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Bronckhors t  Noord

Dinsdag 25 augustus 2009
71e jaargang no. 25

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENPOST ZUTPHEN (0900) 200 9000

HUISARTSENPOST DOETINCHEM (0314) 32 98 88

HUISARTSENPOST WINTERSWIJK (0900) 500 9000

De eerste Jawa motoren werden in
1929 in Praag gebouwd. Deze motoren
met een cilinder inhoud van 500 CC
werden vrijwel uitsluitend naar de
communistische landen geëxpor-
teerd. Na de Tweede Wereldoorlog ook
naar andere landen zoals onder meer
naar Nederland’, zo weet Ben Scholten
te vertellen. In het voormalige Tsjecho-
Slowakije werden destijds ook moto-
ren van een ander merk (CZ) gebouwd.
Met name in het motorcrossgebeuren
een bekend merk. Vijf jaar geleden
werd deze fabriek, wat betreft de fabri-
cage van motoren gesloten. (De Jawa
fabriek bestaat overigens nog wel). Ben
Scholten: ‘Het merk CZ bestaat ook
nog wel, maar dan in een andere hoe-
danigheid. Thans worden onder deze
naam mitrailleurs, jachtgeweren en
revolvers gemaakt’.

De liefde voor oude Jawa motoren, of
zoals hij het zelf omschrijft het ‘Jawa’-
virus, zit heel diep bij Ben Scholten.
‘Dat is ontstaan doordat mijn zwager
Ron, die vroeger ook op een Jawa mo-

tor heeft gereden, besloot het merk in
ere te houden. Hij werd tien jaar gele-
den lid van de ‘Jawa/CZ club Neder-
land‘. Ik bood hem aan om tijdens
beurzen in de stand van de club mee
te helpen. En toen was ik gelijk ver-
kocht. Kort daarop heb ik ergens ach-
teraf op de Veluwe een oude Jawa mo-
tor op de kop kunnen tikken en voor-
dat ik het wist stond de schuur bij mij
thuis vol. Ik verzamel zuiver voor de
lol. Sommige motoren zijn mooi van
lelijkheid.

Eigenlijk rij ik zelf veel te weinig. De
tijd daarvoor ontbreekt. Wel ben ik el-
ke week een paar uur in de schuur aan
het sleutelen, ook dat geeft veel vol-
doening. Ik zeg altijd, wanneer een Ja-
wa motor niet rookt, of je hebt hem
nooit geroken, dan heb je ook nooit Ja-
wa gereden’, zo zegt Ben Scholten met
een bloedserieus gezicht. Waar hij wel
veel tijd in investeert is in de reeds ge-
noemde Jawa/CZ club Nederland’ die
450 leden telt. De meeste leden heb-
ben twee of meer oude Jawa c.q. CZ

motoren. In samenwerking met de
motorclub ‘Sport en Vriendschap’ uit
Lochem organiseert de club op 28 en
29 augustus een internationaal
Jawa/CZ motorsport weekend. Dat eve-
nement vindt plaats op en om het trai-
ningscircuit van SEV aan de Kanaal-
dijk 5 in Lochem.

De toerrijders en crossers worden vrij-
dag 28 augustus verwacht. S’avonds is
er dan een gezamenlijke barbecue. Op
het rennerskwartier kan ook over-
nacht worden. Zaterdag 29 augustus
staat er een toerrit op het programma
die om 10.30 uur vertrekt voor een 65
kilometer lange rit door de Achter-
hoek. De rit is bewust kort gehouden
omdat er om 13.00 uur een crosswed-
strijd gepland staat. Verder kan er op
het circuit ook nog een ‘Demorit’ ge-
maakt worden. Dit is mogelijk voor
diegene die een cross of enduro motor
bezitten en hiermee niet aan de wed-
strijd wil deelnemen. 
Het gehele weekend is er op het cir-
cuit-terrein ook een motorshow. Hier-
voor worden drie prijzen beschikbaar
gesteld namelijk voor de mooiste of
origineelste replica of originele Jawa
motor, een prijs voor de mooiste CZ
motor en een prijs voor de mooiste Ja-
wa of CZ toermotor. Informatie wat
betreft het crossgebeuren kan men
krijgen door te bellen met Jos Verweij
telefoon 0475-324537 of 06-53992129
of wat betreft het toergebeuren met
Ben Scholten telefoon 0575-551365 of
06-12998964.

Ben Scholten en zijn grote liefde
voor oude Jawa motoren

Wanneer Vordenaar Ben Scholten aan de Raadhuisstraat de deur van zijn
schuur opent, komt daar de één na de andere Jawa motor uit te voor-
schijn. Motoren met bijvoorbeeld bouwjaar 1939, die Ben overigens niet
meer ‘aan de praat‘ kan krijgen en een vijftal motoren uit de vijftiger ja-
ren. Ben Scholten kan er smakelijk over vertellen. Hoe toch zo deze liefde
voor oude Jawa motoren? Voor Ben Scholten is het antwoord op deze
vraag even simpel als duidelijk: ‘Omdat men vroeger in de ‘oostblok‘ met
heel weinig geld dergelijke vernuftige motoren hebben kunnen bouwen.
Jammer dat de overheid in het toenmalige Tsjecho-Slowakije begin zeven-
tiger jaren besliste er geen geld meer in te zullen pompen, waardoor de
ontwikkeling stopte’, zo legt Ben Scholten uit.

Lineke Rekers, eveneens uit Vorden
heeft de illustraties in het boek ver-
zorgd. Het boek bevat de teksten en
illustraties van de fruitrassen zoals die

de afgelopen twaalf jaren in ‘land-
leven ‘ zijn verschenen. Het betreffen
oude rassen waarvan enkele al verlo-
ren waren gewaand. Echter door in-
spanning van de pomologische vereni-
ging sieren zij nu weer menig boom-
gaard. Het afgelopen weekend werd
het eerste exemplaar van het boek

door Hennie Rossel aan de voorzitter
van de noordelijke pomologische ver-
eniging overhandigd. Nadien werden
er circa boeken op de Castlefair gesig-
neerd. 

Binnenkort is ‘Oude Fruitrassen’ bij de
Bruna in Vorden verkrijgbaar.

Boekje 'Oude Fruitrassen'
Vordenaar Hennie Rossel heeft een
boekje geschreven over ‘Oude Fruit-
rassen’ (Erfgoed uit vroeger tijden).

Plus zorgt elke dag
voor voordeel!

• Elke donderdag bij aankoop van 
€ 25,00 aan boodschappen, krat bier
naar keuze, max. 2 p.p. voor slechts:

€ 8.83
• Kilo Spareribs € 4.99
• Runderworst 800 gram € 3.99
• Elke maandag, brooddag, 3 broden

(uitgezonderd, waldkorn, korenlanders en Ben v. Bakel)

€ 2.89
Alleen bij

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

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Bos rozen 
20 stuks

€3.99

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhavepersoneelsdiensten.nl

0575-54 69 86



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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 30 augustus 10.00 uur ds. J. Kool; 
19.00 uur Gezamenlijke zangdienst “Vorden zingt” in de
Dorpskerk, dhr. J. van Dalen uit Varsseveld.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 30 augustus 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg HA; 
19.00 uur Gezamenlijke zangdienst “Vorden zingt” in de
Dorpskerk, dhr. J. van Dalen uit Varsseveld.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30 augustus 10.00 uur dhr. Dijkman.

R.K. kerk Vorden
Zondag 30 aug. 10.00 uur Woord- en communieviering,
Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 29 augustus 17.00 uur geen viering.
Zondag 30 augustus 10.00 uur Woord- en communie viering,
Dames/herenkoor.

Tandarts
29-30 aug. J.H.H. de Lange, Lochem, tel. (0573) 25 43 57.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 – 12.00 uur

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo;
ikke ook in Velswijk (Zelhem); Nijntje in Halle; Ot en Sien in
Vorden; P.U.K. in Keijenborg en Welpenland in Wolfersveen
(Zelhem). Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

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

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

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl. E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900) 88 56
(lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 uur tot
12.00 uur in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. 
Eppink & Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers
Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900)  20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 680 578.

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

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

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman, 0654326669.

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

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

Vlaai v/d week

Tropische vruchtenvlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden 
naar keuze € 6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Vakantieaanbiedingen

Ham/Kaas croissants
p.s. € 1,00

Div. soorten cake
p.s. ca. 400 gram € 3,25

Aanbiedingen geldig van di. 18 aug. t/m za. 29 aug.

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

Sensire zoekt

(wijk)verpleegkundigen,
verzorgenden IG 

en 
gediplomeerde 
verzorgenden 
op niveau 3. 

Solliciteren via
www.Sensire.nl of

www.doenwatjehartzegt.nl

Dagmenu’s
26 augustus t/m 1 september 2009 

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

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

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

Woensdag 26 augustus
Courgette-mintsoep / Zigeunerspies met zigeunersaus, aardap-
pelen en groente.

Donderdag 27 augustus 
Varkensmedaillons met champignonsaus, aardappelkroket-
ten en rauwkostsalade / Vlaflip met slagroom.

Vrijdag 28 augustus 
Champignonsoep / Tilapiafilet met remouladesaus, aardap-
pelen en groente.

Zaterdag 29 augustus (alleen afhalen/bezorgen)
Italiaanse cordon bleu, ham/kaas gegratineerd, aardappelen en
rauwkostsalade / IJs met slagroom.

Maandag 31 augustus 
Spinaziesoep / Varkenssteak gegratineerd met ham, kaas,
tomaar, frieten en rauwkostsalade.

Dinsdag 1 september   
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slag-
room.

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

Vakantiefoto's in een
mooi album? Kijk op
www.dagmarr.nl of bel 06
16906977

�

Woning te huur buitenge-
bied Zelhem € 550,- excl. per
maand. Tel.06 17552141

�

Oppas gezocht voor on-
ze twee kinderen van 6 en 8
jaar. Ervaring of kennis met
autisme vereist. Verdere in-
formatie: 0575-554289.

�

Mooie Quinny kinderw.
t.k. Compl. m. dreamy en
wandelw. inzet. Prijs n.o.t.k.
Bel:06-42922979

�

Gevraagd: Hulp in de
huishouding. (rand bebouw-
de kom Warnsveld). 2 och-
tenden p.w. (liefst maandag
& vrijdag) totaal 6 - 8 uur. 06
502 132 55.

�

Tegen elk ser.bod: Cla-
vecimbel Lindholm. Tussen
18.00 en 20 uur. 06 613
428.749

�

Vol Smaak
Nieuwe oogst Delbar appelen 1 kilo 0,99
Hollandse Victoria pruimen 1 kilo 2,49

Week aanbiedingen
Hollandse Broccoli 500 gram 0,69
Nieuwe oogst Triumph peren 2 kilo 1,99

Uit eigen keuken
Mexicaanse bonen schotel + rijst + 
bakje komkommer rauwkost p.p. 8,95

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 31 augustus.

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

Te huur: stalling & weide-
gang voor paard/pony in
Hengelo. € 125,- per maand
incl. hooi, stro, uitmesten,
binnen- en buitenzetten. Info:
06-23373569

�

Te huur: Voor jong stel:
APPARTEMENT in het bui-
tengebied van Hengelo GLD;
2 luxe kamers, mooie keu-
ken, badkamer en apart toi-
let.  Bovenverdieping in voor-
malige boerderij. Gestof-
feerd, met schuur en tuin.
Tel. 015 - 3693765  na
20.30u.

�



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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Tuinontwerp Tuinaanleg

Tuinonderhoud (sier)bestrating

Sint Anthoniehof 35 telefoon/fax 0575 469 100
7232 EA  Warnsveld mobiel 06 53 42 83 72

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

naaimachinespecialist

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

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

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

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

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

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Bladeren
door het leven

WITTE 
PUNTJES

NU 6 HALEN

5 BETALEN

DINO 
BROOD
DEZE WEEK 

VOOR  1.75

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 25 t/m zaterdag 29 augustus.

YOGHURT
BOSVRUCHTEN

VLAAI
KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

ZONNEHEMELS/BANKEN
Nergens goedkoper! Rechtstreeks
verkoop vanuit magazijn, vanaf

€ 125,- ook B-keus 16 modellen,
kijken na telf. afspr.

Zelhem (06) 53 31 77 90.

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

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

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

DANKBETUIGING

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden van

Jan Hendrik Besselink

,,De Menkhorst”

Menkhorsterweg 6

7255 LR Hengelo Gld.

Kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen

betuigen wij u onze oprechte dank.

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze zoon

Swen
Geboren op 7 augustus 2009.
Hij weegt 3285 gram en is 50,5 cm lang.

Trotse ouders
Jochem Loskamp
Maddy Cornegoor

Het Karspel 5
7255 CR  Hengelo Gld.

Privé
piano / orgelles
muziek / zangles

bij de gediplomeerde vakman

Wim Riefel
Tel. (0575) 52 93 60

Met groot verdriet hebben we afscheid moeten
nemen van onze lieve zus, schoonzus en tante

Harmina Roelina Geertina 
Linnenbank-Hegen

(Mieke)
Echtgenote van Tonnie Linnenbank

Wij wensen Tonnie, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Fam. Hegen
Fam. Tol
Fam. Kelder

Voor meer informatie
hierover kan men 

contact opnemen met
Lidwien Kortstee 

tel 551481.
(helaas was in de vorige

advertentie niet het 
juiste telefoonnummer

vermeld) 

Volleybal 
vereniging DASH
zoekt enkele 
dames voor haar
recreanten teams.

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

Je wilde nog zoveel 
maar had niet meer de kracht. 
Je ziekte had je volkomen in zijn macht. 
Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden. 
Al je zorgen en verdriet 
behoren nu tot het verleden 
Rust nu maar uit. 
Je bent nu bevrijd uit je lijden, 
maar ach, wat is het zwaar 
van jou te moeten scheiden. 

Diep bedroefd om de grote leegte die zij achterlaat,
maar dankbaar voor de liefde, steun en zorg waar-
mee zij ons heeft omringd, geven wij u kennis van
het heengaan van mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder en oma 

Harmina Roelina Geertina 
Linnenbank-Hegen 

Mieke 

* Beilen, 3 juni 1946 † Vorden, 22 augustus 2009 

Vorden: Tonnie Linnenbank 

Zandvoort: Arno en Jenny 

Zutphen: Miranda en Simone 
Charissa, Nina, Santina 

Het Kerspel 21 
7251 CT Vorden

Er is gelegenheid om afscheid van Mieke te nemen
en ons te condoleren op woensdag 26 augustus
van 19.00 tot 19.30 uur in uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden op donderdag 27 augustus om
13.00 uur in de Dorpskerk aan de Kerkstraat te Vor-
den. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te
Vorden. 

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vor-
den.
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Lange files richting onze stranden en
weinig verkeer richting de Castlefair.
Na de goede belangstelling op de ope-

ningsdag (woensdag) liet het publiek
het op donderdag (begrijpelijk) mas-
saal afweten. Dit in tegenstelling tot
de dagen daarna, toen wederom dui-
zenden de weg naar de weide bij kas-
teel Vorden wisten te vinden. Net als
voorgaande jaren viel er op deze 14e
editie van de Castlefair weer veel te ge-
nieten. Het ‘landleven’ en de Engelse
countrysfeer werd in al zijn facetten
in ruime mate aan de bezoekers ge-
toond.

Antiek, brocante, houten meubels,
hoeden, sieraden, je kunt zo gek niet
bedenken of het was op de Castlefair
verkrijgbaar. Ook de liefhebbers van
mooie tuinen kwamen volop aan hun
trekken. Voor de inwendige mens was
uiteraard ook goed gezorgd. Biologi-
sche streekproducten, vruchtensap-
pen, heerlijk broodjes, kaas, beenham
en niet te vergeten de overheerlijke
‘kniepertjes’, het was in diverse stands
smikkelen en smullen geblazen. Tij-
dens de fair waren er alle dagen diver-
se soorten demonstraties. Eén van de
publiektrekkers: het schapen drijven
met bordercollies, waarvoor de Neder-
landse kampioen Serge van der Zweep
met zijn kudde speciaal naar Vorden
was afgereisd. Prachtig om te zien hoe
de honden erin slaagden om de scha-
pen ‘in het gareel ‘ te houden. Jacht-
proeven met getrainde honden, spec-
taculaire shows met paarden, de roof-
vogels die hun kunstjes vertoonden,
allemaal ingrediënten die ook deze
14e Castlefair tot een succes maakte.

Duizenden bezoekers Castlefair op weide bij kasteel Vorden

De organisatie van de Castlefair in Vorden slaakte donderdagavond een zucht van verlichting toen de tempera-
tuur van overdag (op sommige plaatsen zelfs 35 graden) terugliep naar circa 19 graden. Het gezegde ‘vrouwen
bloot, handel dood‘, was op deze tweede dag van de fair zeer wel van toepassing.

Ook aandacht voor tuindecoraties

Hoeden in alle soorten en maten Sortering fruit en pompoenen

VVV Bronckhorst timmert ook aan de weg Rustig rondkijken
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Het afgelopen jaar werd het ABN AM-
RO Ouder&Kind Golftoernooi ge-
speeld op 112 verschillende golfclubs
in Nederland. Alle deelnemers golf-
den in 2008 samen een totaalbedrag
van ruim ¤ 58.500 bijeen. Dit jaar heb-
ben al weer 115 clubs zich aangemeld. 

Unicef-ambassadeur Monique van de
Ven ondersteunt het initiatief van har-
te: "Kinderen zijn de toekomst. Als wij
goed voor kinderen zorgen, zorgen we
misschien voor een betere wereld. Ik
voel me daar verantwoordelijk voor en
vind dat ik daaraan mijn deel moet
bijdragen".

SCHOON WATER VOOR ELK KIND
De opbrengst van het toernooi gaat
naar Unicef, die met de campagne
'Schoon water voor elk kind' ervoor wil
zorgen dat alle kinderen op de wereld
toegang hebben tot schoon drinkwa-
ter en goede sanitaire voorzieningen.
Elk jaar sterven 1,5 miljoen kinderen

als gevolg van uitdroging door diar-
ree. Schoon water, hygiëne en wc's
voorkomen dat kinderen ziek worden.
Unicef helpt gemeenschappen in ont-
wikkelingslanden en voorkomt zo dui-
zenden sterfgevallen. 

Ze maakt daarbij gebruik van een
unieke totaalaanpak: Unicef zorgt er-
voor dat mensen toegang krijgen tot
schoon water en sanitaire voorzienin-
gen én dat ze voorlichting krijgen over
hygiëne. Moeders leren waardoor hun
kinderen ziek worden en hoe ze hen
kunnen helpen. Door zichzelf, hun
kinderen en hun huizen schoon te
houden en door gebruik te maken van
een wc voorkomen ze diarree. Het zijn
simpele maar doeltreffende maatrege-
len.

Unicef wil onder meer met de actie
'Schoon water voor elk kind' ervoor
zorgen dat de acht Millenniumdoe-
len, die in 2015 moeten zijn bereikt,
gehaald worden. De opbrengst van het
Ouder&Kind Golftoernooi levert een
zeer belangrijke bijdrage aan deze ac-
tie. Met uw deelname aan het toer-
nooi zorgt u ervoor dat de slogan
'Schoon water voor elk kind' hopelijk
realiteit wordt!

ABN AMRO
ABN Amro is sponsor van het Ou-
der&Kindtoernooi. De golfsport is
voor ABN AMRO bij uitstek geschikt
om contact te leggen met een interes-
sante, koopkrachtige doelgroep. 

ABN AMRO is sinds 2006 zeer actief  in
de golfsport en is in 2009 weer spon-
sor van het KLM Open (Heren), het
ABN AMRO Ladies Open (Dames), het
Student Open en de ABN AMRO Natio-
nale Neary Competitie.

ABN Amro ouder&kind Golftoernooi

Families golfen voor
de tiende maal voor Unicef
Op 22 augustus  vond op de golf-
baan van de Lochemse Golf- en
Countryclub De Graafschap de
voorronde van het landelijke ABN
Amro Ouder&Kind golftoernooi
plaats. Ouders en kinderen speel-
den die dag samen voor Unicef, alle
inschrijfgelden gaan volledig naar
de VN-Kinderrechtenorganisatie.
Het landelijke Ouder&Kind Golf-
toernooi wordt dit jaar voor de
tiende maal gehouden. Tot medio
oktober 2009 vinden door het hele
land de voorrondes plaats. De fina-
le wordt op 23 oktober gespeeld op
de Koninklijke Haagsche Golf &
Country Club. Het winnende kop-
pel krijgt van ABN AMRO een
plaats in de Celeb-Am van het KLM
Open 2010.

Donderdagavond 3 september wordt
afgetrapt met een toneelstuk van de
eigen toneelvereniging Bekveld, die ie-
der jaar het publiek weer weet te ver-
rassen met een komisch stuk. Dit jaar
is gekozen voor de klucht: "Annechie
wil het bedde delen".

Deze avond is voor iedereen toeganke-
lijk en de feesttent is vanaf 19.00 uur
geopend, entree is € 5,00. Leden en do-
nateurs betalen € 1,50 entree.

Vrijdagavond 4 september is een
buurtfeest voor leden en introducés. 

Om 20.00 uur zal het vogelschieten,
vogelknuppelen en jeugdvogelschie-
ten zijn aanvang nemen en na afloop
zal de gezellige blues-rockformatie
Boonekamp zorgen voor een waardige
Rock- en Roll afsluiting van de avond.

Zaterdag 5 september worden om
12.00 uur de ballonnen opgelaten en
zal iedereen, jong en oud, de rest van
de middag vermaakt worden met ge-
zellige spelletjes en natuurlijk de
alom bekende zeskamp, waarbij de
deelnemers zich behoorlijk in het
zweet moeten werken.

Het Bekveldse feest wordt deze zater-
dagavond spectaculair afgesloten met
een feestavond.

Om 21.00 uur zullen de talenten van
Bekveld hun zang- en podiumkunsten
aan u tonen tijdens de Bekveldse hel-
den editie 2009. Vanaf 22.00 uur
treedt op de band "7 op de schaal van
Richter" die met hun uitgebreide re-
pertoire zal zorgen voor een spette-
rend verloop van de avond. Dit jaar is
deze feestavond voor het eerst voor ie-
dereen toegankelijk, dus ook voor
niet-leden. Men betaalt ongeacht de
leeftijd € 10,00 entree, leden en dona-
teurs betalen € 2,00 entree. Alle festivi-
teiten zullen plaatsvinden op het
feestterrein aan de Hogenkampweg 16
te Bekveld, Hengelo.
Komt dus allen en hopelijk tot dan!

Buurtfeest Buurtvereniging
Bekveld 3, 4 en 5 september
Dit jaar zal voor de 23e keer het
buurtfeest van buurtgenootschap
Bekveld plaatshebben en wel met
een geheel vernieuwde opzet. Het
uitgangspunt blijft echter hetzelf-
de: het is een gezellig feest voor
jong en oud en voor ieder wat wils.

Burgemeester Henk Aalderink kreeg
na afloop van de persconferentie over
de Vuelta activiteiten in zijn gemeen-
te, een CD van de Achterhoekse groep
‘ Bonne Route ‘ uitgereikt met daarop
mooie liedjes ‘ op zien Achterhoeks ‘.
Bonne Route is een dialect- muziek-
groep dat in het voorjaar van 2005
werd opgericht. De groep speelt lied-
jes in de eigen streektaal waarin voor-
al de Achterhoekse leefstijl en ‘ ge-
muudelukheid’ centraal staat. Aan-
vankelijk bestond het repertoire van
de groep uit volksmuziek uit allerlei
landen en hier komt dan ook de naam

Bonne Route (‘Goeie reis‘) vandaan.
‘Maar zoals met elke reis kom je op ge-
geven moment ook weer thuis, thuis
in de Achterhoek waar onze ‘roots’ lig-
gen’, zo zegt Hans Westerveld, zanger,
gitarist en banjospeler van de groep.
De groep bestaat verder uit Wim Smit
(contrabas, cello, zang); Inge te Boek-
horst (zang, viool, accordeon) en Stef
Geurtzen (gitaar, mondharmonica,
zang ).

De groep geeft aan dat er in de afgelo-
pen jaren langzamerhand een eigen
stijl is ontstaan. Een muziekstijl waar-

in humor, het verleden, het heden,
ontspanning en vrolijkheid is terug te
vinden. De teksten en muziek, ge-
speeld op akoestische instrumenten
zijn grotendeels van eigen hand. Tij-
dens de presentatie van de CD konden
de aanwezigen luisteren naar het lied
‘Bulten Bennie’. Hans Westerveld: ‘Het
lied gaat over een ‘gefingeerde’ oom
van mij (Ome Bennie). Hij was ooit een
Achterhoekse topper op wielergebied.
Nu zit hij in het bejaardenhuis en is
hij een beetje vergeten’, zo zegt hij.
Maar ooit was Bulten Bennie ‘Simply
the Best’ zo zong Bonne Route!

Eerste CD over ‘Bulten Bennie’ 
voor burgemeester Henk Aalderink

Burgemeester Aalderink ontvangt cd.

De kijkers van de (in deze krant) gead-
verteerde woningen maakten tijdens
de maand van de Tour de France, kans

op een fiets, beschikbaar gesteld door
de heer Fluit, van Fluit Tweewielers uit
Keijenborg. "Op deze wijze breng je de

woningen extra onder de aandacht,
maar ook de deelnemende onderne-
mers", zo omschrijft Pieter Gerrits deze
succesvolle actie. Op de foto: de heer
Fluit en de prijswinnaars de heer en
mevrouw Hartelman en Pieter Gerrits.

Prijsuitreiking fiets

In de maand juli heeft Gerrits Lieftink Makelaars een actie gevoerd
"Bezichtig en WIN".

Dan is Pieter Haverkamp, de orga-
nist van de St. Remigiuskerk in
Steenderen in Vorden te gast. Op het
programma staat onder meer een
concerto van Manzi/Walther, Pasto-

rale van Bach, Pastoral Song van
Langlais, Chant Pastoral van Dubois
en een koraalfantasie van D. Buxte-
hude. Aanvang 15.30 uur. 

De toegang is gratis, wel wordt er bij
de uitgang, ter bestrijding van de
onkosten, een vrijwillige bijdrage
gevraagd.

Orgelconcert in hervormde
dorpskerk in Vorden
Donderdag 27 augustus wordt in
de hervormde dorpskerk in Vor-
den het voorlaatste orgelconcert
gehouden.



AUGUSTUS
26 Handwerkmiddag / kraamverkoop

Welfare Rode Kruis in de Wehme
26 ANBO klootschieten, Olde Lettink
27 Koffieochtend PCOB, hotel Bakker
27 Klootschietgroep de Vordense Pan
29 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-

plussers in de Wehme. tel 55 20 03

SEPTEMBER
2 ANBO klootschieten, Olde Lettink
3 Bejaardenkring Vorden
3 Klootschietgroep de Vordense Pan
9 ANBO klootschieten, Olde Lettink
10 Klootschietgroep de Vordense Pan
16 ANBO klootschieten, Olde Lettink
16 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
17 Klootschietgroep de Vordense Pan
17 Bejaardenkring Vorden
23 ANBO klootschieten, Olde Lettink
24 Klootschietgroep de Vordense Pan
30 ANBO klootschieten, Olde Lettink
30 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

KUNST AGENDA VORDEN 
Galerie Bibliotheek Vorden, Expositie
Beecklandtalenten t/m september
Galerie Amare tentoonstelling cursis-
ten za/zo/ma-middag t/m 31 augustus
KunstZondagVorden 6 september He-
dendaagse beeldende kunst in gale-
ries en ateliers in Vorden en buitenge-
bied

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.

• Hobbyen voor ouderen in het
Dorpscentrum. Op ma., wo. en do.
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info/
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.
Start in september.

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

De dag van indiensttreding staat hem
nog helder voor de geest. ‘Na de lagere
school heb ik aan de LTS in Lochem de
4 jarige opleiding metaalbewerker en
autotechniek gevolgd. Direct na

school kon ik een tijdelijke vacature
bij de Gems invullen. Het was begin
tachtiger jaren niet gemakkelijk een
baan te vinden. Op gegeven moment
werd ik gebeld door Henk Jansen (di-

recteur van JMV) Hij had gehoord dat
ik geen werk had. Henk vroeg mij of ik
eens voor een gesprek langs wilde ko-
men. Dat heb ik gelijk gedaan. Eigen-
lijk wist ik niet eens waar ik voor solli-
citeerde. Ik kom binnen, kort gesprek
waarna Henk zei, blijf maar, je kunt
direct beginnen.

Het werd een dag later, er was één
man personeel, Henk Roelvink. Op
mijn eerste werkdag moest ik gelijk
zakken vullen met buiszadels (beugels
voor het vastzetten van elektriciteit-
buizen). Dat was toen het basispro-

duct bij Jansen, het bedrijf maakte er
miljoenen per jaar. Ik was zo groen als
gras, zeer onervaren en eigenlijk kon
ik nog niks! Henk Jansen hanteerde al-
tijd een gevleugelde uitspraak ‘kom
op Herbert, je bent hier niet om aan te
sterken’. Deze woorden spraken mij
zeer aan, ik ben ook zo’n type, niet
zeuren maar aanpakken’, zo kijkt Her-
bert terug. Om zich voor ‘later’ nog
verder te ontplooien bezocht Herbert
Bosch in de avonduren de MTS in Doe-
tinchem. ’Twee avonden naar school
en de rest van de week alle avonden
studeren. Dat was best zwaar, gewoon
doorzetten. Zo behaalde ik onder
meer het diploma lassen en autotech-
niek. Intussen groeide ‘Jansen Metaal’
in een snel tempo. Er werden machi-
nes bijgekocht en ook werd het instal-
latiepakket uitgebreid. Ik werkte veel
met Henk Jansen samen. Matrijzen
maken, samen nieuwe systemen ont-
wikkelen. Henk was een perfecte baas,
eigenlijk meer een collega. Beslist
geen man die op zijn strepen ging
staan. Ik kreeg van hem alle ruimte
om mij verder te ontwikkelen’, zo zegt
Herbert Bosch.

Intussen hebben Dennis en Sander
Jansen een paar jaar geleden de lei-
ding van het bedrijf van vader Henk
overgenomen. Ook onder deze direc-
tie voelt Herbert zich als een vis in het
water. Herbert: ‘Tegenwoordig is het
bedrijf meer gestructureerd, alles gaat
volgens regels (ISO certificaten). Be-
drijfsvoering zoals het handboek het
voorschrijft. Onderwijl werd de auto-
matisering nog verder doorgevoerd.
Zelf heb ik een veelomvattende taak:
het aansturen van personeel en de
productieafdeling, matrijzen maken
en veel overleg met de directie. Eén
keer per jaar vliegen directie en ik el-
kaar op een positieve manier in de ha-
ren. Het leuke is, daar komt altijd wat

moois uit voort! Natuurlijk heb ik mij
ook wel eens afgevraagd ‘hoe zou het
toch bij een ander bedrijf zijn‘, om
dan tegelijkertijd tegen mij zelf te zeg-
gen ‘waarom zou ik naar wat anders
uitkijken. De vrijheid en de prettige
wijze van werken bij JMV krijg ik ner-
gens. Ik ben ervan overtuigd dat ik
hier tot mij pensionering blijf’, zo zegt
Herbert. 

In familiekring leek hij ooit voorbe-
stemd om timmerman te worden. Opa
Herman had aan de Schuttestraat een
timmerbedrijf dat later door Herbert’
s vader Tonnie werd voortgezet. Her-
bert: ‘Het vak van timmerman heeft
mij nooit geboeid. Wel was ik als jon-
gen vaak in de werkplaats bezig. 

Onder het toeziend oog van mijn opa
heb ik zelfs meubels gemaakt, die we
hier nog steeds thuis hebben staan’, zo
zegt Herbert die in 1994 met zijn Anja
trouwde. Het echtpaar heeft één zoon,
de 4,5 jaar oude Bas. Anja Bosch is
werkzaam in de thuiszorg.

De 44-jarige Herbert Bosch heeft naast
zijn werkzaamheden bij JMV nog één
grote passie: kleiduiven schieten. Hij
beheert in Didam een schietbaan en is
daar tevens secretaris van de club. Ver-
der reist hij in zijn vrije tijd het gehele
land door om bij verenigingen het on-
derhoud aan de kleiduiven – machi-
nes te verrichten. 

Herbert behoort tot de top van de Ne-
derlandse kleiduivenschutters (bij-
voorbeeld 2e tijdens de NK en 2e tij-
dens het open Duits kampioenschap)
Zijn ultieme droom: ‘Schutterskoning
in zijn eigen buurtschap Linde wor-
den! Herbert: ‘Ik heb van jongs af aan
het schieten altijd prachtig gevonden.
Echt waar, we hadden bij ons nooit
spreeuwen in de kersenboom, ha, ha‘!!

Herbert Bosch: 'Ik heb bij Jansen Metaalwaren Vorden 
alle kans gekregen mij te ontwikkelen'

‘Het mooiste moment van de week is vrijdagmorgen negen uur. Dan zeg-
gen we tegen elkaar, jongens nog een uurtje’, want dan weten we, tegen
tienen krijgen wij ons ‘warme‘ broodje. Echt een speciaal gevoel, het
broodje op de vrijdagmorgen is een jarenlange traditie bij JMV (Jan Me-
taalwaren Vorden)’, zo zegt Herbert Bosch. Hij werkt er deze maand 25
jaar. Herbert: ‘Voor veel ‘vijftigers’ en ‘zestigers’ van deze tijd is een kwart
eeuw bij dezelfde baas niets bijzonders. Echter 25 jaar bij één baas komt
bij ‘veertigers’ bijna niet meer voor. Ik ben er best wel trots op dat ik deze
mijlpaal heb bereikt’, zo zegt hij.

Deze tocht is vóór 2009 al vele malen
door verschillende verenigingen en
personen uitgezet. Enkele jaren is de
tocht niet georganiseerd en in 2008
heeft DOS besloten de handschoen
weer op te pakken voor de organisatie
van deze prachtige tocht. 

DE AFSTANDEN EN DE 
BIJBEHORENDE STARTTIJDEN
10 km: 10.00-12.00 uur;
20 km: 09.00-11.00 uur;
30 km: 09.00-10.00 uur.

Het startbureau is bij de Taveerne 'De
Wildenborgcherhof' aan de Wilden-
borgerweg 109, 7251 KB Vorden. Secre-
tariaat WSV DOS is bereikbaar onder
telefoonnummer 0573-257351 en per
mail eric_erica5@hotmail.com.

Kastelentocht Vorden
Wandelvereniging DOS uit Bar-
chem organiseert op 6 september
voor de tweede keer 'De Kastelen-
tocht' in Vorden.

VOV: opdrachtgever
Judith Buter: schetsontwerp
Dijkman Bouw BV: bouwer
Wiltink Installatiebedrijf: verlichting
Weulen Kranenbarg Tuin & Erf BV: vervoer
M&J Design Zelhem: belettering
Tanja Papez Zutphen: muurschilderingen

met dank aan:
Autobedrijf Groot Jebbink Vorden
Bakkerij Joop Vorden
Barendsen Vorden B.V./Fixet/Etos Vorden
Bistro De Rotonde Vorden
Bruna Vorden
Café Feestzaal "De Herberg" Vorden
Estate Events / Castle Events Apeldoorn
Chinees Indisch Rest. Fang Sheng Vorden
De Vordense Tuin Vorden
Dijkman Bouw BV Warnsveld
Dirk van der Houwen Makelaardij Vorden
Drukkerij Weevers Vorden
DutchPC Electronics Vorden
Echte Bakker Van Asselt Vorden
Eetcafé De Slof Vorden
Euro Planit B.V. Vorden
Fashion Corner Vorden
Giesen Schoenmode Vorden
Da Vinci for Hair Vorden

Helmink BV Vorden
Hotel Restaurant Bakker Vorden
Hotel Restaurant Gravin van Vorden Vorden
IJsbuffet  "Kerkepad" Vorden
Installatiebedrijf Wiltink BV Vorden
Jansen van den Berg BV Vorden
Kadokamer Vorden
Keurslagerij Vlogman Vorden
Marktlink Fusies en Overnames BV Deventer
M.D. Meubelen Vorden
Marcel Leferink makelaar-taxateur oz Vorden
Meeks Meubelen Vorden
Mitra Vorden
Natuurmonumenten Vorden
Notariskantoor Hulleman Vorden
Restaurant Olde Lettink Vorden
Oudenampsen Adm. en Fisc. 
Dienstverlening Vorden
Profile Bleumink Vorden
Rabobank Graafschap-Noord Zutphen
Roosenstein Quality Wear Vorden
Salon Marianne Vorden
Schildersbedrijf Peters Vorden
Schoenreparaties Visser Vorden
Sfeer van Josephine Vorden
Siemerink Opticiën Juwelier Vorden
Sueters Top 1 Vorden
Super De Boer Vorden
Mevr. Tanja Papez Zutphen
Tuunte Fashion B.V. Vorden
Van Zeeburg & Visser Assurantien VOF Vorden
Van Zeeburg Makelaardij O.G. Vorden
Visser Mode Vorden
Voetbalvereniging Vorden Vorden
VVV Vorden Vorden
Welkoop Vorden Vorden

Politie Vorden
Vrijwilligers: de heren J. ter Beek, M. Gabriël,
G. Harmsen en L. Rouwenhorst.

- ADVERTORIAL -

Poort van de Samenwerking



Tijdens een persconferentie vorige
week maandag in hotel Bakker wer-
den de aanwezigen mee naar buiten
getroond om te zien hoe stoere man-
nen van Weulen Kranenbarg de Poort
installeerden. De poort is persoonlijk
gemaakt door Jan Dijkman, directeur
van Dijkman Bouw. ‘Het heeft mij me-
nig zweetdruppeltje gekost’, zo kijkt
Jan terug. Het schilderwerk is verricht
door schilderes Tanja Papez uit Zut-
phen. ‘Het was heel erg leuk om te
doen, ik ben er ongeveer drie dagen
mee bezig geweest. Marcel Leferink
(voorzitter Vordense Ondernemers
Vereniging) kwam regelmatig ‘de
stand van zaken’ bekijken’, zo zegt
Tanja die nog één stille wens heeft: ‘Ik
zou dolgraag in het nieuwe zieken-
huis in Zutphen schilderingen voor de
kinderafdeling willen maken’, zo zegt
de goedlachse Zutphense schilderes,
die dagelijks (in opdracht) met name
voor bedrijven veel raam- en muur-
schilderingen maakt.

Tijdens de persconferentie vertelde
burgemeester Henk Aalderink met
trots dat er in de gehele gemeente
Bronckhorst de afgelopen weken kei-
hard is gewerkt om de doorkomst van
de Vuelta door zijn gemeente tot een
succes te maken. ‘Ondernemers ver-
enigingen, dorpsraden, scholen, de ge-
meente zelf, de VVV, ze zijn allemaal
zeer enthousiast. Ze hebben voor zon-
dag 30 augustus en maandag 31 au-
gustus (doorkomst Vuelta) een leuk
programma gemaakt’, aldus Henk
Aalderink. De gemeente Bronckhorst
(althans waar de Vuelta karavaan door
heen komt) zal er twee dagen vrolijk
uitzien. Er worden 150 Spaanse vlag-
gen verspreid, terwijl circa 1350
schoolkinderen maandag 31 augustus
langs de route zullen staan om met
vlaggetjes te zwaaien.

Om zo maar een greep uit de verschil-
lende activiteiten te doen: In Vorden is
zondag 30 augustus vanaf 11.00 uur
Spaanse muziek te beluisteren met in
de horeca speciale Spaanse hapjes en
drankjes. Flamenco danseressen zul-
len het Spaanse gebeuren nog meer

cachet geven. In Baak zullen de school-
kinderen op maandag 31 augustus
(doorkomst) met spanning naar boven
kijken in de hoop dat de helikopters
met opname apparatuur hun zullen
opmerken zodat ze uit de lucht ‘Ge-
meente Bronckhorst Greets Spain‘
kunnen lezen. In een weiland bij de
Zutphen-Emmerikseweg-Molenweg
komen namelijk twee grote spandoe-
ken met deze tekst en vlaggen te lig-
gen! Ook in Hummelo op zondag 30
augustus een podium met Spaanse
muziek en dans. Ter verhoging van de
feestvreugde kan men deze zondag
ook ‘een ritje’ op een rodeo-stier ma-
ken! Een plaatselijke supermarkt biedt
de schoolkinderen een (Spaanse) si-
naasappel aan.

De VVV in Bronckhorst heeft alle wie-
ler- en toerclubs in Nederland een
schrijven gestuurd, waarin diverse
dag- en verblijfsarrangementen rond
het Vueltafeest worden aangeboden.
Ook kunnen er speciale ‘maat-arran-
gementen’ worden gemaakt. Daarvoor
dient men contact met de VVV op te
nemen. Zondag 30 augustus kan de
bevolking ook onder het motto ‘Fiets
zelf de Vuelta’ een familie toertocht
maken door de omgeving van Zut-
phen-Vorden-Lochem en Ruurlo. Ge-
routineerde fietsers kunnen deze dag
zelfs een tocht van 180 kilometer rij-
den. Verder worden er op verschillen-
de plaatsen langs de route 15 kunst-
stofpanelen met kunstprint stier/fiets-
stuur met zadel en verschillende
Bronckhorst achtergronden geplaatst.

De achtergronden sluiten aan bij de
toeristische profilering van Bronck-
horst en bestaan uit kastelen, musea,
molens, wijngoederen, kinderactivitei-
ten, paardenactiviteiten e.d. De borden
zijn gemaakt door kunstenaar Her-
man van den Broek. Hij werd met dit
ontwerp winnaar van een prijsvraag
die door de gemeente Bronckhorst was
uitgeschreven. Het idee voor het ont-
werp kwam uit het brein van Henny
Dokter, voorzitter van het Toeristisch
Platform Drempt-Hummelo-Keppel.
‘Toen ik op vakantie in Spanje was,

werd het idee geboren en heb ik het
Herman‘ aangereikt” zo zegt Dokter.
Herman beaamt de woorden van zijn
plaatsgenoot en is er direct mee aan de
slag gegaan en met succes, zo bleek.

‘Warme landen geven mij inspiratie.
Bovendien hou ik van Spanje, daar
proef ik ‘het leven en laten leven‘. Mijn
fascinatie voor stierengevechten heeft
daarmee te maken. Ik heb enorme
waardering voor de kracht van de
stier. Maar de doodsangst van de stier
roept bij mij ook onmacht op, het ge-
voel dat ik het leven niet onder contro-
le kan hebben. Dat levert een explosie
van kleur op, zo staat op zijn website.
‘In mijn ontwerp is het wielerstuur de
hoorns van de stier en is het zadel de
stierenkop’, zo legt Herman uit. 

Op maandag 31 augustus rondom de
doorkomst van de Vuelta etappe, volop
muziek in zowel Vorden als Hummelo.
De verwachte doorkomsttijden van
de renners zijn respectievelijk 14.05
(Vorden) en 14.45 (Hummelo). Dit kan
uitaard vroeger of later zijn, hangt
natuurlijk allemaal af met welke snel-
heid er op die dag gekoerst wordt.

Toeristen die momenteel vanaf de Ruurloseweg de Dorpsstraat in Vorden
binnen fietsen zullen denken dat het opschrift ‘Vorden het Kastelendorp’
op een grote poort bij Sueters speciaal voor hen is bedoeld! Deze ‘Poort
van Samenwerking’ heeft inderdaad betrekking op fietsers, maar dan
voor pedaalridders van een heel ander kaliber. De renners die deelnemen
aan de Ronde van Spanje ofwel de Vuelta zullen op deze ludieke wijzer
erop worden geattendeerd dat ze een dorp met tal van fraaie kastelen en
landhuizen binnen komen. Maar of Contador, de gebroeders Schleck om
zomaar een paar internationale wielerfenomenen te noemen, er belang-
stelling voor hebben valt zwaar te betwijfelen. Voor hen geldt maar één
ding, zo snel mogelijk de finish bereiken! Wellicht denkt Achterhoeker
Robert Geesink, onze grote troef in wieler-minded Nederland daar anders
over en zal hij ongetwijfeld de initiatieven waarderen die de dorpen in de-
ze regio hebben genomen om de Vuelta onder de aandacht brengen.

Aandachtige toeschouwers bij installeren poort.

Poort ingang dorp met Spaanse vlag.

VORDEN

Programma 30 augustus

Vanaf 11.00 uur gezinstocht Vuelta Vorden (ca. 50 km).
Stempelpost bij Hotel Bakker; bezet door twee leraren van CSG Beekland,
in Spaanse kledij.

Vanaf 12.00 uur muziek verzorgd door de band Over the Hill op overdekt
podium (geleverd door De Herberg) op alle aangeklede horecaterrassen te
horen.

Op de terrassen zullen Spaanse hapjes (AppetizZzers) geserveerd worden,
welke afkomstig zijn van Aviko.

Op de parkeerplaats van Hotel Bakker zal de Rabobank Graafschap-Noord
een soort "verzorgingspost" inrichten.

Op het plantsoen voor Bistro De Rotonde zal Natuurmonumenten acte de
presens geven.

Programma 31 augustus

De echte Vuelta.

Vanaf 12.00 uur muziek in de Dorpsstraat.

Tussen 13.00 en 14.30 uur doorkomst van de Vuelta; de wielrenners zullen,
door de kinderen van de basisscholen worden begroet en aangemoedigd
met Spaanse vlaggetjes.

Daarna gezellig vertoeven in het Kastelendorp Vorden.

Alle dorpen en kernen in de band van Spanje

Gemeente Bronckhorst wil van de 
doorkomst Vuelta één groot feest maken



Het is overigens een schitterende bele-
venis om een dergelijke wedstrijd mee
te maken. Het klimmen is hartstikke
zwaar, maar dan de afdalingen. Met
snelheden van pakweg 90 kilometer
per uur op de kleine wieltjes naar be-
neden. Je moet er absoluut niet bij stil
staan dat het zo hard gaat. Uiterst ge-
concentreerd rijden want als je in een
afdaling begint te ‘zwabberen’ mag je
blij zijn dat je niet onderuit gaat. Nee,
bang ben ik nooit geweest en gelukkig
ook geen valpartijen. Door de hoge
snelheden en het klimwerk vielen er
al direct honderden skeeleraars af. Uit-
eindelijk bleef er van de 900 rijders
een kopgroep van 35 man over. Deze
groep, waar ik ook deel van uitmaak-
te, bleef aanvankelijk bij elkaar totdat
de Italiaan Tresti in de afdaling ging

demarreren. Dat gebeurde onderaan
een berg, bij een scherpe bocht naar
links en meteen weer klimmen. Ik
reed op dat moment in het achterste
deel van de kopgroep. Door de smalle
wegen is ‘inhalen’ erg lastig. Toch luk-
te het mij tot tweemaal toe weer aan
te sluiten. Bij de derde poging was ik
knal kapot en had ik richting finish
weinig energie meer over. Van de 900
rijders uiteindelijk in het totaal klasse-
ment 24ste, niet gek toch? Toen ik
daarna hoorde dat ik in de categorie
veteranen (200 deelnemers) winnaar
was geworden met maar liefst 9,5 mi-
nuut voorsprong op nummer twee
was ik uiteraard heel erg tevreden. De
‘overall ‘ titel ging in Zwitserland naar
de sterk rijdende Argentijn Ruben
Martinez.

Met de vermoeienissen van de Zwitser-
se Alpen nog in zijn benen nam Arjan
Mombarg zaterdag in Hallum deel
aan het open Nederlands kampioen-
schap skeeleren over een afstand van
100 kilometer. 

Ook in deze wedstrijd, ‘De hel van het
Noorden’ genoemd, deed de Argentijn
Ruben Martinez aanvankelijk van zich
spreken. Echter het kampioenschap
ging naar de22 jarige Karlo Timmer-
man uit Groningen. Op de 2e plaats,
met een minuut achterstand, de win-
naar van de wedstrijd in Vorden, Gary
Hekman uit Gramsbergen. Arjan
Mombarg eindigde op de 18e plek. 

Árjan: ‘ Hoewel twee wedstrijden van
100 kilometer in één week viel het mij
gisteren (zaterdag) niet tegen.Tot hal-
verwege de strijd reed ik volop in de
kopgroep mee. Echter toen voelde ik
wel dat het steeds minder ging en dat
er voor mij geen goede eindklassering
in zou zitten. Ik heb mij toen volledig
voor Gary Hekman opgeofferd, gaten
dicht gereden e.d. Tien kilometer voor
Hallum moest ik lossen’, aldus Arjan
Mombarg. In een veld van 60 rijders
eindigde de Vordenaar op de 18e
plaats.

Arjan Mombarg wint in
Zwitserland

Arjan Mombarg is er in geslaagd om in Zwitserland de skeelerwedstrijd
om de ‘Swiss Inline Cup’ , wat betreft de categorie veteranen (30 jaar en ou-
der ), op zijn naam te schrijven. In deze categorie gingen ruim 200 skeel-
eraars van start. De Vordenaar had bij de finish ruim 9 minuten voor-
sprong op zijn naaste belager uit Italië. De wedstrijd die ook wel wordt
aangeduid als de ‘One Eleven‘ (111 kilometer) was in werkelijkheid 114,5 ki-
lometer lang. Arjan Mombarg: ‘In deze ‘One Eleven’, gingen alle deelne-
mers in de verschillende klassen tegelijk van start. Een fantastisch
schouwspel, ruim 900 skeeleraars die in de beginfase maar één doel voor
ogen hebben : proberen in de kop van het peloton te rijden, anders ben je
al gelijk kansloos.

VOOR ‘A‘ SLAAGDEN: 
Daantje Balvert, Misha Bouwhuis, Kel-
ly Burghout, Koen Dimmendaal, Bram
Garritsen, Boele Heijenk, Yentl Hofs,
Claartje Hovenkamp, Lénorah Reina,
Merle Ruiterkamp, Margot Schuur-
man en Milo Wullink

VOOR ‘B‘ SLAAGDEN: 
Jindy Aberson, Mathijs Bikkel, Pieter
Bikkel, Isis Bruinsma, Lotte de Klerk,
Sjoerd Eggink, Julia Eskes, Mara Jan-

sen, Vera Jansen, Rik Leerkes, Bart Not-
ten, Beau Reijers, Lisa Rinders, Werner
Rondeel, Jeremy Schreur, Janneke ter
Maat, Tetske van den Biggelaar, Max
van Eijk, Wesley Wasseveld en Wouter
Wasseveld.

VOOR ‘C‘ SLAAGDEN: 
Kim Arends, Rinske Bielderman, Roze-
marijn Blenkers, Bibi Bloem, Chris
Broekman, Gijs Bruinsma, Sam de
Groot, Marit Dijk, Sanne Dijk, Welmoed
Doornbos, Job Eijkelkamp, Chris Eng-
berts, Indy Groot Wassink, Pippa Heij-
enk, Timon Kuiper, Siebrand Lichten-
berg, Kas Lutteke, Lot Meijer, Anne Pie-
pers, Larissa Reinders, Lisa Rinders, Na-
omi Schreurs, Chris ten Have, Michael
van Asselt, Ruud van der Linden, Dag-
mawit Vollema, Amber Wagenvoort,
Bente Wilgenhof en Nick Ziggers.

Veel geslaagden 
diplomazwemmen

In het Vordense zwembad ‘In de
Dennen‘ bestond afgelopen week
de mogelijkheid een zwemdiplo-
ma te behalen. Onder het toeziend
oog van ouders, grootouders,
broers en zusjes gelukte het onder-
staande kinderen een diploma in
de wacht te slepen:

Ratti 1 - Socii 1
Na een uitstekend Bronckhorst toer-
nooi, waarin Ratti de 4e plek behaal-
de, stond dinsdagavond 18 augustus
de derby tegen Socii  op het program-
ma. Ondanks het feit dat het team nog
in de voorbereiding op het nieuwe sei-
zoen zit en enkele spelers ontbraken
was was de boodschap van trainer Eric
Gijsberts voor aanvang van deze beker-
wedstrijd duidelijk: de drie punten
moesten in Kranenburg blijven. 

Ratti begon  goed aan de wedstrijd.
Beide ploegen hielden elkaar redelijk
in evenwicht. Socii werd een aantal
keer gevaarlijk binnen de 16 meter,
maar door scherp verdedigen bleven
uitgespeelde kansen uit. Door de felle
duels dacht Socii al meerdere malen
recht te hebben op een penalty maar
de scheidsrechter zag dit anders. Ook
Ratti had een aantal mogelijkheden
om de score te openen. Na balverlies
in de defensie van Socii kon Mathijs
Nijhof bijna profiteren en zowel Koen
Klein Heerenbrink als Ruud Mullink
stonden oog in oog met de doelman
maar konden de bal niet in het net
krijgen. Aan het einde van de eerste
helft kreeg Socci dan toch terecht een
penalty. Jasper Klunder redde echter
uitstekend  waardoor er gerust werd
met een 0-0 stand.

Na de thee begonnen de mannen van
Eric Gijsberts erg slap. Binnen 1 mi-
nuut hadden de gasten uit Wichmond

de bal al in het net liggen. De goal
werd echter afgekeurd wegens buiten-
spel. Een paar minuten later was het
dan toch raak voor Socii. Miscommu-
nicatie in de verdediging van Ratti
zorgde ervoor dat de bezoekers de 0-1
konden aantekenen. Na deze achter-
stand kreeg Ratti weer iets meer grip
op de wedstrijd maar echt gevaarlijk
werden ze niet. Het was dan ook Socii
die opnieuw scoorde. De defensie van
Ratti kreeg de bal niet weggewerkt
waarna de spits van Socii beheerst de
0-2 binnenschoot.  De wedstrijd leek
gespeeld maar 10 minuten voor tijd
zorgde Ratti nog voor een spannend
slot van de wedstrijd. Goed doorjagen
op de defensie van Socii zorgde ervoor
dat Gijs Klein Heerenbrink de aanslui-
tingstreffer geplaatst binnenschoot. In
de resterende 10 minuten probeerde
Ratti nog een gelijkspel uit het vuur te
slepen maar de thuisploeg was niet bij
machte om de verdediging van Socii
nog een keer in verlegenheid te bren-
gen. Na 90 minuten stond er dan ook
een 1-2 eindstand op het scorebord. 

Uiteindelijk een verdiende overwin-
ning voor de promovendus, maar ook
Ratti heeft laten zien dat het op de
goede weg zit voor het nieuwe sei-
zoen.  Aanstaande zondag staat de oe-
fenwedstrijd tegen EGVV op het pro-
gramma. Een ploeg die Ratti ook te-
gen zal komen in de competitie. Een
mooie graadmeter dus om te kijken
hoe het team er voorstaat.

Vo e t b a l

(LAATSTE) LEUKE BRIEF
Het zomert volop in Vorden. Toeristen
genieten ontspannen van ons mooie
dorp en de omgeving. Toch wordt er
op twee fronten nog hard gewerkt, zo
laten de laatste afleveringen van de
soap 'Trammelant in Bronckhorst' 
zien. Op het gemeentehuis wordt de
aanvraag voor een bouwvergunning
voor het 'Regenmuseum' in het Vor-
dense Burg. van Arkelplantsoen voort-
varend afgewerkt en heeft eind juli de
Welstandscommissie, tot schrik van
de aanwonenden, zelfs al een positief
advies uitgebracht. Wat de leden van
deze commissie betreft mag het 'mu-
seum' hier gebouwd worden. En ver-
der wordt in het plantsoentje nog vlug
een vandaalbestendige tafeltennis-
unit neergezet.

De aanwonenden hebben deze zomer
ook niet stil gezeten. Ze hebben één
Fotoshop-afbeelding laten maken die
laat zien hoe het plantsoen er straks
in werkelijkheid uit zou komen te
zien. Uit die foto blijkt bovendien dat
dit besloten bouwwerk op nog geen
twintig meter afstand van het speel-
tuintje komt te staan. Daar spelen da-

gelijks kinderen, ook vaak zonder be-
geleiders. Een ongewenste combina-
tie, voor wie goed nadenkt. Vooral om-
dat kinderen natuurlijk zo'n geheim-
zinnig gebouwtje als speel- en schuil-
huis gaan gebruiken.

Intussen heeft het college van B en W
het besluit over het verlenen van de
bouwvergunning 'aangehouden' ofte-
wel uitgesteld en wordt eerst nog het
advies ingewonnen van een terzake
kundige ambtenaar, zo meldt ons de
griffie. Deze werkwijze zal nodig zijn -
denken we als leken - omdat het colle-
ge moeilijk tot een besluit kan komen
over deze aanvraag voor een bouwver-
gunning nu deze namens de gemeen-
te zelf is ingediend door een van de le-
den van het college.

Op dinsdag 18 augustus valt het defi-
nitieve besluit. Tot grote vreugde van
alle tegenstanders wordt géén vergun-
ning verleend om in het plantsoen
een 'Regenmuseum' te bouwen. Argu-
ment: de aanwonenden vinden het
plantsoen, zoals het nu is, mooi ge-
noeg. Het hoeft niet mooier! We zijn
uiteraard blij dat het college dit be-

sluit heeft genomen. En dat hierdoor
vooral voor de bewoners van de direct
aan het plantsoen grenzende wonin-
gen een bron van onrust en ergernis is
weggenomen.

Als afsluiting van deze reeks 'leuke
brieven' rest ons nog wel een excuus te
maken aan ontwerper Alfonso Wol-
bert. Sorry, dat we ons zo fel hebben
gekeerd tegen je ontwerp, Alfonso. Het
was op zich origineel en speels maar
hoorde volgens ons en met ons velen
niet thuis in dit plantsoentje. 

En laten we dan verder deze soap be-
sluiten met de positieve conclusie dat
we als inwoners van Bronckhorst best
blij mogen zijn dat we in onze ge-
meente een college van Burgemeester
en Wethouders hebben, dat bereid
was erg veel aandacht te geven aan dit
project en te luisteren naar de mening
van de burgers.

Een mooie afsluiting van de laatste
spannende aflevering van wat in de
loop van dit jaar toch echt een dorps-
soap is geworden. Graag willen we u
als lezer/kijker danken voor uw aan-
dacht. En ook de redactie van 'Contact'
dank voor de mogelijkheid die ons
werd geboden om via deze rubriek zo
uitvoerig onze stem te laten horen.

Harry van Rijn, Willem Alexanderlaan 35 
7251 AW Vorden, mede namens (bijna)

alle om- en aanwonenden.
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1. Johan Edens (r) ontvangt prijs uit handen van de heer
Polman.

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

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

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

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

worden gedownload.

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

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

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 10 - 2009

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2

2. Receptie VVV Vorden. 
Achter de tafel v.l.n.r:  K. Bakker,?, ?, burg. Vunderink,  

G.W. Eijerkamp,  J. v. Ark,  G. Koerselman.  
Voor de tafel oud-burg. van Arkel en mevr. van Arkel.

3. Vordens Toneel.

3
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Corinne Veen (Hellevoetsluis, 1967) te-
kende haar hele leven al maar kwam
daar door haar drukke banen nauwe-
lijks aan toe. 
Toch begon zij met het portretteren
van haar eigen kinderen en in op-

dracht. Nu heeft ze eveneens enkele
series gemaakt, met niet alleen een ge-
lijkende beeltenis van de geportret-
teerden, maar ook hun karakter, zoals
bij ‘getekend door het leven’ en ‘paar-
denportretten’.

Naast haar werk als vrij schilder en
portretschilder in-opdracht geeft ze
ook schilderlessen in haar atelier in
Zelhem voor kinderen en volwasse-
nen. 
Meer informatie over de schilderijen,
portretten en workshops van Corinne
Veen en over de tentoonstelling is te
vinden op haar website www.cveen.nl
of www.corinneveen.exto.nl

Gemeentehuis van Bronckhorst

Expositie Zelhemse kunstenares
Corinne Veen

In het Bronckhorster gemeentehuis in Hengelo Gld. wordt op 26 augustus
a.s door de Kunst en Cultuurwethouder Peter Glasbergen de expositie
geopend van de schilderijen van kunstenares Corinne Veen uit Zelhem.

Corinne Veen maakt het karakter van het paard via de penseelstreken zichtbaar.

Op de foto is te zien dat de gemeente
zich ook sportief profileert, want on-

der aanvoering van burgemeester Aal-
derink mengde een ‘toeristische’ ver-

tegenwoordiging zich op woensdag
(de Bronckhorstdag) onder de wande-
laars om hen te wijzen op de toeristi-
sche mogelijkheden van Bronckhorst. 

Aan de Kerkweg kregen ze allemaal
een gezond alternatief voor de ‘sigaar
uit eigen doos’.

Gemeente Bronckhorst actief tijdens
Achterhoekse Wandelvierdaagse

De AW4daagse kwam ook dit jaar door delen van de gemeente Bronck-
horst. Reden voor de gemeente om zich naar de wandelaars te profileren
als een toeristische en sportieve gemeente. Onder de slogan ‘Appeltje van
de burgemeester’ kregen de wandelaars aan de Kerkweg in Zelhem een
appel aangeboden.

Wat deze twaalfde KZV extra aantrek-
kelijk maakt is de aanwezigheid van
internationale kunstenaars en/of hun
kunstwerken. Nog een aantrekkelijk
aspect van deze KZV is dat er resulta-
ten getoond worden van werkwijze en
inhoud van de kunstvakken beeldend
in het voortgezet onderwijs en dat een
andere expositie de vormgevingscon-
cepten en herinterpretaties van siera-
den en accessoires toont van ontwer-
pers/studenten aan de Fachhochschule
in Düsseldorf. Het publiek kan dus kie-
zen uit een zeer aantrekkelijk en geva-
rieerd aanbod met o.a. figuratieve en
abstracte schilderijen en beelden/
sculpturen , sieraden en accessoires, fo-
tografie en 3d-design, objecten in glas
en papier en installaties. Elke Kunst-
ZondagVorden staat een deelnemer "In
de schijnwerper". Dit maal is dat 15a-

Galerie & Beeldentuin aan de Galgen-
goorweg 15a. 15a- Galerie & Beelden-
tuin exposeert sinds 2006 uitsluitend
hedendaagse abstracte beelden en
sculpturen van binnen- en buitenland-
se kunstenaars. 15A is daarmee niet al-
leen uniek in Nederland maar ook in
de ons omringende landen.

Tijdens de KZV op 6 september a.s.
staan naast de doorlopende expositie,
die uit ruim honderd beelden bestaat,
het werk van Simon Oud en het werk
van de Deense beeldend kunstenaar
Merete Rasmussen centraal. Simon
Oud onderzoekt in zijn vroegere werk
agrarische bouwvormen als bakens in
het polderlandschap. Het gesloten ka-
rakter van de gebouwen , dat in sterk
contrast staat tot hun weidse omge-
ving , staat model voor zijn sculptu-
ren. Oud confronteert in zijn werk
vorm en ruimte. In zijn latere werk
verschuift het onderzoek meer naar
de samenhang tussen de polder en
zijn bewoning en toont het sporen van
menselijk ingrijpen in het landschap.
Het ontstaan van die beelden wordt
mede bepaald door de mogelijkheden
van het materiaal ; in zijn geval is dat
zink en messing. Het plaatmateriaal
wordt al construerend verzelfstandigd
tot een object , waarin vormcontras-
ten en lichtgeleiding de beeldende ele-
menten zijn. 
Merete Rasmussen woont en werkt
sinds 2005 in Londen en heeft haar op-
leiding gevolgd aan de gerenommeer-
de Designskolen Kolding. Haar ab-
stracte sculpturaal werk van keramiek
bestaat uit enkelwandige objecten ,
voornamelijk asymmetrisch , met een
vloeiende lijn lopend door de hele
vorm en uit dubbelwandige objecten
die steviger van uitstraling zijn. De ob-
jecten worden vaak gemaakt uit drie
met elkaar verbonden delen. Zelfs al
zijn de vormen soms complex , ze beli-
chamen een zekere eenvoud en
kracht. 15a- Galerie & Beeldentuin
Website : www.15a.nl  telefoonnum-
mer : 0575 469458 Het is zondag 6 sep-
tember "vijf voor twaalf" en u bent van
harte uitgenodigd. 
Website: www.kunstzondagvorden.nl

Twaalfde KunstZondagVorden
met internationale allure
Zondag 6 september openen voor
de twaalfde maal sinds de oprich-
ting van KZV in 2006 twaalf locaties
in Vorden en buitengebied, nl. zes
ateliers, vijf galeries en een muse-
um, van 11 tot 17 uur hun deuren
voor het publiek. Het getal twaalf
wordt symbolisch gezien als het ge-
tal van perfectie , volledigheid en
eenheid. Hierop inspelend kan de-
ze twaalfde KZV symbool staan
voor het perfecte van het concept
van KZV. Dit is het tonen van he-
dendaagse professionele kunst
aan het publiek waarbij een be-
langrijke doelstelling is dat kun-
stenaar en bezoeker met elkaar in
gesprek  gaan over de ideeën en de
werkwijze van de kunstenaar. Hier-
bij ontstaan dan vaak levendige
discussies en begrip voor elkaars
zienswijze. Bij GalerieBibliotheek-
Vorden en de VVV , beiden in de
Dorpsstraat te Vorden , is vanaf he-
den tot en met KunstZondag het
informatieblad met een beschrij-
ving en afbeelding van de deelne-
mende locaties en de routebe-
schrijving met plattegrond van
centrum en buitengebied te ver-
krijgen. Alle deelnemers zijn ook
te herkennen aan de KunstZondag-
Vorden-vlag.

( a d v e r t o r i a l )

WORD WINNAAR IN DE WEIGHT LOSS
CHALLENGE VAN BRONCKHORST!

“We kennen het allemaal, we doen het ook allemaal: goede voornemens maken om dit
jaar eens echt af te vallen. En toch… We haken af van onze voornemens en het lukt ge-
woon niet om de kilo’s kwijt te raken. Ondertussen neemt het aantal personen met overge-
wicht toe.”
We worden overspoeld met adviezen om gewicht te verliezen. Of het nu gaat over
een personal trainer, de volgende wonderpil of een extreem dieet, advertenties
voor gewichtsverlies zijn overal – en diegene die getracht hebben gewicht te 
verliezen weten dat snelle oplossingen niet vaak tot een blijvend resultaat leiden.

Uit onderzoek is gebleken dat ondersteuning en begeleiding bij het afslanken 
belangrijk is en meer succes biedt. Daarom hebben een aantal welzijnscoaches uit
Bronckhorst de koppen bij elkaar gestoken om een programma aan te bieden dat u
gaat helpen uw overgewicht kwijt te raken. Dit programma heet : de Weight Loss
Challenge.

Wat is een Weight Loss Challenge?
Een Weight Loss Challenge is een leuke en leerzame manier om met een groep van
het overgewicht af te komen en te blijven. Men krijgt in 12 korte workshops veel
informatie, professionele begeleiding en ondersteuning.

Wat is er te winnen?
Men krijgt voor actieve deelname veel bruikbare informatie en professionele bege-
leiding.Tijdens de 12 weekse Challenge gaat u met lotgenoten de strijd aan tegen
de kilo’s. De groep komt 1 x per week bij elkaar op een vast tijdstip, om te wegen
en te meten.Tevens wordt er tijdens de bijeenkomsten bruikbare informatie 
gegeven over diverse onderwerpen, zoals het belang van water, gevarieerde en 
uitgebalanceerde voeding, tips voor wanneer u uit eten gaat, lichaamsbeweging,
eiwitten, koolhydraten en vezels, enz.
Wij leren u een nieuwe manier van eten en een nieuwe manier van leven !
Na de 12 weken wordt de winnaar bekend gemaakt die procentueel gezien de
meeste kilo’s heeft verloren. 60% van het ingelegde geld van de deelnemers
gaat in een pot en deze wordt uitgekeerd aan de 3 beste afvallers! Er valt
dus veel te winnen!

Belangrijk tijdens de Weight Loss Challenge is de professionele begeleiding, de 
ondersteuning van de groep, het elkaar stimuleren en vooral het plezier tijdens de
bijeenkomsten. Plezier terwijl u afvalt ! Gaat u ook deze uitdaging aan ?
De volgende challenge start op dinsdag 8 september.Voor meer informatie en om u
aan te melden kunt u contact opnemen met : 0575 – 46 32 05 of 0314 – 64 17 48
of kijk op WWW.WLCBRONCKHORST.NL
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Nu ook 
voor alle 

Spuitwerkzaamheden

Vraag vrijblijvend een offerte

voor uw pand aan, wij hanteren

aantrekkelijke prijzen!

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

houtkachels  gaskachels  speksteenkachels  pelletkachels

            Open elke zaterdag van 09.00 -16.00 uur

            of op afspraak: 06 -17 236 100

www.hetkacheltje.nlwww.hetkacheltje.nl
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

opruiming hoge kortingenopruiming houtkachels

Houtkachels en buitenkachels

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

‘Gerdien’

Vanaf 7 september begin ik weer met

dag- en avondopleiding
Knip- en naailes

voor beginners en gevorderden

Patroontekenen
tevens opleiding tot costumière, coupeuse

Lingeriecursus

Inlichtingen en opgave bij

GERDIEN EULINK-KEMPER
7255 NK  Hengelo (Gld.) • Schapendijk 6, Veldhoek

Telefoon (0573) 46 12 42

AANGESLOTEN BIJ MODEVAKSCHOOL ‘HAARLEM’ - NATIONAAL

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Bang voor gevolgen WW? Sluit

nu een WW/WAO verzekering af!

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

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

www.bouwmarktdetolbrug.com

Hoveniersbedrijf & Tuincentrum

De Heesterhof Tuinplanten

Varsselseweg 20 Tel. 0575-462892
7255 NR Hengelo Gld. of 06-53362300
Website: www.deheesterhof.nl

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

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

Elektrisch verstelbaar
in leder 
vanaf €999.-

Zondag 6 september geopend! 
                                                                          van 12.00 - 17.00 uur

Kom proefzitten in onze onovertroffen relaxfauteuils en zitbanken 
en ontdek wat maatwerk voor uw zitcomfort betekent. Kies niet

alleen uit diverse maten, hardheden, rughoogtes, modellen,
lederkwaliteiten, stoffen en kleuren... maar ontdek ook alle 

elektrische opties die het leven veraangenamen. Van sta-op hulp 
tot massagefunctie... u beleeft het allemaal in onze relaxstudio.

En... van òns krijgt u ook een eerlijk en persoonlijk advies!

Uw Uw zitcomfortzitcomfortspecialistspecialist 
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HØKERSWEEKEND
4,5 EN 6 SEPTEMBER
BIJ CAFÉ DE TOL AAN DE HUMMELOSEWEG TE ZELHEM

NORMAAL
MOOI WARK

BZB
OLD NI-JS

THE MARSHALLS
BIEREFLUITERS
THE HOT STUDS

SPANJERS & DE JONG
BARRY NICE AND THE NICE GUYS

ANHANGERSCHAPBAND

VOOR PASSE PARTOUT EN DAGKAARTEN KIJK OP:

WWW.HOKERSWEEKEND.COM
WWW.ANHANGERSCHAP.NL

VOORVERKOOPADRES:

CAFÉ DE TOL, KEIJENBORGSEWEG 1, ZELHEM

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

GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN

JUBILEUMKAARTEN

Iets te vieren?
de keuze is enorm
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Bij de Bronkhorster Korenmolen stap-
ten deze vrijdag bijna 400 fiets4daagse
deelnemers af voor een bezoekje bin-
nen. Veel van hen hadden eveneens de
kraam, een dag eerder bij de start en
finishplaats in sporthal Theothorne in
Dieren bezocht. Deze belangstellen-
den kwamen daar al een kijkje ne-
men, kregen informatie over de mo-
len en/of kochten alvast een molen-

product voor thuis. Met een vrolijk ‘tot
morgen’ gingen velen weer weg. De
Nederlandse vlag, de Vierdaagsevlag
en de feestelijke vlaggetjesslingers
heetten de fietsers vrijdags van harte
welkom. Van het terras buiten werd
dankbaar gebruik gemaakt om een
broodje te eten, de molenaars waren
druk met het rondleiden van gasten
die meer wilden weten over de molen

en ook bij de molenwinkel gingen ve-
le producten over de toonbank.

De molen is elke zaterdag geopend van
10.00 tot 17.00 uur, maar ook op door-
deweekse dagen is het voor groepen op
afspraak mogelijk om de molen te be-
zichtigen. De Bronkhorster Molen is te
vinden aan de Spaensweertweg, tussen
Bronkhorst en Steenderen. 

Informatie bij de molenaars Geert
Buys (0575) 452734, Dirk Koopmans
(0575) 451344 en Gerard Brugman
(0575) 563495, of op 
www.bronkhorstermolen.nl

Veel bezoekers Rhedense Fiets4daags

De Bronkhorster Molen beleefde een prima slotdag van de Rhedense
Fiets4daagse die afgelopen week succesvol en zonnig door rond de 1200
deelnemers werd verreden. De molen was een van de bezienswaardighe-
den die als aanrader voor een bezoek werden genoemd in alle Achterhoek
routes van vrijdag 21 augustus.

Het was tijdens de vierde dag van de Rhedense Fiets4Daagse gezellig druk bij de Bronkhorster Molen.

Irene Dijkhuijsen heeft een jarenlange
ervaring met paarden. “Ik begon als
achtjarig meisje al met paardrijden in
de manege in Den Haag.” vertelt ze. In
de manege waar ze als kind begon,
kreeg zij als gediplomeerd instructrice
een ruime ervaring op het gebied van
het beheren van een groot manegebe-
drijf. Zij hield zich bezig met het ge-
ven van lessen aan kinderen en vol-
wassenen op alle niveaus en het orga-
niseren van vele activiteiten.  In mei
dit jaar begon zij aan een nieuwe uit-
daging. “Mijn nicht uit Baak wist dat
bij haar achter een leuke manege te
huur was. Eerst ging ik op internet kij-
ken en later ben ik naar Baak geko-
men om zelf te kijken, want ik wilde
iets met paarden blijven doen. Ik was
hier, het voelde goed en het klikte di-

rect met de eigenares Wendy Barn-
stein.” Na de schoonmaak-, reparatie-
en andere werkzaamheden startte Ire-
ne direct met het lesgeven. Al tachtig
leerlingen meldden zich aan die op de
aanwezige manegepaarden hun les-
sen volgen. Informatie hierover staat
op de website www.rcbaak.nl.
Het is een druk leven op de manege,
die twintig boxen heeft, een binnenrij-
hal van 20 bij 40 m, 2 buitenpistes van
20 x 60 m. en een gezellige kantine.
“De manegepaarden krijgen zes keer
per dag eten, de stallen moeten wor-
den uitgemest, ’s middags zijn de rij-
lessen voor kinderen en ’s avonds voor
de volwassen. En dat zeven dagen per
week.” De manege is aangesloten bij
de Federatie Nederlandse Rijscholen,
FNRS.

Voor haar gasten had Irene die dag een
volledig programma georganiseerd.
Vanaf 14.00 uur was iedereen al van
harte welkom op het terrein, waar een
feesttent stond, een eettent en ijswa-
gen. In de buitenbak werden vele de-
monstraties gegeven, veelal door oud-
leerlingen die zij in haar vorige mane-
ge in Den Haag onder haar hoede had.
Tot 17.00 uur kon iedereen genieten
van diverse demonstraties op het ge-
bied van mennen, dressuur, springen
en carrouselrijden. Inene Dijkhuijsen
knipte onder toeziend oog van fami-
lie, vrienden en genodigden het lint
door met de woorden: ”Hiermee is de
manege geopend”. Na het applaus
werd eveneens het ‘geheime project’
onthuld: een schitterend beeld van
een paard in vrije beweging, die ’s
avonds bijgelicht wordt door een klas-
siek ogende lamp. En daarna was er
champagne. De Haagse band The
Clarks die tijdens de avond optrad
maakte de feestelijke openingsdag van
het Ruitersportcentrum compleet.

Ruitersport Centrum Baak Officieel geopend

Irene Dijkhuijsen knipt zelf het lint door!

Zaterdag 22 augustus jl. werd onder grote belangstelling het Ruitersport
Centrum Baak geopend. Irene Dijkhuijsen kreeg van de ceremoniemees-
ters Wendy, Bob, Joke en Bart de eer, om het prachtige oranje lint door te
knippen en een fraai cadeau bij de entree te onthullen. Daarna stond voor
de genodigden de champagne klaar.

Onder veel belangstelling knipte Irene Dijkhuijsen het lint door.

In de 125-cc klasse stond HAMOVE rij-
der Jerry v. d. Bunt achter in het veld
gekwalificeerd met een 38e plaats.
Marcel Schrötter uit Duitsland was de
snelste man met vlak daarachter Mi-
chel v. d. Mark de regerend Neder-
lands kampioen. In de supersport cate-
gorie was Swen Ahnendorp met een
11e plek de enige HAMOVE rijder. Mar-
cel v. Nieuwenhuizen, Kervin Bos en
Kevin Leuven reden de door Hartel-
man getunde Yamaha's naar een7e,
12e en 15e trainingstijd. Snelste man
in de training voor de supersport was
Pascal Eckhardt die evenals Schrötter
uit Duitsland afkomstig is. Bas Winkel
het derde lid van de HAMOVE reed
zich naar een teleurstellende 37e
plaats in de klasse superbikes. Snelste
man hierin was de Oostenrijker Mar-
tin Bauer die twee weken geleden in
Assen de ONK won tijdens de Rizla
Racing Day. 

De supersport en superbike klassen
reden twee races en de 125-cc had een
race dat ook meetelde voor het Open
Nederlands Kampioenschap (ONK). De
eerste race van de supersport was op
zaterdagmiddag. Deze race werd drie-

maal gestart en kende twee rode vlag
situaties. De Duitser Sascha Hommel
wist uiteindelijk de winst naar zich
toe te trekken. Hartelman rijder v.
Nieuwenhuizen pakte een mooie 3e
plaats in deze eerste race en Kervin
Bos pakte een 5e plaats. Swen Ahnen-
dorp verging het slechter, hij ging
hard van de motor af maar blesseerde
zich niet ernstig. 

Op een zonovergoten circuit werden
de rest van de races op zondag gehou-
den. Swen Ahnendorp, die door zijn
val een dag eerder erg stijf was, ging
echter toch van start. Deze race werd
wederom door Hommel gewonnen
voor Sebastien Diss die een dag eerder
hetzelfde resultaat behaalde. Torleif
Hartelman kon zijn geluk niet op
want v. Nieuwenhuizen pakte weer
een 3e plaats, Bos werd nu zelfs 4e. 

Het laatste puntje was weggelegd voor
Kevin Leuven die daarmee 15e werd.
Ahnendorp had toch nog behoorlijk
last van zijn val op zaterdag en gaf hal-
verwege de race op. Bas Winkel kende
weinig geluk dit weekend en behaalde
een 26e positie in de eerste race van de
superbikes. In de tweede race moest
hij zijn machine aan de kant zetten
door problemen met zijn Honda. De
eerst race in deze klasse werd gewon-
nen door de Tsjech Matej Smrz . Mar-
tin Bauer wist de tweede race naar
zich toe te trekken. In de 125-cc catego-
rie reed Jerry v. d. Bunt de race in de
achterhoede uit en werd uiteindelijk
31e. Schrötter won de race net voor v.
d. Mark die met z'n 2e plaats tevreden
was. De volgende ONK race is in het
weekend van 19 en 20 september op
het TT circuit.

HAMOVE coureurs in actie
tijdens IDM Assen

Afgelopen weekend werd in Assen
het Internationaal Duits kampi-
oenschap motorracen verreden
(IDM). Een aantal racende leden
van de HAMOVE had zich inge-
schreven voor de wedstrijden. Er
werd op vrijdag en zaterdag ge-
traind en op zaterdagmiddag wa-
ren er zelfs al enkele races. De tij-
den die op vrijdag gereden waren
werden op zaterdag niet verbeterd
doordat het circuit bijna de gehele
zaterdagmiddag nat bleef.

Marcel v. Nieuwenhuizen uitkomend op een Hartelman getunde Yamaha. Foto: Henk Teerink

Nu, aan het begin van het derde mil-
lennium, lijkt het Evangelie weer te-
rug te wijken uit Europa en steekt het
heidendom opnieuw de kop op. Heeft
het christendom zijn tijd gehad en
moet het inderdaad plaats maken
voor de nieuwe heidenen. De auteur
van het boek ‘Zwijgen bij volle maan’

Dr. Hendrik Vreekamp vindt van niet.
Voldoende stof voor een zeer boeiende
lezing op maandag 14 september door
Dr. Hendrik Vreekamp in de Vrijzinni-
ge Kerk aan de Banninkstraat in Hen-
gelo. Het boek is inmiddels uitver-
kocht, dus des te meer reden om met
de schrijver de brug te ontdekken tus-
sen Edda en Tora. De avond begint om
20.00 uur, de entree is inclusief koffie
of thee. De lezing over Zwijgen bij vol-
le maan is een oorspronkelijke zoek-
tocht naar de plaats van het christen-
dom in de Westerse cultuur.
Iedereen is van harte welkom om deze
zoektocht te beleven.

Maandag 14 september

Lezing over het boek
'Zwijgen bij volle maan'
Duizend jaar deed het Evangelie er
over om van Israël naar IJsland te
gaan. De daarop volgende jaren
zocht het Evangelie in Noord-Euro-
pa zijn weg tussen de Edda, de oude
goden- en heldenliederen, en de To-
ra, het heilig onderricht in Israël.

Er is een optreden van ‘Frits van Diks
& Eppy van de Boekhorst’. Het beloofd
een gezellige middag te worden met
veel zang, gedichten en verhalen. Deze

middag kunt u zich ook opgeven voor
het jaarlijkse reisje. Het reisje wordt
gehouden op vrijdag 25 september.
Dit keer gaat men richting Overdinkel
door het land ‘Van Jonge Leu en Oale
Groond’. 
De kosten voor het reisje bedragen
€ 45,- per persoon. U kunt zich op 2
september in het Dorpshuis te Drempt
opgeven voor deze mooie reis.

CLUB 60+
Op woensdagmiddag 2 september
om twee uur is de eerste Club 60+
activiteit van dit seizoen. De activi-
teit wordt gehouden in het Dorps-
huis te Drempt.
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Doelgericht adverteren?
Informeer naar de

gunstige voorwaarden

voor doorplaatsing

van advertenties

in onze weekbladen:

Contact Bronckhorst,

Contact Ruurlo, 

Weekblad Elna, 

Groenlose Gids 

en Contact Warnsveld!

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl
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Het èchte plaatselijke weekblad 
staat ook op internet, 
dus kijk snel op:

Het èchte plaatselijke weekblad 
staat ook op internet, 
dus kijk snel op: www www www... WWWeee bbb PPP aaa ppp eee rrr ... nnn lll

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Vanwege gezondheidsreden dragen wij
per 1 september ons

Restaurant FAN SHENG

aan de Dorpsstraat 28 in Vorden over aan
de familie Guan.

Wij kijken terug op een hele fijne tijd en
bovenal willen wij een ieder bedanken voor de
voortdurende steun en het vertrouwen in ons.

Fam. Chi & Cai

Chinees-Indisch Restaurant

FAN SHENG
Dorpsstraat 28, Vorden. Tel. (0575) 551905

Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys
en De Graafschap slaan de handen voor het 2e
jaar in één. Ook dit jaar geven wij 8 GRATIS
KAARTEN weg voor elke thuiswedstrijd.

Dit zijn de regels:
• besteed minimaal € 15,00 aan boodschappen.
• schrijf uw naam en telefoonnummer achter op uw kassabon
• deponeer uw kassabon in de groene inleverzuil achter de

kassa
• prijswinnaars worden telefonisch geïnformeerd.

Als enige in de omgeving kunt u
bij ons terecht voor de originele
GRAAFSCHAP ENERGIE DRINK

van ����

voor ����
SUPER DE BOER GROTENHUIJS

Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13
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Bibliobus 7, die in Wichmond, Baak,
Steenderen, Toldijk, Olburgen en
Bronkhorst komt, wordt vervangen
door een andere bibliobus, namelijk
de bus die in alle andere halteplaatsen
van de gemeente Bronckhorst komt: 
BIBLIOBUS 4.

Dinsdagroute:
Wichmond, School De Garve: 9.15-
10.05 uur; Steenderen, Rabo-bank:
10.20-11.20 uur; Achter-Drempt, St.
Willibrordusschool: 11.35-12.20 uur;
Hummelo, De Woordhof: 13.05-14.05
uur; Voor-Drempt, Basisschool

Kerkstr.: 14.15-15.05 uur; Hoog-Keppel,
Basisschool de Bongerd: 15.15-15.50
uur; Laag-Keppel, Parkeerterrein Oude
Zutphenseweg: 16.00-16.30 uur; Hum-
melo, Hyndendael: 17.30-18.30 uur.

Woensdagroute (blijft ongewij-
zigd):
Baak, Past. Teubnerstr.: 13.30-14.30
uur; Toldijk, Basisschool de Rank:
14.35-15.50 uur; Bronkhorst, Parkeer-
terrein: 16.00-16.30 uur; Olburgen,
Roggeland: 16.45-17.30 uur; Steende-
ren, Parkeerplaats Rabobank: 18.15-
20.00 uur.

Vrijdagroute:
Wolfersveen, School Wolfersveenweg:
9.30-10.20 uur; Velswijk, Basisschool:
10.35-11.10 uur; Halle-Heide, School-
plein: 11.25-11.55 uur; Halle-Dorp,
Naast Schoolplein: 12.40-13.55 uur;
Halle-Nijman, Parkeerplaats naast
School: 14.05-14.30 uur; IJzevoorde,
Loordijk bij school: 14.40-15.10 uur.

Hopelijk zal deze verandering niet
voor te veel overlast zorgen en mogen
de bibliotheekmedewerk(st)ers ieder-
een weer hartelijk welkom heten na
de zomervakantie in bibliobus 4!

Nieuws van Bibliobus West-Achterhoek

Routewijziging 
per 1 september 2009
Sinds een paar jaar zijn de biblio-
theken samengevoegd tot Basisbi-
bliotheken, waarvoor ook de bibli-
obussen rijden. Omdat de Basisbi-
bliotheek West-Achterhoek en de
Basisbibliotheek Oost-Achterhoek
een afwijkend computersysteem
hebben en de bus hierbij aan moet
sluiten, gaat één van de bussen al-
leen voor deze twee basisbibliothe-
ken rijden, namelijk bus 4! Dit
houdt in dat de roosters van bus 4
en 7 ingrijpend gaan veranderen.
De wijziging gaat per dinsdag 1
september in!

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Riekelek.

B. Siep-oge.

C. Snopereg.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Deelnemers die aan de start verwacht
worden komen o.a. uit: Engeland,
Duitsland, Zwitserland, België,
Luxemburg en uiteraard Nederland.
Motorfietsen van de volgende beroem-
de en minder beroemde merken kunt
u aan u voorbij zien trekken: Auto-Fau-
teuil 1905, Triumph ‘free engine’
1913, Husqvarna, Beardmore Precisi-
on, Vindec Special, DKW’s, BMW’s,
Brough Superior’s, Harley-Davidson’s,
Indians, Zündapps, Terrot’s, Peuge-
ot’s, kortom te veel om op te noemen.
Rondom de HAMOVE molen is zoals
gebruikelijk dit ‘UNIEKE RIJDENDE
MUSEUM’ met eigen ogen te aan-
schouwen. De Oudste motorfietsen
die aan de start zullen verschijnen
zjin een tweetal Peugeot’s van 1903,
dus 106 Jaar oud.

Het evenement begint op vrijdag-
avond met ontvangst van de diverse
deelnemers in de HAMOVE-Molen,
Varsselseweg 34 te Varssel. Deze ont-
vangst begint om 20.00 uur en zal wor-
den opgeluisterd met een optreden

van Boerenkapel ‘de Bloasköppe’ uit
Hengelo Gld. 

Op zaterdag 29 augustus zal om 10.01
uur de eerste deelnemer starten bij de
HAMOVE-Molen, waarna de deelne-
mers voor een rit van bijna 100 kilo-
meter door de Achterhoek zullen trek-
ken. Halverwege de rit is er vanaf 11.30
uur een pauze van 60 minuten te Dui-
ven op de lokatie van SITA RECYCLING
SERVICES . De finish op zaterdag zal
zijn vanaf 14.30 uur bij de HAMOVE
Molen, waar de motoren dan door het
publiek bewonderd kunnen worden.
Op zondag 30 augustus vertrekken de
eerste deelnemers vanaf 10.01 uur bij
de HAMOVE-Molen voor opnieuw een
rit van rond de 100 kilometer. Halver-
wege de rit zal er dan vanaf 11.30 uur
60 minuten gepauzeerd worden bij Za-
lencentrum ‘De Zon’ te Varsselder-
Veldhunten. De finish van de zondag-
rit is vanaf 13.30 uur in het centrum
van Hengelo Gld, waar dan tevens een 
CONCOURS D’ELEGANCE gehou-
den wordt, waarbij een jury de meest

interessante, mooist gerestaureerde of
origineelste motorfiets uit het deelne-
mersveld zal selecteren. Het publiek is
dan uiteraard ook van harte uitgeno-
digd om dit RIJDEND MUSEUM nog
eens rustig te bekijken. De motoren
staan dan in de Kerkstraat in het cen-
trum van Hengelo Gld opgesteld. 

Bij het Achterhoeks Museum 1940-
1945 zal dit jaar een Gigantisch re-
eanctment spektakel plaatsvinden dat
Hengelo op haar grondvesten zal doen
schudden nl. De slag om de Achter-
hoek”. Zeer de moeite waard om te
gaan bekijken en in samenwerking
met de Int. Hengelo Rally mogen we
spreken van een uniek evenement.
Dus mis het niet!

Om ongeveer 16.30 uur zal dan de
prijsuitreiking en afsluiting van de
44e Int. Hengelo Rally plaatsvinden in
de HAMOVE-Molen. Liefhebbers van
oude techniek kunnen dit weekend
hun hart weer ophalen door dit evene-
ment te gaan bezoeken. Wij hopen u
te mogen begroeten op 29 en 30 au-
gustus, hetzij bij de HAMOVE Molen of
in Hengelo Gld. Voor verdere infor-
matie: Hamove Rallysecretariaat,
Robert Kreunen Tel. 0575-463434.
mail: hengelorally@hamove.nl

Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus 2009

44 Internationale Hengelo Rally
14e VMC-Familiedagen

Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus zal de 44e Int. Hengelo
Rally voor Historische Motorfietsen met bouwjaren tussen 1900 en 1940
verreden worden.  De Int. Hengelo Rally is dit jaar toe aan haar 44e editie,
begonnen in 1965 met een 20 tal deelnemers en uitgegroeid tot een eve-
nement met jaarlijks tussen de 175 en 200 deelnemers.

Peugeots uit 1904.

De te behandelen onderwerpen zijn: 
Diplan: Effectieve en duurzame voe-
dings – en bewegingsbegeleiding zon-
der jojo – effect. U wordt een half jaar
intensief begeleidt op het gebied van
voeding en sport zodat u gezamenlijk
met uw personaltrainer toewerkt naar
een voor uw gezond gewicht en vet-
percentage. 
VacuWell: De wandeling in een lage
druk cabine waarbij u sneller centime-

ters verliest op de plaatsen waar dit
het moeilijkst af gaat, namelijk billen-
benen-buik. 
MDY: Voedingssupplementen ter aan-
vulling op u huidige voeding welke te-
korten kunnen aanvullen en u een
energieker gevoel kunnen geven.

Inbody: Het nieuwste apparaat dat u
exact inzicht geeft in uw lichaamssa-
menstelling. Zo meet de Inbody 230
naast gewicht, BMI, vetpercentage,
vochtgehalte, spiermassa, aanwezige
mineralen en protelne, taille – heup-
verhouding, bassaalstofwisseling ook
de verdeling van het vet en de spieren
over het lichaam. Op deze manier
kunnen we een nog exacter trainings-
programma voor uw opstellen.

U kunt u geheel gratis opgeven via
thomas@aerofitt.nl of bellen naar
0575 – 465001.

SlimFitt lezing bij
sportcentrum AeroFitt
Op 21 september om 20.00 uur
wordt er bij sportcentrum AeroFitt
een lezing gehouden over de moge-
lijkheden die gewichtsbeheer-
sings-studio SlimFitt u te bieden
heeft. Centraal die avond staan de
verschillende mogelijkheden die
SlimFitt aanbiedt om mensen te
helpen hun gezondheid te verbete-
ren en te werken aan een gezond
gewicht en vetpercentage.

Op maandag 31 augustus zal Ds. R.
Kleijer uit Hummelo een overdenking
houden. Mevr. Joke van der Velde uit
Hengelo, zal een bijdrage leveren aan
de uitzending van maandag 7 septem-
ber. Mevr. Faber uit Doetinchem zal
meewerken op maandag 14 septem-

ber. Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via Radio Ideaal. 
Na de uitzending kunnen er van 20.00
uur tot 20.30 uur nieuwe muzikale
verzoekjes aangevraagd worden voor
de daarop volgende week, via het tel.
nummer van de studio: 0314-624002
De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM
91.1 of 94.00. De etherfrequenties zijn
105.1 t/m 107.7

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

-- Vader! Jacob! Het is Joost die als eerste de reismannen uit het

donker ontwaart. Hij stormt op ze af, aarzelt even, en geeft ze

een ferme handdruk. Maar dan valt hij toch in de stevige armen

van zijn vader Evert. – Ik hoor dat hier een feest gaande is? 

De markegenoten glimlachen en blijven eerbiedig stil. 

Richter Thoe Vent stapt uit hun midden naar voren. – Welkom

thuis, heer Van Heeckeren. Ik geloof dat in uw afwezigheid een

paar kwalijke zaken zijn voorgevallen. Evert van Heeckeren knikt. 

– Wij hebben in Zutphen al het nodige van de landdrost gehoord.

Maar wij horen ook goede dingen over de burgers van Roderlo! 

En jullie hebben goede leiders! Evert schudt de richter hartelijk 

de hand en omarmt zijn zoon Joost nog eens stevig. Dan pakt hij

ook de hand van Willem ten Elschate. 

– En Willem, jij hebt geloof ik mijn zoon van zijn angst voor wolven

afgebracht… Willem blikt verlegen naar de grond.

--Vader, heeft U een goed onderhoud met Philips II gehad? 

Vader knikt. – Geef mij eerst eens een roemer bier, Griete ter Haer.

Die vliegt al: – Dadelijk, heer Evert. Het feest wordt hervat en

Evert, Jacob, Joost, Willem en de richter gaan aan een aparte tafel

zitten. Vader herneemt het woord.

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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We wonen vaak dicht op elkaar.
Daardoor kunnen ergernissen,
conflicten en ruzies ontstaan. 
Vaak beginnen de irritaties met een
kleinigheid. Door er niet met elkaar
over te praten kan zo'n kleinigheid
uit de hand lopen. De politie erbij
halen levert niet altijd de verzoening
en vrede die buren zich wensen. 
Het lost misschien wel het conflict
op, maar de sfeer wordt er niet altijd
beter op. 

Wat is buurtbemiddeling?
De goed getrainde vrijwilligers van
Buurtbemiddeling Berkelland,
Bronckhorst, Oost Gelre kunnen
bemiddelen in huis-, tuin- en keuken-
conflicten tussen buren en wijk-
bewoners. De bemiddelaars spelen
niet voor rechter en vellen ook geen
oordeel. Zij proberen de ruziënde
partijen weer aan de praat te krijgen
en hen zelf een oplossing te laten
bedenken. De vrijwilligers hebben
geheimhoudingsplicht en de bemid-
deling is gratis. Het voordeel van
buurtbemiddeling is dat bewoners
hun problemen niet bij de politie of
justitie neerleggen, maar proberen
er onderling uit te komen onder
begeleiding van bemiddelaars. 

Het doel is tot een oplossing te komen
die voor beide partijen aanvaardbaar
is. Buurtbemiddeling kan zo een
belangrijke bijdrage leveren aan de
leefbaarheid in de wijk.

Met welke conflicten kunt u
terecht?
U kunt denken aan conflicten tussen
buren of wijkbewoners over bijvoor-
beeld vreemde geuren, (sloop)auto's

in de straat, pesterijen, roddels,
overlast van kinderen, overlast van
huisdieren, harde muziek, rommel
in het trappenhuis of het plantsoen
en natuurlijk geluidsoverlast. 
Voor conflicten waarbij sprake is van
buitensporige agressie, alcohol en
drugsproblematiek kunt u terecht bij
de politie Noord- en Oost-Gelderland,
tel. (0900) 88 44.

Wie kunnen overlast melden?
Buren of wijkbewoners met een
conflict of een probleem kunnen
dat melden bij Buurtbemiddeling.
Maar ook instanties zoals de politie,
justitie, woningbouwcorporaties,
wijkorganisaties, GGD, gemeenten,
scholen, huisarts en andere organi-
saties kunnen een melding doen.
Voorwaarde is wel dat de mensen
die ruzie hebben vrijwillig deelnemen
aan de buurtbemiddeling.

Waar kunt u overlast melden?
Hebt u nog vragen of wilt u overlast
melden dan kan dat bij: Buurt-
bemiddeling Berkelland, Bronckhorst,
Oost Gelre, Dennenweg 6, 7004 BS
Doetinchem, tel. (06) 53 70 32 07 of
e-mail: d.raspe@ijsselkring.

Buurtbemiddeling in Bronckhorst
Problemen met de buren? Neem contact op met Buurtbemiddeling

B en w besloten vorige week accoord
te gaan met de definitieve wijziging
van de route van buslijn 51 in Hengelo.
De route die de bus hier nu dagelijks
langs de N316 rijdt, wordt daarmee
voortgezet. 

In december 2007 is de route van
buslijn 51 (Doetinchem-Vorden)
tijdelijk gewijzigd. Het ging in eerste
instantie om een proef. De bus reed
niet meer door de kernen Hengelo
en Keijenborg, maar over de provin-
ciale weg N316. Langs deze weg zijn
daarvoor tijdelijke haltes aangelegd.
De aanleiding voor de proef was het
streven van de provincie om lijn 51
sneller, betrouwbaarder en comfor-
tabeler te maken, het accent kwam
te liggen op de aansluitingen in
Doetinchem en Vorden. Daarnaast
was de gemeente van plan de wegen
in het centrum in Hengelo te recon-
strueren, de wegen zouden dan niet

meer geschikt zijn voor busverkeer.
Na evaluatie blijkt dat de aansluiting
op de stations in Doetinchem en
Vorden goed verloopt en de bus in
Vorden nu naadloos over kan op
buslijn 83 naar Zutphen, zodat pas-
sagiers hiervoor niet meer over
hoeven te stappen. Mede hierdoor
is inmiddels een groei in het aantal
passagiers op de lijn te zien, waar
het busvervoer over het algemeen
een dalende trend kent. Dit zijn de
belangrijkste redenen om te besluiten
de proef om te zetten in een defini-
tieve wijziging.

In het najaar pleegt de provincie
groot onderhoud aan de N316.
Dan worden de tijdelijke bushaltes
omgezet in definitieve, waar nodig
op iets beter passende locaties en
met meer fietsenstallingen.

Route buslijn 51 in Hengelo blijft langs

provinciale weg (N316) lopen

Er komt geen kunstwerk op het
Burgemeester van Arkelplantsoen
in Vorden. Dat besloten b en w vorige
week. De gemeente had het plan
om een kunstwerk op het Van Arkel-
plantsoen te plaatsen als voltooiing
van de complete vernieuwing van
het plantsoen die vorig jaar is uit-
gevoerd. Voor het ontwerp van het
kunstwerk had de kunstcommissie
een voordracht gedaan. Een aantal

direct aanwonenden stond niet
achter dit ontwerp, zo bleek uit een
informatiebijeenkomst in maart. 
B en w besloten daarom af te zien
van de plaatsing, temeer omdat het
plantsoen ook in de huidige situatie
als goed wordt ervaren. De onlangs
ingediende bouwaanvraag voor het
kunstwerk, nodig om de bestem-
mingsprocedure in gang te zetten, 
is ingetrokken.

Geen kunstwerk op Burgemeester 

Van Arkelplantsoen in Vorden

Let op: Houders van een bromfiets-
certificaat hebben tot 1 oktober a.s.
de tijd om hun bromfietscertificaat
om te wisselen voor een rijbewijs
met de categorie AM! Per 1 oktober
2006 is het bromfietscertificaat
vervangen door de categorie AM op
het rijbewijs. Na 1 oktober 2009 is
omruilen niet meer mogelijk. Als u
als houder van een bromfietscerti-
ficaat voor 1 oktober niet heeft om-
geruild, moet u voor het verkrijgen
van een bromfietsrijbewijs een
theorie-examen afleggen bij het

CBR. Naar verwachting wordt per
1 januari 2010 het praktijkexamen
voor bromfiets ingevoerd. Voor in-
woners die ooit een rijbewijs A of B
hebben gehaald en ook nog in het
bezit zijn van een bromfietscertifi-
caat geldt bovenstaande niet.

Bromfietscertificaat omruilen 

vóór 1 oktober 2009



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

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

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

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

Infobijeenkomst
Op 1 september a.s. organiseren
de gemeente en Geas een infor-
matieavond in het gemeente-
kantoor in Hengelo. Hier krijgt u
informatie over het onderzoek en
de mogelijke energiebesparende
maatregelen. De bijeenkomst
begint om 19.30 uur. U bent van
harte welkom.

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

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

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

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

Invoering vingerafdrukken voor 
reisdocumenten

Binnenkort start de gemeente met
de reconstructie van de paden en
groenstroken op het oude gedeelte
van de begraafplaats Hengelo. 
We renoveren het groen rondom 
de voormalige aula. Verder vormen
we zandpaden om naar graspaden
en grote, vrijgekomen grafvelden
naar gazons. 

Graspaden
Op nieuwe delen van begraafplaatsen
worden al steeds vaker graspaden
toegepast. Ze geven de begraafplaats
een groen en natuurlijk uiterlijk.
Graspaden zijn ook beter beloop-
baar bij slecht weer (geen modder)
en bij droog weer is er geen sprake
van stofoverlast. Op een mooie
zomerdag kunt u ook in het gras 
kan gaan zitten om uw geliefden te
herdenken. De aanleg- en onder-
houdskosten zijn ten opzichte van de
overige verhardingen relatief laag.
Op de nieuwe delen van de begraaf-
plaats Hengelo, als ook op de begraaf-

plaatsen in Zelhem en Steenderen,
zijn al grafrijen op deze manier
aangelegd. Op de onverharde paden
wordt twee tot drie keer per jaar
chemische onkruidbestrijding
toegepast om de onkruidgroei
enigszins te beperken. Dit is zeer
belastend voor het milieu. Met de om-
vorming naar graspaden ontlasten
we het milieu  

Kapvergunning
Het hoge bosplantsoen tussen de
voormalige aula en het oude gedeelte
van de begraafplaats willen we
verwijderen. Hiervoor is een kap-
vergunning aangevraagd. Rondom
het gebouw brengen we een strook
beplanting aan, de overige ruimte
wordt als gazon ingericht. 

Vragen
Heeft u vragen over deze recon-
structie, dan kunt u contact opnemen
met de afdeling Openbare werken,
vakgroep Groen, via tel. (0575)750250.

Reconstructie oude gedeelte

begraafplaats Hengelo

Nieuwbouwnieuws
In deze rubriek leest u over de
vorderingen van het nieuwe
gemeentehuis van Bronckhorst.
Tijdens de bouwvak is de bouw
gewoon doorgegaan, met name 
het installatiewerk en de binnen-
wanden. De gevelsteigers zijn weg,
waardoor de buitenkant van het
gebouw goed te zien is.

Uitnodigende entree
Het middengedeelte, bestemd voor
entree en hal, is nu ook water- en
winddicht. De glazen lichtstraten
en de glazen voorgevel worden
geplaatst. De zijwanden van het
gebouw zijn vanwege de isolatie-
waarde vrij gesloten, maar de open
structuur van het middengedeelte
geeft het gebouw een uitnodigende
entree. De voorpui bestaat uit drie-

laags zonwerend glas, met daarin
een dagelijkse ingang en een cere-

moniële ingang voor speciale gelegen-
heden (zoals een bruiloft). De entree
is de ruimte waarin wij u vanaf begin
2010 graag ontvangen, met aan de
linkerzijde de balie, enkele zitjes en
spreekkamers en aan de rechterzijde
de raadszaal en vergaderruimtes.

Grondwerk
Aan de voor- en zijkant van het
gebouw gaan we binnenkort aan 
de slag met het uitgraven van de
parkeerruimte. De parkeerruimte
wordt grotendeels verlaagd, zodat
de auto's vanaf de weg niet zicht-
baar zijn. Met het zand dat hierbij
vrij komt worden andere stukken
opgehoogd, bijvoorbeeld de aan-
loop naar de entree.Huidige entree

Toekomstschets

Voor

Na



Openbare bekendmakingen

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

Op 14 september a.s. is er weer een verkeers-
spreekuur. Hierin behandelen de gemeente,
politie en VVN gevaarlijke of moeilijk op te
lossen verkeerssituaties in Bronckhorst.
Heeft u een vraag of een probleem om in
het verkeersspreekuur onder de aandacht
te brengen? Breng ons op de hoogte van
de situatie, zodat we samen kunnen wer-
ken aan een verkeersveilige gemeente!
Als uw situatie in aanmerking komt om te
bespreken, ontvangt u een uitnodiging om bij

het verkeersspreekuur aanwezig te zijn. Het
verkeersspreekuur is iedere zes weken op

de maandagochtend van 09.00 tot 10.00
uur. De eerstvolgende is op 14 september
2009. U kunt zich hiervoor tot 1 september
a.s. aanmelden. 
Voor alle informatie over het verkeer-
spreekuur en hoe u zich kunt aanmelden

verwijzen wij u naar onze website
www.bronckhorst.nl onder Infobalie � Ver-

keer en Vervoer.

Verkeersspreekuur 
Heeft u vragen over verkeerssituaties in Bronckhorst?

Wilt u een onderwerp op de
politieke agenda plaatsen? 
Dat kan als het tenminste niet gaat
over een privé-belang, een klacht
of een bezwaar. Voor informatie en
spelregels kunt u contact opnemen
met de griffie of de website raad-
plegen, klik op Infobalie, dan op
Folders en selecteer vervolgens 
de folder Over burgerinitiatief en
spreekrecht.

Uw onderwerp op de politieke agenda

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Steenderen, Burgemeester Buddingh'plein, innemen standplaats voor de verkoop van pizza's,

zaterdagen van 16.00 tot 19.00 uur tot 31 december 2009, Pizza Toscana
• Toldijk, Wuusweg, tripalon voor paarden en pony's, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,

18 oktober 2009 van 07.00 tot 18.00 uur, P.C. en R.V. Bronckhorst
• Vorden, Grote Veldloop (hardloopwedstrijd), afsluiten Netwerkweg en gedeelte Kerkhoflaan, 

1 november 2009 van 09.00 tot 14.00 uur, A.V. Hanzesport Zutphen
• Zelhem, Markt, kunstijsbaan met diverse activiteiten, 12 t/m 29 december 2009, ontheffing

artikel 35 Drank- en Horecawet, 12, 19 en 26 december van 12.00 tot 24.00 uur, 13, 20 en 
27 december 2009 van 12.00 tot 18.00 uur, afsluiten Markt, 11 en 18 december 2009 van 
12.00 tot 21.00 uur, ijsvereniging Zelhem

Drank- en Horecavergunning
• Vorden, Dorpsstraat 28, aanvraag vergunning horecabedrijf, J. Guan en mevrouw W. Guan-Pan

Bouwvergunningen 
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 1, wijzigen situering kapschuur
• Laag-Keppel, Wilhelminaplantsoen 3, vergroten woning
• Vorden, De Steege 2 t/m 24, bouwen twaalf woningen 
• Vorden, Hengeloseweg 20, bouwen dakkapel
• Zelhem, Keijenborgseweg 27, aanbouwen cafetaria
• Zelhem, Lageweg 12, bouwen opslagloods 
• Zelhem, Oude Ruurloseweg 3, bouwen schuurtje
• Zelhem, Terborgseweg 13, bouwen schuurtje
• Zelhem, Wassenaarweg 18, bouwen loods

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.

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 13 augustus 2009:
• Hengelo (Gld), samengestelde menwedstrijden, Zelhemseweg 17 (De Hietmaat), 9, 10 en 

11 oktober van 08.00 tot 19.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning bestaand gebouw, ontheffing
art. 35 Drank- en Horecawet, 9 t/m 11 oktober, ontheffing groepskamperen, 9 en 10 oktober 2009,
In Stap en Draf

• Zelhem, halve marathon op diverse wegen in de buurtschappen Heidenhoek en Slangenburg,
25 oktober 2009 van 11.00 tot 13.30 uur, atletiekvereniging ARGO

Verzonden op 20 augustus 2009:
• Bronckhorst, huis aan huis collecteren, ophangen spandoek in Hengelo (Gld), 22  t/m 

27 november 2010, Nationaal MS Fonds
• Wichmond, innemen standplaats voor de verkoop van bloemen, 18 en 19 september 2009, 

Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelings samenwerking

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 17 augustus 2009:
• Hummelo, Korte Broekstraat 5, geheel vernieuwen schuur met berging, garage en stal
Verzonden op 20 augustus 2009:
• Halle, Bielemansdijk 22A, bouwen schuur

Kapvergunningen
Verzonden op 17 augustus 2009:
• Hoog-Keppel, Monumentenweg 9, vellen van één acacia, geen herplantplicht
• Steenderen, Koningin Julianalaan 41, vellen van drie kersenbomen, herplant verplicht: één

sierboom
• Zelhem, Ardinckhoek 54, vellen van één berk en twee lariksen, geen herplantplicht
• Zelhem, Fresiaweg 14, vellen van één esdoorn, geen herplantplicht
• Zelhem, Ruurloseweg 30Z 112, vellen van één acacia, geen herplantplicht
Verzonden op 19 augustus 2009:
• Hengelo (Gld), begraafplaats Lekink, vellen van 250 m2 bosplantsoen, herplant verplicht: 70 m2

heesters
• Steenderen, Julianalaan, vellen van twaalf prunussen, herplant verplicht: drie amberbomen

Sloopvergunningen 
Verzonden op 17 augustus 2009:
• Hengelo (Gld), Memelinkdijk 1, slopen varkensschuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 1A, geheel slopen danszaal
• Vorden, Molenweg 10, slopen achteruitbouw van het huis en houten schuur, komt asbesthoudend

afval vrij
• Zelhem, Velswijkweg 10, slopen dakbeschot van de woning, komt asbesthoudend afval vrij

Verleende vergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Baak, tijdens de trimloop op 8 november 2009 is de Pastoriestraat, tussen de Bobbinkstraat en

de Wichmondseweg, van 11.00 tot 11.30 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmings-
verkeer

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

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

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

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 20 augustus 2009:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 42A, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 20 augustus 2009:
• Drempt, Roomstraat 27, bouwen wagenloods

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

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

Inspraak bestemmingsplan 'Buitengebied 2009; Varsselseweg 49
Hengelo'
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2009; Varsselseweg 49 Hengelo' en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen van 27 augustus t/m 7 oktober 2009 tijdens openingstijden
voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt
u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt
de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op de verruiming van de oppervlakte voor het bouwperceel voor buiten-
opslag, de inpassing van een geluidsscherm in de vorm van een grondwal en een kleine uitbreiding
van het bouwperceel voor de verplaatsing van de bestaande bedrijfswoning.

Inspraakreactie indienen?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun inspraak-
reactie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of
mondeling naar voren brengen bij b en w.

Goedkeuring wijzigingsplan 'Buitengebied 2009; Zutphenseweg 90 Vorden'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 3 augustus jl. het wijzigingsplan  'Buitengebied
2009; Zutphenseweg 90 Vorden' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op een functiewijziging,
waarbij het gebruik van de voormalige agrarische schuur wordt omgezet in een woonfunctie op
het perceel Zutphenseweg 90 in Vorden.

Het goedkeuringsbesluit, het wijzigingsplan en het desbetreffende bestemmingsplan liggen van
27 augustus t/m 7 oktober 2009 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

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

Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
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.

Onherroepelijk bestemmingsplan 'De Kwekerij Hengelo'
Het bestemmingsplan 'De Kwekerij Hengelo' is door de uitspraak van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State van 29 juli 2009 onherroepelijk geworden. Het plan heeft betrekking
op de realisering van een nieuwe woonwijk voor circa 200 woningen in Hengelo (Gld), in een gebied
gelegen aan de Heurne en de Vordenseweg.

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

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

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

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Rha, Rhabergseweg 13, uitbreiden van de woning, ontheffing voor het overschrijden van de

maximale inhoud, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1993' 

Zienswijze indienen? 
Het bouwplan ligt van 27 augustus t/m 7 oktober 2009 tijdens de openingstijden voor belang-
hebbenden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en hand-
having. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan
kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een gemo-
tiveerde zienswijze over de voorgenomen ontheffing naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze
kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

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

Artikel 3.6 lid 1 onderdeel c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 19 augustus 2009:
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat ongenummerd (naast nummer 33B), voor het reduceren van de

voorgeschreven afstand van 12 meter tussen de bebouwing en de as van de weg tot minimaal
10,80 meter, geldend bestemmingsplan 'Bronckhorst; Steenderdiek 1999-2005'

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 27 augustus t/m 7 oktober
2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze
afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen 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 het
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

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

Wegwerkzaamheden door de provincie Gelderland: 
• van 26 t/m 29 augustus 2009, of zoveel langer of korter als nodig is, zijn er onderhoudswerk-

zaamheden tussen Zelhem en Hummelo aan de Hummeloseweg, tussen de Kruisbergsestraat
en de N315. Tijdens de werkzaamheden wordt de weg volledig afgesloten voor het verkeer. 
De omleidingen staan met borden aangegeven. Het fietspad blijft wel begaanbaar

• van 31 augustus tot 2 oktober 2009, of zoveel langer of korter als nodig is, zijn er onderhouds-
werkzaamheden aan het asfalt van de Zelhemseweg en Doetinchemseweg (N315) tussen
Doetinchem en Zelhem. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het asfalt op de
hoofdrijbaan. De weg wordt duurzaam veilig ingericht. Tijdens de werkzaamheden is het
gedeelte van de N315 Zelhemseweg en Doetinchemseweg, tussen de Varsseveldseweg en de
rotonde Stikkenweg, nabij Zelhem afgesloten voor al het verkeer. De omleidingsroutes staan
met borden aangegeven

• op 31 augustus 2009 starten onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt van de Ellecomsedijk
en de Rijksweg (N317) tussen Ellecom en Laag-Keppel. Om de verkeershinder tot een minimum
te beperken wordt het onderhoud in twee fases uitgevoerd. Naar verwachting is het werk op 
9 oktober klaar. Fase 1 betreft de (N 317) Rijksweg, weggedeelte tussen Drempt en Hoog-Keppel.
Fase 2 betreft de (N 317) Ellecomsedijk, weggedeelte tussen Doesburgsedijk en Koepoortdijk.
De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het asfalt op de hoofdrijbaan en de parallelweg.
De weg wordt duurzaam veilig ingericht. De werkzaamheden gebeuren vooral 's nachts. 
De omleidingsroutes staan met borden langs de weg aangegeven

Verkeer en vervoer

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
27 augustus t/m 7 oktober 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, Kruisdijk 11, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning voor

het inwerking hebben van een rundvee- en varkenshouderij

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.

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij
ons worden ingediend vóór 8 oktober 2009. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens
een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 03 06.

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

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 
27 augustus t/m 7 oktober 2009 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Hengelo (Gld), Moatweg 6, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning

voor een varkenshouderij
• Zelhem, Hummeloseweg 63A, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning

voor het inwerking hebben van een vleesvarkens- en akkerbouwbedrijf

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 ontwerpbesluiten.

Beroep tegen de 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 zienswijzen

in te brengen.
Een 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 8 oktober 2009.

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

Wet milieubeheer

Lindeseweg 26 • 7251 NS VORDEN
Telefoon (0575) 55 66 31 • Telefax (0575) 55 65 80

www.ruiterkamp.nl • e-mail: info@ruiterkamp.nl

Voor álle voorkomende
bouwwerkzaamheden. 

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden

CU
-C

O
C-

80
78

55
   

 1
99

6 
Fo

re
st

 S
te

w
ar

ds
hi

p 
Co

un
ci

l A
.C

.
H

et
 k

eu
rm

er
k 

vo
or

 p
ro

du
ct

en
af

ko
m

st
ig

 u
it

 g
oe

d 
be

he
er

sd
e 

bo
ss

en

sinds 1946.....
aannemersbedrijf

hh..jj..  rruuiitteerrkkaammpp  bb..vv..

Pure Aloë Vera
produkten.

Karin Tiemessen
tel. (0575) 55 42 14
of 06 - 51 09 48 51

Renault Erkend Reperateur
voor Zelhem en omstreken.

WWW.AUTOLOOMAN.NL

Uw adres voor:
• verkoop nieuw en gebruikt
• onderhoud
• onderhoud en APK campers
• leasing
• schadeherstel + bemiddeling
• inbouw navigatie en telefoon
• aircoservice
• dealer scootmobielen en rollators
• wasstraat

Doetinchemseweg 53
7021 BR  Zelhem
Tel. 0314-621637
www.autolooman.nl

Garage Looman BV
100 jaar een begrip in de Achterhoek

Uit eigen bongerd Pruimen
Sappige sinaasappelen 10 voor 1.50

Nieuwe oogst handappelen Delcorf 2 kilo 1.00
Mooie krop andijvie kilo 0.79

Grote bloemkool nu 0.89 per stuk

Sappige Galia meloen per stuk 0.99
Aardappelen o.a. Gloria lekkerlander 10 kilo 2.99

Kadotip!! Doe het met een streekproducten pakket!!
Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Kaas-, zuivel- en streekproducten

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.
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H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 35 van
24 t/m 29 aug. 2009.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

50 producten

www.gall.nl

AH Frites
Diverse varianten

Bijv.: patates frites
2 zakken a 1 kilo

Grolsch pils
Diverse varianten

Bijv.: premium
Krat 24 flesjes
a 0,33 liter

Dr. Oetker
Big Americans
Diverse varianten

Bijv.: Hawaii
2 dozen a 435 gram

Andrélon
Diverse varianten

Bijv.: shampoo iedere dag
2 flacons a 300 ml

Alle Dubbelfrisss

2 pakken
a 1.5 liter

Edet keukenpapier
design

2 flacons a 8 stuks
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Dahlia’s, Dorpsfair
            en Oldtimertrucks

ZO-MA-DI 6,7 & 8 SEPTEMBER:
ZO-MA-DI 6,7 & 8 SEPZO-MA DI 6,7

volksfeest
bloemencorsobloemencorso

beltrum
Maak de mooiste corsofotoen win een ballonvaart!Meer info opwww.bloemencorsobeltrum.nl

Zondag 6 september biedt Beltrum u weer een hele dag vermaak.
Rond het traditionele Bloemencorso en Volksfeest is een programma
samengesteld met een gezellige Dorpsfair, gevarieerde kermis en
een defilé met ruim honderd oldtimervrachtwagens.

Maar liefst twaalf grote dahliawagens en tal van kleinere corsowagens 

trekken op zondag 6 september vanaf 14.30 uur door de straten. De 

creaties hebben onderwerpen die de fantasie prikkelen en zijn dankzij het 

prachtige plak- en knipwerk een lust voor het oog. Voorafgaand aan het 

corso, vanaf 12.00 uur, staat het Mariaplein boordevol standjes. Hier wor-

den ambachtelijke producten gepresenteerd, zijn verrassende lekkernijen 

te verkrijgen en tonen kunstenaars hun bijzondere werk. Om 14.00 uur 

rijden de oldtimervrachtwagens van de vereniging Old Transport Achter-

hoek enkele rondjes door het dorp. Ruim honderd vrachtwagens roepen 

herinneringen aan tijden van weleer op. Wilt u de wagens van dichtbij 

ook goed bekijken? Ga dan voorafgaand of na afloop van het defilé even 

naar het kermisterrein aan de Avesterweg. De eigenaren van de trucks 

vertellen u graag over hun wagens.

Op het kermisterrein aan de Avesterweg is sowieso van alles te zien en te 

beleven. Tal van kermisattracties natuurlijk, maar ook vertier in de feest-

tent. Onder het genot van een drankje kunt u ’s middags luisteren naar 

Grandma Daisy. Aan het eind van de middag treedt de virtuoos Brian 

Cristopher op. Zondagavond is het de beurt aan de TOF! Partyband. 

’s Avonds kunt u ook een kijkje nemen op het corsopark. Kies ook uw 

winnaar! Onder alle inzendingen voor de publieksprijs wordt een ballon-

vaart verloot. Andere muziektoppers tijdens het Beltrums Volksfeest zijn 

schlagerzanger Dennie Christian (maandagavond in de tent) en Boh Foi 

Toch (dinsdagavond in de tent). 

Op  www.bloemencorsobeltrum.nl vindt u meer informatie 

over het Bloemencorso, de wagenbouwers en het programma van het 

Beltrums Volksfeest.
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Officiële opening met speciale lezing 
Op woensdag 9 september zal wethou-
der André Baars van de Gemeente
Bronckhorst het officiële startsein ge-
ven in de Kapel van Bronkhorst aan
het Gysbertplein te Bronkhorst, om
20.00 uur.  Hierna wordt vanaf 20.10
uur in de Kapel een bijzondere lezing
gehouden door de heer dr. J.A. ten Bok-
kel Huinink onder de titel: van adel-
borst tot admiraal….. geboren te Steen-
deren en Heer van Bronckhorst…..  Be-
langstellenden kunnen voor deze
unieke avond kaarten reserveren à Eu-
ro 3,00 per persoon, inclusief koffie bij
binnenkomst. Per tel. 0313-472968 of
per e-mail: gmrabeling@planet.nl. 

Constantijn Johan Wolterbeek (1766-
1845) is geboren te Steenderen. Zijn va-
der was afkomstig uit een predikan-

tenfamilie, maar was zelf geen predi-
kant maar bedreef het boerenbedrijf
voor zijn genoegen. Constantijn Johan
zat in Zutphen op de Latijnse school,
maar wilde in 1782, dus tijdens de
vierde Engelse oorlog, op zestienjarige
leeftijd, marineofficier worden. Hij is
dat tot 1844, dus tot zijn negenenze-
ventigste levensjaar gebleven! Hij
doorliep alle rangen, van adelborst tot
admiraal. Hij leefde in een roerige tijd.
Hij maakte de strijd mee tussen de
Orangisten en de Patriotten. In de vier-
de Engelse oorlog vocht hij samen met
de Fransen tegen de Britten. Na de
Franse revolutie samen met de Britten
tegen Frankrijk en vervolgens in de
Franse tijd weer met de Fransen tegen
Engeland! In Nederlands Indië heeft
hij na de Franse tijd menige opstand
helpen onderdrukken met wisselend
resultaat. Tenslotte maakte hij als ho-
ge militair op afstand de Belgische op-
stand mee. 

In 1803 kocht hij voor fl. 28.500,-- het
landgoed Bronckhorst. Het hiervoor
benodigde geld had hij verdiend met

de z.g. kostpenningen. Wolterbeek
woonde met onderbrekingen van
1803 tot 1808 wegens gezondheidspro-
blemen op Bronckhorst. Later van
1810 tot 1813 eveneens om maar niet
onder de Franse vlag voor Keizer Napo-
leon te hoeven varen. Hij legde zich
toen toe op de landbouw. In 1824 heeft
hij Bronckhorst weer verkocht. Hij
ging toen in Amsterdam op de Rijks-
werf wonen. Hoewel hij in zijn lange
carrière geen al te grootse daden heeft
verricht, is zijn loopbaan als marineof-
ficier interessant genoeg om nog eens
voor het voetlicht te halen. Bovendien
noemde hij zich later Heer van
Bronckhorst. 

Woensdag 9 september 20.00 uur - Ka-
pel van Bronkhorst - Lezing Constan-
tijn Johan Wolterbeek!

Open monumentendag 2009

Op 12 en 13 september wordt in Ne-
derland weer de jaarlijkse Open
Monumentendag georganiseerd.
Het thema dit jaar is "Op de
kaart….." In de gemeente Bronck-
horst heeft de Stichting Open Mo-
numentendag weer een aantrekke-
lijk programma samengesteld.

Constantijn Johan Wolterbeek (1766-1845)

Het Middellandse Zee-eskader van schout-bij-nacht Contantijn Johan Wolterbeek in de
baai van Port Mahon op het eiland Minorca.

Het kasteel Bronckhorst, naar een tekening van Jan de Beyer uit 1743

WINKELS KLEUREN ROZE
Zodra de zomervakantie weer op zijn
einde loopt, kleuren de ruim 300 Su-
per de Boer-winkels magentaroze en
staat alles in het teken van voordelige
prijzen. 

De supermarktketen introduceerde
de SuperToeter Weken in 2008. In-
middels zijn deze actieweken een be-
grip. Eric Leebeek, commercieel di-

recteur van Super de Boer: "De zomer-
vakantie is vaak een hoge kostenpost.
De meeste mensen willen het in de
weken daarop dan ook graag rustiger
aan doen. Tijdens de SuperToeter We-
ken profiteren onze klanten van een
ruim en herkenbaar productaanbod
met zeer scherpe ronde prijzen." 

REUSACHTIGE MAGENTAROZE BAL
Om de actieweken kracht bij te zet-

ten reist er de komende periode een
reusachtige magentaroze bal door
het land. Deze kan op de meest
vreemde plekken opduiken. 

Op plekken waar de bal besluit uit te
rusten deelt een promotieteam good-
iebags uit met een toeter, een winkel-
wagenmuntje, een big shopper bood-
schappentas en de meest recente fol-
der. 

Houd de komende weken uw euro-
munten bij de hand. Het is tijd voor
ronde prijzen bij Super de Boer! Meer
informatie over de actie is te vinden
op www.superdeboer.nl

SuperToeter Weken van start

Ronde prijzen domineren winkelschap 
bij Super de Boer
Klanten van Super de Boer kunnen vanaf 24 augustus drie weken lang
ronde prijzen scoren. Tijdens de SuperToeter Weken biedt de super-
marktketen wekelijks tientallen zeer scherpe aanbiedingen met afge-
ronde prijzen. Het wordt dus een zeer voordelige periode voor bestaan-
de, maar ook nieuwe klanten van Super de Boer.

De zaterdag staat traditioneel in het
teken van de volksspelen. Bij het vogel-
schieten was het, na een lange strijd,
uiteindelijk Henk Cornegoor die de
laatste restanten van de vogel naar be-
neden wist te halen. Tot grote vreugde
van echtgenote Tonnie werd hij de
nieuwe koning van de Velswijk. Bij het
vogelknuppelen voor de dames wist Je-
anet van der Toorn de romp naar be-
neden te halen. ‘s Avonds was het, on-
danks de hitte, gezellig druk in en
rondom D’n Draejer. Op de muzikale
klanken van de band ‘Full Circle’ werd
er tot in de late uurtjes gedanst en ge-
host. 
Op zondagmiddag verzamelde heel
Velswijk zich bij het buurtschaphuis,
om zelf deel te nemen aan de optocht,
of om alle creaties te bewonderen. De
strijd tussen de grote wagens werd dit

jaar beslist in het voordeel van de
Boomkampjes met hun wagen ‘Wip-
pen en hakken’. Vooral de totaalaan-
kleding, waaronder de rijdende wips
en de lopende mensen met de bijlen,
gaf uiteindelijk de doorslag. De N316,
die vorig jaar boven de Boomkampjes
eindigde, moest dit jaar genoegen ne-
men met de tweede plaats.
Uitslag optocht Velswijk.
Grote Wagens. 1. Wippen en Hakken,
2. Lange Jan, 3. Barbieland, 4 Eerst op
vakantie, nu Mexicaanse griep, 5. Vels-
wiek got Talent.
Groepen. 1. De Bloemenmeisjes, 2. Mo-
derne Ot & Sien, 3. Mexicaanse Griep,
3. Velswijkse Griep, 3. Mexicaanse Var-
kensgriep.
Kleine wagens, handmatig voortge-
trokken. 1. Bob de Bouwer, 2. Circus
Velswijk.

Kleine Wagens zelfrijdend. 1. Barbie-
land, 2. Kameleon, 3. Wij fietsen er
heel wat af.
Kleine wagens, rijdend voortgetrok-
ken. 1. Yolanthe heeft alles, Jan heeft
niets .
Individuelen. 1. Olifantje, 2. Haremda-
me, 3. Bob de Bouwer.
Uitslag volksspelen.
Vogelschieten. Koning-Henk Korne-
goor, Rechtervleugel-Casper Bikkel,
Linkervleugel-Arjan Looman, Kop-Jan
Nijman, Staart-Henk Wenneker. 
Vogelknuppelen Dames. Romp-Jeanet-
te van den toorn, Rechtervleugel-Ans
Hilhorst, Linkervleugel-Jeanette van
den toorn, kop-Ellen Boerstal, staart-
Ellen Boerstal.
Vogelschieten jeugd. Koning-Mark
Smit, Rechtervleugel-Mark Smit, Lin-
kervleugel-Jurgen Bloemendal, Kop-
Mark Smit, Staart-Jurgen Bloemendal.
Fladderschieten. 1. Danny Grobbe, 2.
Alfred Berendsen, 3. Niels Bikkel.
Schijfschieten. 1. Ronald Berendsen, 2.
Henk kornegoor, 3. Alfred Berendsen.
Ringrijden. 1. Wil Schreurs, 2. Bep Lie-
verdink, 3. Joke Wassink.
Jeugd schijfschieten. 1. Robin Liever-
dink, 2. Jurgen Bloemendal, 3. Joyce
Lieverdink.

Buurtfeest Velswijk wederom geslaagd

Onder ideale weersomstandigheden is in het weekend van 13, 14 en 15 au-
gustus het jaarlijkse buurtfeest in Velswijk gehouden. De kindermiddag,
op vrijdagmiddag, had dit jaar de nodige concurrentie van de kinderva-
kantieweek in Zelhem, waardoor de opkomst iets minder was dan in de
voorafgaande jaren. De wel aanwezige kinderen hebben heerlijk staan
springen en dansen onder leiding van Koos Konijn en konden daarnaast
genieten van een optreden van de plaatselijke Velswijkse talenten Eeke
Smit en Dione Rutjes. Vrijdagavond was het gezellig met muzikale klan-
ken van het ‘Brook Duo’ uit Markelo, later gevolgd door ‘Let’s Dance Mu-
sic’ uit Ruurlo.

Motorische ontwikkeling is belangrijk
voor jong en oud. SPARTA gaf tot nu toe
les aan kinderen vanaf 4 jaar maar wil
kinderen vanaf 21/2 jaar ook bekend ma-
ken met gym. Vanaf 14 september willen
we de jongste gymfans uitnodigen om
mee te doen aan peutergym. Er komt
een groep op de maandag van 15.45 tot

16.30 en op de donderdag van 15 uur tot
15.45 uur.  Dit is bedoelt voor kinderen
vanaf 2 1/2 jaar tot 4 jaar. Via de methode
gymkids worden de peuters bekend ge-
maakt met lichaamsbeweging en aller-
lei toestellen. Aansluitend kunnen de
kinderen door met gym in een volgende
groep van SPARTA. 24 september t/m 14
oktober gaat SPARTA 4 donderdagen in-
troductielessen geven in Acro-gym. Het
woord zegt het al, het is een combinatie
van acrobatiek en gymnastiek. Stap voor

stap leer je met elkaar omgaan en ont-
dek je wat een ander kan en durft. Tij-
dens oefeningen worden er menselijke
piramides gevormd. Eerst een pyramide
van 1 hoog en gaandeweg zouden er
steeds hogere vormen gemaakt kunnen
worden. Wanneer je goed met elkaar sa-
menwerkt, kun je uiteindelijk elkaar in
de lucht gooien en salto's maken. Acro-
gym is geschikt voor kinderen vanaf 6
jaar. Dus kom gratis en vrijblijvend kij-
ken en meedoen bij de introductieles-

sen vanaf donderdag 24 september van
16 tot 17 uur.  Bij voldoende animo be-
gint SPARTA na de herfstvakantie met
Acro-gym. Heb je vragen, mail deze dan
naar spartavorden@hotmail.com met je
naam, mailadres en  telefoonnummer.
We nemen dan zo spoedig mogelijk con-
tact met je op. Ook gaat SPARTA dit jaar
mee doen met de grote Clubactie. Vanaf
12 september kan een SPARTA lid bij u
aan de deur komen met de vraag of u
een of meerdere loten wil kopen. 1 lot

kost €3. Hiervan gaat €2.40 naar SPARTA.
Door op deze wijze de kas van SPARTA te
spekken, kunnen we materiaal aan-
schaffen maar ook de contributie zo
laag mogelijk proberen te houden. De te
winnen prijzen voor u lopen uiteen van
geldprijzen, reizen, koffersets, vrijkaar-
ten enzo. Zie voor meer informatie
www.clubactie.nl waar u kan zien hoe u
samen met de grote clubactie SPARTA
helpt. Tot binnenkort bij SPARTA Vorden
in sporthal 't Jebbink aan 't Jebbink 13

SPARTA begint het nieuwe seizoen fris en vernieuwend
De gymnastiekvereniging SPARTA
gaat dit seizoen nieuwe lessen in
sporthal 't Jebbink introduceren.
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De afgelopen week was een echte ‘top-
per’ met onder hen de 50.000 ste

bezoeker. Vijf spelers van het C2 team
van de voetbalclub Vorden te weten

Zjors, Jordi, Thijs, Jouri en Jan passeer-
den vrijwel gelijktijdig het elektroni-
sche oog bij de ingang. 

Vandaar namens het badpersoneel
een taart voor het gehele vijftal!

50.000e bezoeker zwembad
'In de Dennen'

Met nog twee volle weken ‘te gaan‘ heeft het Vordense zwembad ‘In de
Dennen‘ het aantal bezoekers van vorig jaar (48.000) reeds ruimschoots
overtroffen.

Zo ook de derde activiteit in deze zo-
mer: ‘Moonlight Swimming’. Een gou-
den greep want deze woensdag (19 au-

gustus) passeerden maar liefst 2600
personen de poorten van het zwem-
bad, een absoluut record. 

Om deze overweldigende drukte goed
‘in de peiling‘ te kunnen houden, was
er die dag 15 man toezicht. Er kon tot
het middernachtelijk uur gezwom-
men worden.

Moonlight Swimming 
een grandioos succes

Het badpersoneel van het zwem-
bad ‘In de Dennen‘ te Vorden, heeft
dit zomerseizoen blijkbaar een
‘neusje’ voor het op het juiste tijd-
stip plannen van evenementen.

Leden van de Trial Club Apeldoorn zul-
len met een aantal Trialmotoren pro-
beren om het publiek te vermaken tij-
dens de pauzes van Fiets ‘m d’r in! door
met hun motoren over boomstam-
men, oude auto’s en nog veel meer ob-
stakels proberen te rijden. Dit alles kan
niet worden georganiseerd zonder de
commissie leden van PJS en natuurlijk
de sponsoren. Flophouse stelt ons de
plek ter beschikking waar dit grandio-
ze evenement kan plaatsvinden. Hier
zijn we al druk bezig met de bouw van
de baan, waarbij Romas grondwerken
een kraan beschikbaar heeft gesteld
om de baan te bouwen. Voor het afzet-
ten van het terrein en het steigermate-
riaal voor het ophangen van de bellen
en dergelijke wordt gesponsord door
Bouwbedrijf Menting. Overige timmer-
werkzaamheden en materialen voor
de baan is gesponsord door Timmer-
en Aannemersbedrijf Boesveld. Verder
wordt op de dag zelf het geluid ver-
zorgd door RTV Rutjes uit Steenderen.
En ook zullen er dit jaar weer fietsen
gebruikt kunnen worden van Slot-

boom tweewielers voor diegene die
thuis geen oude fiets meer had staan
of deze van zijn ouders niet mag ge-
bruiken. Verder heeft de commissie
Fiets ‘m d’r in! een subsidie gekregen
van Pekoenja, het jongerenfonds van
Stichting Kinderpostzegels Nederland.
Jongeren die een activiteit willen op-
zetten of iets onder de aandacht willen
brengen, kunnen bij Pekoenja subsidie
aanvragen. Hierdoor is het voor de or-
ganisatie mogelijk om tijdens de pau-
zes een spectaculaire Trialshow te la-
ten zien. Evenals vorig jaar zijn wij ge-
noodzaakt om aan deelnemers onder
de 18 jaar een handtekening te vragen
van de ouders/verzorgers, om te beves-
tigen dat de deelnemers op eigen risi-
co meedoen. Deelnemers boven de 18
jaar zullen deze handtekening zelf mo-
gen zetten, zonder handtekening geen
deelname. Kijk voor het invulstrookje
op www.humstee.nl.  Wie zin heeft om
mee te doen maar zich nog niet heeft
opgegeven: aarzel dan geen moment
en doe dit alsnog. Dit kan in de klas-
sen: groep 5&6, groep 7&8, de tiener-
klasse tot 16 jaar, de Midlive klasse tot
30 jaar en de oldtimer klasse vanaf 31
jaar. Kom dus zondag 30 augustus van-
af 12.00 uur naar Flophouse om mee te
doen of juist toe te kijken hoe de ande-
ren met een geweldige snelheid van de
baan af scheren in het water belanden. 

Iedereen kan meedoen vanaf groep 5
van de basisschool. Voor opgave of
vragen, kijk op www.humstee.nl of
mail naar humsteefiets@hotmail.com

Spectaculaire Trialshow
tijdens Fiets ’m d’r in 2009!

Zoals velen waarschijnlijk al wel
weten wordt op 30 augustus aan-
staande door Stichting Humstee
voor de derde keer Fiets ‘m d’r in!
georganiseerd. Dit zal plaatsvinden
op het terrein van Jeugdsoos Flo-
phouse te Toldijk waar jong en oud
probeert per fiets de bel te halen. Er
zal die middag een spectaculaire
show worden getoond: een Trials-
how door Trial Club Apeldoorn.

Zaterdag 29 augustus meerdere dis-
plays met militaire opstellingen. Een
compleet geallieerd veldhospitaal in
een oude smederij maar ook een Duit-
se radiopost in het veld. Een echt Duits
Flak 88 mm. lucht afweerkanon met
bemanning en natuurlijk meerdere
voertuigen met o.a een Duitse ketten-
krad, half motor half rupsvoertuig.
Kinderen mogen alles van dichtbij be-
kijken en vragen stellen aan de Duitse,
Engelse en Amerikaanse soldaten zo-
als ze er in de oorlog uitzagen.

Gratis entree op het buitenterrein.
Zondag 30 augustus intocht van het
aangeslagen Duitse leger en opslaan
van het kampement bij het Duitse
lucht afweerkanon met de Remigius
kerk als decor. Dit jaar veel aandacht
voor de aankleding op het terrein.
12.00 uur start de eerste Slag om de

Achterhoek met dit jaar als thema Mar-
ket Garden, de slag om Arnhem, met
een zeer realistische veldslag. Het cen-
trum van het dorp Hengelo Gld. gaat
65 jaar terug in de tijd en het publiek
ondergaat een zeer realistisch schouw-
spel met allerlei militaire acties. Zeer
authentiek uitgeruste Duitse, Engelse
en Amerikaanse soldaten zullen rond-
om de Remigius kerk hun strijd uit-
vechten. Compleet met echt knallende
wapens, voertuigen, rook en andere ef-
fecten. De huidige generatie ziet de ver-
halen van hun ouders en opa en oma
tot leven komen. Een anderhalf uur du-
rend spektakel. Hierna aanvang van de
tweede veldslag met een andere opzet
dan de eerste maar wel met thema 65
jaar Market Garden opnieuw ander-
half uur realistische actie.

Entree is inclusief museumbezoek. Er
komen ruim 200 veteraan motoren
van voor 1940 zoals BSA, Norton, Har-
ley, Terrot, BMW en DKW die worden
naast het militaire terrein opgesteld en
zijn voor het publiek gratis te bezichti-
gen.  Locatie centrum van het dorp
Marktstraat 6, 7255 CA Hengelo Gld.
Meer info www.museum40-45.com

Slag om de Achterhoek 
29 en 30 augustus
De meest realistische geschiedeni-
sles over de tweede wereldoorlog.
Het Achterhoeks Museum 1940-
1945 in Hengelo Gld. presenteert
op zaterdag 29 en zondag 30 augus-
tus een bijzonder weekend vol met
levende geschiedenis.

De eerste twee edities waren een groot
succes, mede door het mooie weer en
de prachtige optredens van o.a. Het
Zelhems Mannenkoor, Union en Euter-
pe. Dit jaar heeft de organisatie het
aanbod nog verder uitgebreid en dyna-
mischer gemaakt. Maar liefst vijf groe-
pen zullen een optreden verzorgen. Al-
lereerst is er het optreden van Prinses
Juliana, die dit jaar haar 100-jarige ju-
bileum viert. Daarnaast is ook het Zel-
hems Mannenkoor, dat eveneens een
jubileumjaar beleeft (50 jaar), weer
aanwezig. Muziekvereniging Union is
met haar koperensemble van de partij
en ook de folkloristische dansgroep
Wi’j eren ’t Olde en de vrije harmoni-
ca spelers zullen een optreden verzor-
gen. Omdat niet alle groepen op één
podium kunnen optreden, is er voor
gekozen om vanaf diverse locaties op-
tredens te verzorgen. Het publiek zal
telkens verrast worden met verschil-
lende plekken waar muziek ten geho-
re wordt gebracht, die al dan niet van-
af de eigen zitplek te bewonderen is of
een plek waar het publiek mee naar
toe wordt genomen. Kortom stilzitten
is er niet meer bij, maar dat is op zo’n
prachtlocatie als het Pikgat zeker niet
vervelend. De organisatie is er zich wel
van bewust dat het Pikgat concert een
publiek trekt met een hogere gemid-
delde leeftijd. Dus is er rekening mee
gehouden door voldoende zitgelegen-
heid te bieden. Het Pikgatconcert
opent het ‘hekkegat’ aan de Heister-
boomsdijk om 18.15 uur, waarna het
eerste optreden om 19.00 uur begint.
Het entree is € 8,50 in de voorverkoop
bij de verschillende participerende ver-
enigingen en zaal Susebeek ’t Wolfers-
huus of € 10,-- aan de kassa. Die prijs is
inclusief een kop koffie of thee met
een heerlijke koek van bakkerij Schol-
ten. Daarnaast zal er tijdens de pauze
en na het concert gelegenheid zijn om
een versnapering te gebruiken op het
‘Horecaplein’.

Pikgatconcert

Op zaterdag 29 augustus wordt
voor de derde maal een ‘Pikgatcon-
cert’ gehouden rondom het monu-
mentale badhuis met natuur-
zwembad in het Wolfersveen
schuin tegenover zaal Susebeek ’t
Wolfershuus.

De liederen die gezongen zullen wor-
den zijn afkomstig uit diverse bundels
en zijn op verzoek aangevraagd. Het
belooft dus mooi te worden.
De muzikale begeleiding is in handen
van dhr. W. Kuipers uit Apeldoorn die

het orgel bespeelt en daarnaast is er
ook solozang van Kees van Lenten uit
Ede. Hij zal op boeiende wijze een
aantal liederen ten gehore brengen. 

Tussen dit alles door is er een korte
meditatief moment door ds. J. van
Dalen uit Varsseveld.

Na afloop is er koffie en kan er nog ge-
zellig nagepraat worden in 'de Voorde'.

Vorden zingt in de
Dorpskerk
Zondagavond 30 augustus a.s.
om 19.00 uur is er in de Dorpskerk
van Vorden een zangdienst onder
het motto 'Vorden zingt'.
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Met het vrijgekomen kapitaal werd
een nieuw bedrijfsplan gemaakt. Va-
der Luesink gaat op het ‘oude’ bedrijf
verder met de opfok van jongvee en
Gerbert ‘verkast’ om op een andere
plek een modern melkveebedrijf op te
starten. In het L.O.G. (Landbouw Ont-
wikkelings Gebied) Halle Heide was
voldoende grond te koop om een der-
gelijk bedrijf te realiseren. In tegenstel-
ling tot andersoortige megabedrijven
(varkens, kippen) kon Gerbert rekenen
op de steun van de buurt, want een
melkveebedrijf is grondgebonden,
hetgeen betekent dat voor elk dier een
bepaalde hoeveelheid grond aanwezig
moet zijn voor de bedrijfsvoering. Var-
kens en kippen zijn niet grondgebon-
den en zorgen daarnaast voor veel
meer verkeersbewegingen.

Samen met Gerbert maakt de redactie
van Contact een rondje door het nieu-
we bedrijf dat op vrijdag 4 september
de deuren opent voor een ‘Open Huis’,
waar de bedrijven, die de bouw heb-
ben gerealiseerd, zich presenteren aan
belangstellenden uit de omgeving en
collega’s uit de bedrijfstak. Daarbij is
bewust gekozen voor een ‘Open Huis’
zonder veestapel, omdat dat allerlei
besmettingsmogelijkheden met zich
mee zou brengen. “Maar”, aldus Ger-
bert, “ook zonder koeien kun je best
een goede indruk krijgen van de wer-
king van het bedrijf” en na de rondlei-
ding kan ik hem daarin gelijk geven,
alhoewel ik toch ook graag nog een
keer een kijkje kom nemen als het be-
drijf vol ‘in bedrijf’ is.

Ben je nog wel agrariër met 325 koei-
en, want die kun je toch nooit alle-
maal kennen?
Gerbert: “De meeste koeien ken ik al,
want die komen van ons huidige be-
drijf en daar hebben we door opfok in
de afgelopen periode al rekening ge-

houden met de groei. Verder ga ik de
nog nieuw te kopen koeien heel snel
leren kennen, want ik vind het zelf
ook belangrijk om m’n koeien te ken-
nen. Om die reden hebben we ook ge-
kozen voor de melkcarrousel in plaats
van de melkrobot.”
Ondertussen zijn we door de giganti-
sche stal gelopen waar de 325 koeien
hun plekje moeten kunnen vinden. In
de ligboxen liggen speciale ‘waterbed-
den’ waarop de dieren kunnen liggen.
De stal is 110 bij 40 meter groot met
daaronder een mestkelder van twee
meter diep. In de vloer van de stal zit-
ten smalle sleuven waardoor de mest
de kelder in kan lopen of worden ge-
spoten. In totaal kan dus 7200 m3 (ku-
bieke meter) mest worden verzameld.
Twee maal per dag worden de koeien
in de richting van de melkstal geleid
om te worden gemolken. Een automa-
tisch hek achter de koeien zorgt er
voor dat ze ‘aanschuiven’ en door de
melkstal iets hoger te situeren dan de
stal blijven ze in de goede richting
staan, want (net als bij mensen) koeien
vinden het onprettig om voorover te
staan. Eén voor één nemen ze plaats in
de carrousel, waar de melker staat om
de spenen aan te sluiten.
Gerbert: “Ik zie dus iedere koe aan ko-
men lopen en kan zien of er bijzonder-
heden zijn. Op dat moment kan ik ac-
tie ondernemen. De computer regi-
streert de gegevens van de koe en geeft
aan de voerinstallatie door hoeveel
krachtvoer die koe in de bak moet krij-
gen. Met diezelfde computer kan ik
aangeven waar de koe na het melken
moet blijven. Ik heb daarbij de keuze
uit drie mogelijkheden. Naar de stal
terug, of bijvoorbeeld naar de wei,
maar de derde mogelijkheid is om de
koe naar een apart hok te leiden, zo-
dat ik het dier na het melken nader
kan controleren. Op de computer kan
ik ook zien of de koe bijvoorbeeld pe-

nicilline heeft gehad en of de melk in
de tank mag of apart opgevangen
moet worden. Eén druk op de knop re-
gelt vervolgens dat de melk apart
wordt opgeslagen.”
De melkcarrousel is een groot rond-
draaiend geheel met ruimte voor 50
koeien. In ongeveer 15 minuten draait
de carrousel één rondje. De beugel
achter de koe gaat omhoog en de koe
kan er achterwaarts uitstappen om
vervolgens bij het keuzehek te komen
waar middels de computerchip be-
paald wordt waar de koe moet blijven.
De melkcarrousel heeft een doorsnee
van zo’n 20 meter met binnenin de
technische voorzieningen en de moge-
lijkheden voor de ‘monsternemer’ om
per koe de gegevens te registreren. Het
geheel weegt zo’n 30.000 kg en vol

met koeien zo’n
50.000 kg, die over
ijzeren wielen wordt
voortbewogen over
een in beton verzon-
ken ijzeren rail.
Gerbert: “In een uur
kun je dus ongeveer
200 koeien melken.
We willen in de toe-
komst groeien naar
325 koeien. Deze hoe-
ven niet allemaal ge-
molken worden. 
Gemiddeld valt zo’n
20% af (zwangerschap).
We melken er dus ge-
middeld zo’n 265 in
zo’n anderhalf uur.
Vervolgens moet na-
tuurlijk alles weer
schoongemaakt wor-
den. Bij de melkleidin-
gen tot en met de spe-

nen van de machine gaat dat automa-
tisch, maar de omgeving moet
schoongespoten worden. In principe
levert de boerderij werk op voor twee
personen, dus naast mij en mijn vrouw
zal er een personeelslid bij komen.”
De melktank is maar liefst 30.000 liter
groot en die hoeveelheid moet ge-
koeld bewaard worden, waarbij de
warmte, die daarbij vrijkomt weer ge-
bruikt wordt voor het verwarmen van
de watervoorraad. 
Centraal in de stal is het kantoor gesi-
tueerd met ramen, waardoor uitzicht
is op de gehele stal met op de voor-
grond de koeien, die speciale aan-
dacht nodig hebben (drachtig, ziek,
etc.). In het kantoor staat de computer
die alle gegevens bundelt en overzich-
ten kan uitdraaien, zodat Gerbert of

zijn vrouw Everlien de bedrijfsresulta-
ten kan zien en de administratie kan
doen en tijdens dat werk kun je een
oogje in het zeil houden.
In de tweede schuur op het terrein
kunnen de machines en tractoren ge-
stald worden. Een deel van die schuur
is ingericht om zo’n 80 stuks jongvee
te kunnen laten opgroeien.
Gerbert: “Als je melkkoeien hebt, wor-
den er natuurlijk ook kalveren gebo-
ren. In het voorste gedeelte van de
tweede schuur gaan we die opvangen.
In verschillende fases (van stro tot lig-
box) groeien ze op tot ze bijvoorbeeld
vervoerd kunnen worden naar het be-
drijf van mijn ouders, waarna ze als
melkkoe nog weer terugkeren in de
melkstal.”
Om er voor te zorgen dat koeien en
kalveren altijd de beschikking hebben
over water, wordt het water constant
rondgepompt en komt daarbij langs
een warmte-element. Bij vorst ver-
warmt dat element het water net vol-
doende om niet te bevriezen en zo is
er altijd water beschikbaar.
Als Gerbert vertelt over het verschil
met een melkrobot, wordt het duide-
lijk, waarom hij gekozen heeft voor
het carrouselmodel. Iets van de nostal-
gie van het ouderwetse ‘boeren’ komt
naar boven door het dagelijkse con-
tact met zijn koeien en de wijze waar-
op de dieren gehuisvest worden en de
mogelijkheid hebben om in de weide
te lopen, hoewel dat niet dagelijks
voor elke koe geldt.
Vrijdag 4 september bent u tussen
10.00 en 17.00 uur van harte welkom
om het resultaat te komen bekijken
en kennis te maken met deze mo-
derne bedrijfsvoering in het melkvee-
bedrijf.

Open Huis op 4 september

Mega melkveebedrijf met 325 koeien aan Dwarsdijk

Diep in z’n hart gekeken hadden Gerbert en Everlien Luesink wellicht lie-
ver een kleine boerderij met gemengd bedrijf willen hebben, maar het is
tegenwoordig onmogelijk om op die manier een goede boterham te ver-
dienen in de agrarische sector. Schaalvergroting en meer produceren
voor minder is de opdracht aan de agrariërs en met de huidige lage melk-
prijzen blijft het zelfs dan nog heel moeilijk om een boterham te verdie-
nen met een melkveebedrijf. Samen met zijn vader was Gerbert werk-
zaam op de boerderij van zijn ouders, maar het bedrijf ‘onder de rook van
Doetinchem’ werd in de huidige vorm in z’n voortbestaan bedreigd door
de waarschijnlijke stadsuitbreiding van Doetinchem. Een projectontwik-
kelaar wilde, om een voorsprong te krijgen in dat proces, wel zaken doen
met de familie Luesink en een aantal hectares kopen.

Na een geslaagde reünie in 2008 was
het idee van velen om dit nogmaals te
herhalen, omdat de liefde voor de Old
Skool fietscross nog steeds aanwezig is
en daar graag de (sterke) verhalen over
worden uitgewisseld. 

Ook zullen de Old Skool fietsen en on-
derdelen weer van zolder gehaald wor-
den om de sfeer van vroeger weer te
kunnen proeven en natuurlijk zullen
foto’s, krantenartikel, films en boeken
volop aanwezig zijn. Er zullen fietsen
(van de huidige generatie) gereed
staan om daarmee de baan opnieuw
rond te kunnen crossen, voor velen
weer een geweldige ervaring. Voor hen
die willen ervaren hoe er tegenwoor-
dig getraind wordt, zal er een clinic

worden gegeven door (oud) BMX –top-
per Dennis Wissink. Maar er kunnen
ook sprints worden geoefend met een
tweepersoons BMX starthek of langs
de baan het evenement aanschouwen.
Niet alleen oud-crossers worden voor
de reünie uitgenodigd maar iedereen
die de fietscrosssport van weleer, en
van nu een warm hart toedragen. 

Zo zullen onder meer de oud-crossers
van de The Joyriders uit Ruurlo waar-
onder Dennis Bouwmeester, Ronny
Nijhof, Wilfred van Westerhuis, Marc
Wentink, Marcel Brunsveld en Hans
Zweverink van de partij zijn. Zij zullen
zondag 30 augustus aanwezig om te-
rug te blikken op hun glorie tijd: de ja-
ren ’80.

SPOEDCURSUS
Omdat er inmiddels veel veranderd is
zal er een spoedcursus worden gege-
ven aan de Old Skool-ers om te voorko-
men dat ze na de eerste bult al onder-
steboven op de baan liggen. 

Maar veel van de eerder genoemde
Old-Skoolers hebben zich weer een
crossfiets aangeschaft en rijden weer
de nodig rondjes, sommige zijn echter
nooit gestopt zoals Hans Zweverink,
ook wel The President of BMX ge-
noemd, die onlangs nog geëerd werd
door de KNWU om zijn 25 jarig inzet
voor de fietscrosssport. 
De tweede Old Skool dag zal starten
om 14.00 uur op BMX circuit op Sport-
park Zuid aan de Stokhorstweg in Doe-
tinhem. 

Zeg het voort en meld je even aan bij:
hans.zweverink@hetnet.nl

Voor meer informatie zie de website:
www.thejoyriders.com / www.dolud.nl

Voor de tweede maal zal op het fietscrossterrein van de IJsselcrossers in
Doetinchem een ‘Old Skool BMX-dag’ worden georganiseerd door het DO-
LUD cruiserteam uit Doetinchem. Ook het oud-bestuur van de Ruurlose
The Joyriders uit 1980-1986 en een aantal oud Ruurlose fietscrossers is uit-
genodigd voor deze gezellig middag met een hoog ‘weet je nog van toen’
gehalte en de veel gehoorde kreet ‘dat deden we vroeger heel anders’.

De Fietscrossclub The Joyriders Ruurlo in 1981.

Ruurloërs stappen weer op crossfiets

Oud fietscrossers The Joyriders
naar reünie in Doetinchem
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Er zullen onderduikers, vluchtelingen
uit het westen, soldaten en het verzet
langskomen in originele kledij. Verder
zijn er voertuigen en gebruiksvoor-
werpen uit die tijd te zien. Natuurlijk
ontbreken de nodige licht-en geluids-
effecten niet. Het publiek zal zich mid-
den in de oorlog wanen! De opstelling
van de tribune is met opzet zo geko-
zen dat de legervoertuigen het pu-

bliek bijna over de tenen rijdt. Het
stuk zal jong en oud boeien, van bin-
nen en buiten Hummelo. 

Toegangskaarten zijn te verkrijgen op
de navolgende voorverkoopadressen:
Spar Janssen, Dorpsstraat te Hummelo;
Slagerij de Worstepinne te Doesburg;
Peppelman te Zelhem en de Welkoop
in Toldijk.

Hummelo in oorlogstijd

Op donderdag- 27, vrijdag- 28 en zaterdagavond 29 augustus presenteert
de Stichting Evenementencommissie uit Hummelo het openluchtspel
‘Hummelo in oorlogstijd’. De opvoering van het spel begint alle avonden
om 19.30 uur in de Greffelinkallee te Hummelo. Op de internetsite
www.openluchtspelhummelo.nl zijn op dit moment de laatste voorberei-
dingen te volgen.

De voorzitter Jan Borgman deed een
kort welkomstwoordje. “Afgelopen
winter zijn we begonnen met de plan-
nen voor deze club,” vertelt hij het
aanwezige publiek. “Aan het begin
van de zomer hebben we een hele leu-
ke en motiverende startbijeenkomst
gehad en na twee bezoeken van de ju-
ry staan we hier of stonden we giste-
ren voor de thuiskeuring.” Twee huis-
bezoeken werden al afgelegd door de
juryleden Berna Lamers, Bart Derk-
sen, Gerke Wunderink en Geert Be-
rends. Voor de eindkeuring exterieur
waren deze wedstrijdochtend Bart
Derksen en Geert Berends verantwoor-
delijk. Over de eindkeuring toilet &
omgang schreven Gerke Wunderink
en Benno Rondeel de punten op. Daar-
naast werd de boekjes ‘Mijn Kalf’ be-
oordeeld door alle juryleden.

Ladyspeaker Paulien Berends stelde
deze ochtend de kinderen voor die per
categorie in de ring kwamen om hun
kalf te tonen. Ze hadden thuis goed ge-
oefend met lopen, de vacht gewassen,
gepoetst en waar nodig geschoren.
Het was wel spannend hoe de kalveren
zouden reageren op de geluidsinstalla-
tie en het toegestroomde publiek -veel
(groot)ouders stonden trots rond de
keuringsringen. Maar de jonge veever-
zorgers gingen daar goed mee om. De
jury keek tijdens de eerste ronde naar
het voorbrengen van het kalf, het lo-
pen en het opstellen en het toilet, of
het kalf mooi gewassen is en de oor-
tjes schoon zijn en dergelijke. “We kij-
ken naar de mooiigheid eigenlijk van
het kalf, de bouw, de benen. Dat is een
persoonlijke mening, net als bij meis-

jes” lacht Bart Derksen. Geert Berends
voegt nog toe: “We proberen te kijken
welk kalf we later het liefst hebben,
waar we het meest van kunnen ver-
wachten.” Gerke Wunderink: “Wij kij-
ken of het kalfje het rondje goed
loopt, of het goed schoon is en derge-
lijke.”

Het is de eerste keer dan de KOC
Bronckhorst een keuring heeft. “Vroe-
ger bestond er in Vorden en Hengelo
wel 20 of 30 jaar lang een Kalveropfok-
club. Die is tien jaar geleden gestopt,
toen de mond en klauwzeer uitbrak.
Daarna hadden ze niet de moed en zin
om het weer op te pakken,” vertelt
voorzitter Jan Borgman. “Als kind heb-
ben we ook allemaal meegedaan aan
de Kalveropfokclub. We hebben nu al-
lemaal zelf kinderen en vonden het
jammer dat het er niet meer was. Hen-
ny Rietman en ikzelf hebben toen Jan
Derksen erbij gevraagd om het te orga-
niseren. Daarna kwamen Gerke Wun-
derink en Annet Harenberg erbij.”

Een dag eerder werden de thuiskeu-
ringen gehouden. “De kans dat er be-
smetting is, is volledig minimaal.
Maar wil je totaal geen risico nemen,
moet je thuisblijven,” legt hij deze ca-
tegorie uit. “De omstandigheden zijn
thuis anders en die kinderen krijgen
daarom een aparte uitslag.”

Na een oproep, maar ook het benade-
ren van mensen via LTO, namen uit-
eindelijk 25 kalfjes deel aan de kalver-
keuring. Met veel plezier verzorgden
zij hun kalf. Kinderen zijn erg inven-
tief hierin, want shampoo of oma’s

wasmiddel werden ingezet voor het
beste resultaat. Ook de motivatie om
later de veehouderij in te gaan, wordt
met het kalveren verzorgen gevoed.
“Als kinderen heel klein zijn, willen ze
vaak wel met kalveren omgaan, maar
zijn deze de baas en worden ze er
haast bang voor,” legt hij uit. “Als ze
nu leren hoe ermee om te gaan en ze
te leiden, dan verlies je de angst.”

Voor families en collega’s onder elkaar
was het daarnaast ook een gezellig
samenzijn. “Dat met elkaar maakt het
mooi,” besluit Jan Borgman.

UITSLAG THUISKEURING 
21 AUGUSTUS (8 KINDEREN)
Kampioen: Tom Willemsen met kalf
Toernooi, Reserve Kampioen: Bart Ha-
renberg met Pietje, Aanmoedigings-
prijs: Marte Breime met Delia. 

UITSLAG CENTRALE EINDKEURING
IN WICHMOND 22 AUGUSTUS
Categorie t/m 9 jaar: Kampioen: Ilse
Schennik met kalf Marie, Reserve
Kampioen: Bas Groot Roessink met
Marit, Aanmoedigingsprijs: Wouter
Schut met Sonder Libuse, Mooiste
Boekje: Kars Breimer. Categorie t/m 11
jaar: Kampioen: Gerben Abbink met
kalf Melina, Reserve Kampioen: Rob-
bin Lamers met Holthuizen Truus,
Aanmoedigingsprijs: Dirk Borgman
met Ruth, Mooiste Boekje: Wiebe IJs-
seldijk. Categorie t/m 13 jaar: Kampi-
oen: Sander Brummelman met kalf
Trix, Reserve Kampioen: Sander Jan-
sen met Meroen, aanmoedigingsprijs:
Jordy van Til met Imole, Mooiste Boek-
je: Evita Verhey. Over alle categorieën
werden nog drie prijzen uitgedeeld:
Het mooiste kalf: Sander Brummel-
man, Het beste voorbrengen: Sander
Brummelman, Het beste getoiletteer-
de kalf: Ilse Schennink. De jongste
deelnemer Jur Boschloo kreeg nog een
mooi boek cadeau.

Centrale eindkeuring Kalveropfokclub Bronckhorst 2009

Mooiste kalveren van Tom, Ilse, Gerben en Sander

De nieuw opgerichte Kalveropfokclub Bronckhorst beleefde zaterdag 22
augustus jl. haar eerste eindkeuringdag op het terrein van Camping
Warnstee in Wichmond. Maandenlang waren kinderen druk geweest om
hun kalf te poetsen, te knuffelen en te leren rondlopen. En ook op het
wedstrijdterrein werd nog hard gewerkt om de kalveren zo goed mogelijk
voor de jury te presenteren.

De kalveropfokclubkampioenen (v.l.n.r.) Ilse Schennik, Gerben Abbink, Sander Brummelman en Tom Willemsen.

Vanwege de geringe afstand tussen
Welkoop Toldijk en de Garvo fabriek
in Drempt en de goede onderlinge ver-
houding, kreeg deze winkel de pri-
meur om als eerste in Nederland de
Kippensnoep en de andere drie ver-
nieuwende producten in de schappen
te hebben. “We hebben als Welkoop
en Boerenbond winkels al jaren een
huismerk, aangevuld met diverse an-
dere merken. De luxer Garvo kippen-
producten zijn een mooie aanvulling
op ons assortiment,” zegt eigenaar Pe-
ter Weenk, die vorige week met veel
genoegen het eerste zakje Kippen-
snoep in ontvangst nam.

“Garvo Kippensnoep bestaat uit ge-
droogde vlokreeftjes en zaden waar
kippen helemaal gek op zijn,” vertelt

August Offenberg. “Door af en toe kip-
pensnoep aan de kippen te geven, ko-
men de kippen bij je en kunt je ze con-
troleren of handtam maken. Kippen-
snoep biedt door de aanwezigheid van
gedroogde kreeftjes bovendien extra
dierlijk eiwit. De kippen vinden het
erg lekker en het is wat betreft voe-
dingsstoffen ook zeer verantwoord.”
Naast snoep voor kippen bestaat de
nieuwe premium lijn voor kippen van
Garvo uit kuikenvoer voor jonge en
oudere kuikens en uit Alfamix kippen.
Al deze producten bevatten ook ge-
droogde vlokreeftjes. Alfamix kippen
is bedoeld voor volwassen (leggende)
kippen. Kippen zijn omnivoren en
eten in de vrije natuur naast zaden
ook bladgroen, bessen en insecten.
“Alfamix kippen is een gemengd voer,
een mengsel van korrels, zaden, zon-
nepitten, groente, schelpengrit en
kreeftjes. Het is daarmee de eerste
complete voeding die volledig tege-
moet komt aan de natuurlijke eet-
behoefte van hobbykippen. Het zorgt
bovendien voor eieren met een volle
natuurlijke smaak, een okergele dooi-
er en een hoog gehalte aan gezonde
omega 3 vetzuren,” vult Offenberg
enthousiast aan. “De nadruk bij de
nieuwe lijn voeders ligt niet op een
hoge groei of een hoge ei productie,
maar op een goede gezondheid! En
een gezonde kip legt op zijn tijd een
smakelijk eitje.”

Primeur bij Welkoop Toldijk

Kippensnoep

Het eerste zakje Garvo Kippen-
snoep werd vorige week door Gar-
vo verkoper August Offenberg over-
handigd aan Welkoop Toldijk ei-
genaar Peter Weenk. Fabrikant van
hobbyvoeders Garvo bv uit Drempt
ontwikkelde recent een innovatie-
ve lijn kippenvoeders en kippen-
snoep. Garvo bereikte met Agrire-
tail, de overkoepelende organisatie
achter de Welkoop en Boerenbond
winkels overeenstemming over de
verkoop van deze producten bij al-
le Welkoop en Boerenbond win-
kels in Nederland.

Peter Weenk (r.) kreeg van August Offenberg het eerste zakje Kippensnoep overhandigd.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
Op zaterdag 22 augustus werd er door
de PV De IJsselbode te Steenderen ge-
vlogen vanaf STROMBEEK, ongeveer
182 km. Acht deelnemers korfden sa-
men 118 duiven die werden gelost om
8.00 uur bij een WZW-wind kracht 2
en mooi zonnig weer. De eerste duif
maakte een snelheid van 1453 mpm
en vond zijn hok in Baak bij H. Buiting
om 10.06 uur. Uitslag: 1., 3., 4., 5., 6. en
7. H. Buiting, 2. en 8. H. Wiggerink, 9.
H. Hulshof, 10. G. Stoel.

PV VORDEN
Met de natour vlucht van zaterdag 22
augustus 2009 deden van 16 deelne-
mers maar liefst 460 duiven mee. Deze
werden om 08.45 uur gelost in LOM-
MEL, bij een zuidwesten wind. 

De snelste duif was van T.J. Berentsen
die met een snelheid van 1475 mpm
binnenviel om 10.06 uur. Uitslag: 1. en

9. T.J. Berentsen, 2., 3., 5., 7., 8., 10. en
16. H.B.M. Hoksbergen, 4. en 17. H.A.
Eykelkamp, 6. R. de Beus, 11., 12. en 13.
Marc Tiemessen, 14., 15. en 20. Comb.
A.&A. Winkels, 18. en 19. D.J. Gotink.

PV STEEDS SNELLER HENGELO
Zaterdag 22 augustus stonden er twee
vluchten op het programma. De eerste
natourvlucht vanaf LOMMEL (115km)
werd gelost om 08.45 uur. De duiven
werden gelost bij helder weer en ZW3.
Er waren 181 duiven in concours waar-
van de eerste duif werd geconstateerd
om 10.04 uur (snelheid 1450 mpm)
door W. Jansen. Uitslag: 1. W. Jansen, 2.
A. Kamperman, 3. Ellen van Melis, 4.
G. Duitshof, 5. Kelly Bergervoet.

De vlucht vanaf MANTES LA JOLIE (467
km) werd gelost om 08.00 uur. Er wa-
ren 22 duiven in concours. Ook deze
duiven werden gelost met helder weer
en ZW 3. De eerste duif was van R.
Koers om 13.59 uur (snelheid 1299
mpm). Uitslag: 1. R Koers, 2. Comb.
Borneman en Zn., 3. J. Teunissen.

BRONCKHORSTER BOKAALVLUCHT
De vier Bronckhorster postduivenver-
enigingen: Hengelo Gld., Steenderen,
Vorden en Zelhem, vervliegen de
Bronckhorster Bokaal. Hiervoor tellen
drie vluchten: Eéndaagse Fondvlucht
Blois (gevlogen 20 juni jl.) Overnacht
Fondvlucht Bergerac (gevlogen 25 juli
jl.) en de Nationale derby der Junioren:
Mantes la Jolies. Van deze drie vluch-
ten tellen de twee beste resultaten. 
Op zaterdag 22 augustus jl. werd het
startschot gegeven voor de wedvlucht
MANTES LA JOLIES. Deze jonge duiven-
vlucht staat op het programma voor de
Bronckhorster Bokaal en is hiermee de
laatste van de drie. Van 9 liefhebbers
streden 120 duiven om de eerste
plaats. De duif van Marc Tiemessen uit
Vorden werd 's middags om 13.42 uur
geconstateerd, deze haalde een snel-
heid 83 km per uur en pakte hiermee
de eerste plaats! Uitslag: 1., 4., 5., 8., 10.,
12., 14., 16. en 20. Marc Tiemessen, 2,
H.B.M. Hoksbergen, 3. C. Bruinsma, 6.,
17. en 30. T.J. Berentsen, 7., 9., 11., 13.,
15., 18., 19. en 21. G.J. Velthorst.

D u i v e n s p o r t
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Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze
adverteerders
Lekker dichtbij en een ruime keus!

Ondersteuning nodig?
BURO JIJ biedt u de oplossing!

Van glazenwasser tot klussenservice, van computerexpert tot hoveniersbedrijf. 
Een bedrijf inhuren is altijd weer een heel geregel. Want:

wie moet u kiezen en tegen welke prijs? 
Buro JIJ biedt u voor elke klus het juiste bedrijf. Gekwalificeerd, betrouwbaar 
en scherp geprijsd!

Uw voordelen:
- Wij sturen bedrijven die een prima prijs-kwaliteitverhouding hanteren
- Wij adviseren, ondersteunen en nemen u allerlei zaken uit handen
-  U heeft een centraal aanspreekpunt; en komt dus nooit voor verrassingen 

te staan

Bel of mail ons gerust. Wij vertellen u graag 
wat BURO JIJ voor u kan betekenen.

 Contactpersoon: Johann IJsselstein
 Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309

 Website: www.buro-jij.nl : SERVICE VOOR U

BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.

• Levering en plaatsing kozijnen, ramen, deuren en trappen
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel
• Metsel-, stukadoors- en voegwerk
• Levering en plaatsing van beglazing
• Monumentaal
• Zonwering
• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
Jos van de Vliert T. 06 - 22 93 97 38 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

VERHUIST

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

Zonnehorst 7 te Zutphen.

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

Ook vanuit Zutphen zijn we u graag van dienst!

Gewo Ambachtelijk Timmerbedrijf
Zonnehorst 7
7207 BT  ZUTPHEN

Tel: (0575) 44 29 52
Fax: (0575) 44 27 92
e-mail: info@gewotimmerbedrijf.nl
website: www.gewotimmerbedrijf.nl

Kinderboerderij

FELTSIGT

AUGUSTUS EN SEPTEMBER

ACTIVITEITEN

• Vanaf heden

FRUITPLUKWEKEN

t/m 6 september 

• ZONNEBLOEMENDOOLHOF

t/m 6 september

(zie ook het artikel)

Bekveldseweg 5, 7255 KG  Bekveld

Tel./fax. 0575-462828

e-mail: info@feltsigt.nl

website: www.feltsigt.nl

met het oog op
kw

al
ite

it.
..

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

LLaat uw

drukwerk

onze zorg zijn
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De oorspronkelijke openbare lagere
school in Hummelo heeft eerst mid-
den in het dorp aan de Dorpsstraat ge-
staan, tegenover de Spar. In 1954 is er
een nieuw schoolgebouw gekomen
aan de Keppelseweg. Dit gebouw heeft
de afgelopen jaren een groot aantal
wijzigingen en verbouwingen meege-

maakt. Aanvankelijk bestond het ge-
bouw uit vier lokalen en een kamertje
voor de leerkrachten in de vleugel aan
de kant van de Groeneweg. In een la-
ter stadium zijn er lokalen aan de
kant van de Beatrixlaan bijgebouwd.
In juni 1973 is de luifel met de sprook-
jes tekeningen gemaakt. Ook toen was

er een ingrijpende verbouwing. Een
speelleerlokaal (groep 3), een handen-
arbeidruimte en een grote hal (perso-
neelsruimte en extra werkruimte voor
de leerlingen) werden gerealiseerd. De
laatste ingrijpende verbouwing vond
plaats in 1985 toen kleuterschool en
lagere school samen zijn gegaan in de
basisschool. Er kwam een speellokaal
een buitenberging, een koffiekamer-
tje en een magazijn bij en de hoofdin-
gang werd verplaatst. Door een groei-
end aantal leerlingen is destijds ook
een lokaal gecreëerd van de handenar-
beidruimte en een gedeelte van de hal.
Later was deze ruimte in gebruik als
personeelsruimte en extra werkruim-
te voor groepjes leerlingen. Ook zijn er
3 noodlokalen geplaatst. De deze week
geopende school blijft De Woordhof
heten. Deze naam is de school gegeven
in het jaar 1981. De woning naast de te
slopen school aan de Keppelseweg
heet officieel ‘de Woord’ en het
schoolplein ligt voor een deel in de
oorspronkelijke tuin, de hof, van deze
woning. Daarom koos men toen de
naam: De Woordhof.

Deze week is de nieuwe basisschool in Hummelo geopend. Dat is precies
55 jaar later dan de opening van het voorgaande schoolgebouw dat bin-
nenkort gesloopt gaat worden. De foto laat de opening van het oude
schoolgebouw in 1954 zien. Goed is te zien, dat er toen een vergelijkbare
situatie was met nu. Ook die nieuwbouw verrees aan de rand van de
bebouwing in de driehoek Hummelo, Laag- en Hoog-Keppel.

Rondom de Hessenweg (103)

Sinds zes jaar is de jaarlijkse anhan-
gersdag uitgebreid tot een høkers-
weekeinde en toen vorig jaar bleek dat
de locatie bij de Hamovemolen aan
circuit de Varsselring niet langer ge-
schikt en beschikbaar was, moest wor-
den gezocht naar een alternatief. Aan-
gezien de vergaderingen van de An-
hangers altijd plaatsvinden in het
‘Normaal’café ‘de Tol’ in de Witte-
brink, opperde Bernadette het idee
om te verkennen of de directe omge-
ving van ‘de Tol’ een alternatief kon

zijn. Daarvoor vond ze het wel belang-
rijk dat de ‘buurt’ er geen problemen
mee had en akkoord ging met een iet-
wat luidruchtiger weekeinde. Toen er
geen bezwaren kwamen uit de buurt
en de agrariërs hun weilanden be-
schikbaar wilden stellen, kon de orga-
nisatie op gang komen.

Bestuurslid (van het eerste uur) van
het Anhangerschap Theo Mijnen heeft
ze allemaal meegemaakt. Met dit jaar
de 30e editie viert hij samen met zijn

medebestuursleden Marie Sasbrink,
Anita Boerkamp, Henk Kelder en Bert
Snijders een jubileum. Met een nieuw
terrein, nieuw enthousiasme en een
band (Normaal), die nog steeds speelt
als een stel kalveren in een voorjaars-
weiland, hoopt het Anhangerschap
nog jaren door te gaan. “Een Høkers-
weekeinde is zeker geen festival”, al-
dus Bert Snijders van het Anhanger-
schap. “Er treden wel bands op, maar
alles staat in het teken van Normaal”.
De organisatie verwacht zo’n duizend
anhangers, die veelal het hele week-
einde komen en hun tent opslaan op
de høkerscamping. “Het moet vooral
‘gemeudeluk’ zijn”, vult Marie Sas-
brink haar medebestuurslid Bert aan.
Bert: “Zo organiseren we allerhande
spelletjes, die dat gevoel moeten ver-
stevigen. De anhangers kunnen deel-
nemen aan bijvoorbeeld een ‘Klomp-
schuppen’, aan een kamelenrace en
voor de kinderen komt er op de zon-
dag een speciaal springkussen, maar
dat is slechts een kleine greep”. Hoog-
tepunt is jaarlijks de ledenvergade-
ring, dit jaar op de zaterdagmiddag
om 15.45 uur. Daarvoor nemen de le-
den van de band plaats op een podium
om vragen van de fans te beantwoor-
den. De zondag is dit jaar in z’n geheel
een speciale dag, want dan viert Ben-
nie Jolink zijn verjaardag.

De camping gaat op vrijdagmiddag
om 12.00 uur open. De optredens be-
ginnen om 20.00 uur met een concert
van Berry Nice & the Nice Guys. Vervol-
gens betreden (Roel) Spanjers & (Fok-
ke) de Jong het podium. De avond
wordt afgesloten door ‘Old Ne-ijs’, een
band met Normaal-leden, waarbij ook
een aantal nummers van de solo-cd
van bassist Willem Terhorst ten geho-
re zullen worden gebracht.
Op zaterdag beginnen de optredens
om 12.00 uur met ‘The Marshalls’. Ver-
der komen de Anhangerschap Band,
BZB, de Bierefluiters op het podium.
De zaterdagavond wordt afgesloten
met een optreden van Normaal.
Op zondag speelt de band Mc. Chicks
vanaf 11.00 uur. Verder spelen ‘The
Hotstuds’ en ‘Mooi Wark’. Normaal
sluit het weekeinde af met een optre-
den van 16.30 tot 18.00 uur.
In tegenstelling tot de vorige Høkers-
weekeinden is dit jaar besloten om
naast de passe partout en camping-
kaarten ook dagkaarten te gaan verko-
pen om bezoekers in de gelegenheid
te stellen een deel van het weekeinde
bij te wonen.

Normaalfans 4 t/m 6 september naar de Wittebrink

Høkersweekeinde bij ‘de Tol’

Al bijna net zo lang als de band ‘Normaal’ bestaat, is er ook een fanclub,
die in Normaaltermen een ‘Anhangerschap’ heet. En al net zo lang wordt
er jaarlijks een ‘Anhangerschapsactiviteit’ georganiseerd. In de eerste ja-
ren ging dat gepaard met het verschijnen van een speciale ‘Anhanger-
schapsbode’, een boekwerk met strips en wetenswaardigheden over de
band en de aanhang. De ‘Anhangerschapsdagen’ waren en zijn altijd bij-
zonder. Zo vonden er voetbalwedstrijden plaats tussen Normaal met crew
en de fans en beroemd zijn de kampvuurconcerten van de band.

Pas als er iets gebeurd is, realiseren
mensen zich dat ze hun dier hadden
kunnen verzekeren. Maar dan is het te
laat. Er kunnen diverse redenen zijn
om een zorgverzekering voor uw hond
of kat af te sluiten. Het tegengaan van
onverwacht hoge uitgaven, de garan-
tie van de allerbeste medische zorg.
Maar ook een veelvuldig bezoekerspa-
troon aan uw dierenarts kunnen u
doen besluiten een zorgverzekering
voor uw trouwe metgezel af te sluiten.
Steeds meer huisdierenbezitters slui-
ten een zorgverzekering voor hun
hond of kat af. Ook voor het konijn
kan men een verzekering afsluiten. Bij
de keuze van een zorgverzekeraar
dient u zorgvuldig te werk te gaan. De
Graafschap Dierenartsen mag al enige
jaren gezondheidsverklaringen afge-
ven voor dierzorgverzekeraar Petplan,
waarmee de eigenaar een verzekering
kan afsluiten zonder wachttermijn.
Zodoende is er direct na onderzoek bij
de dierenarts (mits het dier gezond
wordt bevonden) recht op een vergoe-

ding van kosten. Al enige tijd biedt De
Graafschap Dierenartsen eigenaren
van gezonde honden en katten een
Maand Gratis Verzekering (MGV) aan.
Dit gebeurt bijvoorbeeld na het toedie-
nen van de jaarlijkse (basis)vaccina-
ties, na het plaatsen van de chip of na
een sterilisatie of castratie. Een MGV
houdt in dat het dier (onder voorbe-
houd van acceptatie) één maand gratis
verzekerd is tot  ¤ 2.000,- tegen ziekte-
kosten. De ingangsdatum van de MGV
is gelijk aan de datum van afgifte ge-
zondheidsverklaring en er geldt voor
deze verzekering geen wachttermijn.
De MGV is geheel vrijblijvend, zonder
verdere verplichtingen en loopt na één
maand automatisch af. Op deze ma-
nier wil De Graafschap Dierenartsen
haar cliënten op een laagdrempelige
en geheel vrijblijvende manier kennis
laten maken met Petplan. Wilt u ook
verzekerd zijn van een optimale zorg
van uw huisdier? En wilt u zich geen
zorgen hoeven maken over de voort-
zetting van een (kostbare) behande-
ling van uw huisdier? Kom dan naar
één van onze locaties voor meer infor-
matie omtrent een dierziektekosten
verzekering voor uw hond, kat en/of
konijn. De Graafschap Dierenartsen
heeft vestigingen in Eerbeek, Hengelo,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zutphen
Centrum en Zutphen winkelcentrum
Leesten. Voor meer informatie kunt u
terecht op www.degraafschapdieren-
artsen.nl  of neemt u contact op met
De Graafschap Dierenartsen, telefoon-
nummer 0575-587888.

"Is uw huisdier ook verzekerd
van een optimale zorg?!"
Natuurlijk  bent u zelf verzekerd
voor ziektekosten. Niet alleen om-
dat het verplicht is, maar ook om-
dat u de noodzaak ervan inziet.
Waarom heeft u voor uw huisdier
geen ziektekostenverzekering afge-
sloten? De medische behandeling
van een uw dier kan soms tot hoge
kosten leiden. Soms kan het leven
van een dier zelfs afhangen van
een financiële afweging. Een vrese-
lijk dilemma.

Uitslag dressuur paarden CH Humme-
lo 22 aug. jl. Anita Berenpas met
Aragorn reed zich twee keer in de prij-
zen. Dit was een 2e prijs met 204 pnt.
en een 4e prijs met 182 pnt. in de B

dressuur. Uitslag springen pony's CH
Hummelo. Chyenne van Dijk met
Aladin reed een mooi B spring par-
cours en behaalde daarin een 6e prijs.
Allebei de amazones gefeliciteerd!

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

HSV DE SNOEKBAARS UITSLAGEN 
55+ VISWEDSTRIJDEN IN HET 
TWENTE KANAAL TE EEFDE
We hebben met 14 personen gevist. 
En hebben totaal 4155 gr. vis gevangen.
Einduitslag is als volgt.
1 G Hiddink met 1050 gr 
2 J Besselink met 680 gr 
3 W Vreeman met 600 gr
4 A Golstein met 580 gr 
5 J Aartsen met 450 gr 

Uitslag van de 7de 55+ wedstrijd
Er waren 8 deelnemers die met tropi-
sche temperaturen hebben gevist bij
de politieschool in Lochem.
In totaal werd er 4000 gr. vis gevangen. 
Einduitslag is als volgt 
1 A Golstein met 1450 gr 
2 W Altisius met 840 gr
3 A vruggink met 820 gr
4 G Hiddink met 290 gr 
5 J Aartsen met 220 gr

V i s s e n

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

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

Steun de natuur
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Op het terrein van de kinderboerderij
bevinden zich vele fruitbomen: een
groot aantal is jonge aanplant van 5 of
10 jaar geleden en een aantal bomen
is al wat ouder. Al deze bomen geven
zoveel vruchten dat het onmogelijk is
om deze met één gezin op te eten.
Daarom stelt kinderboerderij Feltsigt

mensen in de gelegenheid om gratis
fruit te plukken van zijn of haar favo-
riete boom. Het klimmateriaal, lad-
ders en trappen is op de kinderboerde-
rij aanwezig, emmers of kistjes graag
zelf meenemen! De fruitbomen be-
staan uit verschillende appelbomen,
waaronder notaris en elstar, peren-

bomen, klaps, suiker en stoofperen en
een grote notenboom. 

De fruitplukweken zijn van woensdag
26 t/m zondag 30 augustus en van
woensdag 2 t/m zondag 6 september
van 13.00-18.00 uur, entree 2 euro per
persoon. 
Het zonnebloemendoolhof is deze we-
ken voor het laatst open. Kinderboer-
derij Feltsigt Bekveldseweg 5 Bekveld,
www.feltsigt.nl

Fruitplukweken bij Feltsigt

Kinderboerderij Feltsigt houdt twee fruitplukweken voor mensen die zelf
geen fruit hebben en toch zin hebben in zelfgeplukte onbespoten vruch-
ten.

J.J.C. Flophouse wordt geopend tijdens
de Aprés Soleil Party oftewel het gezel-
ligste tuinfeest van de achterhoek met

knapperend vuur, eten en (fris)drank
in overvloed en de band Van Peelen de
muzieksfeer mag afmaken. Deze band

speelt nummers van Queen, The Red
Hot Chilli Peppers, U2, Kane en nog
veel meer dus dat moet helemaal goed
komen. De aanvang van dit geweldige
tuinfeest is om 21.00 uur. Tot vrijdag
28 augustus bij Flophouse aan de
Hoogstraat in Toldiek.

Flophouse opent de deuren 
voor nieuw seizoen!

Het komt steeds dichter bij: op vrijdag de 28ste van augustus zal Flophou-
se de deuren weer openen voor een geheel nieuw seizoen. Het belooft
weer een seizoen met veel feest en gezelligheid te worden, wat natuurlijk
met een spetterend feest gestart wordt.

De Aprés Soleil Party van Flophouse: een gezellig tuinfeest met knapperend vuur.

Direct na de geboorte maakt u door
lichaamstaal contact met uw baby.
Met Shantala babymassage maakt u
op een bewuste manier contact met
uw kindje. Uw baby is hier zeer ont-
vankelijk voor. Aanraken is een tast-
baar bewijs van geborgenheid en ver-
trouwen. Door goed naar de reacties
van de baby te kijken, leert de ouder
intultief aanvoelen wat hij/zij nodig
heeft. Door in aandacht aan te raken,
leren ouders hun kind beter te begrij-
pen en te respecteren. 
Op deze manier wordt de basis van het
vertrouwen in elkaar versterkt. Ver-
trouwen en veiligheid gaan samen.
Het maakt dat het kind opgroeit tot
een stevige, onafhankelijke persoon-
lijkheid. Deze massagevorm is ge-
schikt voor alle moeders/vaders met
baby's van 6 weken tot ongeveer 10
maanden oud. Daarnaast is het zeer

goed bruikbaar bij baby's die veel hui-
len, buikkrampen hebben, onrustig
zijn, zich overstrekken en couveuse ba-
by's. Tevens kunt u een training Regel-
maat & Inbakeren volgen.  Deze toe-
passing wordt met name aangeraden
voor onrustige baby's en huilbaby's.
Het geeft uw baby en u ontspanning,
rust en een beter slaapritme.
Op dinsdag 29 september start de eer-
ste cursus Shantala babymassage bij
sportcentrum Aerofitt. De Cursus bij
Aerofitt omvat 4 bijeenkomsten van 1
uur. De cursusleidster is afgestudeerd
docente Shantala babymassage en the-
rapeute Regelmaat & Inbakeren mevr.
W. Hageman-Polman. In overleg kan
men de cursus op een andere dag of
tijd volgen, individueel of in groeps-
verband. Eventueel kunt u de groep
zelf samen stellen. De cursus of trai-
ning kan bij u gegeven worden of bij
de cursusleidster aan huis. Neem hier-
voor contact op met de cursusleidster.
Tel: 0575-464230 of email: 
wendysbabymassage@kpnmail.nl

Vanaf 29 september kunnen jonge
ouders deelnemen aan de cursus
Shantala Babymassage.

De training is bedoeld voor mensen
vanaf 18 jaar die het moeilijk vinden
contacten te leggen en te onderhou-
den, vaak ‘ja’ zeggen terwijl ze ‘nee’
bedoelen, complimenten wegwuiven
omdat ze denken dat de ander het niet
echt meent, het moeilijk vinden om
kritiek te krijgen of te geven, de me-
ning van anderen belangrijker vinden
dan de eigen mening en ruzie vermij-
den voor de lieve vrede. Wie zich hier-
in kan vinden en dit gedrag wil veran-
deren, kan deelnemen aan de asserti-
viteitsgroep. Tijdens de training wordt
aandacht besteed aan contacten leg-

gen, luisteren, een gesprek voeren, nee
leren zeggen, omgaan met schuldge-
voelens, omgaan met kritiek, omgaan
met complimenten, het leren stellen
van grenzen en assertief te leren reage-
ren in verschillende situaties. De
groep komt tien keer bijeen van 13.30
tot 15.30 uur. De eerste bijeenkomst is
op donderdag 24 september, in het ge-
bouw van Sensire aan de J.F. Oltmans-
traat 7 in Steenderen. De kosten voor
de training bedragen in totaal 50 euro
per persoon, ontheffing is mogelijk.
Vooraf vindt er een kennismakingsge-
sprek plaats met de begeleider.

Voor informatie of aanmelding kan
men contact opnemen met één van de
maatschappelijk werkers van Sensire:
Bep Lovink via telefoonnummer (0314)
35 61 74 of e-mail: b.lovink@sensire.nl
of Leonie Heebink via telefoonnum-
mer. (0314) 35 72 46 of e-mail: 
l.heebink@sensire.nl

Gebouw Sensire in Steenderen
Assertiviteitstraining voor inwoners
gemeente Bronckhorst
Op donderdag 24 september aan-
staande start Sensire algemeen
maatschappelijk werk in Steende-
ren met een assertiviteitstraining.
Inwoners van de gemeente Bronck-
horst die willen leren beter voor
zichzelf op te komen, kunnen zich
aanmelden.

Cursus Shantala babymassage

De groep deelnemers fietste richting het
Moormansvoetpad, een bosrijke omge-

ving in Wehl. De lunch werd in Beek ge-
nuttigd. Daarna ging de tocht via Elten,

Stokkum en weer naar Olde Beth. Het
was prachtig fietsweer. De volgende bij-
eenkomst is de feestmiddag, gehouden
op donderdag 10 september a.s. in Zaal
Herfkens in Baak. Aanvang 14.00 uur.

Fietstocht KBO IJsselsenioren
Op dinsdag 11 augustus jl. maakten leden van de KBO IJsselsenioren een
fantastische fietstocht. De startplaats was Olde Beth in Wehl.

Elke zondag in september wordt er
Matinee gehouden bij Molen De Hoop
op Rha. Er zijn diverse optredens en er

zal een rommelmarkt worden georga-
niseerd. De toegang is gratis. Aanvang
15.00 uur.

Activiteiten bij Molen De Hoop op Rha

Matinee op Zondag krijgt vervolg

De Kleine Koning in Vierakker is een
tehuis voor kinderen die een ontwik-
kelingsprobleem hebben en daar wo-
nen en de zorg krijgen die ze nodig
hebben. Ze gaan in de dorpen rond
Vierakker naar school en worden na
schooltijd in de Kleine Koning opge-
vangen. Het gaat om kinderen van 6
tot 14 jaar. Behalve de professionele
begeleiding zijn er natuurlijk ook
speel en andere voorzieningen nodig
voor de kinderen. Omdat vaak de
structuur en het ritme ontbreekt in
hun leven had De Kleine Koning o.a.

als wens om een kippenhok te hebben
voor de kinderen. Dieren en zeker kip-
pen kunnen voor kinderen van grote
waarde zijn. De dieren moeten goed
verzorgd worden, je kan er contact
mee hebben , observatie is mogelijk en
de eieren zijn lekker en kunnen ook
uitgebroed worden. De Kiwanis heb-
ben als doelstelling om voorzieningen
te treffen voor kinderen. Vandaar dat
we met veel enthousiasme gereageerd
hebben op hun verzoek om een kip-
penhok voor de kinderen beschikbaar
te stellen.

Kiwanis Zutphen e.o. schenkt 
kippenhok voor de kinderen

De Kiwanis Zutphen e.o. heeft op zaterdag 22 augustus met veel enthou-
siasme een kippenhok in elkaar gezet op het buitenterrein van de De Kleine
Koning in Vierakker.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Riekelek:
Overdadig. "Ze hadden 't door neet riekelek."

B. Siep-oge: 
Tranend oog. "Zee hef altied van dee siep-ogen."

C. Snopereg: 
Grappig. "Hee kan snopereg praoten.".

Sam’s Kledingactie is sinds twee jaar
de nieuwe naam voor de kledinginza-
meling van Mensen in Nood. Het is
een van de oudste charitatieve kledin-
ginzamelaars van Nederland. Bij de
kledinginzameling wordt Sam’s Kle-
dingactie ondersteund door ruim dui-
zend vrijwilligers. De opbrengst van
de ingezamelde kleding komt ten goe-
de aan de noodhulpprojecten van Cor-
daid Mensen in Nood.

In 2009 steunt Sam’s Kledingactie een
project in Kenia waarin ‘droogte cy-
clus management’ centraal staat.
Droogte is al jaren een van de meest
serieuze problemen in Kenia en kan in
de toekomst een nog groter probleem
worden als gevolg van klimaatveran-
deringen. 

Dit leidt regelmatig tot ondervoeding,
ziekte en sterfte van mensen en dieren
en veroorzaakt conflicten om de
schaarse waterbronnen en weidegron-
den. Toch hoeft droogte niet altijd tot
een ramp te leiden. 

Samen met lokale partners zorgt Cor-
daid Mensen in Nood ervoor dat de
mensen minder kwetsbaar worden in
periodes van droogte. 

Dit doen ze door het creëren van nieu-
we inkomstenbronnen of het realise-
ren van waterbronnen. Hierdoor zijn
de mensen minder afhankelijk van
klimaatsinvloeden.

Zaterdag 10 oktober aanstaande, voor
10.00 uur kan kleding, schoeisel en
huishoudtextiel gebracht worden bij:
Café Den Olden Kriet in Wichmond,
Café Heezen in Steenderen, Café Den
Bremer in Toldijk, RK. Kerk, mw. Pas-
man-Gieling in Olburgen/Rha en Café
Herfkens in Baak.

Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood

Op zaterdag 10 oktober 2009 vindt de kledinginzamelingsactie van Sam’s
Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. Tot 10.00 uur kan goede, nog
draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zak-
ken worden afgegeven in Wichmond, Steenderen, Toldijk, Olburgen/Rha
en Baak.

Constantijn Johan Wolterbeek (1766-
1845) is geboren in Steenderen. Zijn va-
der, afkomstig uit een predikantenfa-
milie was zelf geen predikant, maar
bedreef het boerenbedrijf voor zijn ge-
noegen. Constantijn Johan zat in Zut-
phen op de Latijnse school, maar wil-
de in 1782, dus tijdens de vierde Engel-
se oorlog, op zestienjarige leeftijd ma-
rineofficier worden. Hij bleef dat tot
1844, dus tot zijn negenenzeventigste
levensjaar! Alle rangen, van adelborst
tot admiraal doorliep hij. 
Het was een roerige tijd, waarin hij de
strijd meemaakte tussen de Orangis-
ten en de Patriotten. In de vierde En-
gelse oorlog vocht hij samen met de
Fransen tegen de Britten, na de Franse
revolutie samen met de Britten tegen
Frankrijk en vervolgens in de Franse
tijd weer met de Fransen tegen Enge-
land! In Nederlands Indië hielp hij na
de Franse tijd menige opstand onder-
drukken met wisselend resultaat. Ten-
slotte maakte hij als hoge militair op

afstand de Belgische opstand mee. In
1803 kocht hij voor 28.500 gulden het
landgoed Bronckhorst: het hiervoor
benodigde geld had hij verdiend met
de zogenaamde kostpenningen. Wol-
terbeek woonde er met onderbrekin-
gen van 1803 tot 1808 wegens gezond-
heidsproblemen. Later, van 1810 tot
1813 eveneens om maar niet onder de
Franse vlag voor Keizer Napoleon te
hoeven varen. Hij noemde zich later
Heer van Bronckhorst en legde zich
toe op de landbouw. In 1824 verkocht
hij Bronckhorst en ging in Amsterdam
op de Rijkswerf wonen. Hoewel hij in
zijn lange carrière geen al te grootse
daden heeft verricht, is zijn loopbaan
als marineofficier interessant genoeg
om nog eens voor het voetlicht te ha-
len. De Stichting Open Monumenten-
dag Bronckhorst biedt ook dit jaar een
aantrekkelijk programma tijdens de
Open Monumentendag 2009, gehou-
den op zaterdag 12 en zondag 13 sep-
tember. Het thema is ‘Op de kaart…..’

Open Monumentendag 2009 in de gemeente Bronckhorst

Opening met lezing over
Constantijn Johan Wolterbeek

Het officiële startsein van de Open Monumentendag 2009 in de gemeente
Bronckhorst wordt op woensdag 9 september 2009 om 20.00 uur in de Ka-
pel van Bronkhorst aan het Gysbertplein te Bronkhorst gegeven door wet-
houder André Baars. Aansluitend wordt in de Kapel een voordracht gege-
ven door de heer Dr. J.A. ten Bokkel Huinink uit Zwolle over Constantijn
Johan Wolterbeek (1766-1845), van adelborst tot admiraal.

Het Middellandse Zee-eskader van schout-bij-nacht Constantijn Johan Wolterbeek (inzet) in
de baai van Port Mahon op het eiland Minorca.

Tevens kan men de zojuist gerestau-
reerde, meer dan 200 jaar oude beu-
kenberceau (tunnel) bewonderen. De-
ze berceau is, evenals de libanonceder
die er vlakbij staat, geplant door de be-

kende dichter A.C.W. Staring, die tot
zijn overlijden in 1840 op de Wilden-
borch woonde. Ook nu wonen er nog
nazaten van de dichter op deze unieke
buitenplaats. Daarnaast kan men de
resultaten aanschouwen van een bijna
voltooid, grootscheeps baggerproject.
Alle grachten en vijvers liggen er weer
prachtig bij. Deze zondag is in het
koetshuis koffie/thee verkrijgbaar.
Daar is tevens een kleine expositie
over de geschiedenis van de Wilden-
borch an haar bewoners. Ook zijn er
diverse vaste planten, die uit de tuin
afkomstig zijn, verkrijgbaar. 
De Wildenborch is gelegen aan de Wil-
denborchseweg 20, aan de verbin-
dingsweg tussen Vorden en Lochem.

Tuinen Wildenborch in
nazomerpracht
De tuinen van de Wildenborch
worden zondag 30 augustus van
10.00 tot 17.00 uur voor de laatste
keer dit jaar voor het publiek open-
gesteld. Bezoekers kunnen dan via
een uitgezette route, een kijkje ne-
men inde prachtig aangelegde en
onderhouden tuinen in Engelse
landschapsstijl: bloeiende borders,
bijzondere beelden, monumentale
bomen en prachtige doorkijkjes
naar het Achterhoekse landschap.

Na ruim 26 jaar gevestigd te zijn aan
de Hummeloseweg 14, verhuist Alfa
naar het nieuwe industrieterrein van
Zelhem. Op de dag van de verhuizing
zal het kantoor Zelhem telefonisch
niet bereikbaar zijn. 

Voor dringende zaken kunt u contact
opnemen met het kantoor in Aalten,
tel. 0543-475200.

Maandag 7 september is de eerste
werkdag in het nieuwe pand, Erica-
weg 11, 7021 PB  Zelhem. Telefoon- en
faxnummer, postbusadres en de e-
mailadressen blijven ongewijzigd. 
Op het kantoor in Zelhem werken 22
medewerkers. In de Achterhoek wordt
nauw samengewerkt met de kantoren
in Aalten en Zutphen. Op vrijdag 2 ok-
tober is er van 14.00 tot en met 19.00

uur een open huis om u rond te kun-
nen leiden door het nieuwe kantoor. U
bent van harte welkom.

Alfa Accountants en Adviseurs is ge-
specialiseerd in het midden- en klein-
bedrijf en in de agrarische sector. Alfa
beschikt over een landelijk netwerk
van 32 kantoren en heeft ruim 800
medewerkers in dienst. Ondernemers
kunnen rekenen op een gedegen ad-
vies van gespecialiseerde en ervaren
adviseurs. 
Nadere informatie is te vinden op de
website www.alfa-accountants.nl.

Verhuizing Alfa Zelhem naar
Ericaweg

Alfa Accountants en Adviseurs verhuist op vrijdag 4 september aanstaan-
de naar een splinternieuw kantoor aan de Ericaweg 11. Een nieuwbouw
die nodig was om de medewerkers van kantoor Zelhem alle ruimte te ge-
ven en om klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.
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• Advies
• Bemiddeling
• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Budget Badkamer voor een spectaculaire prijs

Betaande uit:

*  Wastafelcombinatie

*  Closetcombinatie

*  Douchecombinatie

*  Badcombinatie

*  Designradiator

*  Vloertegels 5 m²

*  Wandtegels 25 m²

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Levering complete badkamer 

Vraag naar de voorwaarde

PROFESSIONEEL ADVIES
INBEGREPEN
Schilder nu met professionele verf om 

er straks weer jaren van te genieten. 

Bovendien zijn de nieuwste en meest 

inspirerende behangcollecties binnen!

GRATIS
BOUWPLAAT

bij aankoop
vanaf 50,-

op = op

Onze openingstijden zijn:  Ma t/m do 8.30 uur – 17.30 uur, 
Vrijdag 8.30 uur – 20.00 uur, Zaterdag 8.30 uur – 16.00 uur

Zelhemseweg 21, 7255 PS  Hengelo (gld), 

Tel.: 0575 - 46 40 00, www.harmsenvakschilders.nl
Maar liefst 500m2 combinatiegemak in verf en behang, gordijnstoffen, vloerbedekking en raamdecoratie

HARMSEN

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

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

MEGA TEGELVERKOOP
STUNTPRIJZEN VOOR VELE TOPMERKEN 

WAND- EN VLOERTEGELS

VOORR
AAD

±
50

.0
00

M
²

www.bettingressing.nl

Den Sliem 85  Groenlo
Tel. 0544 - 476170 
Fax 0544 - 476179
verkoop@bettingressing.nl

NU EXTRA 

VAKANTIEVOORDEEL!

Handelsweg 7-11
7021 BZ  Zelhem
info@autoschadewillemsen.nl
www.autoschadewillemsen.nl

Bedrijfsauto’s

Spotrepair
Zorgeloos schadeherstel

Uitdeuken zonder spuiten

Bel 0314 - 62 28 39

óók voor ruitreparatie!

� �

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Als werkzoekende, werk-
nemer en als werkgever
hebben de Doetinchem-
mers Danny en Gerdien
Bruntink van
Solliciteer.info de arbeids-
markt van diverse kanten
leren kennen en daarbij
ondervonden dat je met
een goede sollicitatiebrief
en c.v. de kans om de eer-
ste selectieronde door te
komen aanzienlijk ver-
groot. Met de oprichting
van Solliciteer.info willen
ze daarbij hulp bieden.

Wil je graag aan de slag,
maar krijg je de woorden
gewoon niet goed op pa-
pier, Solliciteer.info is wel-
licht een goede hulpmoge-
lijkheid. U kunt er ook te-
recht voor het corrigeren
van een sollicitatiebrief of
voor tips bij het opstellen
van een c.v. Alles onder de
noemer persoonlijk, maat-
werk en betaalbaar.

Door de huidige economi-
sche situatie wil Sollici-
teer.info zich in een snel

tempo verder ontwikkelen
en de mogelijkheden eens
goed onder de aandacht
brengen. “Juist omdat zo-
veel mensen nu werkzoe-
kend worden en daarbij de
hulp goed kunnen gebrui-
ken is het belangrijk dat
we ons in de media profi-
leren”, aldus Danny. 

“Daarnaast zijn we op
zoek naar intermediairs
en andere serieuze samen-
werkingsverbanden. Zo
zijn de eerste contacten
met het UWV Werkbedrijf
al gelegd. Dit betekent
niet dat doorverwijzing
noodzakelijk is, want ie-
dereen die onze hulp kan
gebruiken, is direct wel-
kom bij Solliciteer.info.”
Voor contactgegevens en
nadere informatie over de
werkwijze en mogelijkhe-
den kunt u kijken op
www.solliciteer.info.

Eerste hulp bij solliciteren
Langzamerhand worden de gevolgen van de financi-
ële crisis voelbaar. Bedrijfsinkrimping met gedwon-
gen ontslagen en tal van faillissementen. Werkne-
mers kiezen eieren voor hun geld en stellen het swit-
chen van werkgever voorlopig even uit. Voor school-
verlaters en werkzoekenden wordt het vinden van
een baan moeilijker en de manier waarop zij zich
bij een potentiële werkgever presenteren, wordt
daardoor van doorslaggevend belang. Het goed op-
stellen en schrijven van een sollicitatiebrief en c.v. is
daarbij niet voor iedereen weggelegd. Solliciteer.in-
fo wil hiervoor uitkomst bieden.
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Werk vind je
in de regio!

� Contact Bronckhorst Midden

� Contact Bronckhorst Noord

� Contact Bronckhorst Zuid

� Contact Ruurlo

� Contact Warnsveld

� Elna

� Groenlose Gids

� Achterhoek Vakantiekrant

Stichting  Dorphuis  “D’n Draeijer”  te Velswijk  is belast met de exploitatie
van een gemeenschapshuis dat voorziet in de behoefte van alle 
plaatselijke verenigingen op recreatief, cultureel en sportgebied.

De stichting is op zoek naar een BEHEERDER (M/V)

In deze functie bent u verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud
van de sportzaal.
Tevens bent u verantwoordelijk voor de exploitatie van het horeca 
gedeelte, waarbij opgemerkt wordt dat het geen loondienstverband 
betreft maar een functie als zelfstandig ondernemer.
Voor deze functie dient u te beschikken over horeca ervaring en diploma’s
BHV en sociale hygiëne.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer Van Rooden. 
Telefoon 0314-641491.

Uw schriftelijke sollicitaties kunt u voor 01-10-2009 richten aan 
mevrouw  H. Visschers-Jansen, Prunushof 32, 7021 LC Zelhem of per e-mail
hennie.visschers@upcmail.nl

Dostal Infratechniek zoekt:

Hoofd Uitvoerder GWW
Als zelfstandig hoofduitvoerder ben je verantwoordelijk voor een correct verloop
van de werkzaamheden in samenspraak met de (asfalt)uitvoerders en bedrijfslei-
der. Kwaliteitscontrole, planning en coördinatie zij jouw eerste verantwoording.
Je stuurt uitvoerders en eigen personeel aan en draagt zorg voor een correcte 
oplevering van de onderhanden asfalt- en gww-projecten.

Grondwerker/Vakman GWW
Als grondwerker ben je veelal werkzaam bij rioleringsprojecten, maar ook bij 
kleinschalig onderhoud van wegen. Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband.
Ben jij op zoek naar een leuke baan met verantwoording en afwisseling? 
Neem dan contact met ons op.

Inlichtingen tijdens kantooruren, tel: 0575 – 55 66 91

Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan:
Dostal Infratechniek 
t.a.v. afdeling Personeelszaken
Postbus 60
7250 AB Vorden

Géén acquisitie n.a.v. deze advertentie.

Dostal Infratechniek is al ruim 

70 jaar dè partner voor grond-, 

riolerings-, bestratings- en 

asfalterings-werkzaamheden.

Op al deze gebieden heeft zij

kennis en ervaring en waarborgt

zij het aanbieden van kwalitatief

hoogwaardige producten.

Dostal Infratechniek werkt 

regionaal, in Gelderland en 

een deel van Overijssel.

Het hoofdkantoor is 

gevestigd te Vorden.

Dostal Infratechniek is NEN-ISO

9000 en VCA** gecertificeerd.



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Een nieuwe baan?
Zo gedaan.

Een nieuwe baan?
Zo gedaan.

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

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

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

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

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

Info: www.bocopleidingscentrum.nl of 0314-624104

Wabeke Management & Advies is gespeciali-
seerd in het managen van ketenprojecten
voor (groepen van) ondernemingen in de
bouw. Daarbij zijn markt, samenwerking, or-

ganisatie, marketing, ICT en procesinnovatie sleutelwoorden. Waar ligt het gemeen-
schappelijk voordeel? Wat moet er gebeuren om dit voordeel te behalen? Wat zijn de
randvoorwaarden? Hoe zit het met de financiering? Vragen waar in overleg met de
ondernemer(s) antwoorden op worden gevonden en invulling aan wordt gegeven. 

Door uitbreiding van de activiteiten is er behoefte aan een

Secretarieel Management Assistent(e) 16 uur

Wat houdt de functie in?
• Bij houden ledenadministratie en facturering stichting
• Onderhoud website, verzending digitale Nieuwsbrieven
• E-mailafhandeling
• Telefoonafhandeling
• Alle voorkomende activiteiten

Wat verwachten wij van u?
• Servicegerichte instelling, geen 9 tot 5 mentaliteit 
• Affiniteit met ICT en kennis van Word, Excel en Powerpoint
• Sterke persoonlijkheid
• Betrokkenheid en verantwoordelijkheid
• Kan zelfstandig en alleen werken, zonder directe aansturing
• Functioneert minimaal MBO-niveau

Wat hebben wij te bieden
• Een leuke baan met veel afwisseling
• Ruimte om op eigen wijze invulling te geven aan de functie 
• Mogelijke groei naar fulltime dienstverband
• Vrij tijdens schoolvakanties bespreekbaar

Bent u geïnteresseerd in deze functie stuur dan uw sollicitatiebrief met CV naar 
Rien Wabeke, Ruurloseweg 13, 7251 LA Vorden of mail naar info@wabeke.org.
Voor nadere informatie kunt u bellen op 06-21831532 of kijk op website www.wabeke.org.

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.

Oxalis bloemen- en
plantenshop

Voor onze filialen 
Doetinchem, Groenlo, Aalten

en Lichtenvoorde

zoeken wij:

a. Gediplomeerde bloembinders(sters)

b. Leerling bloembinders(sters)
(degene die deze opleiding via het leerlingstelsel volgt)

Reacties alleen schriftelijk

Groothandel in bloemen en planten
Handelsweg 6, 7251 JG Vorden

Vorden BV

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

VERSPANER / DRAAIER M/V
Omgeving Varsseveld – fulltime– vacaturenummer; VIW00658

Werkzaamheden;
Je gaat werken met diverse machines waaronder een draaibank
en freesbank. Je maakt onderdelen voor kleine series. Tevens
voer je controle en andere voorkomende werkzaamheden op de
afdeling verspaning uit.
De werkzaamheden vinden plaats in 2 ploegendienst.

Functie eisen; 
- LTS Metaal / Werktuigbouw;
- kennis van verspanings technieken;
- werkervaring als conventioneel draaier (CNC is een pre).

MACHINE OPERATOR  M/V
Omgeving Zutphen – fulltime– vacaturenummer; VIW00598

Werkzaamheden;
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het bedienen, om-
bouwen en instellen van diverse machines. Het verhelpen van
storingen aan de machines en het meten en testen van de pro-
ducten behoren ook tot je werkzaamheden. Tevens zorg je er-
voor dat het productieproces zo vloeiend mogelijk verloopt met
zo weinig mogelijk uitval.
Je verricht werkzaamheden in een 3 ploegendienst.

Functie eisen;
- LTS/VMBO Metaal bij voorkeur aangevuld met VAPRO; 
- je hebt proces en technisch inzicht; 
- je beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel en je wilt je 

verder ontwikkelen.

HUISVUILBELADER M/V
Omgeving Doetinchem- fulltime- vacaturenummer; VVN00597

Werkzaamheden;
Voor een vuilverwerkingsbedrijf in de omgeving van Doetin-
chem zijn wij op zoek naar mensen die graag als vuilnisman aan
de slag willen. In deze functie help je de collega's van de huis-
vuildienst met het legen van de containers door heel Gelder-
land. Tevens is het van belang dat je in staat bent om in team-
verband te werken en een goede fysieke conditie hebt.

Functie eisen; 
- Enthousiaste instelling;
- Doorzettingsvermogen;
- no-nonsens mentaliteit.

MAGAZIJN MEDEWERKER M/V
Omgeving Doetinchem- fulltime- vacaturenummer; VVN00659
Het betreft in eerste instantie een tijdelijke opdracht.

Werkzaamheden;
De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit: orders picken, uit-
pakken van binnengekomen goederen en het op orde houden
van het magazijn. Maar ook het monteren van kleine onderde-
len en de werkplaats voorzien van het juiste materiaal.

Functie eisen; 
- LBO / MBO werk- en denkniveau met relevante opleiding; 
- fysiek in goede conditie i.v.m. tilwerkzaamheden;
- technisch inzicht;
- hands-on mentaliteit.

CONSTRUCTIEBANKWERKERS / LASSERS
MIG/MAG M/V
Achterhoek – fulltime – vacaturenummer; VVN00562

Werkzaamheden;
Constructies van tekening samenstellen en aflassen.

Functie eisen; 
- Boren, tappen, zagen, slijpen; 
- MIG/MAG lassen; 
- minimaal 2 jaar werkervaring in de metaal; 
- geen 9 tot 5 mentaliteit; 
- bereidheid tot het werken in een 2-ploegendienst.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

IT-MANAGER M/V
Omgeving Hengelo (Ov.)- fulltime- vacaturenummer;
HTM00654
Werkzaamheden;
De kern van de functie is het managen van een IT afdeling.
Samen met je medewerkers zal je verantwoordelijk zijn
voor het intranet met ca. 200 werkplekken en kleinere
internationale toepassingen.
De te verwachten taken zijn;
• Leiding over de IT Afdeling;
• planning, coördinatie en realisatie van IT-Projecten;
• organisatie van de support aan alle gebruikers;
• advisering van alle afdelingen;
• verantwoordelijk voor de continuïteit, ontwikkeling en

verbetering van werkstations, netwerken, data-veilig-
heid, server en netwerk administratie;

• bijdrage leveren aan de strategische ontwikkeling en
optimalisatie van de gehele IT als ook deelnemen aan
internationale projecten.

Functie eisen
• Minimaal HBO opleiding of vergelijkbaar werk- en

denkniveau;
• meerdere jaren ervaring als projectmanager of als

consultant;
• opleiding/ervaring met de Microsoft omgeving (Ser-

ver 2003, Exchange 2007, MOSS 2007);
• kennis/ervaring met CISCO Call Manager, 3COM,

WMWare of SafeBoot is een pré;
• je bent hoog gemotiveerd, een teamplayer met analy-

tische en organisatorische kwaliteiten, vastberaden is
en op alle niveau's goed kan communiceren;

• wegens het internationale karakter van deze functie
dien je bereid te zijn voor internationale dienstreizen.
U beheerst de Engelse taal in woord en geschrift uit-
stekend.




