de Griekse pupillen.
Een poos later volgde een pijnlijke 6-0
nederlaag tegen Bayer 04 uit Leverku-
sen en bleek het toernooi in Vorden
voor de jongens uit Saloniki een maat-
je te groot! Wat dat betreft alle lof voor
de andere nieuweling Austria Wien.
Dat achtereenvolgens het sterke Brom-
mapojkarna ( 1- 0 ) en Vorden ( 4- 0 )
versloeg. Tegen PSV zaterdag en zon-
dag tegen Feyenoord werd met 1-1 ge-
lijk gespeeld. En zo werd tot ieders ver-
bazing ( vooraf ) Austria Wien zelfs
poule- winnaar en uiteindelijk zelfs fi-
nalist !

Ook een prachtig affiche op de eerste
dag: PSV- Feyenoord ( 2- 1), kwalitatief
op zaterdag wel de beste wedstrijd.
Overigens was een fout van de keeper
de oorzaak van de nederlaag van de

Rotterdammers. Ajax dat dit jaar een
sterkere indruk dan voorgaande jaren
maakte, deed behalve zaterdag ook
zondagmorgen van zich spreken ( 2-2
tegen Bayer 04 Leverkusen ) De speler-
tjes van Willem II kwamen tijdens dit
toernooi ook sterk voor de dag en
speelden goed voetbal. De meeste
vreugde beleefde de ploeg echter aan
de wedstrijd tussen het Zweedse
Brommapojkarna en PSV. De pupillen
van Willem II zaten op de tribune en
juichten hartstochtelijk toen een ver-
dediger van PSV in eigen doel kopte en
vervolgens wederom groot gejuich
toen bleek dat PSV met 1-0 had verlo-
ren. ‘ Waarom wij juichten? Dat be-
grijpt u toch wel. PSV komt uit Eindho-
ven en wij uit Tilburg en dan vinden
wij het toch prachtig dat een andere
Brabantse club verliest. Wij zijn toch
rivalen van elkaar ! Het voetballertje
van Willem II sprak met een dermate
overtuiging in zijn stem, dat wij er
maar het zwijgen toe deden !

En over gejuich gesproken. Er werden
zaterdag 45 doelpunten gescoord. De
mooiste ? Wel die viel bij de wedstrijd
Feyenoord- Vorden ( 8- 1) . Geen Feyen-
oord goal die als de mooiste de boeken
in gaat, maar die ene van Vorden. Uit
een prachtige pass van Gijs Hasse-
broek scoorde Jordi Beerning met een
fraaie boogbal. Een ‘beauty’ waarover
nog lang zal worden nagesproken. On-
danks heldhaftig keepen, moest doel-
man Daniël Wabeke diverse keren de
bal uit het net vissen. Maar dat maak-
te allemaal niets uit, de goal van Jordi
vergoedde veel, zo niet alles ! Zondag-
middag deed hij het tegen PAOK Salo-
niki nog eens dunnetjes over door
toen ook de enige Vorden- goal te sco-
ren.

UITSLAGEN EN STANDEN
De uitslagen van de diverse wedstrij-
den waren als volgt: 
Poule A: Ajax- PAOK Saloniki 3-0; Bayer
04 Leverkusen- Willem II 2-0 ; Liver-
pool- Ajax 0-1; PAOK Saloniki- Bayer 04
Leverkusen 0- 6; Willem II- Liverpool 3-
1; Willem II- Ajax 0-0; Liverpool- Bayer
04 Leverkusen 0-7; Willem II- PAOK Sa-

loniki 1-0; Ajax- Bayer 04 Leverkusen 2-
2; Liverpool- PAOK Saloniki 4-0. 
Eindstand in deze poule: 1 Bayer 04 Le-
verkusen 4 gespeeld 10 punten; 2 Ajax
4- 8; 3 Willem II 4- 7; 4 FC Liverpool 4-
3; 5 PAOK Saloniki 4 gespeeld- 0 pun-
ten.
De uitslagen in poule B: Austria Wien
– Brommapojkarna 1-0; PSV – Feyen-
oord 2-1; Vorden- Austria Wien 0-4;
Brommapojkarna- PSV 1-0; Feyenoord-
Vorden 8- 1; Austria Wien- PSV 1-1;
Brommapojkarna- Feyenoord 0-2; Vor-
den- Brommapojkarna 0-3; Feyenoord-
Austria Wien 1-1; PSV- Vorden 14-0.
Eindstand in poule B: 1 Austria Wien 4
gespeeld- 8 punten; 2 PSV 4- 7 ( doelge-
middelde 17 voor en 3 tegen ); 3 Feyen-
oord 4-7 ( doelgemiddelde 12 voor en 4

tegen); 4 Brommapojkarna 4-7; 5 Vor-
den 4 gespeeld 0 punten.

Kruisfinales: Willem II- Bromma-
pojkarna 3-2; Liverpool- Feyenoord 1-1
( Liverpool wint na strafschoppen );
Bayer 04 Leverkusen- PSV 1-2; Ajax-
Austria Wien 0-1; Willem II _ Liverpool
1-2; Brommapojkarna- Feyenoord 1-0;
Vorden- PAOK Saliniki 1-1 ( PAOK wint
na strafschoppen). Om de derde plaats
Bayer 04- Ajax 3-1. Finale PSV _ Austria
Wien 1-0 

Eindstand: 1 PSV; 2 Austria Wien; 3
Bayer 04 Leverkusen; 4 Ajax; 5 Liver-
pool; 6 Willem II; 7 Brommapojkarna;
8 Feyenoord; 9 PAOK Saloniki; 10 Vor-
den.

Een beauty van een goal van Vorden speler Jordi Beerning !

Wim Kuijper Jeugdvoetbaltoernooi gewonnen door PSV Eindhoven
Eindelijk, eindelijk was het dan zover. Zestien keer was PSV de afgelopen
jaren tijdens het internationale Wim Kuijper jeugdvoetbaltoernooi van
de partij en nooit werd de cup met ‘de grote oren’ gewonnen. Sterker nog,
de Eindhovenaren bereikten zelfs nooit de finale ! Zondagmiddag geluk-
te het PSV dan wel. Dankzij een verdiende 1-0 zege op Austria Wien (de re-
velatie van het toernooi) kon de polonaise worden ingezet. De finale was
een attractieve wedstrijd, waarbij om elke meter grond werd gestreden.
De eerste kans was voor de Oostenrijke debutant op dit toernooi, een
schot rakelings over. PSV nam middels haar aanvoerder (één der beste spe-
lers van het toernooi) geleidelijk aan het heft in handen. Ruststand even-
wel 0-0.
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Een dol gelukkig PSV

Fairplaycup Voor Vorden

Jorn Wagenaar ( PSV ) beste doelman van het toernooi
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Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

APPEL-
FLAPPEN

NU 2 voor

€ 2.50

WITTE
PUNTJES

NU 6 voor

€ 2.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig t/m 26 augustus.

BOSVRUCHTEN
BAVAROISE-

VLAAI

KLEIN 

€ 7.50

GROOT 

€ 11.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Hoefsmederij W. de Groot
Warnsveld

(gediplomeerd hoefsmid)
Bel voor informatie of afspraak:

06-30 458 456
Of kijk op:

www.hoefsmederijwdegroot.nl
(lid van Nederlandse Vereniging 

van Hoefsmeden)

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

LAREN KERMIS 2008
5, 6, 7 EN 8 SEPTEMBER
VRIJDAG - ZATERDAG - ZONDAG - MAANDAG

Al 475 jaar een superfeest

De Colt is standaard riant uitgerust met o.a.:
• Airbags • Elek. stuurbekrachtiging • ABS met EBD • Elek. bedienbare ramen vóór • Boardcomputer

• In 2 delen (60/40) neerklapbare achterbank • 14” Stalen velgen • Hoofdsteunen achter • Isofi x 

bevestigingspunten • Airco • Centr.  portiervergrendeling met AB• Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Colt Incharge

of e 479,- per maand

 Normaal v.a. € 12.899,-
-/- Incharge voordeel € 1.400,- 

Nu vanaf €   11.499,- 

Extra uitrusting op de Colt Incharge:
• Airco met gekoeld dashboordkastje voor 1,5 liter fl es • Hoedenplank

• Centr. portiervergrendeling met AB • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Extra’s op deze Incharge uitvoering, normaal € 2.100,-
Nu voor € 700,- Uw voordeel € 1.400,-

BMilieulabel

Nu met

€ 1.400,-

voordeel

U RIJDT AL EEN COLT VANAF € 10.799,-

KIJK  VOOR  MEER   INFORMATIE  OP  WWW.PREUNINGER.NL

Prijzen incl. BPM/BTW, tenzij anders vermeld, excl. verwijderingsbijdrage, kosten rijklaarmaken, af Schiphol-Rijk. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaard specifi caties. Brandstofverbruik Colt van 4,8 l/100 km tot 7,1 l/100 km, CO2-emissie 130 tot 168 g/km.

Elke nieuwe Mitsubishi personenauto wordt geleverd met 3 jaar Multigarantie/Mitsubishi Assistance Package. Imp.: MMSN B.V., Schiphol-Rijk, (020) 405 68 00. Wijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Betaal nu helemaal geen rente...

Prijzen incl BPM/BTW tenzij anders vermeld excl verwijderingsbijdrage kosten rijklaarmaken af Schiphol Rijk Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaard specifi caties Brandstofverbruik Colt van 4 8 l/100 km tot 7 1 l/100 km CO2 emissie 130

PROUD TO BE DIFFERENT

Herwers Mitsubishi
Gelderhorst 2 • 7207 BH  Zutphen • Telefoon (0575) 52 65 90

KIJK  VOOR  MEER   INFORMATIE  OP   WWW.HERWERSMITSUBISHI.NL

Inruil en/of aanbetaling maakt uw maandbedrag nog lager!

0% RENTE ACTIE BIJ HERWERS!
ACTIE!Als u een nieuwe Mitsubishi Colt

koopt betaalt u deze gespreid over

24 maanden. Dus met een vast

maandbedrag en zonder rente.

Kom langs en profi teer
van deze unieke actie.*

etttt
0,-

eel

t

Vastmaandbedrag,geen rente!
ag,
!

OP=OP

Model Kredietsom 

(maximaal) 

Looptijd

(in mnd)

Effectieve rente

op jaarbasis

Maandbedrag Restantbetaling Totale prijs van het krediet

Colt CZ3 1.1 Incharge+ € 5.000,- 24 0,00% € 208,33 € 0,- € 5.000,-

Colt CZ3 1.1 Incharge+ € 4.500,- 24 0,00% € 187,50 € 0,- € 4.500,-

Financiering op basis van aflopend krediet i.s.m. MKG-Bank. Toetsing en registratie bij Bureau Krediet Registratie in Tiel MKG-Bank 

is een filiaal van MCE Bank Gmbh, geregistreerd bij AFM onder nummer 12000932, gevestigd te Schiphol-Rijk. MKG-Bank heeft een 

klachtenregistratiesysteem en is aangesloten bij een erkende geschillencommissie. Een prospectus is verkrijgbaar via www.mkg-bank.

nl. Maximaal krediet in deze actie € 5.000,=. Vraag naar de voorwaarden. Actie geldig tot 30 september 2008.
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We’j nog van too?

Wat is: A. Roete.

B. Timmeren (uutspr. timman).

C. Volk.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

In 1978 werd door eigenaar Harry Wa-
enink een nieuwe discotheek ge-
bouwd. Het woonhuis achter het café
werd gesloopt en daarvoor in de plaats
kwam een nieuwe woning met daar-
onder een flitsende discotheek met
een vloeroppervlakte van zo’n 150
vierkante meter en de daarbij beho-
rende toiletten, garderobe en andere
voorzieningen. De nieuwe Hengelose
discotheek had een grote aantrek-
kingskracht op jongeren uit de regio.
“In die tijd waren er in de buurt veel
discotheeks, maar er verdwenen ook
weer veel”, zegt ondernemer Wae-
nink. In het begin was de discotheek
een beetje westerns ingericht met
klapdeurtjes en beelden als decoratie.
De vele lichteffecten gaven een bijzon-
dere sfeer en werd daardoor bekend
als een flitsend discotheek. “In het be-
gin stond er in de discotheek nog een
bellenblaasapparaat en hingen er spie-
gelbollen”, lacht Harry als hij terug-
blikt op de beginperiode. 

Door de jaren heen zijn er aanpassin-
gen gedaan. De plavuizenvloer werd
vervangen door een moderne met
lichteffecten. Er kwam een extra bar
bij en de toiletten, de entree en de gar-
derobe werden aangepast. Regelmatig
werd ingespeeld op trends die bij een
discotheek hoort. De lichteffecten spe-
len daarbij een belangrijke rol. De laat-
ste jaren werden door de overheid
steeds meer eisen gesteld. Onderne-
mer Waenink kreeg met die verander-
de regelgeving, zoals brandveiligheid
en geluidsoverlast ook te maken maar
voldoet aan de daarvoor gestelde ei-
sen. 

Harry Waenink, die ook het café en de
cafetaria runt, heeft in die dertig jaar
van zijn discotheek De Zwaan veel jon-
geren meegemaakt. “Veel kinderen
die hier verkering kregen, zijn nu de
ouders van kinderen die hier ook weer
komen”, zegt hij enthousiast.  “Ja, zo
gaat het en alles gaat gewoon door”.

Ook plaatselijke organisaties maken
graag gebruik van de discotheek. Met
koninginnedag en de kermis is er kin-
derdisco, maar ook andere frisdrank-
middagen zijn een succes. Bekende en
onbekende dj’s komen graag muziek
draaien. Een van hen is 3FM dj Patrick
Kicken. 

Discotheek De Zwaan is al dertig jaar
een begrip. Uitbater Waenink is daar
trots op. “Er is weinig trammelant en
dan blijven mensen terugkomen. Wij
voeren een goed ‘deurbeleid’ en dat
werkt goed. Als er vechtpartijen zijn
komen ze niet terug. Jongeren moeten
zich veilig voelen en ouders vinden
dat natuurlijk ook prettig. Ze willen
toch weten waar hun zoon of dochter
is”.  Aan stoppen denkt Harry Wae-
nink voorlopig nog niet. “Waarom zou
ik”, zegt hij schouderophalend. “Ik
heb er nog veel plezier in”. Rudie Jan-
sen is zijn rechterhand. Jansen is al
meer dank tien jaar in vaste dienst.
“Hij neemt al veel werk van mij uit
handen”. Discotheek De Zwaan: al der-
tig jaar een begrip!

Discotheek De Zwaan bestaat dertig jaar

Discotheek De Zwaan in Hengelo vierde afgelopen zaterdag het dertig ja-
rig bestaan. De discotheek die in 1978 werd geopend is door de jaren heen
aangepast en voorziet in een behoefte. Niet alleen voor de plaatselijke
jeugd, maar ook voor veel jongeren uit de regio is discotheek De Zwaan al
dertig jaar een begrip.

Harry Waenink bij de ingang van de discotheek die dertig jaar geleden werd geopend.

Een enthousiast publiek van de mu-
ziek en de verhalen verliet tevreden
het theater in de Lindesche Molen. De
bezoeker schreven meteen weer in
voor de volgende voorstelling opent
op woensdagavond 20 augustus om 8
uur. Er wordt met plezier aan leeftij-
den gedacht. De leeftijd van de molen
zelf, hij is van 1850, de leeftijd waarin
de verhalen spelen, de eerste zangles
van de zanger vond plaats in 1935 en
werd in details beschreven, de ont-
moeting met Louis Armstrong in 1950
en zijn advies, in het donker van het
"Theater0nderdeMolen" klinken klan-
ken die herinneren aan muzikale tij-
den. De bas, in de muzikale handen
van Niek Hietbrink, volgt, een toneel-
licht gaat aan, de saxofoon van Jos
Driever laat de melodie horen. Thanks
for the memory. Dan zetten de spot-

lights het theaterorkest The Mills Fa-
thers in het volle licht. De blues kon
niet in betere muzikale handen zijn
dan bij gezamenlijk meer dan twee-
honderd jaar muziekbeoefening.
Op woensdag 20 augustus zullen de
bezoeker meezingen met het lied over
de vrouw die het lonken volgens Wim
Sonneveld niet kon laten, begeleid
door Kees de Brulne aan de piano.
The Mills Fathers zetten, onderleiding
van de prachtige saxofoon van Jos
Driever een overduidelijke melodie in,
maar "hoe heet die song ook weer",
vroeg het publiek zich af dat voor me-
rendeel nog geboren moest worden,
toen I can't give you anything but love
gemaakt werd. Het waren mooie tij-
den, toen men niets dan liefde kon ge-
ven, want er was geen geld geld, zingt
alias Boris Tomas, de voormalige zan-
ger van het Franse zigeunerorkest van
Coco Briaval.
Reserveren aanbevolen, telefoon
0575556987 Theater onder de Molen,
Lindeseweg 29, Vorden.

Hartverwarmende
"Verhalen en muziek"
Het zomerseizoen met de woens-
dagavondvoorstellingen van het
TheaterOnderdeMolen is in volle
gang.

Van beide componisten een sonate
met variaties. Piet Cnossen studeerde
aan het Arnhemse Conservatorium bij
Bert Matter en later bij Maarten Kooy
in Utrecht. Hij is gespecialiseerd in Ba-
rok- en Avantgardistische orgelmu-

ziek. In 1976 ontving hij de Burge-
meester de Bruinprijs, de culturele
aanmoedigingsprijs van de gemeente
Rheden. Piet Cnossen is als organist
verbonden aan de oude dorpskerk van
Rheden. Daar bespeelt hij de beide
Arb. Meere- orgels. Daarnaast is hij in
de regio Arnhem dirigent van enkele
mannenkoren. 

Het concert in de Vordense dorpskerk
begint donderdag om 15.30 uur. De
toegang is gratis, wel wordt er na af-
loop een collecte gehouden.

Toeristenconcert in 
dorpskerk Vorden
Donderdag 21 augustus geeft Piet
Cnossen uit Rheden- De Steeg in de
Hervormde Dorpskerk in Vorden
een toeristenconcert. Het orgelcon-
cert omvat barokmuziek van G.B.
Pescetti en C. Ph. E. Bach.

De familie had al een zoontje van drie.
Omdat de woning niet geschikt is voor
een dergelijk jong gezin heeft de re-
dactie van bovengenoemd program-
ma besloten de familie te verrassen
met een vergroting en modernisering
van hun woning. Diverse bedrijven
zijn benaderd om e.e.a. mogelijk te
maken. Ook Dijkerman & Lammers In-
stallatietechniek uit Lochem is als
Uneto-VNI lid benaderd om de diverse
installatiewerkzaamheden te verrich-
ten. Inmiddels is iedereen volop bezig
om de familie volgende week te verras-
sen met een mooie gemoderniseerde
woning.

Nadat de familie de woning zaterdag
heeft verlaten, is het pand leegge-
haald en konden de werkzaamheden
maandag 11 augustus beginnen. Het
is de bedoeling dat het geheel eind vol-
gende week klaar is.

Hoofdsponsor van het programma is
de brachevereniging van de installa-
teurs: Uneto-VNI met o.a. het doel het
vak van installatiemonteur te promo-
ten. De uitzendingen komen vanaf 24
september op de tv.

TV programma: De Ultieme Woondroom

Via het programma "de Ultieme Woondroom" is het de bedoeling dat bij
de familie De Braak in Vorden de gehele woning wordt aangepast in ver-
band met de geboorte van een drieling acht maanden geleden.
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Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

maatwerk meubels
maatwerk keukens 

inbouwkasten
kastwanden

meubelmakerij

vakmanschap op maat

Schuttestraat 22 - Vorden
tel. 06 - 10 03 77 92www.debovensteplank.com

info@debovensteplank.com

> Autoruit stuk?
Heeft u een gaatje, ster of scheur in uw voorruit? Kom direct langs 
bij GlasGarage Vorden en voorkom doorscheuren van uw voorruit! 
Wij repareren of vervangen uw voorruit vanaf € 0.- eigen risico.
GlasGarage is altijd voordelig! Bel Snel naar GlasGarage Vorden 
en check uw eigen risico.

> Actie: Veiligheids maanden juli en augustus
Kom langs voor een GRATIS ruitcontrole!

Voor slechts € 7,95 monteert GlasGarage Vorden de enige echte 
lifehammer in uw auto! (adviesprijs € 12,95 excl. montage)

Kijk ook op www.glasgarage.nl

VORDEN > Dienstenweg 23, tel. (0575) 57 24 94

Administratiekantoor

DE  WENDING B.V.

Wij zijn een administratiekantoor voor ondernemers uit het midden- en 
kleinbedrijf en agrarische sector. Tot onze dienstverlening behoort
het verzorgen van de financiële administratie, fiscale aangiften en de

Wij zijn op zoek naar een

- ASSISTENT ACCOUNTANCY M/V (40 uur per week)

De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:
- Het verwerken van financiële administraties m.b.v. AccountView
- Samenstellen jaarrekeningen
- Verzorgen fiscale aangiften
- Onderhouden contacten met cliënten

Wij zijn op zoek naar iemand die werkt op MBA niveau en bij voorkeur
ervaring heeft opgedaan bij een administratie- of accountantskantoor.

Uw sollicitatie, voorzien van een uitgebreide C.V., kunt u richten aan
onderstaand adres t.a.v. dhr. A. Zweers of M.A.G.M. Veldkamp, 
of aan a.zweers@dewending.nl

jaarrekening, alsmede advisering op allerlei gebied.

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

Laat u verwennen bij de Gravin

in ons sfeervolle restaurant of op het terras

3 GANGEN MENU € 27,50

HOOFDGERECHTEN van € 14,50

Ook uw adres voor feesten, partijen en vergaderingen.

Gelegen tegenover het station.

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

www.helminkmeubelen.nl

De spec ialist in 
            relaxfauteuils!

 Ruime collectie relaxfauteuils om te proberen 
Verstelbare rug/zitting, zit- of fauteuillift of

    hoog/laag instelling of lendensteun
 In zowel in klassieke als moderne stijl
 Keuze uit diverse kleuren stof of leer 
 Diverse massageprogramma’s mogelijk
 Naar keuze elektrische of handbediening

kmeubelen.nl       50 jaar       50 jaar
Helmink Helmink 
    Meubelen!    Meubelen!

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

Bij Helmink Meubelen kunt u tot
30 november 2008 profi teren van 
een spetterende kraslotenactie met
volop kortingskans. Want Helmink 
doet niet kinderachtig. Bij besteding 
van elke €100,- ontvangt u tijdens 
ons jubileumfeest een kraslot. Elk 
lot is prijs, met een bedrag van €5,- 
tot €100,-! Bij een aankoop in 2009 
wordt het totale bedrag in minde-
ring gebracht.* Dus hoe meer loten,
hoe lager uw aankoopbedrag in 
2009 uitvalt. Zo wordt kopen bij Hel-
mink een feest!

elmink Meubelen kunt u tot

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

*Zie de spelregels op de achterzijde

Gefeliciteerd!
€100,-korting

Jubi leumKraslotJubi leumKraslot

KRAS HIER UW KORTING�

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

Elektrisch verstelbaar vanaf € 999.-

125°

HLE 71
Elektrische 

heggensnoeier
De mesbalk die 50 cm 

lang is kan stapsgewijs 
125° versteld worden. 

HSE 61 Elektrische heggenschaar
Stille maar krachtige 500 Watt-motor. Draaihandgreep met 

5 standen voor het praktisch en 
gemakkelijk knippen en 

trimmen.

FS 38 
Lichte motorzeis 
Superhandig lichtgewicht 
met alle noodzakelijke 
functies. 

HS 81 T Veelzijdige heggenschaar 
In trimuitvoering met tweezijdige knippende 

messen met 5000 slagen per minuut.

BGE 71 
Elektrische bladblazer
Dit toestel isgeschikt om snel terrassen, 
paden, 
bloemperken, 
gazon en noem 
maar op, blad- en rommelvrij te blazen. 

MSE 140 C-Q 
Elektrische comfortmotorzaag
Behendige alleskunner die met zijn 3,7 kg 

bijzonder comfortabel in gebruik is.

MS 210 Benzinemotorzaag
Ideale machine voor haardhout 

en het afzagen van takken.

NU bij uw vakhandelaar: 
nieuwe toestellen!

Nu bij uw vakhandelaar:

FSE 60 
Elektrische 

motorzeis
Krachtig toestel in 

ergonomische 
uitvoering voor 

een optimaal 
gebruiksgemak.

Ruurloseweg 65c - Vorden • Tel.: (0575) 552080 • Mobiel: (06) 51631878

www.bulten-techniek.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deelname is op eigen risico! 
 
Mede mogelijk gemaakt door; 

 
 
 

   



De zevende editie van het Bronck-
horsttoernooi werd gehouden op de
velden van SV Veldhoek die ook de or-
ganisatie had en zelf voor de eerste
keer deelnam. ZSV Zelos deed ook
voor de eerste keer mee. De Zelhemse
zaterdagclub was van de partij, omdat
de voorzitters van de verenigingen
hadden besloten de laatste speeldag

niet op zondag maar op zaterdag af te
werken. 

Het toernooi werd dinsdag 12 augus-
tus geopend door voorzitter Martijn
Dijkman van SV Veldhoek. Hierna be-
gonnen de wedstrijden in poule A.
Keijenburgse Boys werd eerste. Don-
derdag 14 augustus kreeg het toernooi

een vervolg met poule B. Zelos werd
hier poulewinnaar. Bij de eerste wed-
strijden op donderdag liet de zon zich
zien maar dat was van korte duur. Een
half uur later begon het te regenen en
was er onweer. De wedstrijden werden
stilgelegd voor vijftien minuten. Door
het oponthoud werden de laatste wed-
strijden nog net voor het donker uitge-
speeld. Dinsdag en donderdagavond
zat het weer niet mee, maar zaterdag
was er een strakke blauwe lucht boven
de Veldhoek en prima voetbalweer. 

Zaterdagmorgen 16 augustus kwa-

men vijf damesteams in actie. Het on-
derlinge krachtverschil was niet groot.
Wolfersveen was de beste en terecht
kampioen van Bronckhorst. Aanslui-
tend werden zaterdag de kwartfinales
bij de heren gespeeld. De wedstrijd om
de derde en vierde plaats ging tussen
Wolfersveen en Keijenburgse Boys. De
Boys wonnen met 1-0 en werd derde.
De finale ging tussen Zelos en Pax. Bij
de Hengeloërs was het team een mix
van spelers uit het tweede en derde.
Na het laatste fluitsignaal was het 1-1.
Strafschoppen moesten de beslissing
brengen. Alle vijf strafschoppen wer-
den door beide teams raak geschoten.
De zesde strafschop van Zelos werd
door Pax-keeper Lennart Homan ge-
stopt. Homan zelf schoot voor Pax
goed in en werd daarmee de held.
“Het was een mooi moment”, zegt Ho-
man even later nagenietend. “Ik zocht
de hoek uit toen die speler schoot”,
zegt hij uitgelaten over de gestopte
strafschop. Daarna schoot Homan zelf
de strafschop achter zijn collega. “Ik
keek goed naar de keeper en ik zag dat
hij gokte naar een hoek”. 

Na afloop van het geslaagde toernooi
werden de prijzen uitgereikt door
voorzitter Martijn Dijkman van SV
Veldhoek. Hij bedankte de vele vrijwil-
ligers, de scheidsrechters, sponsoren
en de EHBO. De fair-playbeker bij de
dames ging naar HC’03. Deze beker
die beschikbaar is gesteld door het
CDA, werd uitgereikt door Anny Sta-
pelbroek. Jannie Rexwinkel deed dit
namens het CDA die de fair-playbeker
overhandigde aan het herenteam van
SV Veldhoek. Voorzitter Dijkman was
tevreden over het verloop van het toer-
nooi. “Veel vrijwilligers hebben zich
ingezet en als organisatie kunnen we
terugkijken op een geslaagd toer-
nooi”. Alle dagen kon het publiek te-
recht in de feesttent voor een hapje en
een drankje. De muzikale ondersteu-
ning werd verzorgd door een dj. 
Uitslagen heren: 1. Pax. 2. Zelos. 3. Keij-
enburgse Boys. 4. Wolfersveen. 5. Zel-
hem. 6. Ratti. 7. Socii. 8. Halle. 9. Steen-
deren. 10. Veldhoek.
Uitslagen dames: 1. Wolfersveen. 2.
Keijenburgse Boys. 3. Steenderen. 4.
HC’03. 5. Zelos.
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VEILING
Elke laatste maandag van de maand
sluit de veiling om 12.00 uur, twee
weken vóór deze datum wordt de vei-
ling geopend en kan worden gebo-
den op het kunstwerk van de maand.
Direct na de sluiting is bekend welk
bedrag ten goede komt aan het goe-
de doel. Op de website en de kalen-
der staat niet alleen het kunstwerk
afgebeeld, maar wordt ook infor-
matie vermeld over de kunstenaar
en het goede doel dat hij of zij heeft
uitgekozen. Mocht u niet de moge-
lijkheid hebben om via e-mail uw
bod uit te brengen, dan kan dit ook
telefonisch bij Drukkerij Weevers:
(0575) 55 10 10. 

De kunstenaars die hebben mee-
gewerkt aan dit project zijn, in
volgorde van de veiling: 
Joke Logtenberg, Wim van der Meij,
Cees Roorda, Anne Brouwer, Albert
Broens, Laurens Westhoff, cliënten
van de Hanzeborg, Karin Kaijen,
Lenie Boezeman, Luci Aversteeg,
Riek Schagen en Wim Romijn.

GLAS GALERIE REMERY
In Glas Galerie Remery zijn vazen,
schalen, objecten, kado-artikelen en
schilderijen van glas te koop, deels
uit Roemenie, Polen en Tsjechie,
maar ook werk van Karin Kaijen-
Remery zelf. Karin Kaijen-Remery
heeft verschillende cursussen en
opleidingen voor glasbewerking
gevolgd en beheerst de technieken
glasblazen, glasgieten, glasfusen en
kiln-casting

Openingstijden:
Do-vr-zat. van 10.00 tot 18.00 uur en
op afspraak.

Wij kunnen bijna alles maken van
glas, ook met uw bedrijfslogo.

DE ZONNEBLOEM
De opbrengst van het kunstwerk
gaat volledig naar de Zonnebloem.
Jaarlijks brengt de Zonnebloem op de
Nationale Ziekendag een bezoek aan
alle zieken, zo ook in de Gemeente
Steenderen. Met de opbrengst van
de schaal Oegopedius, kunnen de

vrijwilligers van de Zonnebloem in
Steenderen een mooie attentie mee-
nemen voor de zieken.

Het gaat dan vooral om mensen voor
wie persoonlijk contact en deelname
aan het maatschappelijk leven niet
vanzelfsprekend zijn. De 39.500 vrij-
willigers bij de Zonnebloem geven
samen dat wat in de maatschappij
steeds minder geboden wordt: aan-
dacht. In totaal leggen de vrijwil-
ligers een miljoen huisbezoeken

per jaar af. Gezelschap en een goed
gesprek staan bij deze ontmoetingen
centraal. Dikwijls wordt er ook iets
ondernomen: een wandeling, een
bezoekje aan een museum, even
naar de bakker. Uitstapjes die voor
veel mensen gewoon zijn, maar
voor zieken en gehandicapten heel
bijzonder.

De Zonnebloem organiseert ook
excursies en evenementen. Verder
organiseert de Zonnebloem ieder

jaar een Theater Tournee. De Zonne-
bloem is daarnaast ook de grootste
aanbieder van vakanties voor ernstig
zieke en lichamelijk gehandicapten.

WWW.KUNSTINDRUK.NL
Via de weekbladen van Drukkerij
Weevers en de website www.kunstin-
druk.nl wordt gepubliceerd wie in de
afgelopen maand het hoogste bod
heeft uitgebracht en wordt het
kunstwerk voor de volgende maand
onder de aandacht gebracht.

www.kunstindruk.nl
2008: elke maand kunst voor goede doelen
Voor augustus is het kunstwerk beschikbaar gesteld door Glas Galerie Remery

Een groep artistieke mensen is bereid gevonden om ieder één kunst-
werk beschikbaar te stellen voor een goed doel. Elke maand komt één
kunstwerk aan bod en wordt geveild via de website www.kunstindruk.nl
De kunstwerken staan ook afgebeeld op de verschillende maanden op
de bureau- en de wandkalender, het relatiegeschenk van Drukkerij
Weevers voor 2008.

Op dit kunstwerk wordt vanaf 11 augustus geboden.

Wolfersveen pakt de titel bij dames

Pax wint voetbaltoernooi Bronckhorst

Pax is bij de heren de winnaar geworden van het Bronckhorstvoetbaltoer-
nooi. In de finale tegen Zelos pakte de Hengeloërs de titel na het beter ne-
men van strafschoppen. Bij de dames werd VV Wolfersveen eerste. Het was
een geslaagd en sportief toernooi en het publiek zag spannende wedstrij-
den.

Het winnende team van Pax dat kampioen werd van Bronckhorst.

Bij de finale moesten strafschoppen de beslissing brengen.
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Ook het afdelingsbestuur van LTO
Noord afdeling Bronckhorst e.o., is te-
gen deze vorm van realisatie. Het be-
stuur is al deze plannen begonnen
met vrijwillige deelname van iedere
ondernemer en is men van mening
dat er betere mogelijkheden zijn om
de EHS te realiseren. Het grootste pro-
bleem wat zich voordoet is dat de pro-
vincie volstrekt onvoldoende midde-
len heeft om de ambities ten aanzien
van de EHS te realiseren. Om te begin-
nen moeten de groene ontwikkelin-
gen buiten de EHS worden gestopt.

Verder adviseert LTO Noord Gelder-
land de provincie om beter naar de
prijs te kijken met betrekking tot scha-
deloosstelling, voorts binnen de EHS
prioritaire gebieden aan te wijzen en
deze met hoge snelheid via de Landin-
richtingsstatus integraal doelen reali-
seren ( landbouw- water- natuur ). Te-
vens moeten ze zorgen voor voldoen-

de ruilbedrijven/ ruilgrond, zodat be-
drijven gecompenseerd kunnen wor-
den in grond in plaats van in financië-
le middelen. ‘Als afdelingsvertegen-
woordigers zullen wij onze medewer-
king aan gebiedsprocessen stoppen of
op te schorten wanneer de provincie
onteigening voor natuur mogelijk
maakt. Veelal zijn gebiedsprocessen
gestart op basis van vrijwilligheid. Dat
is ook het uitgangspunt geweest voor
gemaakte afspraken. Het is niet accep-
tabel dat halverwege het spel de spel-
regels worden gewijzigd en agrariërs
worden gedwongen worden hun gron-
den af te staan’, aldus LTO Noord afde-
ling Bronckhorst e.o.

Deze week ( van 20 tot en met 24 au-
gustus ) is LTO Noord ook met een gro-
te tent present op de Country Living
Fair die in de weide bij kasteel Vorden
wordt gehouden. Een aantal leden van
de voormalige afdeling Vorden-
Warnsveld- Zutphen, verzorgt de inde-
ling van deze LTO tent. Dinsdag 28 ok-
tober is Albert Jan Maat te gast op de
ledenvergadering van de afdeling
Bronckhorst. Leden van de afdeling
die vragen voor Albert Jan Maat heb-
ben, kunnen deze naar het secretari-
aat opsturen. Het bestuur zal uit de
binnen gekomen vragen er een vijftal
uitkiezen om deze aan Albert Jan
Maat voor te leggen. Uiteraard blijft
die avond de mogelijkheid aanwezig
om in een open discussie vragen te
stellen.

LTO Noord afdeling
Bronckhorst e.o.
De provincie is momenteel bezig
om de spelregels voor het realise-
ren van de EHS te veranderen. ( EHS
gebieden zijn gebieden met hoge
landschapswaarden ). Doordat
naar de mening van de provincie,
de realisatie niet voldoende snel
verloopt, denken ze er over om het
instrument onteigening, op strate-
gische punten binnen de EHS, in te
zetten. Binnen LTO Noord Gelder-
land is daar absoluut geen draag-
vlak voor.

Bridgeclub Bronkhorst organiseert
een serie zomerbridgeavonden. De
eerstvolgende vrije drives zijn op de
donderdagavonden 21 en 28 augustus
in Zaal Den Bremer aan de Zutphen-
Emmerikseweg 37 in Toldijk.

Er wordt gespeeld in twee lijnen en
per lijn zijn prijsjes te winnen.
Inschrijven vanaf 19.00 uur, aanvang
bridge 19.15 uur tot ± 22.30 uur.
Inlichtingen (0314) 623348.

Bridgeclub Bronkhorst

Het is de bedoeling hier een jaarlijks
terugkerend evenement van te maken

in de laatste week van de school va-
kantie. Er zijn zo'n 40 kinderen die
een plaatsje hebben gereserveerd. Met
mooi weer is het natuurlijk buiten, bij
slecht weer is er voldoende ruimte in
grote en kleine zaal van het Ludgerus.

Kleedjes rommelmarkt

Woensdag 27 augustus van 10.00
tot 16.00 uur organiseert het Ludge-
rus in Vierakker een kinder kleed-
jes rommel markt.

RIJWIELEN • BROMFIETSEN ACCESSOIRES
ELECTRISCHE FIETSEN HENGELO GLD.

Fietsen met trapondersteuning
Sparta • Batavus • Koga Miyata • Giant

Diverse modellen uit voorraad leverbaar!

KOM NU,WANT OP = OP
Gratis enkele dagen proefrijden ter kennismaking (op afspraak).

Kieftendorp 11 • 7255 MG Hengelo Gld. • Tel.: 0575-467278 • www.slotboomtweewielers.nl

Kinderboerderij

FELTSIGT

Augustus / September

• Vanaf 27 augustus nieuwe speeltoe-

stellen!!!

• 20 t/m 24 en 27 t/m 31 augustus

fruit plukken

• 6 September dag van het platteland

met stand bij de Welkoop Hengelo en

speciale actie’s

• 21 September prijsuitreiking prijs-

vraag oogstdag met 1ste kop koffie/

thee gratis

• Vanaf heden akkerbouw demonstra-

tieveld

Bekveldseweg 5, 7255 KG  Bekveld

Tel./fax. 0575-462828

e-mail: info@feltsigt.nl

website: www.feltsigt.nl

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

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

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

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

collegiale instelling
• Inzet en goede contactuele vaardigheden 

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

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

7255 AX Hengelo

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

ELEKTROMONTEURS
LOODGIETERS / C.V MONTEURS
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GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN

JUBILEUMKAARTEN

Iets te vieren?
de keuze is enorm

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



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 129,-
90/200 van 199,- nu 139,-
90/210/220 van 221,- nu 159,-
140/200 van 309,- nu 229,-
160/200 van 343,- nu 259,-
180/200 van 390,- nu 289,-

Comfolastic matras*
Anti-allergie matras met schouder-
comfortzone voorzien van dubbel-
doeks stretch hoes.
80/200 van 269,- nu 179,-
90/200 van 289,- nu 199,-
90/210/220 van 339,- nu 249,-
140/200 van 409,- nu 299,-
160/200 van 469,- nu 359,-

COMFORT LEDIKANT
Ledikant 90/200 cm.

in eikenkleur
samen met lattenbodem

en matras

nu 499,- Auronde 1000
in vele kleuren
Bedomranding 160/200

inclusief 2 dwarsgespannen
spiralen en 2

comfolastic matrassen.

nu 1295,-

Koraal pocketvering matras*
Matras met 5 comfortzones,
dubbeldoeks jersey stretch tijk.
Verkrijgbaar in 3 hardheden.
80/200 van 405,- voor 329,-
90/200 van 437,- voor 369,-
90/210 van 508,- voor 399,-
140/200 van 685,- voor 529,-
160/200 van 792,- voor 599,-

Perfolatex matras*
Matras met comfortzones, met
COOL TOUCH jersey stretch tijk
doorgestikt met wildzijde. In 3
hardheden.
80/200 van 740,- voor 579,-
90/200 van 775,- voor 599,-
90/210 van 852,- voor 699,-
140/200 van 1097,- voor 949,-
160/200 van 1294,- voor 1049,-

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,- voor 599,-
90/200 van 795,- voor 649,-
90/210 van 880,- voor 699,-
140/200 van 1125,- voor 999,-
160/200 van 1384,- voor 1149,-

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
zachte toppers.

Maat 180x200. Ook leverbaar in
vele andere afmetingen

Veel showroom bedden
HALVE PRIJS

Traagschuim matras*
Met pocketvering, zeer comforta-
bel en drukverlagend. In 3 hard-
heden. 23 cm dik
80/200 van 669,- nu 479,-
90/200 van 719,- nu 495,-
90/210 van 789,- nu 549,-
140/200 van 1274,- nu 899,-
160/200 van 1435,- nu 999,-

Boxspringcombinatie
incl.* pocketvering-

matrassen

* 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.

Luxe Beukenhouten vouwbed

80/200 van 479,- nu 399,-

Electrisch verstelbare lattenbodem

‘Comfort deluxe’
1 persoons vanaf 299,-

nu 1995,-

AKTIESET
180-200

SLECHTS 3495,-

25 jaar garantie

Superieure kwaliteit
nu 3995,-

Montreal
Deelbare comfortkamer

in eiken, beuken of kersen
Inclusief nachtkasten

160/180 - 200

nu 1395,-

* 160-200 tot 180-210

ZOMER
opruiming

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

Introductie prijs
90/200 van 599,- nu voor 499,-

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nlPARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur o
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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De gemeente vindt het belangrijk
om ervoor te zorgen dat er in
Bronckhorst geen inwoners zijn die
om financiële redenen niet in hun
levensonderhoud kunnen voorzien
en door een gebrek aan middelen
geen mogelijkheden hebben om aan
het sociale leven deel te nemen. Dat
geldt ook voor kinderen. Zij moeten
ongeacht het inkomen van hun ou-
ders de mogelijkheid krijgen om hun
talenten te ontplooien en deel
kunnen nemen aan sportieve,
culturele of andere activiteiten. Dit is
ook het uitgangspunt van het
kabinet die gemeenten vraagt
hieraan bij te dragen door het
convenant 'Kinderen doen mee' te
tekenen. Hiermee moet in deze
kabinetsperiode landelijk het aantal
kinderen dat door geldgebrek niet

kan deelnemen aan activiteiten met
de helft teruggebracht worden. Het
gaat zoveel mogelijk om het

verstrekken van voorzieningen in
natura door gemeenten. B en w
stemden er vorige week mee in om

deel te nemen aan dit project. Het is
de bedoeling dat verantwoordelijk
wethouder Nas het convenant van
staatssecretaris Aboutaleb (Sociale
Zaken en Werkgelegenheid)
binnenkort onderschrijft. 

De gemeente levert onder meer via
de inzet van een sportbuurtwerker
die de sportdeelname van kinderen
in buurten probeert te bevorderen al
een bijdrage aan de doelstellingen.
Verder willen we gelden, die het rijk
ons voor het project ter beschikking
stelt, inzetten om ouders met een
minimuminkomen de mogelijkheid
te bieden om een PC met bijbehoren
aan te schaffen om de digitale
vaardigheden van hun kinderen te
bevorderen. We doen hiervoor in het
najaar een oproep.

Bronckhorst tekent landelijk convenant voor project
'Kinderen doen mee'
Gemeente gaat kinderen van minima mogelijkheid bieden om PC aan te schaffen

Op verzoek van inwoners van
Wichmond wordt op het milieu-
parkje aan de Baron van der
Heijdenlaan de container voor oud
papier vervangen door een container
voor zuivel- en sappakken. De
meeste inwoners maken gebruik van
de huis-aan-huis-inzameling van
oud papier, waardoor de container
voor oud papier weinig gebruikt
wordt. Omdat er wèl vraag is naar
een inleverpunt voor zuivel- en
sappakken, heeft de gemeente in

overleg met afvalinzamelaar Berkel
Milieu besloten tot deze verande-
ring. Het ombouwen van de
container gebeurt op 28 augustus
a.s. Vanaf dan kunt u er terecht met
uw zuivel- en sappakken.

Hoe inleveren?
In de ondergrondse container kunt u
zuivel- en sappakken kwijt met een
plastic of aluminium binnenlaag,
zoals melkpakken en pakken van
vruchtensap. Wij vragen u de pakken

om te spoelen en plat te maken voor
u ze in de container doet. Vooral bij
vla- en yoghurtpakken is het van
belang de lege pakken met het
'laatste' afwaswater om te spoelen.
Teveel resten veroorzaken namelijk
overlast bij de verwerking. In de
container mag geen los papier,
karton of plastic verpakkings-
materiaal gedaan worden. Ook
plastic doppen van de pakken mogen
niet in de container. Deze horen bij
het restafval in uw eigen grijze
container.

Milieuvriendelijk
Het gescheiden inleveren van uw
zuivel- en sappakken is beter voor
het milieu en zorgt voor lagere
verwerkingskosten van het afval.
Van de ingezamelde zuivel- en
sappakken wordt het papier, plastic
en aluminium gescheiden waarna
deze materialen weer als grondstof
dienen voor nieuwe producten.

Milieuparkje Wichmond: zuivel- en sappakken in plaats van papier

Tijdens het evenement Samenloop
voor Hoop medio juni in Wichmond
is in de sporthal 24 uur lang door
verschillende inwoners uit de
gemeente Bronckhorst gewerkt 
aan twee enorme schilderijen. 
Deze speciale Samenloop-schilde-
rijen bestaan beide uit drie panelen
en de gemeente exposeert deze t/m
eind september in de hal van  het
gemeentehuis. 

Alle inwoners van Bronckhorst
kunnen een kijkje nemen om de
schilderijen te bewonderen. Ook is
het mogelijk om de schilderijen te
kopen! De schilderijen zijn in z’n
geheel (3,75 m bij 2,5 m) of per
afzonderlijk paneel (1,25 m bij 2,5 m,

twee panelen kan ook, het schilderij
is dan 2,5 m bij 2,5 m) te koop. 

Bedrijven, verenigingen of parti-
culieren kunnen in de genoemde
periode een bod uitbrengen op de
schilderijen! Uw bod kunt u tot eind
september deponeren in de bus die in
de hal van het gemeentehuis staat of
mailen naar e.pierik@bronckhorst.nl.

De opbrengst is bestemd voor het
goede doel van het evenement: 
de kankerbestrijding (KWF).

De gemeente maakt de opbrengst
van de veiling begin oktober bekend
en maakt het eindbedrag dan ook
over aan het KWF.

Bewonder Samenloop voor Hoop-schilderijen in gemeentehuis
en doe een bod om er één te bemachtigen

Door de werkzaamheden in de wijk
Vorden-Zuid is de route van de
buurtbus Vierakker-Wichmond
tijdelijk (tot ongeveer eind oktober)
gewijzigd. De route door Vorden
loopt in die periode via de Rondweg

en De Horsterkamp naar het station
en dus niet via de Nieuwstad en
Dorpsstraat. De haltes voor de bus
naar Doetinchem zijn ook de haltes
voor de buurtbus Vierakker-
Wichmond.

Route buurtbus Vierakker-Wichmond
tijdelijk gewijzigd



Gecombineerde
vergadering van de
commissies
Beleidsontwikkeling en
Evaluatie en controle
Op 26 augustus a.s. vergaderen de
commissies Beleidsontwikkeling en
Evaluatie en controle gezamenlijk
in de raadszaal van het gemeente-
huis. De openbare vergadering
begint om 20.00 uur en u bent van
harte welkom om hierbij aanwezig
te zijn. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan De Bleek,

Vorden
Om het dorpshart van Vorden
toegankelijk te houden voor
bezoekers is extra parkeer-
gelegenheid nodig. De gemeente
wil langs De Bleek een parkeer-
voorziening realiseren. B en w
vragen de raad het bestemmings-
plan hiervoor vast te stellen. 

• Beschikbaar stellen krediet
voor opstellen ontwikkelings-
visie voor Landbouwontwikke-
lingsgebied Halle Heide 

• Beschikbaar stellen krediet
voor nieuwbouw gemeentehuis 
De voorbereidingen voor het
nieuwe gemeentehuis zijn
vergevorderd. De bouwvergun-
ning is verleend en het bestem-
mingsplan is onherroepelijk. De
ontwerpen zijn nagenoeg klaar.
De raad wordt nu gevraagd
definitief de benodigde kredieten
beschikbaar te stellen. De kosten

voor de nieuwbouw bedragen 
20,6 miljoen euro. Dit bedrag valt
binnen de ramingen. Wel is dit
exclusief 1,5 miljoen euro die de
DuBo++ methoden kosten om het
gebouw zeer energiezuinig te ma-
ken. Dit bedrag wordt echter in 
40 jaar terugverdiend, doordat
bijvoorbeeld veel minder energie
wordt verbruikt. De DuBo++ zoals
wij die willen inzetten, is boven-
dien uniek in Nederland (Bronck-
horst krijgt het meest energie-
zuinige gemeentehuis van ons
land, het gebouw gaat maar liefst
64% minder energie verbruiken
dan een standaard kantoor-
gebouw en b en w zijn nog bezig
om hiervoor subsidies te
verkrijgen van provincie en rijk). 

Als de raad op 28 augustus a.s.
instemt met de doorgang van de
nieuwbouw, vindt u begin septem-
ber op deze gemeentepagina's een
uitgebreide special over het nieuwe
gemeentehuis. Ook is het de
planning dat het bouwbedrijf dan
start met het bouwrijp maken van
het nieuwbouwterrein.
• Bestemmingsplan Landgoed De

Driesprong, Zelhem
• Opstellen milieubeleidsplan

B en w willen samen met de raad
aan de slag gaan met het opstel-
len van een milieubeleidsplan.
Hierin komt te staan hoe de
gemeente zorgdraagt voor de
bescherming en verbetering van

het leefmilieu. Thema's zijn:
afval, klimaat, bodem, lucht,
geluid, water en groen. Op
verschillende terreinen heeft de
gemeente al beleid dat hierin
wordt ondergebracht. Het is de
bedoeling dat het plan in het
voorjaar 2009 gereed is.   

• Subsidieverordening onderhoud
gemeentelijke monumenten
De raad wordt gevraagd deze
nieuwe verordening vast te
stellen en de oude uit 2005 in te
trekken. In de verordening staat
onder welke voorwaarden de
gemeente welke bedragen aan
subsidie kan uitkeren aan
mensen die onderhoud doen aan
hun gemeentelijke monumenten.
Veranderingen betreffen onder
meer een tegemoetkoming in de
kosten voor bouwhistorisch
onderzoek en subsidiemogelijk-
heden voor het onderhoud aan
molens die de gemeente
beschikbaar kan stellen.

• Evaluatie behandeling interne
klachten 2007
In 2007 zijn 34 klachten van
burgers binnengekomen over
bejegening door een ambtenaar.
Dit was meer dan het jaar ervoor.
De belangrijkste redenen waren
de WOZ-stijging en de verande-
ring van het afvalsysteem. De
klachten zijn door de afdelings-
hoofden besproken met de
klagers en afgehandeld. 

• Programma integrale veiligheid
2009/2010 en prioriteitstelling
politie 2009
Gemeente en politie bepalen
jaarlijks waar zij zich specifiek op
richten. De thema's uit het
programma integrale veiligheid
zijn: veilige woon- en leefomge-
ving, bedrijvigheid en veiligheid,
jeugd en veiligheid, verkeers-
veiligheid, risicobeheersing en
rampenbestrijding. De politie
richt zich komend jaar speciaal op
diefstal uit woningen, schuren en
garages, vernielingen, overlast
van/door jeugd en toezicht op
verkeersveiligheid en evenemen-
ten. B en w vragen de raad
hiermee akkoord te gaan.  

• Kinderopvang sociaal-medische
indicatie
De raad wordt gevraagd ouders
en gezinnen met sociaal-medi-
sche indicatie aan te wijzen als
doelgroep kinderopvang, zodat
ook voor hen regelingen van
kracht worden. Ouders worden
daarmee ontlast en het komt ten
goede aan de ontwikkeling van
het kind. 

Spreekrecht
Tijdens 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 aanmelden bij
de griffie, onder opgave van het
onderwerp waarover u wilt spreken,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.   

Raadsvergadering
Over bovengenoemde onderwerpen
neemt de raad in de vergadering
van 28 augustus a.s. besluiten. Ook
deze vergadering is in de raadzaal
van het gemeentehuis en start om
20.00 uur. U bent van harte welkom
om de vergadering bij te wonen.

Spreekrecht
Tijdens raadsvergaderingen is het
uitsluitend mogelijk het woord te
voeren over onderwerpen die niet

op de agenda staan, waarbij de
volgende zaken zijn uitgezonderd:
a.een onderwerp dat niet behoort

tot de bevoegdheid van het
gemeentebestuur

b.een bezwaar in de zin van
hoofdstuk 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,
voordrachten of aanbevelingen
van personen

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

Indien u tijdens de vergadering het
woord wil voeren, dient u dit bij
voorkeur uiterlijk 24 uur van te
voren van tevoren te melden bij de
griffier, tel. (0575) 75 05 43 of e-mail
griffie@bronckhorst.nl, onder
vermelding van agendapunt, naam,
adres en telefoonnummer.

Uit de raad

De gemeente biedt bij verloting
negen bouwkavels aan, liggend in
het bestemmingsplan De Wogt II in
Wichmond. Het gaat om zeven
bouwkavels voor de bouw van
vrijstaande woningen (waarvan vijf
ruimte voor ruimte kavels) en twee
bouwkavels voor de bouw van
geschakelde woningen. Bij alle
kavels bent u vrij in de keuze van
architect en aannemer. 

De bouwkavels staan op de verkave-
lingstekening die u hiernaast vindt,
maar ook uitgebreid op onze website
onder infobalie/plannen en projec-
ten. De grondprijs is gebaseerd op
het prijspeil van 1 januari 2008 en
een jaar geldig. Houdt u er rekening
mee dat de overheid van plan is met
ingang van 2009 de BTW met één
procent te verhogen. Die verhoging
moet de gemeente dus doorbereke-
nen als de grondverkoop pas na 
1 januari 2009 wordt afgerond. De
gemeente is nog in overleg met
ProWonen over de uitgifte van de
woningbouwkavels met kavel-
nummer 7 tot en met 17 ten behoeve
van onder andere starterswoningen.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is nog niet
inwerkinggetreden, maar wel op 
22 mei 2008 door de raad gewijzigd
vastgesteld. Het raadsbesluit ligt tot
en met 23 juli ter visie voor het
indienen van bedenkingen bij
Gedeputeerde Staten. Na afloop 
van de tervisielegging beslist
Gedeputeerde Staten omtrent
goedkeuring. Tegen dit besluit staat
daarna nog beroep open bij de Raad
van State. Als er geen beroep wordt
ingesteld, is het plan onherroepelijk
en kunnen bouwaanvragen op basis
van het bestemmingsplan worden
afgehandeld. Tegen het ontwerpbe-
stemmingsplan zijn geen zienswij-
zen ingediend. De kans op bedenkin-
gen, beroep en daarmee vertragin-
gen in de verdere procedure is daar-
door klein. Naar verwachting start
het bouwrijpmaken van het plange-
bied in de maanden augustus-okto-
ber. Het verlenen van de eerste
bouwvergunningen lijkt in het najaar
mogelijk.    

Voorwaarden 
Op deze verloting is het 'Lotings-
reglement particuliere bouwkavels
gemeente Bronckhorst 2008' van
toepassing. Voor de ruimte voor
ruimte kavels geldt in afwijking van
het lotingsreglement dat geen
bindingseisen worden gehanteerd,
dus iedereen mag meedoen. Voor de
andere kavels gelden de bindings-
eisen voor de overige kernen (artikel
5 lid 2 van het reglement). Dat
betekent dat de kavels eerst één
jaar aan gegadigden met een
maatschappelijke en/of economi-
sche binding aan de woonkern
Wichmond worden aangeboden. 

Voor de kavels bedoeld voor de
geschakelde woningen hanteren 
wij dezelfde reglementen als voor 
twee-onder-één kapwoningen. 

Inschrijving
Als u belangstelling heeft voor én
van de bouwkavels, kunt u een
volledig ingevuld inschrijfformulier
inleveren bij de gemeente. Voor de
ruimte voor ruimte kavels is een
apart inschrijfformulier opgesteld.

De inschrijfperiode sluit op 
5 september 2008. Onvolledig
ingevulde of te laat ingekomen
formulieren leggen wij terzijde. 
Ook nemen wij formulieren niet in
behandeling als het inschrijfgeld
niet voor genoemde datum is
ontvangen. Zorgt u ervoor dat u het
inschrijfformulier compleet met de
gevraagde bijlagen indient en dat
voor genoemde datum € 100,-
inschrijfgeld op de rekening van de
gemeente is bijgeschreven!

Loting
Op 11 september 2008 om 13.30 uur
verricht de notaris de loting in het
gemeentekantoor voor de volgorde
van de optiegesprekken.

Inlichtingen
Een informatiepakket met daarin
onder andere het reglement,
inschrijfformulier en verkavelings-
tekening kunt u vanaf 22 juli 2008
downloaden via www.bronckhorst.nl,
of opvragen bij de gemeente,
afdeling Ruimtelijke en economi-
sche ontwikkeling, de heer 
A. Colenbrander, tel. (0575) 75 03 66.
Ook kunt u een formulier afhalen bij
de balie van de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling in het
gemeentekantoor of bij de receptie
van het gemeentehuis. Op de web-
site vindt u onder infobalie/plannen
en projecten informatie over het
bestemmingsplan De Wogt II in
Wichmond.

Uitgifte bouwkavels particulier opdrachtgeverschap 
De Wogt II in Wichmond

Bouwkavels Kavelnummers Grootte  (m2) Grondprijzen  (per m2, excl. BTW)
Ruimte voor ruimte kavels (vrijstaand) 29, 31, 38, 40, 42 Circa 800 - 1000 € 200,-
Kavels (vrijstaand) 25, 27 Circa 320 - 390 € 225,-
Kavels (geschakeld) 3, 5 Circa 490 - 650 € 195,-



Openbare bekendmakingen

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

Deze week organiseert de Stichting de
Achterhoekse Wandel4daagse alweer de 
4e editie van de Achterhoekse Wandelvier-
daagse. De tocht komt over het grondgebied
van de gemeenten Bronckhorst, Oude
IJsselstreek, Doetinchem en Montferland.
In Bronckhorst komen de deelnemers op de
1e dag door Hoog- en Laag-Keppel en op de
2e dag door onder meer Zelhem, Hengelo,
Keijenborg, Veldhoek en Varssel.
Wandelaars kunnen dan genieten van de
fraaie oude landgoederen en boerderijen,
heuvels, bos, heide, uitgestrekte weide- en
akkerlandschappen en gezellige dorpen die
Bronckhorst kenmerken. In het centrum
van Zelhem deelt loco-burgemeester Boers
de deelnemers op 20 augustus tussen 10.00
en 14.00 uur gezonde Hollandse appels uit

om hen energie te geven voor alle nog
komende kilometers.

Kom aanmoedigen
U kent de beelden vast wel van de Nijmeeg-
se Vierdaagse: de wandelaars worden bij
binnenkomst door het publiek aangemoe-
digd om nog even door te zetten. Warm, en
het helpt beslist, maar het is juist tijdens de
route zelf, en niet vlak voor de finish dat de
wandelaars uw aanmoedigingen en groet
waarderen. U bent van harte welkom om
langs de route te staan en de wandelaars
aan te moedigen of hen van een verfrissing
te voorzien. De organisatoren zelf zorgen
voor toiletten en EHBO-posten. 
U vindt de precieze routes op www.aw4d.nl

Gemeente deelt appels uit tijdens
Achterhoekse Wandelvierdaagse

Mogelijk op unieke locaties:
• gemeentehuis Hengelo Gld.
• huize Baak in Baak
• kapel in Bronkhorst
• kasteel Keppel in Laag-Keppel

• kasteel Vorden in Vorden
• koetshuis Baakse Kamp in Wolfersveen
• heem- en siertuin Aldenhave Zelhem
• museum Smedekinck Zelhem

Ja, ik wil........ trouwen in Bronckhorst!

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, verkoop loten in de gemeente, 18 oktober 2008, c.v. De Doldraejers
• Halle, Dorpsstraat perceel naast huisnr.1, Halse Dag, plaatsen tent, ontheffing artikel 35

Drank-en Horecawet voor de verkoop van zwak-alcoholische dranken, 7 september 2008,
E.T.A. Buunk

• Halle, Wolfersveenweg/circuit De Kappenbulten, feestavond op 26 september van 20.00 tot
24.00 uur, bromfietscross op 27 september van 09.00 tot 18.00 uur en quad- en drie uurscross
op 28 september van 09.00 tot 18.00 uur, ontheffing voor de verkoop van zwak-alcoholische
dranken, 26, 27 en 28 september, afsluiten van de Wolfersveenweg, tussen de Kuiperstraat en
de Bielemansdijk, 27 en 28 september 2008 van 07.00 tot 19.00 uur, HALMAC

• Hengelo (Gld), 18 oktober 2008, paarden- en ponymarkt van 07.00 tot 14.00 uur, afsluiten
Tramstraat en het gedeelte Spalstraat, tussen de Kastanjelaan en de Sint Michielsstraat van
07.00 tot 15.00 uur, marktvereniging Hengelo 

• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 17/De Hietmaat, samengestelde menwedstrijden, 11 en 12 okto-
ber van 08.00 tot 19.00 uur, afsluiten Zelhemseweg, tussen de Hummeloseweg en de Mole-
nenk, en Winkelsweg, tussen de Zelhemseweg en de Gompertsdijk, op 12 oktober van 07.00 tot
20.00 uur, instellen stopverbod voor beide zijden van de Zelhemseweg, Winkelsweg en de
Berkenlaan tot aan de Winkelsweg op 11 en 12 oktober en instellen stopverbod voor beide
zijden van de Berkenlaan tot aan de Leliestraat, de Leliestraat, de Korenbloemstraat, de
Kampstraat, de Tramstraat en de Hummeloseweg tot aan de Berkenlaan op 12 oktober 2008,
In Stap en Draf 

• Hengelo (Gld), sportcafé De Veldhoek, verkoop loten, 18 en 19 oktober 2008, wandelsport-
vereniging De Ploeg

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

• Keijenborg, Hengelosestraat perceel naast huisnr. 67, permanent plaatsen van mobiele
handelsreclame, Pape attractie verhuur

• Vorden, afsluiten De Jongstraat i.v.m. straatbarbecue, tussen huisnrs. 18 en 24, van 6 septem-
ber 16.00 uur tot 7 september 2008 13.30 uur, J. Stoel

• Vorden, diverse wegen in het buitengebied, klootschietwedstrijd, 21 september 2008, kloot-
schietvereniging Warnsveld

• Vorden, perceel naast Veldslagweg 2, plaatsen tent t.b.v. familiefeest, 3 oktober 2008,
M.R. Boer

• Zelhem, afsluiten Markt i.v.m. Septemberfeesten, 18 september van 19.30 tot 20.00 uur en 19
september 2008 van 09.45 tot 10.15 uur, stichting Septemberfeesten Zelhem

• Zelhem, Hummeloseweg 67, 11 oktober 2008 van 14.00 tot 24.00 uur, reünie Wittebrinkschool,
plaatsen tent, comité reünie Wittebrinkschool, verstrekken van zwak-alcoholische dranken,
J.W. Addink

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

Bouwvergunningen 
• Baak, Dambroek 16, veranderen woning
• Baak, Dambroek 16, tijdelijk plaatsen testopstelling trainingscontainer straalpijpvoering
• Halle, Abbinkstraat 10, bouwen garage/berging en carport
• Halle, Haverstraat 43, plaatsen dakkapel
• Hengelo (Gld), Fokkinkweg 44, plaatsen dakkapel
• Hummelo, Dorpsstraat 2, veranderen woning
• Hummelo, Groeneweg 13, bouwen vrijstaande woning met garage
• Hummelo, Keppelseweg 1, aanleggen vijver
• Keijenborg, Poelsweg 19, aanbouw veranda
• Olburgen, Olburgseweg 44, gedeeltelijk vernieuwen schuren
• Vorden, Hoetinkhof 62, gedeeltelijk veranderen woning
• Vorden, het Kerspel 10, plaatsen dakkapel

Aanvragen

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

Voorgenomen vrijstellingen

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 11 augustus 2008:
• Baak, Bontekoeweg 2, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied Steenderen 1993'
• Vorden, Oude Zutphenseweg 2, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit,  geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied Vorden 1982' 

De vrijstellingen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 21 augustus t/m 1 okto-
ber 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze
afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze besluiten kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft
gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat
hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking
van 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 na bekendmaking in werking. Een beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een
beroepschrift ingediend, dan kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningen-
rechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 
7200 AE Zutphen, verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Drempt, Zomerweg 61, voor het uitbreiden van een melkveestal, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied 1998'
• Vorden, De Leuke 2, voor het bouwen van een ligboxenstal, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden' 

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Ruurloseweg 30a V-69, persoonsgebonden vrijstelling voor het bewonen van een

recreatiewoonverblijf, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988' 

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 21 augustus t/m 
1 oktober 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 6 augustus 2008:
• Hummelo, Sliekstraat, 23 en 24 augustus 2008 van 08.00 tot 17.00 uur, concours hippique,

ponyclub Hessenruiters, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, D. Brinksma 
• Steenderen, Burg. Buddinghplein, verkoop zwak-alcoholische dranken i.v.m. kermis, 12 en 

13 september 2008, G.J. Heezen
Verzonden op 7 augustus 2008:
• Bronckhorst, inzameling van voedselpakketten voor de Nationale Voedselactie 2008 bij

plaatselijke supermarkten, 6, 7 en 8 november, Dorcas Hulp Nederland
• Hummelo, Zelhemseweg 16, snuffel/rommelmarkt, ontheffing Winkeltijdenwet, 24 augustus

2008 van 09.00 tot 16.00 uur, de heer G.E.J. Oosterink
• Steenderen, Burg. Buddinghplein, snuffelmarkt/braderie, 24 augustus 2008 van 11.00 tot 

17.00 uur, Rezi Organisaties B.V.
Verzonden op 11 augustus 2008:
• Zelhem, Ruurloseweg 42, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens dwarstoernooi,

touwtrektoernooi en pikgatconcert, 30 augustus 2008 van 19.00 tot 01.00 uur, Wolfershuus
Susebeek

Verleende vergunningen
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Verzonden op 12 augustus 2008:
• Vierakker, Ludgerusgebouw, rommelmarkt voor kinderen, 27 augustus 2008, V.O.F. Ludgerus
• Vorden, Galgengoorweg 13, tijdelijk plaatsen tent i.v.m. bruiloft, 30 augustus 2008, hotel/rest.

Bakker
• Zelhem, Ruurloseweg 9, aanwezigheidsvergunning voor een behendigheidsautomaat van 

1 augustus t/m 31 december 2008, Y. Wong-Hu
Verzonden op 14 augustus 2008:
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 17/De Hietmaat, dressuur- en vaardigheidswedstrijden,

koetsenrit en Open dag, tijdelijke gebruiksvergunning voor bestaand gebouw, 7 september
2008 van 09.00 tot 17.00 uur, rijvereniging In Stap en Draf

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 7 augustus 2008:
• Drempt, Gildeweg ong., plaatsen speelcombinatie
Verzonden op 8 augustus 2008: 
• Halle, Dorpsstraat 37, vergroten woning
• Zelhem, Haitinkweg 1, vergroten garage/berging, verleend met vrijstellling op grond van

artikel 15 van de Wet op de ruimtelijke ordening
Verstrekt op 13 augustus 2008: 
• Vorden, het Kerspel 10, plaatsen dakkapel
Verzonden op 13 augustus 2008:
• Hengelo (Gld), Snethlageweg 6, vernieuwen bergruimte
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 27, gedeeltelijk plaatsen balustrade op bestaande platdak en

vervangen bestaande dakkapel
• Wichmond, Hackforterweg 25, plaatsen hekwerk

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 7 augustus 2008: 
• Drempt, Tellingstraat 2, bouwen paardenstal, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de ruimtelijke ordening
• Hengelo (Gld), Slotsteeg 16, bouwen observatieruimte c.q. schuilhut, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening
• Hengelo (Gld), Slotsteeg 16, bouwen schuur, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19,

lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening
• Vorden, Enkweg 26, plaatsen airco
Verzonden op 13 augustus 2008: 
• Hummelo, Rozegaarderweg 17, gedeeltelijk vergroten woning
• Toldijk, Hoogstraat 3, gedeeltelijk plaatsen berging/opslag
• Zelhem, Priesterinkdijk 11A, bouwen woning

Sloopvergunningen 
Verzonden op 7 augustus 2008:
• Vorden, Almenseweg 49, gedeeltelijk slopen berging (de uit betontegels bestaande vloer)
Verzonden op 12 augustus 2008: 
• Zelhem, Eeltinkweg 6, geheel slopen erker, komt asbesthoudend afval vrij

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 15 augustus 2008:
• Hummelo, Sliekstraat 1, voor het wijzigen van een aantal dakopeningen

Kapvergunningen
Verzonden op 15 augustus 2008:
• Hummelo, Broekstraat 31B, vellen van één linde en twee eiken, herplant verplicht: één linde
• Hummelo, Dorpsstraat 40, vellen van één veder esdoorn, herplant verplicht: één zilverlinde
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 36, vellen van vier esdoorns, geen herplantplicht
• Vorden, Galgengoorweg, vellen van twee berken, geen herplantplicht
• Wichmond, Lankhorsterstraat 20, vellen van één populier, één kersenboom en één wilg, her-

plant verplicht: twee fruitbomen

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Verzonden op 18 augustus 2008:
• Halle, Pluimersdijk 25, voor het verbranden van afvalstoffen nabij eerder genoemd perceel
• Halle, Nijmansedijk 20a, voor het verbranden van afvalstoffen nabij eerder genoemd perceel
• Laag-Keppel, Elderikseweg 33, voor het verbranden van afvalstoffen op het perceel  E 883 aan

de Beemsterweg

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Drempt, tijdens een buurtfeest is de Kruijsakker, tussen de Zomerweg en de drempel, van 

6 september 12.00 uur tot 7 september 2008 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve
bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens een buurtfeest is de Sarinkkamp, tussen de Beatrixlaan en de Juliana-
laan, van 6 september 08.00 uur tot 7 september 2008 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
behalve bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens een buurtfeest zijn de Vloed en de Dreef van 6 september 15.00 uur tot 
7 september 2008 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens een buurtbarbecue op 30 augustus 2008 is De Goudsbloemstraat van 14.00 tot
24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens een straatfeest is de Prinses Marijkestraat van 30 augustus 19.00 uur tot 
31 augustus 2008 0.30 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Bronckhorst, tijdens de EK-enduro gelden de volgende verkeersmaatregelen:
af te sluiten wegen
• Hengelo (Gld), Veldermansweg, tussen de Varsselseweg en de Rijnweg, van 15 oktober 12.00

uur tot 19 oktober 2008 19.00 uur
• Vorden, Hamminkweg, tussen de Riethuisweg en de Deldenseweg, Deldenseweg, gelegen

tussen huisnr. 13 en de Hilverinkweg, Kostedezijweg en Kapellebultweg, tussen de Lindese
Enkweg en de Kostedezijweg, op 16, 17 en 18 oktober 2008 van 07.00 tot 18.00 uur

• Zelhem, Everhardinkweg, tussen de Varsselsestraat en de Oude Ruurloseweg, Berkendijk,
tussen de Oude Ruurloseweg en de Rijnweg, Gielinkweg, tussen de Aaltenseweg en de Ever-
hardinkweg (zandweg), en Aaltenseweg, tussen de Priesterinkdijk en de Kuiperstraat, op 16,
17 en 18 oktober 2008 van 07.00 tot 18.00 uur

in te stellen parkeer- c.q. stopverbod
• Halle, Wolfersveenweg, tussen de Kuiperstraat en de Bielemansdijk, op 16, 17 en 18 oktober

2008 van 07.00 tot 18.00 uur
• Vorden, Hilverinkweg, tussen de Hengeloseweg en de Hamminkweg, Deldenseweg, tussen

huisnr. 13 en de Lankampweg, Lindeseweg, tussen huisnr. 10 en de Kapellebultweg, Koste-
deweg, tussen de Lindeseweg en de Schutterstraat, en  Kapellebultweg, tussen de Lindese-
weg en de Lindese Enkweg, op 16, 17 en 18 oktober 2008 van 07.00 tot 18.00 uur

ontheffing voor het rijden met motoren op 16, 17, 18 en 19 oktober 2008 

• Zelhem/Hengelo (Gld), Gielinkweg, Everhardinkweg, Vierblokkenweg, Oude Ruurloseweg,
Berkendijk, Venneweg, Jachtweg en de Oude Zelhemseweg 

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
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

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

Rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 15 augustus 2008:
• Bronkhorst,  Kapelstraat 2, voor het plaatsen van een tekstbord op de westgevel van de kapel

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

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

Plaatsing en verwijdering van panden op de gemeentelijke monumentenlijst
B en w maken bekend dat zij op 12 augustus 2008 hebben besloten dat zij van plan zijn de panden
Kasteelweg 5 in Bronkhorst en Toldijkseweg 3 en 3a in Steenderen te plaatsen op de gemeente-
lijke monumentenlijst, het pand Emmerweg 7 in Steenderen niet te plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst en het pand Kerkhofweg 11 in Steenderen van de gemeentelijke monumenten-
lijst te verwijderen.

Dit besluit ligt van 21 augustus t/m 1 oktober 2008 voor een ieder ter inzage in het gemeente-
kantoor. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang
rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het
aangevallen besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen.

Inlichtingen
Afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling, de heer C. Hofs of de heer W. Hagens, 
tel. (0575) 75 03 52/53.

Monumenten

Goedgekeurd bestemmingsplan 'Buitengebied herziening Bronksestraat
2, Drempt' 
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 1 augustus 2008 het bestemmingsplan
'Buitengebied herziening Bronksestraat 2, Drempt' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op
het uitbreiden en veranderen van een woning op het perceel Bronksestraat 2 in Drempt, alsmede
het realiseren van een minicamping met bijbehorende voorzieningen.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 21 augustus t/m 
1 oktober 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

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

Bestemmingsplannen

Voorgenomen onttrekking openbaar verkeer wandelpad Dubbeltjeweg,
Hoog-Keppel 
B en w zijn van plan de raad een voorstel te doen om het wandelpad, tussen de Dubbeltjesweg in
Hoog-Keppel en de bosrand, op grond van de artikelen 9 en 11 van de Wegenwet aan het
openbaar verkeer te onttrekken.

Verkeer en vervoer
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Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 21 augustus t/m 1 ok-
tober 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afde-
ling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegen-
heid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze
afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de ont-
werpbesluiten naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen
bij b en w.

Tijdelijke afsluiting
• Vorden, in verband met het aanbrengen van een fietspad is de Oude Borculoseweg, tussen de

Almenseweg en de Larenseweg, van 25 augustus tot 3 september 2008 of zoveel langer of kor-
ter als wenselijk is, afgesloten voor het verkeer

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
21 augustus t/m 1 oktober 2008 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van
artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Bronkhorst, Bovenstraat 2, voor het uitbreiden van een horecabedrijf waarop het Besluit

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is
• Drempt, Zomerweg 61, voor het uitbreiden van melkrundveehouderij waarop het Besluit land-

bouw milieubeheer van toepassing is
• Halle, Halle-Heideweg 1, voor het oprichten van een mestbassin waarop het Besluit mest-

bassins milieubeheer van toepassing is
• Hengelo (Gld), Nijverheidsweg 7, voor het veranderen van een verkoop- en onderhoudsbedrijf

ten behoeve van heftrucks waarop het Besluit algemene regels voor inrichting milieubeheer
van toepassing is

• Keijenborg, Sint Janstraat 28, voor het uitbreiden van een garagebedrijf van motorvoertuigen
waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

• Toldijk, Russerweg 2a, voor het veranderen van een rioolgemaal waarop het Besluit algemene
regels voor inrichting milieubeheer van toepassing is

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
21 augustus t/m 1 oktober 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter
inzage:
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 45A, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende

vergunning voor een pluimveehouderij

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 2 oktober 2008. Als u mondeling zienswijzen wilt

Wet milieubeheer

Planschade en beleidsregel 
B en w maken bekend dat zij op 12 augustus jl. een beleidsregel hebben vastgesteld voor het
aanwijzen van een adviseur en de wijze waarop deze tot een advies komt in het geval een
aanvraag om tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1. Wet ruimtelijke ordening
wordt ingediend. De beleidsregel treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 juli 2008.  

De beleidsregel ligt gedurende vier weken vanaf de dag na deze bekendmaking ter inzage in het
gemeentekantoor. Een afschrift van de beleidsregel is tegen betaling van kosten verkrijgbaar.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

inbrengen tijdens een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

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

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 
21 augustus t/m 1 oktober 2008 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 15, voor een veranderingsvergunning voor een melkvee-

houderij
• Keijenborg, Kroezerijweg 2, voor een veranderingsvergunning voor een varkenshouderij
• Vorden, Nieuwenhuisweg 1, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een akkerbouw- en vleesvarkensbedrijf

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

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b.belanghebbenden, die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig ziens-

wijzen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
's-Gravenhage en wel vóór 2 oktober 2008.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

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

DE GROOTSTE TEGELVERKOOP IN GELDERLAND

MEGA TEGELVERKOOP
VAN VELE TOPMERKEN WAND- EN VLOERTEGELS

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

OPEN:

ma. t/m do. 8.00 - 18.00 uur

vrij. 8.00 - 21.00 uur

zat. 9.00 - 16.00 uur

Den Sliem 85 Groenlo Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl

De beste kwaliteit

tegels, tegen de

LAAGSTE

PRIJS.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

www.betti
ngre

ss
ing.nl

VOORRAAD

±50.000 M
2

Knip- en naailes,
opleiding tot coupeuse.

Workshops, o.a. leerver-
werking, lingerie maken.
Start 1 september 2008

Info en opgave

M O D E V A K S C H O O L

‘Gerdien’
Telefoon (0573) 46 12 42

B o u w e n  a a n  d e  b a s i s

Verhoeve Groep - Hummelo

www.verhoevegroep.com

Asfalteren

Asfalteren: ook een specialiteit van ons!

Vanaf maandag 18 augustus start de

Verhoeve Groep met het asfaltonderhoud 

binnen de gemeente Bronckhorst. 

Een goed moment voor u om een besluit te

nemen om uw erf te verharden. 

Voor een offerte voor uw terreinverharding

kunt u contact opnemen met het hoofd-

kantoor in Hummelo, telefoon 0314-381144.

Ook het adres voor het bestellen van

reparatieasfalt, voor het eigenhandig 

voegen van scheuren e.d.

WEEKBLAD

Nu 

ook op 

internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl
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Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
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Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
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E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
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WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

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 T
Ons 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 27
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 47

‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst

10%

10%

10%

10%
10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

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

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

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

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

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

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

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

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

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden
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Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
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Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan
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Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZOND
11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

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

daarom 10%kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”

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

midden in het   hart van Bronckhorst
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Koop-
zondag
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

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

20%
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COLLECT

20%
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OP GEHE
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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.
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Deze week
in Contact
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SCHOENMODE HERMA S .
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Deze 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!
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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
InternetNaast 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 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 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 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 scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst 
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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In Vorden zijn ze met name blij over
het ter beschikking hebben van een fy-
siotherapeute in de persoon van Gerry
Harmsen. Meerdere malen moest zij
haar talenten aanspreken spelers aan
het spelen te houden en in enkele ge-
vallen was ze genoodzaakt spelers te
adviseren niet verder te spelen in ver-
band met te vergaande blessures, Na
afloop van het toernooi liet Gerry we-
ten dat het dit jaar inderdaad veel
meer blessurebehandelingen had ge-
geven dan andere jaren, maar ze kon
niet aangeven wat daar dan de oor-
zaak van zou kunnen zijn. Mogelijk is
gewoon het gegeven dat Vorden een
dergelijk iemand heeft rondlopen al
genoeg voor een behandelingsaan-
vraag. Het heeft in ieder geval positief
bijgedragen aan de totale geweldige
sfeer die er op het toernooi te beleven
viel en, niet onbelangrijk, Gerry vond
het zelf ook leuk om te doen. Het toer-
nooi werd aan de dameskant gewon-
nen door Anneleen Dijkman van VTP
Vorden en aan de herenkant door Jel-
mer Maurick uit Dinxperlo In de slot-

toespraak bedankte Jelmer Maurick
namens de spelers de organisatie van
het Dijkman Bouw Open Tennistoer-
nooi voor de verleende faciliteiten.
Ter completering hier de volledige uit-
slag van het 5e Dijkman Bouw Open
Tennistoernooi:
GD8 1 Saskia Hoekman+Barney Nab
T.C. Welgelegen/T.C. De Stoven, 2 Jose
Versteeg+Ruud Schreur W.T.C.
DD8 1 Corry Lammers+Diet Nijhoff
V.T.P. Vorden, 2 Marien Bakker+Helga
Derksen T.C. Welgelegen
HD8 1 Rogier Oonk+Frank van Zee-
burg V.T.P. Vorden, 2 Rens Langenhof+
Jos Nijenhuis socii
DE8 1 Diet Nijhoff V.T.P. Vorden, 2 He-
leen van Heteren T.V. 't Braamveld
HE8 1 Durk Dijkstra T.C. Welgelegen,
2 Thomas van Vliet T.C. Welgelegen
GD7 1 Agnes ten Bosch+Wouter ten
Bosch T.C. Welgelegen, 2 Uschi van
Ooik-Braun+Tim Leferink L.T.C. De
Paasberg/Altec
DD7 1 Wilma Korenblik-Kersten+Ria
Loman V.T.P. Vorden, 2 Carmen Bruins-
Smeerdijk+Hermien Maas V.T.P. Vor-

den
HD7 1 Hans Chevalking+Evert Thalen
V.T.P. Vorden, 2 Bart Goodin+Frank Mi-
go Lochemse T.C.
DE7 1 Annelies Meekes V.T.P. Vorden, 2
Anne-Dien Boeve T.C. Sprenkelaar
HE7 1 Bas Harselaar Almense T.C., 2

Rik Leonards TV De Sprong
GD6  1 Sandra Peters+Rik Leonards TV
De Sprong, 2 Dianne Mullink+Peter
van der Wal H.L.T.C. Het Elderink
DD6  1 Inge van Welij+Sanne van We-
lij L.T.C. Zutphen, 2 Corinne Hel-
mink+Doortje Leupens T.C. Zuid/L.T.C.

Doetinchem
HD6 1 Jos Hiddink+André v.d. Vlek-
kert T.C. Welgelegen/V.T.P. Vorden, 2
Rob Kampman+Robin Kampman T.C.
Welgelegen
DE6 1 Jill Jansen T.C. Action, 2 Wendy
Zweerink W.T.C.
HE6 1 Rui De Sá Ribeiro Da Silva T.C.
Zuid, 2 Robin Kampman T.C. Welgele-
gen
DD5 1 Linda Zweerink+Wendy Zweer-
ink W.T.C., 2 Carlijn Heijink+Nienke
Kampman V.T.P. Vorden/T.C. Welgele-
gen
DE5 1 Nienke Kampman T.C. Welgele-
gen, 2 Nikki Schimmel T.C. Welgele-
gen
HE5 1 Thijs Dieker T.V. De Rietstap, 2
Marco Wiegerinck H.L.T.C. Het Elde-
rink
GD4 1 Dunja Struyck+Coenraad Jon-
ker T.V. de Maten/L.T.C. Zutphen, 2 Sha-
ron Jansen+Nick Jansen Wehlse T.V.
DE4 1 Maaike Deen T.C. Ludica, 2 Sha-
ron Jansen Wehlse T.V.
HE4 1 Jeroen van Gils Drijver's T.C., 2
Gerald Veeneman L.T.C. Zutphen
HD3 1 Martijn Gabriël+Sebastiaan
Jansen L.T.C. Zutphen, 2 Bas
Elshout+Stijn Wolters De IJsselweide
DE3 1 Anneleen Dijkman V.T.P. Vor-
den, 2 Kim van Esterik T.C. 't Laerveld
HE3 1 Jelmer Maurick T.V. De Rietstap,
2 Michel Bouwmeester T.V. de Maten

Foto's zijn te zien op de website van de
tennisclub: ww.vordenstennispark.nl

5e Dijkman Bouw Open Tennistoernooi grandioos succes
De Vordense tennisvereniging VTP organiseerde afgelopen week het 5e
Dijkman Bouw Open toernooi. Ook ditmaal was er een maximaal aantal
deelnemers aan dit toernooi van 211 inschrijvingen. Dit betekende dat er
meer dan 180 partijen in de planning moesten worden opgenomen. Het
toernooi vond plaats onder ideale weersomstandigheden en was mede
om die reden zeer sfeervol te noemen. Overigens wordt dit toernooi sowie-
so geroemd om haar gemoedelijke sfeer. De deelnemers kwamen vooral
uit de gehele Achterhoek, maar er was vooral veel deelname uit Warns-
veld.

De beide winnaars van het toernooi, t.w. Anneleen Dijkman en Jelmer Maurick.

Naast de werken in acrylverf op papier
van Ferry Götz zijn er enkele schilde-
rijen van de eigenaresse Neeltje Huis-

man te zien. Een bezoek aan de expo-
sitie kan gecombineerd worden met
een verblijf op het fraai aangelegde
terras met uitzicht op de wijngaard,
een stukje Franse sfeer in Nederland.
Met mooi weer is de expositie en het
terras open. Zeker weten: bel 0314-
381988. Voor meer info zie: www.heek-
enbroek.nl.

Wijnboerderij ’t Heekenbroek

Expositie in De Dobbe

In bezoekerscentrum De Dobbe bij
Wijnboerderij ’t Heekenbroek aan
de Tellingstraat nr. 7 in Achter
Drempt is tot eind oktober een ex-
positie te zien van schilderijen van
Ferry Götz uit Ruurlo.

Er is in de vakantie periode weer hard
gewerkt om de kinderen nog meer te
laten beleven met een aantal nieuwe
speel en spel toestellen. Zo is er een
volleybalnet geplaatst, die kan worden
gebruikt door grotere groepen ouders
of jeugdigen om de groepssfeer nog
verder op te krikken. Ook heel leuk is
het nieuwe klimtoestel, voorzien van
een klimgedeelte, een glijbaan en een
hanggedeelte. Als laatste nieuwtje kan
worden vermeld dat er een voetbal
mikbord is geplaatst. Naast het gewo-
ne voetbalgoal is er nu ook een wand
met twee gaten waar de allerbeste
voetballers hun kunsten kunnen laten
zien. Het voetbal seizoen is net begon-
nen dus misschien is het voor vele een
extra reden om nog eens flink te oefe-
nen.

DE FRUITWEKEN.
Van 20 t/m 31 augustus kan er weer
gratis fruit geplukt worden op de da-
gen dat de kinderboerderij geopend is.
Dit jaarlijks terugkomend fruitpluk-
ken is een succes gebleken voor vele
mensen die zelf geen fruitbomen heb-
ben en toch graag onbespoten fruit
willen eten. De vele jonge fruitbomen
geven al behoorlijk veel vruchten en
het zou zonde zijn als dat verloren
gaat, omdat de bewoners van de kin-
derboerderij niet alles zelf op kunnen
eten. Er is een perenboom, er zijn ap-
pelbomen (verschillende soorten) en

een notenboom. Wanneer de bezoeker
een mand of een emmer meeneemt
kan er zelf geplukt worden. Voor klim
materiaal wordt gezorgd. Wel wordt
aan de plukker de normale entreeprijs
gevraagd, die voor elke bezoeker geldt.  

TERRAS.
Speciaal voor volwassenen die aan het
toeren zijn met de auto, fiets of wan-
delend en zin hebben in een kop kof-
fie met huisgemaakte cake, koek of
iets anders, kunnen gebruik maken
van het terras en behoeven geen en-
tree te betalen.
De kinderboerderij maakt bewust een
onderscheid tussen bezoekers met of
zonder kinderen, omdat is gebleken
dat de kinderen de verleiding van de
dieren en de speeltoestellen niet kun-
nen weerstaan. Wat dan dus ook auto-
matisch betekent dat de ouders met
hun kroost mee zullen gaan.

AKKERBOUW DEMONSTRATIE-
VELD.
Op 27 juli was er een zeer geslaagde
oogstdag op kinderboerderij Feltsigt
met een bezoekers aantal van 700 per-
sonen. Door de zeer goede hulp van de
vele vrijwilligers en het mooie weer
werd het een groot succes. Het resul-
taat is een stoppelland wat nu is inge-
richt als een akkerbouw demonstratie-
veld. Het perceel is opgedeeld in klei-
ne gedeeltes waar verschillende ma-
nieren van winter klaar maken van
een akkerbouw perceel is te zien. Door
middel van borden wordt summier
weergegeven wat een groenbemester
doet en waarom er mest op het land
wordt gebracht. Ook staat er nog een
miete stro met een aantal garven op
het land en zijn de aardappelen nog
niet uit de grond. Desgewenst zal er
door de boer of boerin toelichting wor-

den gegeven hoe het één en ander in
elkaar steekt.

DAG VAN HET PLATTELAND.
Op 6 September is het de 'Dag van het
platteland' wat groots wordt aange-
pakt door Welkoop Hengelo gld. Kin-
derboerderij Feltsigt zal een aantal
dieren van Bekveld naar Hengelo gld.
vervoeren om een stand in te richten
in of bij de Welkoop winkel. Deze dag
zijn er nog allerlei acties waarover la-
ter meer. 

PRIJSUITREIKING 21 SEPTEMBER.
De vrouwenvereniging Passage uit Tol-
dijk had op de oogstdag van Feltsigt
een stand ingericht met oude huis-
houdelijke artikelen. Zeer veel mooie,
verrassende en unieke voorwerpen uit
vervlogen tijden werden uitgestald. De
vrouwen van Passage, in klederdracht,
hadden een prijsvraag over deze oude
voorwerpen aan het geheel gekoppeld.
Vele bezoekers hebben het prijsvragen
formulier ingevuld en drie gelukkige
winnaars mogen zondag 21 septem-
ber bij Feltsigt komen en krijgen dan
tevens te horen wie de eerste, tweede
en derde prijs in ontvangst kan ne-
men. De winnaars zijn: Joop Flamma
uit Toldijk, Dinie Maalderink uit Hen-
gelo en John Rondeel uit Keijenborg.
Het zou natuurlijk leuk zijn als vrien-
den, familie en bekenden van de win-
naars hen komen feliciteren, het eer-
ste kopje koffie of thee met huisge-
maakte koek is gratis en dat kan de
sfeer al flink verhogen. 

Welkom bij de vele activiteiten van
kinderboerderij Feltsigt aan de Bek-
veldseweg 5 in Bekveld. Telefoon;
0575-462828 of kijk op
www.feltsigt.nl.

Kinderboerderij FELTSIGT gaat de nazomer in

De vakantie zit er alweer bijna op,
zo ook is een einde gekomen aan
de vele toeristen die een bezoek
brachten aan kinderboerderij Felt-
sigt. Het 'gewone' leven zal op de
kinderboerderij weer zijn loop vin-
den met een aantal festiviteiten die
gepland staan voor de maanden
augustus en september.

POSTDUIVENVERENIGING
STEEDS SNELLER HENGELO-GLD
Zaterdag 16 augustus stonden er weer
twee vluchten op het programma, te
weten de zesde jonge duivenvlucht en
de eerste natoer vlucht. De jonge dui-
ven werden gelost in Morlincourt ( 357
km ) om 07.30 uur. Er waren 152 dui-
ven in concours, waarvan de eerste
duif werd geconstateerd door G. Kem-
pers, Velswijk om 12.02 uur. Snelheid
eerste duif 78 km per uur

Uitslag: 1. G. Kempers, 2. A. Kamper-

man, 3. R. Koers, 4. B. te Stroet, 5. Chr.
te Stroet
Uitslag jeugd: 1 Kelly Bergervoet, 2. El-
len van Melis

Op de natoervlucht waren 304 duiven
in concours Deze werden gelost in
Lommel (112 km ) om 08.00 uur en de
eerste duif werd geconstateerd door A.
Kamperman, Keijenborg. Snelheid eer-
ste duif 84 km.

Uitslag: 1. A. Kamperman, 2. L. te
Stroet, 3. R. Koers, 4. G. Kempers, 5.
G.R. Borneman
Uitslag jeugd: 1. Ellen van Melis, 2. Kel-
ly Bergervoet, 3.Thom Borneman

D u i v e n s p o r t

Dat maakt dat ze tegen de nacht op
ziet wat gevolgen heeft voor haar
stemming. Ze vertelt al tien jaar hin-
der te hebben van opvliegers en ze
lange tijd hormonen heeft gebruikt
via de huisarts. Maart vorig jaar is ze
gestart met cloinidine, maar ze is ge-
stopt vanwege de vele duizelingen.
Zelf heeft ze een kruidenproduct ge-
kocht, maar heeft weinig succes
hiermee. Ook heeft ze nogal eens
last van onrustige benen, maar ze
merkt door voor de nacht een korte
wandeling te maken de klachten af-
nemen.

Ze heeft een drukke baan in de zorg
als leidinggevende voor 32 uur, wel-
ke invulling erg belangrijk voor haar
is. Haar man probeert haar te steu-
nen en probeert haar te begrijpen.
Zegt go, ga toch wat minder werken.
Mevrouw is bewust met haar voe-
ding bezig, eet vis, minder vlees, en
veel fruit. Maar ’s avonds drinkt ze
een kopje koffie. Dat laatste raad ik
haar af omdat dat voor een onrusti-
ge nacht kan zorgen. Ze woont bui-
ten en beweegt volgens haar veel zo-
als in de tuin werken en wandelen
met de hond.

Ik geef mevrouw uitleg betreffende
de verandering in haar hormoon-
huishouding en de opvliegers die

daar het gevolg van kunnen zijn. De
ene vrouw is hier gevoeliger voor
dan de andere. Het is belangrijk dat
het lichaam in een goede conditie is
om beter tegen de veranderingen op
gewassen te zijn. Dus geef het li-
chaam de ruimte door wat minder
streng te zijn en wat meer leuke din-
gen te gaan doen. Regelmatig te eten
en blijf die avondwandeling doen.
Soms helpt het een slokje water te
nemen als ze een opvlieger voelt
aankomen om deze te onderdruk-
ken. Lichamelijke en geestelijke in-
spanning, zoals een spannende tril-
ler kunnen nog lang gevolgen heb-
ben voor de nachtelijke transpiratie-
aanvallen. Maar ook willen isoflavo-
nen, ook wel fyto-oestrogenen ge-
noemd, verlichting geven. In landen
als Japan waar vrouwen veel sojapro-
ducten(waar de isoflavonen inzit-
ten) eten komen minder overgangs-
klachten voor. Door deze in hoge
concentratie in te nemen kan dit bij
de westerse vrouw ook een afname
geven. Gezien haar leeftijd en klach-
ten adviseer ik mevrouw ook een
goed voedingssupplement met vita-
minen en mineralen. Maar gezien
mevrouw medicijnen voor haar
schildklier gebruikt is het belangrijk
dat er twee uur tussen de inname is
met de thyrax.

Ik maak met mevrouw een vervolg-
afspraak om te vernemen of ze suc-
ces heeft met de adviezen. Na zes we-
ken komt ze blij en oplucht binnen.
José la Croix is verpleegkundig over-
gangsconsulente

(advertorial)

Ik slaap zo slecht!

Uit de praktijk van de verpleeg-
kundig overgangsconsulente
Mevrouw K, 53 jaar en moeder
van drie kinderen, geeft aan veel
last te hebben van de nachtelijke
opvliegers. Het gevolg is dat ze
slecht slaapt, dat wil zeggen vaak
wakker wordt.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86
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Hans Avers  van het Twents wijn-
huis, introduceerde de gerechten
die werden geserveerd en vertelde
uitgebreid welke passende wijn hij
bij de gerechten had uitgezocht, het
was dus niet alleen maar een avond
waar men lekker kon eten maar de-
ze had ook nog een educatief tintje.
Bij binnenkomst werden de gasten
verwelkomd met een glas champag-
ne. De culinaire reis begon met een
crème brullee van rode biet en een
schuim van crème fraish, de tweede
amuse bestond uit een waterijsje
van tomaat met een crème van ka-
neel.
Het voorgerecht bestond uit coquil-
les die Roy op twee manieren had be-
reid: het eerste was een coquille die
was geplet en geserveerd werd met
zure room, blokjes lardo en bloed-
worst de ander was een gebakken co-
quille met schuim van aardappel,
appel batonets en poeder van kren-
tenbrood.  Als tussengerecht werd

gebakken kabeljauw op citrus, ge-
bakken preiringen met een crème
van pastinaak, citrus zestes met een
schuim van riesling opgediend. Als
groentegerecht presenteerde Roy
een futuristisch ei met truffel xanta-
na.

Het tweede tussengerecht was een
kwartelborstje op het karkas ge-
gaard en geserveerd met een saus
van sherry. Het hoofdgerecht be-
stond uit jodenhaas met portjus,
snijbonen lamellen, crème van ge-
bakken uien, wortelbolletjes, cour-
getblokjes en cantherelletjes met qi-
noa. Het dessert bestond uit drie be-
reidingen van framboos: vanille ma-
deleine met een soepje van fram-
boos, ijsje van yoghurt en een koek-
je van hazelnoot. De tweede berei-
ding was een cilinder van chocolade
met Mouse van framboos en crème
suisse met hazelnoot. Het derde was
een tartaar van framboosjes met

granite van citroenmelisse en
schuim van sessuanpeper. Tot slot
werd de culinaire reis afgesloten
met een kop koffie geserveerd met
een Friandises van butterscotch, een
ijslolly van vanille honing en nogati-
ne en een gummetje van braam.

De avond werd door Roy afgesloten
door Wendy en Thomas te bedanken
voor de mogelijkheid die hem werd
geboden om samen met hen en het
overige personeel, de bewoners van
Vorden van zijn culinaire bereidin-
gen te laten genieten. Omdat de
plaatsen al vrij snel waren gereser-
veerd zal Roy samen met Thomas en
Wendy, deze culinaire avond in de
toekomst herhalen, maar dan weer
met een totaal nieuwe culinaire reis.
Voorlopig zal Roy zich nu eerst gaan
voorbereiden met het Nederlands
jeugdteam op de Wereldkampioen-
schappen in 2009.

Culinair "hoogstandje" bar-Bistro
de Rotonde groot succes

Op maandag vond een culinaire avond plaats bij een volgeboekt bar-Bistro de rotonde. Na drie dagen van
voorbereiding heeft Roy Eijkelkamp, de Nederlands Kampioen en deelnemer aan het Nationaal Jeugdteam
voor jonge koks, samen met Thomas Kniewallner en Tom Buiting, de genodigden en gasten een fantastisch
culinaire avond bezorgd. Het restaurant was omgetoverd tot een sterrenzaak compleet met chique inge-
dekte tafels.

Rijver. en ponyclub De
Graafschap

Wedstrijduitslagen Pony-
club en Rijver. De Graaf-
schap.
Op zondag 17 augustus
was er een CH in Haarle.
Iris Berenpas reed met de
fjord Nico bij de pony s in
de M1 dressuur en haalde
180 punten, een mooie 2e
prijs.

Lisette Bijenhof deed mee
bij de paarden. Met haar
paard Rolexus haalde ze in
de M2 dressuur een 4e
prijs met 188 punten.
Anke Woerts was ook aan-
wezig in Haarle. Zij haalde
met haar paard Spetter
een 2e en een 3e prijs met
resp. 196 en 192 punten in
de B dressuur bij de paar-
den.

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

's Avonds werd er een ere rondje op een
fries paard gereden door de buurt. De vol-
gende dag had Hans (volgens ons) behoor-
lijk spierpijn, van het tennissen of van het

galopje op het paard. Wie zal het weten!

Gefeliciteerd jongen! 
Namens alle buren.

Hans Chevalking kampioen

Op zondag 17 augustus was het dan zover, onze buurman Hans Chevalking zat
in de finale tennis herendubbel. De hele buurt zat in spanning en Hans werd
onze kampioen.

Zaterdag 30 augustus om
17.00 uur voor A, B en C.
Donderdag 4 september
om 18.00 uur voor Zwem-
vaardigheid en Vinzwem-
men. Vrijdag 5 september
om 18.00 uur voor A, B en

C. Zaterdag 6 september
om 9.00 uur voor snorke-
len en ‘wereldzwemsla-
gen’. Dezelfde dag om
11.00 uur voor het diplo-
ma Survival, Planksprin-
gen en Aquakids.

Diplomazwemmen
De komende weken kan er in het Vordense zwem-
bad ‘In de Dennen’ voor de volgende diploma’ s wor-
den afgezwommen.

Na de geslaagde twee koffieochtenden,
zal op donderdagmorgen 28 augustus as.
om 10.00 uur in Hotel Bakker te Vorden
de laatste koffieochtend voor dit seizoen

plaatsvinden. Een ieder is daar van harte
welkom om elkaar in ongedwongen sfeer
te ontmoeten. Komt allen!

PCOB afdeling Vorden

De uitslag was als volgt: 1 Rob Golstein
1300 gram, 2 Wim Vreeman 840 gram; 3
Jan Groot jebbink 650 gram. De volgende
wedstrijd is zaterdag 23 augustus in de
Oude Yssel bij Doesburg.

De Snoekbaars
Tijdens de zesde onderlinge wedstrijd
van de hengelaarsvereniging De
Snoekbaars werd in het Twenteka-
naal bij Eefde 4640 gram vis gevangen.

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

info@gerardwesselink.nl 
www.gerardwesselink.nl

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

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

Praktijk voor de Chinese Geneeskunde

Vage klachten die je leven uit balans brengen.
Wie kent dat niet, klachten die niet zomaar op
te lossen zijn met een pilletje. Met Shiatsu
Therapie is deze onbalans te herstellen.

Shiatsu werkt bij allerlei klachten zoals b.v.:
• Gewrichtspijnen • Depressie
• Hoofdpijn / Migraine • Vermoeidheid
• Rug, nek, schouderklachten • Slapeloosheid enz.

Shiatsu heeft een ontspannende werking en is zeer rustgevend om
te ondergaan.
Behandeling wordt vergoed door verschillende zorgverzekeraars.

Voor informatie of een behandeling op afspraak:

Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95
7251 LD Vorden
Tel. 0575-556500
www.chinesegeneeskundevorden.nl

K a p s a l o n :
Knippen dames en heren
Kleuren
Permanenten
Feestkapsels enz.

S c h o o n h e i d s s a l o n :
Gelaatsbehandelingen dames en heren 
Maria Galland huidverzorging
Flitslamp ontharing
Feest make-up enz.

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel. 0575 551423
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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

Tegeltje, tegeltje 
aan de wand, 
wie heeft de 

mooiste badkamer 
in ‘t land?

www.ryans.nl

Rijksweg 85, tel. 0314 383302

Hondenschool 
Konsequent
Start weer met cursussen.

Interesse?
Kom 6 september a.s. 

om 15.00 uur naar Toldijk
(hoek Hoogstraat-Beekstraat)

Tel. nr.: 0575-462698

Of kijk op:
www.konsequent.nl

AL 10 JAAR EEN BEGRIP,

NU EXTRA VOORDELIG 
De Peugeot 206 Génération. Tijdelijk extra compleet met:

• Mistlampen voor 
• Stootstrips, bovenkant spiegels

en deurgrepen in kleur 
• Sportbumper • Speciale bekleding

• Witte wijzerplaten en 
aluminium afwerking interieur 

Nu voor € 10.990,-

Genoemde prijzen zijn inclusief btw en bpm, exclusief kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges. In genoemde consumentenadviesprijs is de bonus-malusregeling op basis van energielabel verwerkt. Gem. verbr. Peugeot 206 l/100 km: 6,3; km/l: 15,9; CO
2
: 149 gr/km.

Modelwijzigingen, prijsverhogingen of aanpassingen in beschikbaarheid voorbehouden. Zie ook www.peugeot.nl.

ACTIE!

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.

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

Almenseweg 35a • 7251 HN  Vorden • Tel.: 0575 - 55 40 01 
www.oldelettink.nl • info@oldelettink.nl

Buitengewoon lekker!

!
Net buiten het dorp Vorden vindt u
Restaurant ‘t Olde Lettink. Of u nu wilt
genieten van een vers kopje koffie, een
lunch of diner... bij ons voelt u zich thuis!

De lekkerste Spare ribs
onbeperkt.

van 20 t/m 26 augustus 

€16,50 €12,50
Deze aanbieding is ook elke vrijdag

GERECHT VAN DE WEEK

Wolbrink Vorden
www.ijzersterkmaatwerk.nl

Gevraagd ervaren en gemotiveerd personeel om ons team te versterken:

Wolbrink Vorden is het bedrijf voor ijzersterk maatwerk. Door onze jarenlange

ervaring in metaalbouw zijn wij in staat een grote verscheidenheid aan produc-

ten te vervaardigen. Wolbrink Vorden is gespecialiseerd in o.a. complete trap-

pen, deuren, celdeuren en toebehoren, cabinebouw voor o.a. havenkranen en

grote diversiteit aan constructiewerk.

Wij zoeken:

CNC kanter / Lasser (mig/mag)

• Zelfstandig werken

• Tekening lezen en begrijpen

• Kanten van staal/RVS van 0,5 tot 15mm

• Mig/mag lassen staal/RVS 

Wij bieden:

• Geen serie producties

• Opleidingsmogelijkheden

• Gelegen op loopafstand van NS station

• Passend salaris

• Gezellig team van collega’s

Ter uitbereiding van ons team in de montage en installatie techniek

zoeken wij:

Het gaat hier voornamelijk om montage van celdeuren en luiken in justitiële

inrichtingen en installatie werk bij o.a. V&D, Bijenkorf, ABN-AMRO maar ook

lokaal in de gemeente Bronkhorst en omstreken.

Service monteurs

• Mbo werktuigbouwkunde of electro of vergelijkbare opleiding

• Zelfstandig kunnen werken maar ook in team verband

• Ervaring

Wij bieden:

• Opleidingsmogelijkheden

• Service auto

• Passend salaris

• Zeer afwisselend werk en werkomgeving

Ben jij degene die wij zoeken, richt dan nu je CV aan:

Wolbrink Nederland B.V.

Industrieweg 8

7251 JT Vorden

Tel. (0575) 55 27 40

info@wolbrinkbv.nl

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 8

augustus 2008 door Ecopart Milieu-adviseurs, namens

G.J. Schurink, een melding "Wijziging Saneringsplan"

ingediend. Tijdens de uitvoering is gebleken dat de

verontreiniging op het achterterrein zich niet in de

bodem bevindt maar in een halfverhardingslaag. 

De afvoer van de halfverhardingslaag zal daarom geen

onderdeel uitmaken van de saneringswerkzaamheden.

Wel zullen de controlemonsters van de ondergrond

worden opgenomen in het evaluatieverslag. 

Gedeputeerde Staten dienen binnen twee weken aan te

geven of de wijziging binnen het huidige saneringsplan

mag worden uitgevoerd.

Belanghebbenden kunnen mondeling of schriftelijk

reageren op de voorgenomen wijziging van het

saneringsplan bij Gedeputeerde Staten van Gelderland,

onderafdeling Bodembeheer, Postbus 9090, 6800 GX

Arnhem (tel. (026) 359 99 99).

Arnhem, 15 augustus 2008 - 

zaaknummer 2008-010512 / GE029800034

Bodemverontreiniging op de locatie Halle-Nijmanweg 36

in Halle, gemeente Bronckhorst

KENNISGEVING

p ro v i n c i e
GELDERLAND

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

Wij gaan voor kwaliteit!!!

Malse slabonen 500 gram 0.49
Iedere dag vers gesneden rauwkost-salades!!

Handperen nieuwe oogst 2 kilo voor 1.50
Aardappelen v.a. 10 kilo 3.99

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.



Het verschil tussen de grote wagens
was klein. De metershoge katapult
van boomstammen die waterballon-
nen en ballen afschoot, was echter
groot. De winnende groep had er werk
van gemaakt. Met bijvoorbeeld een
grote steen op de rug van Asterix en
een enorme papier-maché pot gedra-
gen door middeleeuwse vrouwen.

Maar eigenlijk hadden de meeste groe-
pen alle details goed uitgewerkt. Van
wagen, accessoires tot kleding. Zo ook
de Wagenbouwers die de tweede prijs
kregen. Deze groep uit Rha doet niet
ieder jaar mee, maar dit jaar zeker
wel. Met een heleboel smoezen waar-
om ze geen tijd hebben voor een wa-
gen én natuurlijk een grote wagen die
niet helemaal 'af' was. 'Zoete broodjes
bakken', 'een balletje slaan', 'shoppen'
of 'tied voor mienzelf' waren zoal
smoezen.

De 'Neptunes' wagen van de Zandwei-
de won de derde prijs. Deze groep had
zeker ook oog voor detail. Met haaien
en meerminnen pakken, een inktvis
met een draaiend hoofd op de wagen,
vissnoepjes en bijvoorbeeld een
schuimmachine had deze groep echt
de puntjes op de i gezet.

Van de kleine wagens won de Kamele-
on. De tweede prijs ging naar de Dra-
ken Ridders en de derde prijs mochten
Hans en Grietje in ontvangst nemen.
Zij kregen daarnaast voor het eerst
een wisselbeker die bij de aanmoedi-
gingsprijs hoort.

Naast de prijswinnaars reden er na-

tuurlijk ook nog andere wagens mee.
Zo was er een protestwagen tegen zin-
loos geweld van het Roggeland. Daar-
naast scheurde tussen het feestge-
druis een motor met een uitgeklapte
parasol die steeds echt 'oerend hard'
ging. Een groep jongeren swingde het
uit op het nummer 'Blik bier, you are
beautiful'. Zij slaagden erin een vrolij-
ke en originele wagen in elkaar te zet-
ten. Een andere groep jongeren staken
met hun vrolijke gekleurde wagen als
de 'Debiele mannen' de draak met de
traditionele bielemannen die in veel
dorpen de optocht openen. Gaande-
weg de optocht hakten zij, mits dit
lukte, boomstronken doormidden. De-
ze bielemannen vielen vrijdagavond
niet in de prijzen, maar zondagmid-
dag wel. De beker van de zeskamp
mochten zij toen na de vele waterspe-
len in ontvangst nemen.

De gekleurde vlaggetjes voor de hui-
zen van de inwoners van Olburgen &
Rha wapperden hevig in de wind voor
de optocht. Tijdens de optocht ging de
wind gelukkig liggen. Confetti lag in
de plassen in de bermen die de vrolij-
ke stoet weerspiegelden. Op een klein
buitje na hield de optocht het droog.
Al dreigden de grijze wolken enkele
malen wel.

Het ronken van verschillende en mo-
toren verzwakte af en de muziek van
de kermisattracties zwol op na de op-
tocht. De kermis kan beginnen en de
menigte verplaatste zich naar de zaal
van zaal 't Kraantje Lek. Op de muziek
van Flexeble dansen de feestgangers er
vervolgens vrolijk op los. Gek doen
past bij de Olburgse kermis. Zelfs de
muziekvereniging Nieuw Leven uit
Steenderen kan er wat van. Voordat de
optocht van start ging gekscheerden
enkele 'zullen we eens een andere
kant op gaan'. Dit deden ze gelukkig
niet, maar het karakteriseert de sfeer
op van de kermis.

Asterix en Obelix regeren bij
kermisoptocht in Olburgen
Ze zijn de winnaars van de kermis
in Olburgen. De groep Asterix &
Obelix van de Olburgseweg sleepte
vrijdagavond 8 augustus de wissel-
beker in de wacht. Daarnaast wist
het team ook de publieksprijs te
overmachtigen.

De kosten zijn inclusief koud/warm
buffet. Informatie en opgave bij de
heer H. Jansen in Vorden, telefoon
(0575) 551892 of email:
j.jansen47@kpnplanet.nl. Betalen op
banknummer 3274.21.851, met ver-
melding van naam en naam partner
en een telefoonnummer. Op 30 augus-
tus is het aanmelden bij Café Langeler
tussen 10.30 en 11.00 uur. 

Het bridgen begint om 11.30 uur. In de
pauze krijgen de deelnemers een
snack aangeboden in de horecagele-
genheid waar op dat moment wordt
gebridged. De prijsuitreiking is circa
17.30 uur.In het komend najaar wordt
bij voldoende deelname (12 personen)
op de donderdagavond een beginners-
cursus bridgen gegeven in Zaal Den
Bremer in Toldijk.Bridgen is leuk en
leerzaam, maar bridgen moet je leren.
In Zaal Den Bremer in Toldijk wordt
onder leiding van docent Inge Pellen-
berg de Beginnerscursus bridgen ge-
houden. Informatie over de kosten en
opgave bij secretaris Mien Vorsselman,
telefoon (0314) 623348, email: mvan-
pernis@upcmail.nl.

Activiteiten van Bridgeclub Bronkhorst

Kroegentocht &
Beginnerscursus bridgen
Op zaterdag 30 augustus aanstaan-
de wordt door de Bridgeclub
Bronkhorst een Kroegentocht ge-
organiseerd in Hengelo gld. De in-
schrijving is bijna vol maar er kun-
nen nog enkele paren bij.

Iedereen tovert zijn schooltas uit het
verste hoekje van de kamer, blaast het
stof eraf en begint met frisse moed
aan een nieuw schoolseizoen. Het is
ook tijd voor het nieuwe Flopseizoen.
Deze zal meteen met een spetterend
feest van start gaan: de Après Soleil
Party op vrijdag 29 augustus, aanvang
21.00 uur. Er zal live muziek zijn van

de band Twisted, www.twisted-live.nl.
Deze band die in december 2007 hun
debuut heeft gemaakt speelt rockco-
vers en Nederlandstalig van Anouk,
Queen, De Dijk en nog veel meer. Dus
dat belooft weer het gezelligste tuin-
feest van de Achterhoek te worden.Na
dit geweldige feest op 29 augustus zal
de soos iedere vrijdagavond vanaf
21.00 uur weer geopend zijn voor de
jongelui vanaf 15 jaar. 

Voor meer informatie over het ope-
ningsseizoen en de nieuwtjes omtrent
het rookverbod en dergelijke, kijk op
www.flophouse.nl.Tot ziens bij de
Après Soleil Party.

Nieuw seizoen voor
Flophouse
Over een paar weken breekt de
maand september weer aan. De
scholen gaan weer beginnen, maar
ook begint een nieuw seizoen bij
J.C.C. Flophouse in Toldijk. Op vrij-
dag 29 augustus wordt gestart met
de Après Soleil Party, aanvang 21.00
uur.

Frits (75) en Marietje (75) trouwden op
7 augustus 1958 in de kerk van de Vrij-
zinnige Geloofsgemeenschap in Hen-
gelo en in het gemeentehuis van de-
zelfde plaats. Frits en Marietje leerden
elkaar kennen op een dansavond in
zaal Concordia. Na een verkeringstijd
van zes jaar werd het ‘ja-woord’ gege-
ven. Beiden waren toen 25 jaar. De
buurt, één van hen was Frans Roes de
bekende dialectschrijver, had het huis
aan de Banninkstraat ‘mooi’ gemaakt
met de traditionele dennentakken en
roosjes. Het feest werd gegeven in Con-
cordia. Het was een gezellig feest met
muziek van The Moodchers uit Borcu-
lo. Deze band verzorgde ook de feest-
muziek toen zij 25 jaar waren ge-
trouwd. Na hun trouwen is het echt-
paar gaan wonen aan de Bannink-
straat. Hun eerste woning was naast
de kerk en na vijf jaar werd verhuisd
enkele tientallenmeters verder aan de-
zelfde straat, waar ze nu al weer 47
jaar met plezier wonen. 

Marietje werd geboren in Varssel op
boerderij De Steege, nu het clubhuis
van Golfclub ’t Zelle. Zij was de jongste
uit een gezin van zes kinderen en ze
ging één jaar naar de school in Varssel.
Na verhuizing naar het dorp Hengelo,
ging ze daar zes jaar naar de openbare
school aan de Ruurloseweg en later
twee jaar naar de Vakschool voor meis-
jes in Zutphen. Daarna ging ze werken
in confectieatelier van de firma Nico
ter Kuile in haar woonplaats. “Daar
was ik naaister en maakte herenon-
dergoed. Drie jaar heb ik er gewerkt”,
weet Marietje zich nog goed te herin-
neren. Daarna werkte ze enkele jaren
in de huishouding van de familie
Geertsma. Haar hulp in de huishou-
ding was daarna nodig bij haar thuis.
Frits is geboren in de Veldhoek waar
zijn ouders een boerderijtje hadden.

Zijn vader werkte in de bosbouw en la-
ter bij de Heidemij. De bruidegom
komt uit een gezin van acht kinderen
waarvan hij de jongste was. In de Veld-
hoek ging Frits naar de lagere school.
“We gingen naar juffrouw Bosheide,
werd er altijd gezegd. Naar school
werd nooit genoemd. Juffrouw Boshei-
de kreeg alle kinderen uit de buurt-
schap in de klas. Zij was gewoon een
begrip”, zegt Frits. Op jonge leeftijd
ging hij meteen aan het werk. Tien
jaar was hij timmerman bij timmerbe-
drijf Ten Have en een kleine twee jaar
meubelmaker in Vorden. Tussendoor
werd hij opgeroepen voor militaire
dienst. Hij volgde diverse opleidingen
op zijn vakgebied, maar ook opleidin-
gen die niet met zijn beroep te maken
hadden. Vele jaren ging hij daarvoor
naar de avondschool. “Ik wilde graag
van alles weten en kon het ook op-
brengen”, is zijn nuchtere verklaring.
Zijn opleiding en vakbekwaamheid
kwamen hem later goed van pas toen
hij ging werken bij Houthandel Olden-
boom in Zelhem. Door zijn ervaring
werd Frits gevraagd om vertegenwoor-
diger te worden. Ruim dertig jaar was
hij actief in het verkopen van hout en
bouwmaterialen. “Dat was een mooie
tijd met veel contacten met mensen.
Ik zat hoofdzakelijk in de Achterhoek
en ik kende de mensen en zij kenden
mij”, blikt Frits tevreden terug. Dit be-
drijf was tevens zijn laatste werkgever.
Frits was 59 jaar toen hij met de VUT
ging. 

Het gouden echtpaar geniet van het
leven en heeft voldoende bezigheden
om de tijd te vullen. Marietje vindt
veel plezier in het bloemenkweken en
handwerken. Zij is lid van de NVEV. Ze
leest graag de krant en kijkt graag
naar Duitse showprogramma’s met
schlagermuziek. Fotograferen doet ze

ook graag. “Ik heb altijd het fototoestel
bij me op vakantie. Alles wat ik mooi
vind maak ik foto’s van”, zegt ze en-
thousiast. Zij heeft veel albums vol ge-
maakt voor de kinderen. “Ik heb wei-
nig hobby’s”, zegt Frits. “Je doet toch
bestuurlijk werk?”, vult Marietje aan.
Frits is al meer dan zestig jaar lid van
de vakbeweging NVV, de huidige FNV
Bouwbond. Veertig jaar zat hij in het
bestuur van de vakbeweging. Eerst als
afdelingsbestuurslid en later enkele
jaren in het landelijk hoofdbestuur
van de Houtbond. In 1960 was hij me-
de-oprichter van de Hengelose Pluim-
vee en Konijnenvereniging. Omstreeks
1985 werd deze vereniging opgeheven.
Frits en Martietje zijn zo’n vijf jaar lid
van een caravanclub. Er worden kam-
pen met activiteiten georganiseerd op
verschillende plaatsen en ze vinden
het gezellig. Ieder jaar gaan ze met de
caravan op vakantie, meestal met
vrienden. Dat doen ze al 35 jaar. Duits-
land, Oostenrijk en Zwitserland zijn
favoriete landen, maar ze staan ook op
verschillende plaatsen in Nederland. 

Het krasse echtpaar is actief voor de
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hen-
gelo. Frits zit al meer dan veertig jaar
in het bestuur en heeft alle functies
bekleed. “Ik ben nu nog een beetje kos-
ter. Dat doe ik al zo’n 35 jaar. Precies
weet ik het niet. Ik vind dat ook niet
zo belangrijk”, relativeert hij. Marietje
verzorgt al veertig jaar de bloemen in
de kerk en dat doet ze nog steeds.
Meer dan 25 jaar deed ze met plezier
het zondagsschoolwerk voor de Vrij-
zinnige kerk. Vooral de kerstuitvoe-
ring met kinderen was altijd een
hoogtepunt. 

Frits en Marietje kijken met veel ple-
zier terug dat ze vijftig jaar samen
zijn. “Het is best een lange tijd en het
is fijn dat je dan een feestje kunt ge-
ven. Het is de grote kracht dat we sa-
men vijftig jaar goed met elkaar heb-
ben kunnen vinden, ook met de kin-
deren”, zegt het gouden bruidspaar.

Gouden bruidspaar Frits en
Marietje

Frits Korten en Marietje Korten-Klein Winkel waren 7 augustus vijftig
jaar getrouwd. Het gouden echtpaar uit Hengelo vierde het feest afgelo-
pen zaterdag met hun twee kinderen, familie en kennissen in zaal Leem-
reis.

Frits en Marietje genieten van het leven.

Duivenberichten 16 augustus 2008 PV
De IJsselbode te Steenderen

Zaterdag 16 augustus stonden er twee
wedvluchten van PV De IJsselbode op
het programma. De natour werd ge-
vlogen vanaf Geel, 130 km. De duiven,
138 in aantal, werden gelost om 8.15

uur bij een zwakke ZZO-wind met
mooi zonnig weer. De eerste duif viel
bij dhr. G. Kelderman om 9.55 uur. Uit-
slag: 1. G. Kelderman, 2. G. Stoel, 3, 4,
5, 8 en 10 H. Buiting, 6 J. Boesveld, 7 H.
Hulshof, 9 H. Wiggerink. De jonge dui-
ven vlogen vanaf Morlincourt, 356
km. 85 duiven werden gelost om 7.40

uur. De eerste duif viel bij dhr. P. Hen-
driks om 12.28 uur, die mede dankzij
zijn hokverzorger, de heer G. Stoel,
een prachtige uitslag maakte: 1, 2, 4, 7,
8 én 9 dhr. P. Hendriks, 3 G. Kelder-
man, 5 J. Boesveld, 6 H. Hulshof, 10 Ria
Luesink.

D u i v e n s p o r t



THE PRAAL GARDEN
Er wordt geprobeerd het wereldrecord

blokfluiten te breken. Onder begelei-
ding van een aantal topmuzikanten is

het Hengels volkslied ‘nieuwe stijl’
speciaal in een totaal ander arrange-
ment gestoken en zal een super-rap-
versie daar tussenin niet ontbreken. Je
kan je nog opgeven als je hier ook deel
van wilt zijn. Ga dan naar:
www.dbhengelo.nl Voor het geval de

weergoden niet zo goed gezind zijn in
het pittoreske Bekveld, kunt u in de
merendeel overdekte ‘Praal Garden’
genieten van diverse attracties en bij-
zonderheden. U wordt muzikaal on-
dersteund door de topband BPM. 

DE GROTE FEESTTENT
In de grote feesttent zal de Hengelose
pretband Dogz samen met zestig mu-
zikanten van de Koninklijke Harmo-
nie Concordia het podium bestijgen
voor het gezelligste, meest uitbundi-
ge, muzikaalste en waanzinnigste mu-
ziekspektakel aller tijden! Medewer-
king van het mannenkoor ‘Vocaal En-
semble Keijenborg’, de Dance-girls van
AeroFitt en wereld’s knapste zangeres
Cindy Thüss (Real Time Showband),
zullen voor Night of the Klomps 2008
de basis vormen van pure muziek. Een
mengeling van lichte klassiek met pu-
re Rock en roll wordt samengesmolten
tot één geheel. 

VRIJDAG 12 SEPTEMBER
Op vrijdag 12 september is er speciaal
aan de jeugd gedacht. Voor de aller-

kleinste medemensen onder ons be-
gint om 18.30 een heuse: Poppenkast
show.
De enige echte Jan Klaasen uit het
pretpark Land van Jan Klaasen te Doe-
tinchem, gaat samen met Katrein een
superspannend avontuur beleven. Als
dat maar goed afloopt! Kom gewoon
kijken want de entree is gratis. 

DISCO KIDS GROOVE PARTY
Aansluitend gaan de deuren open
voor de Super Kids Disco Show. Coole
lichtshows en super DJ’s geven deze
Disco Groove Party een extra dimen-
sie. Lekker feesten op de laatste mu-
ziektrends speciaal voor de jeugd tot
14 jaar en ook hier is de entree gratis.
.Let Op! Voor de ouderen is er speciaal
opvang geregeld.
Mis het niet… Night of the Klomps
2008. Locatie feesttent: IJsboerderij ‘t
Riefel, Riefelerdijk 2 in Hengelo Gld.
(Bekveld). Wil je op de hoogte blijven
van de laatste nieuwtjes omtrent dit
weekend, surf dan naar de website van
Neerlands meest doldwaze band;
http://www.dogz.nl

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

Wat is: A. Roete: Ruit. " t Vrus hard, de blomen zit op de roeten." 

B. Timmeren (uutspr. timman): Een huis bouwen. "Dee hebt nog
pas etimmerd en no gaot ze al weer an 't verbouwen." 

C. Volk: 1. Zei 'n pastoor. "Geen dommer volk as dakdekkers, dee
maakt 't dak in odder veur 'n ander en laot zich zelf natrege-
nen." Zei 'n dakdekker: "Gen dommer volk as pastoors, dee
trouwt altied anderen."  2. 'Euzevolk'. Mijn oudershuis. "Bi'j eu-
zevolk hebt ze dat nooit edaone."

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect
Het Hengelsfeest is een dorpsfeest
voor iedereen uit Bronckhorst en om-
geving. Er is een feestelijk programma
samengesteld met diverse topacts. De
avond begint met de Warming-up
club die het publiek vermaakt en er-
voor zorgt dat de stemming er meteen
inzit. De Achterhoekse rockband Shit
Happens speelt muziek uit de jaren
70/80 en het promoteam van AeroFitt
brengt een dansshow. Een imitator
van Frans Bauer zorgt ervoor dat het
publiek uit zijn dak gaat met bekende
meezingers.  Het hoogtepunt van de
avond wordt het optreden van de Gre-
at piano show. Deze vijfmansband is
in deze regio niet zo bekend, maar tre-
den vaak op in grote theaters en met
veel succes. “Het is een enthousiaste
pianoband”, zegt organisatielid Jan
Willem Harmsen. Samen met Nando
Burghardt, Dion Wolf en Tim de Jong
organiseren zij het Hengelsfeest. Het
bijzondere aan de band is, dat ze niet
spelen vóór het publiek, maar mét het

publiek”, weet Jan Willem. “De men-
sen kunnen muziek aanvragen en ver-
volgens meezingen, meedansen op
het podium of spelen op de piano’s.
Het kan allemaal niet gek genoeg zijn
en dat is natuurlijk hartstikke leuk”. 

De feesttent biedt plaats aan 1200
mensen. Gezien het succes van de vo-
rige edities verwacht de organisatie
ook nu weer een volle bak. Het Hen-
gelsfeest is echt een dorpsfeest en dat
wil de organisatie graag zo houden.
“Voor iedereen is er wat te beleven en
de mix van 8 tot 88 jaar slaat goed aan.
Jong en oud feest met elkaar en dat
geeft het dorpsgevoel goed weer”, zegt
Jan Willem wanneer hij terugkijkt op
de twee vorige edities.  In de feesttent
komt een groot podium waar de ar-
tiesten optreden. Achter in de tent
komt een verhoogd podium met een
après-skibar zodat het publiek niets
hoeft te missen van de optredens. Wie
even rustig wilt zitten of wat wil eten

kan terecht op het overdekt terras.
Voor ouderen is er een speciale ruimte
in de tent met goed uizicht op het po-
dium. Buro Respond is met een mobie-
le communicatiewagen aanwezig ter
ondersteuning van het evenement.
Van het Hengelsfeest worden opna-
mes gemaakt door Graafschap TV. Er
is voldoende parkeerruimte voor au-
to’s en fietsen aanwezig. 

Voor de jeugdige organisatoren gaat
veel tijd zitten in de voorbereiding. Ze
zijn dan ook tevreden met de steun
van de vele vrijwilligers. “Vooral dit
jaar hebben zich spontaan veel vrijwil-
ligers aangemeld voor allerlei werk-
zaamheden zowel voor, tijdens als na
het evenement”. Tevreden is Harmsen
ook met de medewerking van café de
Tol, waar vanaf de eerste editie prettig
mee samengewerkt wordt, en de ande-
re sponsoren die het Hengelsfeest on-
dersteunen. 
Voor meer informatie: Jan Willem
Harmsen, tel. 06-18725098 of kijk op
www.hengelsfeest.nl

Jong en oud kijkt uit naar Hengels feest
In de grote feesttent aan de Zelhemseweg wordt zaterdag 23 augustus
voor de derde keer het Hengelsfeest gehouden. Ook dit jaar wordt het
weer een echt dorpsfeest voor jong en oud.

Minicamping Warnstee uit Wich-
mond is onlangs uitgeroepen tot beste
VeKaBo camping van 2008 van de pro-
vincie Utrecht en Gelderland. Door de-
ze uitverkiezing dingt de camping op
16 oktober op de Kampeer en Caravan
Jaarbeurs in Utrecht in de stand van
de VeKaBo mee naar de titel
'De beste VeKaBo camping van 2008'.
De winnaar wordt door Rob Bruintjes,
de één na langste man van Nederland
(2.21 m) die opkomt voor de belangen
van mensen met een afwijkende
maat, onthuld.
Door middel van evaluatieformulie-
ren en op de site www.vekabo.nl heb-
ben kampeerders de gelegenheid ge-
had om te stemmen voor de beste
kampeerboer 2008. Het ging niet al-
leen om het aantal stemmen maar
ook om de beoordeling van een aantal
onderdelen. Verder is door de jury ge-
let op de algemene uitstraling.
Bij de verkiezing op 16 oktober wordt
gekozen uit zes genomineerden uit
heel Nederland. De genomineerden
worden in augustus bezocht door een

'mysteriegast'. Deze bepaalt de uitein-
delijke winnaar.
De genomineerde campings zijn: voor
regio Utrecht-Gelderland: Minicam-
ping warnstee, van Evert en Simone
Rozendaal, Lankhorsterstraat 34,
Wichmond. Voor regio Zeeland: Mini-
camping de Bokkesprong. Voor regio
Limburg: Minicamping de Linde. Voor
regio Noord- en Zuidholland en de
wadden: Minicamping Duinzicht.
Voor regio Drenthe, Noord en Oost:
Minicamping Op Fietse. Voor regio
Brabant: Minicamping De Tramhalte.
Bij de VeKaBo (Vereniging Kampeer
Boeren) zijn meer dan 1600 accommo-
daties aangesloten. Via de VeKaBo gids
kunnen gasten een keuze maken op
welke minicamping zij willen verblij-
ven. Vorig jaar werd voor de eerste
maal de beste camping bekend ge-
maakt. Wegens groot succes heeft het
bestuur besloten om dit jaarlijks te
herhalen.
Op woensdagmiddag 27 augustus a.s.
feliciteren een vertegenwoordiger van
VeKaBo en burgemeester Henk Aalde-
rink van de gemeente Bronckhorst de
minicamping Warnstee aan de Lank-
horsterstraat 34 in Wichmond met de
bijzondere uitverkiezing.

Minicamping Warnstee
dingt mee naar titel 
Beste VeKaBo camping 2008
Wichmondse camping uitgeroe-
pen tot beste camping provincie
Gelderland en Utrecht.

Licht klassiek ontmoet rock

Night of the Klomps 2008

Zaterdag 13 september is het weer zover. Dan zal het terrein rond IJsboer-
derij ’t Riefel  sprookjesachtig worden omgetoverd tot een oergezellig
feestterrein waar jong en oud kan genieten van een muziekfestijn dat zijn
weerga niet kent.

De organisatieleden Richard Oldenhave (links), Richard Arendsen (rechts) en Bert Wissels hebben er plezier in.

Er wordt onder andere les gegeven
uit de methode Horen, Lezen en Spe-
len. Hier speelt de leerling de eerste
de beste les al met drie noten mee
met een Big band, wat de leerling
erg stimuleert. Mirjam verplaatst
zich iedere keer weer in een leerling

zelf en wil heel graag dat ze zich
thuis en op hun gemak voelen. Jaar-
lijks geven de leerlingen een concer-
tje, dan weten ze tenslotte waar ze
voor oefenen en dus niet alleen voor
in de huiskamer studeren. 

Hebben jullie interesse neem dan
contact op met: Mirjam v.d. Burg, Ka-
pelweg 16, 7255 NJ Veldhoek. Tel.
0573-461451.

Leer nu dwarsfluit spelen
In september is er weer ruimte
voor nieuwe dwarsfluitleerlingen
bij  Mirjam v.d. Burg te Veldhoek.

WEEKBLAD

Dus kijk snel op www.contact.nl

Nu ook op internet!

www.contact.nl
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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

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 51 76 18
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

Laat uw drukwerk
onze zorg zijn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen



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.

HENGELOSE

BRADERIE

HENGELOSE

BRADERIE

GROTE BRADERIE

• Met meer dan

100 kramen

• Winkels open van

11.00 tot 17.00 uur

• Dweilorkest

• Gezellige terrasjes

• Tentoonstelling van

oude tractoren en

oude bromfietsen

• Kinderattracties en

kindervrijmarkt.

ZONDAG 24 AUGUSTUS



HENGELOSE

BRADERIE

HENGELOSE

BRADERIE

ZONDAG 24

AUGUSTUS

• Met meer dan

100 kramen

• Winkels open

van 11.00 tot

17.00 uur

• Dweilorkest

• Gezellige

terrasjes

• Tentoonstelling

van oude trac-

toren en oude

bromfietsen

• Kinderattrac-

ties en kinder-

vrijmarkt.

compleet gelegd,
vanaf

topkwaliteit, keuze uit
wel 70 schitterende dessins

GRATIS
MONTAGE

compl. gelegd: standaard
ondervloer, massieve
plinten en afgeolied16 mm dik,

18 cm breed

RUSTIEK EIKEN
LAMELVLOER

KARPETTEN 10-50 % kortinguit voorraad

HUISCOLLECTIE
LAMINAAT

o.a. vouw- en rolgordijnen,
paneelgordijnen, plissé's,
enzovoort, enzovoort

RAAMDECORATIES
BINNENSHUIS

GORDIJNEN,
INBETWEENS,
TAPIJT, VINYL

10 %
korting

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG T/M 31 AUGUSTUS 2008

Koopzondag Hengelo Gld:
24 augustus van 11 tot 17 uur

... AUGUSTUSAANBIEDING ...

Bar Discotheek De Zwaan - Spalstraat 3 - Hengelo Gld. Tel. 0575-46 24 88

TIJDENS DE HENGELOSE BRADERIE PRESENTEERT:

tapperij

DE ZWAAN
op het kerkplein ‘s middags een optreden van

„The Spitfires”
Ook is onze discotheek geopend met

DJ MARTIJN
H. Waenink en medewerkers wensen u een fijne braderie.

ALLEEN OP ZONDAG 24 AUGUSTUS:
Op alle aardewerk- blauw saks en boerenbont

222555%%%   KKK OOO RRR TTT III NNN GGG
Bij aankoop van €€€111000 ,,, --- of meer

een leuke attentie kado!
Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

DE RESTANTEN VAN AFGELOPEN SEIZOEN 
WORDEN MET FLINKE KORTING AANGEBODEN!

24 AUGUSTUS 11.00 UUR TOT 17.00 UUR

WELKOOP HENGELO RUIMT OP
TIJDENS DE JAARLIJKSE BRADERIE!
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���������������	������������������������

HENGELO
Spalstraat 37, 

0575 - 46 17 13

Raadhuisstraat 23, Hengelo (Gld.). Tel. (0575) 46 32 79

De nieuwe
collectie

is binnen!
Zomercollectie 2008 nu alles € 10,-

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

L A ATSTE RO N D E
nu a l les voor

€ 5,-
€10,- €15,-

€20,-
€25,-

€35,-

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

BRADERIE
ZONDAG 24 AUGUSTUS 2008

DE WINKEL IS OPEN

STOEPVERKOOP
RESTANTEN

SPORTSCHOENEN VOOR
DE LAAGSTE PRIJZEN

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

• ADIDAS • PUMA • ASICS • QUICK
• NIKE • LOTTO • TWINLIFE

DE KOFFIE STAAT KLAAR!



HENGELOSE BRADERIEHENGELOSE BRADERIE ZONDAG 24 AUGUSTUS

• Met meer dan 100 kramen

• Winkels open van 11.00 tot 17.00 uur

• Dweilorkest

• Gezellige terrasjes

• Tentoonstelling van oude tractoren en

oude bromfietsen

• Kinderattracties

• Kindervrijmarkt.

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

BERENDSEN DREMPT

Verkoop en plaatsing van
sierhekwerk en industrieel
hekwerk, doorsteek omhei-
ning, vierkante en ronde
palen, elektrische afrastering.

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

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

SPAAR VOOR GRATIS BOODSCHAPPEN! GEWOON AH HENGELO (G)

BOKMA JONGE JENEVER
2 flessen à 1 liter

van 24.98
nu 20.99

GROLSCH BIER
krat 24 flesjes

nu  8.45

AH RUNDER- OF
SLAVINKEN
500 gram

nu 3.49

AH KAISERBROODJES 
naturel of sesam

6 stuks  1.29

COLOR OF WITTE
REUS WASMIDDEL
diverse varianten

van 10.99
voor 7.49

AH
GALIA MELOEN
per stuk

nu 0.99

NIVEA PRODUCTEN
diverse varianten

2+2 G2+2 G RRAATT IISS
4 halen, 2 betalen!

WWeer naar school op nieuweer naar school op nieuwe schoenene schoenen
en laarzen laarzen ven van Schoenmode Hermansan Schoenmode Hermans

Onze supermooie, gave te gekke

HERFSHERFST/WINTER CT/WINTER COLLEOLLECTIECTIE
is binnen!

Bij aankoop van een paar schoenen

GRAGRATIS RUGTIS RUGTTAASS
Zondag 24 augustus geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

midden in het   hart   van Bronckhorst

Nu €€ 1010,00,00 EXEXTRA KTRA KORORTINGTING*
op alle afgeprijsde schoenen en sandalen

* € 10,00 laagste prijs

midden in het   hart   van Bronckhorst

LAALAATTSSTETERRONDE!ONDE!


