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Henk Aalderink nieuwe
burgemeester van Bronckhorst

Afgelopen donderdag is tijdens de gemeenteraads-
vergadering besloten om Henk Aalderink voor te
dragen als burgemeester van Bronckhorst. WD'er
Aalderink is 56 jaar en woont in Doesburg. Sinds
2001 is hij lid van Gedeputeerde Staten van de
provincie Gelderland. Aalderink zal hoogst waar-
schijnlijk op l november worden geïnstalleerd.
Henk Aalderink volgt waarnemend burgemeester
Henk van der Wende op die met pensioen gaat.

Een vertrouwenscommissie die door de gemeenteraad is
ingesteld maakte een keus uit negentien kandidaten die
hadden gesolliciteerd op de burgemeesterspost. 'Uit die
sollicitanten is een selectie gemaakt van zeven personen
waar gesprekken mee zijn gevoerd', vertelt Antoon Peppel-
man, voorzitter van de vertrouwenscommissie, na afloop
van de raadsvergadering. 'Op het laatst hadden we vier
benoembare kandidaten waarvan er volgens ons twee het
meest geschikt waren. Met deze twee kandidaten hebben
we een tweede gesprek gehad. Uiteindelijk werd door de
vertrouwenscommissie unaniem gekozen voor Henk Aal-
derink', legt PvdA-raadslid Peppelman de procedure uit.

Voordat Aalderink gedeputeerde werd, was hij achtereen-
volgens raadslid en wethouder van de gemeente Doesburg.
Tijdens zijn wethouderschap was Aalderink tevens lid van
Provinciale Staten. Peppelman is tevreden met de keus van
Aalderink. 'Hij heeft een groot netwerk opgebouwd met
landelijke- en provinciale bestuurders. Met dit netwerk
kan hij veel betekenen voor Bronckhorst'. Peppelman kent
Henk Aalderink persoonlijk heel oppervlakkig. 'Ik denk
dat alle gemeenten in Gelderland zijdelings wel eens met

hem te maken hebben gehad. Hij is met
name gedeputeerde op gebied van mi-
lieu waar hij actiefin is. Hij staat in ie-
der geval bekend als een echte Achter-
hoeker en als een 'stevige' bestuurder
en het is iemand die overal voor gaat.
Ik denk dat hij dat ook als burgemees-
ter van Bronckhorst gaat doen.
Wethouder Ab Boers (CDA) is 'heel te-
vreden' met de voordracht van Aaide
rink. Boers noemt daar een aantal re
denen voor. 'Henk Aalderink past per-
fect in onze profielschets waarin staat
dat we een verbinder en netwerker
maar ook een burgemeester moeten
hebben die een hart heeft voor recrea-
tie en toerisme, en hart en oog heeft
voor het platteland en de plattelands-
bevolking. Ik verwacht dat Henk Aal-
derink deze competenties nadrukke
lijk bezit en die ook zal tonen in onze
nieuwe gemeente', aldus wethouder
Boers. De gemeenteraad van Bronck-
horst is van mening met Henk Aaide
rink, een Achterhoeker in hart en nie
ren (Aalderink is geboren in Almen),
een burgemeester binnen te halen die

met zijn open, resultaatgerichte en in-
spirerende houding een belangrijke
impuls kan geven aan de nieuwe ge
meente Bronckhorst. 'Ik denk dat de
raad ook hetzelfde gevoel heeft als de
vertrouwenscommissie, die unaniem
was, met de eerste kandidaat', geeft
wethouder Boers aan. 'Wat wij over
Henk Aalderink hebben medegedeeld
is natuurlijk niet niks. Prima kwalifi-
caties, een prima bestuurder, iemand
die een kar wil trekken en Bronck-
horst op de kaart wil en kan zetten'.
Dat zijn volgens Boers mooie kwalifi-
caties waar iedereen tevreden over
moet zijn. 'Ik denk ook de burgers. Dat
hoop ik van ganser harte'.
Ambtenaar Jaap van Gijssel, voorheen
gemeentesecretaris van de voormalige
gemeente Hengelo en, in de nieuwe
gemeente organisatie hoofd Bestuurs,
Management Ondersteuning (BMO),
vindt het een 'prima voorstel' van de
raad. Ik heb Aalderink een p^ar keer
ontmoet. Voorzover ik hem ken is het
een heldere vent. Hij heeft oog op het
gebied van onder andere recreatie en

toerisme. Ik heb hem zelfs nog een
keer gesproken op het circuit de Vars-
selring voor de motorsport en dat is
ook niet verkeerd. Voor de gemeente
Bronckhorst, met al haar facetten als
recreatie en toerisme maar ook com-
municatie, is dat een hele goede zaak'.
De nieuwe burgemeester krijgt de por-
tefeuilles: handhaving, openbare orde
en veiligheid, communicatie en pro-
motie, en recreatie en toerisme.
Henk Aalderink heeft niet alleen erva-
ring in de politiek maar ook als onder-
nemer. In 1978 heeft hij een bedrijf
overgenomen in de beveiligings-
branche, dat hij in 25 jaar tijd heeft
weten uit te bouwen tot een firma met
enkele honderden medewerkers. In
2001 heeft Aalderink het bedrijf over-
gedragen aan zijn zoon. De beoogd
burgemeester is lid van de WD en
heeft naar eigen zeggen 'een sociale
en liberale kamer in één hart'. Basis
voor zijn handelen zijn vrijheid, ver-
antwoordelijkheid, verdraagzaamheid,
sociale rechtvaardigheid en gelijk-
waardigheid van alle mensen.

Boedeldag leverde 3500 Euro op
De Vordense veilingcommissie trof
het zaterdag uitstekend met het
weer tijdens de regionaal zeer be-
kende boedeldag, waar vele spul-
len, die het afgelopen jaar werden
ingezameld, aan de man werden
gebracht.

Hoewel het weer af en toe dreigde
bleef het de gehele dag droog en hoef-
den er geen klaarliggende zeilen wor-
den gebruikt. Dus een "uitgezochte
verkoopdag"! In de landelijke omge
ving van het buurtschap Linde bij
boerderij "Bonekamp" werd al vroeg
met hulp van velen, vooral vrijwilli-
gers uit het buurtschap zelf, begon-
nen met het opbouwen van verschil-
lende kramen met daarin velerlei goe
deren zoals bijvoorbeeld speelgoed,
snuisterijen, huishoudelijke hebbe
dingetjes, boeken, platen, stoffen, veel

meubilair noem maar op. Dit geheel
aangevuld met een gezellige koffie en
limonadehoek. Toen tegen de klok van
negen uur het terrein werd geopend
had zich inmiddels al een groot aantal
mensen verzameld die enthousiast
het aanbofl op de volle kraampjes "uit-
kamden". Er werd goed verkocht met
een opvallende belangstelling voor
het meubilair. Ook de stoffenkraam,
de kraam met elektrische producten
stonden volop in de belangstelling. De
"koopstemming" onder de talrijke be
zoekers, waaronder velen van heinde
en ver, was prima. Toen aan het eind
van de veiling de kas werd opgemaakt
bleek de boedeldag ruim 3500,00 euro
te hebben opgebracht. Dit bedrag is
bestemd voor het herstel van de glas-
in- loodramen van de Hervormde
kerk. Het bestuur blijft actief met het
inzamelen. Op dezelfde locatie wordt

op de eerste en derde zaterdagmorgen
in de maand getracht de nog aanwezi-
ge voorraad te verkopen. Op 22 okto-
ber staat er een boekenbeurs in de
kerk zelf op de rol, terwijl in maart
2006 wederom een grote veiling van
bijzondere goederen zal worden ge
houden. De Veilingcommissie houdt
zich aanbevolen voor verkoopbare en
veilingwaardige goederen. Aanmel-
den kan via de volgende tel. (0575)
55 14 86; 55 17 87 of 55 21 04.
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St. Gerardus-
kalenders 2006
De St. Gerarduskalenders voor
het jaar 2006 zijn er weer! Deze
kalenders staan weer vol met
spreuken, tips, informatie e.d.
De kalenders kunnen afgehaald
worden op vrijdag 9 september
van 8.30-17.00 uur en op zater-
dag 10 september a.s. van 8.30-
17.00 uur bij Maria Wanders-
Eijkelkamp, Ottenkampweg 16,
7256 BG Keijenborg. tel. (0575)
46 32 74. Ook kunnen nog nieu-
we bestellingen geplaatst wor-
den! De kalenders kunnen niet
allemaal bezorgd worden.
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ONYX Mode: Nieuwe dameszaak

Dinsdag 23 augustus werd in het
pand aan de Burgemeester Gallee-
straat 6b, waar voorheen een bak-
kerij was gevestigd, onder de naam
ONYX Mode een nieuwe zaak ge-
opend. De naam is bewust gekozen
een heeft voor eigenaresse Marjan
Raanhuis een duidelijke betekenis.

Zij zegt daar zelf over: "ONYX" is een
half- edelsteen. Het staat voor indivi-
dualisme en zelfvertrouwen. Het cor-
respondeert met mijn sterrenbeeld
"Boogschutter", zo legt ze uit. Het pu-
bliek kan deze week vanaf dinsdag
23 augustus tot en met dinsdag 30 au-
gustus onder het genot van een hapje
en een drankje kennis maken met de
ze nieuwe modezaak, speciaal voor
vrouwen van alle leeftijden. ONYX Mo-
de brengt een breed scala aan kleding
zoals rokken, jasjes, blouses van mer-
ken zoals Mare Aurel, One Step, Aprio-
ri, Bruno Antognini en Only M. In het
voorjaar worden daar de merken Eve
lin Brandt en Kapalua aan toegevoegd.
Verder treft men in de modezaak tal
van accessoires zoals bijvoorbeeld tas-
sen, sjaals, riemen en sieraden. Sjaals

van de merken Petrusse en The Barn,
tassen van "Kop en Staart" en de bij-
oux van Camps 8* Camps en Krikor
Collection. Marjan Raanhuis, woon-
achtig in Lochem heeft jarenlang in
de modebranche gewerkt. Een grote
wens van haar, ooit nog eens een ei-
gen zaak te beginnen is met "ONYX
Mode" in vervulling gegaan. "Toen ik
hoorde dat er in Vorden een pand te
huur was, heb ik na rijp beraad beslo-
ten hier te beginnen", zo zegt ze. Op
haar uitnodiging onderstreept ze dat
met de volgende tekst: "Mode loopt als
een rode draad door mijn leven, dat
wil ik voor U en mijzelf vorm gaan ge
ven en dit door een modezaak te ope
nen, op een heel mooi plekje in het
prachtige dorp Vorden"!
Marjan Raanhuis: "Ik vind het aller-
belangrijkste dat de klant een eerlijk
en deskundig advies krijgt. Vrouwen
die een speciale feestjurk willen kun-
nen bij ons terecht. Ook de moeders
die in "gewone kleding" hun kinderen
naar school brengen. Waar het om
gaat is een goede pasvorm, zich lekker
voelen in de kleding", zo zegt de eige
naresse van "ONYX Mode".
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 4 september 10.00 uur Viering

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 september 10.00 uur ds. M. Bernard-Boerrjes
Startzondag

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 4 september 10.00 uur en 19.00 uur Vieringen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 4 september 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 3 september 17.00 uur Eucharistieviering volks-
zang. Zondag 4 september 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. herenkoor.

Huisarts
Tussen 17.00 uur 's middags en 08.00 uur de volgende
ochtend, in de weekenden en op feestdagen: telefoon
0900 - 200 9000. Regionale Huisartsenpost te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
'rijdende huisarts' bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnum-
mer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee
als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De
huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van
ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandartsen:
3 - 4 september: R.C. Boersma, Vorden, telefoon 0575
551908. Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde da-
gen van 11.30- 12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

Brandweer
Tel. 112, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.

Politieteam Bronckhorst
Zelhem, Grashuisstraat, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, Raadhuisstraat 5, di. 10.00-12.00 uur.
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink l, ma. 10.00-12.00
uur. De spreekuren zijn niet bedoeld voor aangifte. Hier-
voor kunt u een afspraak maken.

Ambulance
Tel. 112, b.g.g. (0570)633222.

Dierenarts
Tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

Wooncorporatie Pro Wonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen.
Woonwinkel Borculo/Ruurlo/Vorden,
Tel. (0545) 46 34 70.
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur
borculo@prowonen.com
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314)6261 40
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.com
Algemeen Maatschappelijk werk
Zutphenseweg l c, tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief).
Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.
Sensire thuiszorg
diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief). Geopend: maandag t/m vrijdag 9.00-
17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht
bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag
13.30-17.30 uur en 13.30-20.00 uur, vrijdag 13.30-20.00
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW-kantoor

Kerkstraat l, tel. 55 32 22. Met ingang van l april zijn on-
ze openingstijden gewijzigd. Maandag t/m vrijdag van 9.30
uur t/m 17.30 uur. Zaterdag van 9.30 uur t/m 15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen'
te Zutphen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Info dierenbescherming, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk
klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20 21 210.
Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

Terminale thuiszorg
'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.

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

Stichting Welzijn Vorden
- Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 553405, openingstij-

den ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mail welzijnouderen-
vorden @hetnet.nl, website www.welzijnouderenvorden.hl
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 aanmel-
den bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-
357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomers-
top van mei t/m sept)
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.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VIT
tel. 0573-438400.

- WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme. Telefoon 0575-553159. E-mail
info@portaalwegwijzer.nl

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, gaten in de weg, water-
overlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen
naar het algemeen alarmnummer 0900 88 44 of bij grote
spoed 112. Voor storingen aan gemalen en het (druk-)riool-
systeem kunnen alle inwoners rechtstreeks contact opnemen
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

Organic Move
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Marlies
Aartsen, Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575)
55 62 17.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
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Restaurant
't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251 HN Vorden

tel. 0575-554001

www.oldelettink.nl

e-mail: info@oldelettink.nl

eten wat d_
bij ons opeten € 7,so • afhalen €

van di. 30 aug. t/m vr. 2 sep.

• Halve haan
• Friet
• Rauwkost
• Dessert

Elke zondagavond
u>arm Si koud buffet € 15,00 p.p.
kinderen van 4 tot 12 jr € 1,00 per levensjaar!

Tot ziens bij 't Olde Lettink

zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2,50 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.

• YOGA in Vorden (di. av, vr
av.) Brummen, Doetinchem,
Groenlo, Eibergen. Vanaf 5
sept. Info 0573 - 44 11 38
www. dhanwantari.nl. Cursus
HeiligPad in Warnsveld.

• Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit maga-
zijn vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen kijken na tel.
afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

• Aankomen, afslanken
en/of meer energie? Begin
nu, dan loopt u straks met
plezier in zwembroek of bikini!
Gratis persoonlijke begeleiding
en advies. Ruime ervaring.
Bel Jerna Bruggink, tel. (0575)
46 32 05.

• LEER (BETER) BRIDGEN.
Beginnerscursus start 20
september, opfriscursus 21
september, gevorderdencur-
sus 22 september. Nicolette
Loven & Harry Garsen gedi-
plomeerde bridgedocenten.
Aanmelden (0575) 52 22 75.

• ENGELSE LESSEN. Er-
varen docent Engels begint
in september met curcussen
voor beginners en gevorder-
den, zowel privé als in kleine
groepen (max. 4 personen).
Ook scholieren kunnen hier-
van zeker profijt trekken. De
lessen kunnen eventueel bij
de studenten thuis of bij de
leraar worden gegeven. Tel.
(0575) 55 66 43.

• De stichting veiling com-
missie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de maand
meubel verkoop van 9 tot
12 uur aan de Schuttestraat
20 te Vorden.

• Te huur gevraagd: zelf-
standige woonruimte voor
jong stel, omgeving Vorden.
Max. € 650 p.m. tel. (06) 33
972391 /(06) 13661051.

• Te huur vanaf 1 november
gemeubileerde woonruim-
te in buitengebied Vorden.
Tel. 0575 - 55 66 80.

• Cursus Kleurenleer van
Johannes Itten, met behulp
van schildertechnieken in
olieverf en aquarel. Zowel
voor beginners als gevorder-
den. 12 lessen; van 19.30 tot
21.30 uur. Start; 20 en 21
sept. Plaats; Nieuwstad in
Vorden. Opgeven; Emmy
v.d.Hoff tel; 0575 - 51 48 02
(svp na 17.00 uur)

• Cursus bloemsierkunst
voor beginners waarin u al-
le technieken leert en elke
les een nieuwe compositie.
12 lessen; van 19.30 tot
21.30 uur. Start; donderdag
22 sept. Plaats Nieuwstad in
Vorden. Opgeven; Emmy
v.d.Hoff tel; 0575 - 51 48 02
(svp na 17.00 uur)

Omdat het werkt!
®HERgALIFE.

voor:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

Meer weten: kijk op internet

www.bakema-ruurlo.nl
of bel naar (0573) 45 30 30,

mobiel 06-15452604.

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

lekker nazomeren met de Bakker

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
Ruurlo»Tel. (0573) 47 1653

Vlaai v/d week

Woudvruchten
Roomvlaai e-e stukken

€5,95

Donderdag — brooddag

3 wit tijger broden
€4,00

Weekendaanbiedingen

Kameleon cake € 3,95
Appel-kaneelcake in leuke kameleon doos

Brood van de maand:

Panne toscane € 1,95
Licht Italiaans brood met de smaak

van Toscane

0 Cursus Bloemsierkunst
voor gevorderden en ver-
gevorderde. Met behulp van
thema's leert u op kunstzin-
nige wijze de technieken toe-
passen in een nieuwe kijk op
plantaardige materialen.
12 lessen; van 19.30 tot
21.30. Start; maandag / don-
derdag 22 sept. Plaats
Nieuwstad in Vorden. Opge-
ven; Emmy v.d.Hoff tel; 0575
• 51 48 02 (svp na 17.00 uur).

• Paardenpension en appar-
tementen „Oude Meulenbrug-
ge" in Warnsveld heeft enke-
le boxenvrij. Gelegen in het
natuurgebied „Het Grote veld"
met veel uitgepijlde ruiter-
paden. Voor info tel. (0575)
43 1356.

• Lelijke tafelbladen wor-
den weer nieuw. Dick Bruil,
tel. (0314) 62 1959.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.

• Denk ook eens aan onze
huidverzorgingsproducten.
Ook leuk als origineel cade-
autje! Op afspraak kunt u alles
gratis uitproberen. Ik ben erg
benieuwd naar uw mening.
Nieske (06) 54 32 66 69.
Herbalife.

• Trouwring veranderen?
Verkoop oude, nieuwe siera-
den, bronzenbeelden. Atelier
Henk Eggersman, Burg. Gallee-
straat 8, Vorden, tel. 55 07 25.

• Open huis van de KKR
aan de Barchemseweg 7 te
Ruurlo op zaterdag 3 sept.
van 2 tot 5 uur. Demonstra-
ties van workshops en cur-
sussen en gelegenheid om u
in te schrijven. Zie www.
Kunstkringruurlo.nl

• Vorden: te huur voor 2
personen, volledig gemeu-
bileerd huis, pr. Lokatie ev.
Tot voorjaar 2006, € 850,-
p.m., all inn (0575) 46 74 41
www.vossenberg.1 in.info

. Dagmenu's
31 aug. t/m 6 sep. 2OO5
Prijs Dagmenu om mee te nemen € 6,50

Prijs Dagmenu bij ons te consumeren € 7.75
Bestellen mag maar hoeft niet

Dagmenu's kuit u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur.
U mag uw dagmenu aankleden met extra gamituren of een extra gang dan zijn dit onze

afhaal prijzen: Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsalade € 1,25 p.p.
Prijs voor soep € 2,25 p.p.

Prijs voor ijs met slagroom € l ,75 p.p.
Woensdag 31 augustus
groentesoep/ karbonade de rotonde met aardappelen
groente

Donderdag 1 september
wokki wokki van roerbak kip, groente en rijst, rauwkost-
salade/ verse fruit met slagroom

Vrijdag 2 september
knoflook-room-soep/ zigeunerspies met zigeunersaus,
aardappelen en groente

Zaterdag 3 september
speies de rotonde met kruidenboter, frieten en rauwkost-
salade/ijs met slagroom

Maandag 5 september
gesloten

Dinsdag 6 september
wiener schnitzel met gebakken aardappelen groente/ijs en
slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (O575) 55 15 19
Ook a 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

/^ tT.7 "̂~~> \̂ even binnen °P Kerkstraat nr. 3 te Vorden.
r" K^̂ l̂» Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team

Wendie en Thomas



Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van on-
ze zoon en broertje

28 augustus 2005.
Stefan weegt 4445 gram en is 56 cm lang.

Riek, Anja en llse Hissink

Lindeselaak 5
7234 TA Wichmond
Tel. (0575) 44 16 72

Frits Barendsen
&

Gerharda Bosman
gaan trouwen op donderdag 1 september 2005
om 14.30 uur op het kasteel te Vorden.

Frits, Gerharda, Ate, Ruth Barendsen

H.K. v. Gelreweg 2a
7251 XL Vorden

Op vrijdag 2 september a.s. zullen wij:

om 11.00 uur gaan trouwen in Kasteel Huize

U bent van harte welkom op onze receptie van
15.00 tot 17.00 uur in zaal De Luifel, Dorpsstraat
11 te Ruurlo.

Beunkstege 4
7251 NA Vorden

Herman Maalderink
&

Martiene Pijpker
Op 9 september 2005 gaan wij trouwen.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om 11.30 uur
in de Martinuskerk te Warnsveld. De receptie is
van 16.30 uur tot 18.00 uur in "de Nieuwe Aanleg"
te Almen.

Lochemseweg 22 A,
7231 PE Warnsveld

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en goed-
heid die wij met hem mochten delen, hebben wij af-
scheid genomen van mijn lieve man, onze zorgzame
vader en opa

Jan Slagman

* 27 mei 1929 t 23 augustus 2005

D.H. Slagmen-Roenhorst

Willy ten Have-Slag man
Ton ten Have

Twan, Marvin

Janny Berentsen-Slag man
Willy Berentsen

Inez, Maurice

Jolanda Saricam-Slagman
Osman Saricam

Het Hoge 35
7251 XV Vorden

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

André Hietbrink & Ellen Potappel i

_i
\

De Heer die mij riep
heeft zijn hand op mij gelegd.
Op Hem heb ik mijn hoop gevestigd.

Toch nog onverwacht is van ons heengegaan onze
medebroeder, broer, zwager en oom

Frater Ben Broekman
(Amadeus)

*18 september 1930 t 26 augustus 2005

Namens de Fraters van Utrecht en de familie:
Frater Francesco Besseler

Klingelbeekseweg 23
6812 DE Arnhem

De uitvaart heeft woensdag 31 augustus plaatsge-
vonden te Vierakker, waarna we de frater begraven
hebben op het kloosterkerkhof van de fraters in De
Bilt.

Tot ons grote verdriet is na een moedig gedragen
ziekte overleden de herder van onze parochie

Frater B. Broekman
(Amadeus)

Wij denken met dankbaarheid aan de jaren waar-
in hij zich met hart en ziel voor onze parochie in-
zette en zullen hem erg missen.

R.K. Sint Willibrodersparochie Vierakker

De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren
van nu aan tot in eeuwigheid.

Ps. 121 vers: 8

In het vaste vertrouwen op haar Here en Heiland is
vrij onverwachts overleden, onze moeder en oma

Elisabeth Dijkman-Oltvoort
weduwe van Gerrit Dijkman

op de leeftijd van 86 jaar.

Vorden: Henk Dijkman
Irene Dijkman-Luimes
Henrike
Marion en Ruben
René

Warnsveld: Jan Dijkman
Ria Dijkman-Bannink
Mark en Pauline, Matthijs
Jos en Manon
Ellen en Soeresh

Vorden: Martie Dijkman
Ina Dijkman-Snoeijink
LJsette
Evelien
Martine
Anneleen

26 augustus 2005
Kapelweg 8, 7251 KM Vorden

Moeder is thuis opgebaard.

De dienst van Woord en Gebed, waarvoor u wordt
uitgenodigd, zal worden gehouden op woensdag
31 augustus om 13.00 uur in de Gereformeerde
Kerk, Zutphenseweg 13 te Vorden.
Aansluitend zal de begrafenisplechtigheid plaats-
vinden op de Algemene Begraafplaats aan de
Kerkhoflaan te Vorden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Wij danken u hartelijk voor de vele blijken van mede-
leven die wij mochten ontvangen na het overlijden
van mijn man, onze vader, opa en zoon

Gerrit Wolter Plijter

Henny Plijter en familie

Vorden, augustus 2005

Al wie op Hem zijn geloof bouwt,
zal niet beschaamd uitkomen

(Rom.10:11)

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en zorg
waarmee zij ons gedurende haar leven heeft om-
ringd, doch met een bevrijdend gevoel dat haar lij-
den nu voorbij is, hebben wij Moenie toevertrouwd
aan Gods zorgen.

Christine Vollenhoven-Sikkel
weduwe van Dirk Hendrik Vollenhoven

16-05-1927 28-08-2005

Voor alle liefdevolle zorg en steun die wij van familie,
vrienden en het Slingerbosch ontvingen, zijn wij al-
len zeer dankbaar.

Heidi en Tonny
Bernt en Aline

Veldwijkerweg 3
7251 HE Vonden

De Dienst van Woord en Gebed wordt gehouden op
vrijdag 2 september om 12.00 uur in de Geref. Kerk,
Zutphenseweg 13 te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begra-
fenis in uitvaartcentrum Monuta, Het jebbink 4a te
Vorden.

Geen bezoek aan huis.

Na een energiek leven, vol aandacht, zorg en toewij-
ding voor zijn gezin is, op de vroege ochtend van
29 augustus 2005 in zijn eigen vertrouwde omge-
ving, onverwacht overleden onze zorgzame vader en
opa

Herman Johan Decanije
weduwnaar van HA Decanije-Stegeman

op leeftijd van 91 jaar

Vorden: J.H. Decanije

Vorden: J.G. Korenblek-Decanije
J.D.J Korenblek

Bert en Judith
Johan en Arlette

Halle: DJ. Lovink-Decanije
H.J. Lovink

Hemmy en Scharöny
Angelique en Robert
Hans

"Op Lentink"
De Leuke 4
7251 LL Vorden

De uitvaartdienst zal gehouden worden op zater-
dag 3 september om 11.00 uur in uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot
afscheid nemen van 10.30-10.50 uur.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te
Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in bovengenoemd uitvaartcentrum.

1 september 2000 - 1 september 2005

Henk Peters

zoals de stroom ons volgt
en vooruit is en overal
zijn bron in zich draagt,
zo onafscheidelijk
reist ook het afscheid met ons mee

Hans Tentije

FAMILIE
DRUKWERK
Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten

Jubileumkaarten

Keuze uit een

grote collectie.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30,

7251 AH Vorden

Postbus 22,

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

wwwsteunbartimeus.nl

W1 6
blind is
r e d t z i c h
vaak pr ima met
een s teunt je in de rug

Help mee via giro 400 40 40 /£>

bartiméus
V E R E N I G I N G

Bij veel gelegenheden
die voor u

van grote betekenis zijn,
wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij
graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een
lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie
kaarten staat ons

ter beschikking om aan
al uw wensen tegemoet

te komen.
Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van
overtuigd raken dat uw

boodschap
bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het
meest aanspreekt.

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575)55 10 86



REGIOPAGINA - Contact Noord, Midden en Zuid verschijnt in de gemeente Bronckhorst

Grote muzikantenparade in Vorden!
•T

avond Passage Bronckhorst

Op zaterdag 3 september organiseert Sursum Corda in
het kader van haar 75 jarig bestaan, een zogenaamde
'muzikale stertochf door en in het centrum van Vorden.

Samen met 5 andere muziekverenigingen uit de gemeente
Bronckhorst wordt vanaf 14.00 uur vanuit verschillende lo-
caties uit Vorden gestart met een muzikale optocht door
een deel van Vorden. Uiteindelijk komen de korpsen alle-
maal bij elkaar op het grasveld voor de Grote Kerk van Vor-
den, waar een aantal nummers gezamenlijk, met bijna 200
man sterk, wordt gespeeld!

De deelnemende verenigingen zijn EMM uit Hengelo, Cre
sendo uit Hengelo, Nieuwe Leven uit Steenderen, St. Jan uit
Keijenborg en uit Vorden Concordia en natuurlijk Sursum
Corda. De verschillende vertrekpunten zijn: EMM vanaf ver-
zorgingstehuis de Wehme, Cresendo vanuit de parkeer-
plaats voor dierenspeciaalzaak Discus, Nieuwe Leven vanaf
Villa Nuova, St. Jan vanaf het NS station en Concordia van-
af de spoorwegovergang bij Meubeldesign.

Op deze manier komen deze 5 korpsen vanaf alle windrich-
tingen Vorden binnen en via wat omzwervingen door de be-
lendende straten komt men op het grasveld voor de Grote
Kerk terecht. Overigens staat Sursum Corda vanaf 14.00
uur op het grasveld te spelen om ook de bezoekers in het
centrum van Vorden van muzikale noten te voorzien!

Geschat wordt dat vanaf 14.30 het Ie korps het grasveld op
zal marcheren en zo tegen 15.15 uur zal dan gezamenlijk
de mars Jubilissimo en Muzifesti worden gespeeld. Met bij-
na 200 orkestleden zal dit machtig moeten klinken! Na dit
gezamenlijke optreden is er een dankwoord van de voorzit-
ter van Sursum Corda, de heer Christiaan Wichers. Vervol-
gens marcheren de korpsen via de Burgemeester Gallee
straat naar de Raadhuisstraat, waar men nog wat na zal

keuvelen in het Dorpscentrum van Vorden. Uiteraard zijn
alle bezoekers daar ook welkom! Voor de bezoekers en de
muzikanten is het deze zaterdag te hopen dat het droog
weer is, omdat anders deze happening niet 100% kan wor-
den gegarandeerd. Immers, instrumenten kunnen niet
goed tegen regen. Vooralsnog gaan ook wij uit van droog
weer en raden wij u aan om aanstaande zaterdagmiddag 3
september van 14.00 - 15.30 uur zeker in Vorden te zijn om
deze happening mee te maken!

Wethouder Glasbergen plaatste
eerste grensportaal in Bronkhorst

gemeente Bronckhorst

"Samen met de heren Harry Nijkamp en Theo Janssen zorgde wethouder Glasbergen dat het bord stevig in de grond kwam te staan."

Op woensdag 24 augustus 2005 om
14.00 uur plaatste wethouder Glas-
bergen de eerste van 84 grenspor-
talen die langs de wegen aan de
Bronckhorster gemeentegrenzen
komen te staan. Dit gebeurde in
het stadje Bronkhorst, bij de veer-
pont.

Deze speciale borden in de huiskleu-
ren van de nieuwe gemeente heten
mensen die de gemeente binnenko-
men van harte welkom in het prachti-
ge Bronckhorst. De gemeente plaatst
20 brede portalen langs de grote in-
valswegen en 64 kleinere borden langs
de landbouwwegen aan de gemeente
grens. De plaatsing gebeurt in de we-
ken 34 en 35.

Verder worden in het najaar bij de toe
gangswegen naar de dorpen en ker-
nen de zogenaamde komborden ver-
vangen. Deze borden krijgen onder de
plaatsnaam de toevoeging gemeente
Bronckhorst.

Voorafgaand aan de officiële plaatsing
van het eerste grensportaal, hadden
de heren Harry Nijkamp en Theo Jans-
sen het voorwerk verricht, zodat de
Wethouder Glasbergen zich alleen om
het plaatsen hoefde te bekommeren.

Aanwezig waren verder een aantal
mensen van de gemeente Bronck-
horst, waaronder mevrouw Margreet
Arends van de afdeling Communica-
tie en voorlichting en diverse mensen

van kranten en televisie.

Wethouder Glasbergen tilde energiek
het bord op en zette het op zijn plaats.
Daarna zorgde hij ervoor dat het bord
stevig in de grond kwam te staan.

De huiskleuren van de nieuwe ge
meente Bronckhorst zijn opvallend
paars en fuchsiaroze. Er is voor zover
bekend geen andere gemeente in Ne
derland met dergelijke frisse, gedurf-
de kleuren.

De nieuwe gemeente Bronckhorst zet
zich ook op andere wijze duidelijk op
de Nederlandse kaart. Wat betreft
oppervlakte staat deze gemeente in de
top 5 qua grootte.

De afdelingen van Christelijke
Maatschappelijke Vrouwenbewe-
ging Passage uit Zelhem, Toldijk,
Vorden en Hengelo vallen dit jaar
voor de eerste keer in de nieuwe ge-
meente Bronckhorst. Daarom hou-
den zij in het begin van seizoen
2005/2006 een gezamenlijke avond
op woensdag 28 september 2005 in
"Ons Huis" in Hengelo gld.

Het is het eerste jaar van de nieuwe
gemeente Bronckhorst en de besturen
van de vier Passages binnen die nieuwe
gemeente meenden daar iets mee te
moeten doen. Op deze manier maken

de verenigingen kennis met elkaar!
Het wordt een gezellig samenkomen
met als gast de heer Gery Grootzwaaf-
tink uit Vorden.
Hij brengt zijn troubadours program-
ma met daarin liedjes en korte verha-
len, waaronder verhalen van Herman
van Velsen. Deze verhalen en liedjes
worden afgestemd op het publiek.
Zijn voorkeur gaat uit naar het Neder-
landstalige lied en daarbij speelt hij gi-
taar. In zijn eigen regio kan hij ook ver-
tellen en zingen in het dialect. Deze
gezamenlijke avond wordt gehouden
in "Ons Huis", Beukenlaan 30 te Hen-
gelo Gld. en begint om 19.45 uur.

Autocross: de grootste liefde
voor vader en zoon Nijhof

Ze zijn op menige autocrossbaan
onafscheidelijk van elkaar te vin-
den. Vader Bennie en zoon Randy
Nijhof uit Veldhoek trekken veel
met elkaar op. Vader Bennie (52)
rondt al 32 jaar zijn crossrondjes
in diverse autocrossklassen. Zoon
Randy (21) doet dat momenteel ui-
termate succesvol in de Toerwagen-
klasse.

De jeugdige Veldhoeker kan volgende
week in het Belgische Kieldrecht zelfs
de Eurobokaal titel voor zich opeisen.
In deze autocrosscompetitie tussen rij-
ders uit Nederland, België, Duitsland
en Luxemburg is het crosstalent dit
jaar bijna ongenaakbaar voor de con-
currentie. Met overwinningen in Ter-
wolde en Loenen is Nijhof praktisch
niet meer te achterhalen in deze com-
petitie die uit totaal zes wedstrijden
bestaat. "Ik hoef volgende week zon-
dag in België alleen maar aan de start
verschijnen. Dat is al voldoende om in
bezit van de bokaal te komen." Het is
het eerste meest aansprekende resul-
taat van de jonge talentvolle Achter-
hoekse autocrosser. Randy Nijhof liet
zondag tijdens de autocross bij café
Mentink in 't Ruurlose Broek in zijn
felgekleurde rode Mitsubishi in de eer-
ste beste manche alle deelnemers in
de Toerwagenklasse ver achter zich.
Nijhof rijdt echter niet mee om de na-

tionale titel. "In wedstrijden om die ti-
tel remmen de coureurs niet voor el-
kaar. Daar wil men niet om je heen
maar door je auto heen om een plaats-
je op te schuiven in de race. En daar
pas ik voor", zo stelt Nijhof. Zondag
raakte zijn auto in de eerste manche
meetellend voor de RAMO competitie
(Regionale Autocross Oost en Midden
Nederland) in Ruurlo ligt beschadigd
omdat een achter blijver zijn auto
ramde. Uiteindelijk plaatste Randy
zich wel voor de finale van de Auto
Cross Club laren georganiseerde cross,
maar reikte hij niet verder dan een
twaalfde plaats. Zowel Randy als zijn
vader Bennie maken deel uit van het
STH-Raching team uit Halle.
Als hoofdsponsor voor beide Veldhoe
kers fungeert het Hengelose bedrijf
Lubron dat bemiddeld in technisch
werk en personeel. "Zonder sponsors
kun je deze sport niet beoefenen", zo
verklaren vader en zoon unaniem. An-
dré Bouwmeester uit Ruurlo, en van
geboorte ook uit Velhoek afkomstig,
won zondag de Sprintklasse 1600.
Bouwmeester staat in de strijd om de
nationale titel in de Sportklasse 1600
op een zesde plaats. Veteraan Bennie
Nijhof werd zondag op de korte en
smalle crossbaan achter café Mentink
in 't Ruurlose Broek in het veld van
maar negen rijders zesde in de Sprint-
klasse 1600.

Vrienden van Beltrum live in feesttent
In Beltrum wordt op 4,5 en 6 sep-
tember de 125e kermis gehouden.
De Stichting Volksfeest Beltrum
(SVB) komt daarom met een extra
feestelijke en uitgebreid program-
ma. Het corsoboekje met daarin
het programma en allerlei interes-
sante interviews en wetenswaar-
digheden wordt u volgende week
toegezonden. Het SVB licht nu al-
vast een tipje van de sluier op over
een spectaculair programma in de
feesttent op de zondagavond. Want
dan staat wel een speciaal gezel-
schap op de bühne in de feesttent.

UNIEK MUZIEKSPEKTAKEL
Zondagavond 4 september betreden
Beltrume muzikale talenten het podi-
um. Onder de noemer 'De Vrienden
van Beltrum LIVE zingen en spelen
meer dan 40 Beltrummers bekende
nummers van nationale en internatio-
nal hilijsten. Voor iedereen wat wils

dus. Het idee voor deze unieke gebeur-
tenis kwam van de Beltrummers Iwan
Koster en Jurgen Wolterinck. Ze wil-
den in de feesttent een Beltrumse mu-
ziekband presenteren die jong en oud
aanspreekt. Om er zeker van te zijn
dat de muziek onder de favorieten van
de Beltrummers valt, mochten ieder-
een via een speciaal gelanceerde web-
site zelf stemmen op de nummers die
ze op de zondagavond graag terug wil-
den horen in de feesttent. Plaatselijke
talenten konden zich opgeven om
mee te zingen of te spelen en sinds
een halfjaar is er volop gerepeteerd.
De zangers en zangeressen laten num-
mers horen van Rammstein tot U2 en
van Normaal tot Jan Smit. De jongste
deelnemer is 16 en de oudste 68! Let
op: De Vrienden van Beltrum LIVE be-
gint met het concert om 21.00 uur.
Kom dus op tijd naar de feesttent!!! De
tent is zondagavond om 20.00 uur
open.



zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, gen
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder n r. of inlich-
tingen €2.50 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2.50 administratiekosten in re-

• Workshops WOLVILTEN
Vorden, Veldwijkerweg 1. In
de maand september o.a.
kennismaken met wolvilten.
Themadagen Shawls en
Sloffen. Voor data/info en het
najaarsprogramma: Suzanne
Koopman, tel. (0575) 52 75 32
e-mail: s.koopmanl @chello.nl

• ZELF MODE MAKEN
Cursus: zelf kleding ma-
ken - voor iedereen die het
leuk vindt om zelf kleding te
maken - voor beginners en
gevorderden - cursus in klei-
ne groepjes - onder gediplo-
meerde begeleiding
Cusus: Patroontekenen -
patronen leren tekenen op ei-
gen maat en naar eigen ont-
werp - tevens advies om de
getekende patronen te ma-
ken - cursus in kleine groep-
jes - onder gediplomeerde
begeleiding
Inlichtingen: Agnes van Zand-
wijk, Dr. A. Ariënsstraat 15,
7221 CA Steenderen Tel.
0575 - 45 21 37.

• Archiefkasten. De biblio-
theek Vorden heeft 3 hang-
mappenkasten over. U kunt
ze gratis ophalen tijdens de
openingstijden.

• Snuffeltafel met allerlei
artikelen vanaf 25% korting
bij Wereldwinkel Vorden.

0 Jachthonden club "Ban-
ninkhof" Wij trainen op onze
hondenclub jachthonden om
mee op jacht te gaan of
jachtproeven/mapproeven
mee af te leggen. Vanaf zat. 3
september om 16.00 uur
starten wij met de cursus
voor de pups o.l.v. een gedi-
plomeerd instructeur. Adres
Banninkstr. 28 te Hengelo
(gld). Voor meer info Wïm
Groot Nuelend, tel. 0575 - 55
39 70 of 06-13 58 32 67.

0 Verhuisbericht: Mw. A.J.
Schouten-Maalderink,
Clauslaan 17, Vorden. m.i.v. 1
september De Wheme kamer
6 Nieuwstad 32,7251 AJ Vor-
den.

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 557310
Fax (0575) 557311
E-mail: info@weevers.net
Internet: www.weevers.net

Drukkerij
Uitgeverij

rp en lay-out
g on demartö
verpakkingen
!rnetdienit*n
•sCeembeheer Weevers

Weekblad Contact
blijft betaalbaar voor

de kleine adverteerder.

Daarom komen wij
met verschillende

edities in de gemeente
Bronckhorst.

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa
• ook inkoop • stralen of
logen. Verkoop di. t/m za.
van 10-17 uur. Generaalsweg
23, Heelweg bij Varsseveld,
tel. (0315)2411 69.

Airco's compleet geplaatst bij u vanaf
€ 795,-. Installatiebedrijf Weulen
Kranenbarg, Zelhem, tel. 0314 - 62
13 64 www.weulen-kranenbarg.nl

Cv-ketels actieprijzen. Combi
hoogrendement 24 kwcw klasse 4
incl. btw geïnstalleerd v.a. € 1550,-
Installatiebedrijf Weulen
Kranenbarg VOF, Zelhem,
tel. 0314-62 13 64

'EL ENCUEINTRO"

- cursussen SPAANS
les in kleine groepen
of privé
start: 12/15 september
proeflessen: 5/8 sept.

ook:
- Nederlands

voor Spaanstaligen
- vertalingen:

Sp/Ned; Hed/Sp

Vordensebinnenweg 19
7231 BB Warnsveld

emilia@freeler.nl
(0575) 57 19 46

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoais: • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: Gerritsen weg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

7202 BP Zutphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

U wilde toch meer
gaan bewegen?

Wist u dat collecteren een heel
gezonde bezigheid is? Het is
goed voor de been- en armspieren,
vooral als de collectebus gaande-
weg voller raakt. Komt u in de
week van 13 t/m 19 maart graag
in beweging als collectant voor
het Reumafonds, meldt u zich
dan aan bij Geertje van den Berg,
1020-589 6471.

\.Reumafonds
^- Sterk in beweging

demonstaties,
smeden en

koper slaan op

zaterdag
10 september a.s.
van 10.00-16.00 uur

Open monumentendag

OUD GOUD VERANDEREN
Rouwsieraden en erfstukken
kunnen bij ons professioneel

worden bewerkt in eigen
atelier.

Goudsmid Atelier Elcerlyck
Prinsenstraat 6, Bredevoort

Tel. 0543-451825
www.elcerlyck.nl

GOED IN DIERBARE HERINNERINGEN

m&mmimm mms 200$
,4^& 5 September
mmzzi

Gespecialiseerd in de reparatie van
zogenaamde „vintage" horloges.

u

Tevens in- en verkoop van jaren
50, 60 en 70 horloges.

De Klokkenmaker

uurwerk reparatie-atelier
Prinsenstraat 6 - 7126 AX Bredevoort

Tel.: 0543 - 47 78 30

MUM6
21.30-02.45 uur

ZBTERMG
21.30-02.45 uur

eperbahner
Roy Radem

; DJ Rob Wü

n prettig gestoorde muzikanten die
nog echt goed kunnen spelen ook!

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

"Onze Cordon Bleu
word je nooit beu."

Cordon Bleu betekent 'blauw lint' en was in 17e eeuws
Frankrijk een onderscheidingsteken. Later werd Cordon
Bleu een aanduiding voor excellente culinaire prestaties.

En tja, kwaliteit gaat nooit vervelen. Dus ook onze
zelfgemaakte Cordon Bleu niet. Bon appetit!

Keurslagerkoopje

Cordon Bleu's

Speciaal aanbevolen

Kart off elsa lade

Weekaanbieding

Kipfilet enkel

Special

Vitello Tonnato

Weekaanbieding

Kalkoenschnitzel

3 stuks €

500 gram €

4 stuks €

100 gram €

100 gram €

398

2?5

O?8

Wees waren trio

100 gram Couburger rauwe ham +
1100 gram Boterhamworst +
1100 gram Leverkaas ** gg
$ samen voor de prijs van : ^

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575)552287
http://www.vlogman.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta $
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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.
Uw verzekeringsadviseur:

icel te Boome.

$ 14.C

PJ5 .™,„P

«rry tisman

14.00-18.00 uur

gastoptreden van.

20.00 -01.00 u

+ DJ Berry Elsrwan
DJ Rob Wibbelink BXEWIHTOFE

voor het gehele programma is GRATIS.
der voorbehoud. Voor meer informatie zie onze website.

'Ieder kind heeft
recht op de dans
van het leven.
Daarom steun ik
de NSGK' Buikdanseres

Yonina

OPRUIMING-

Picknicktafels
nu alle showmodellen

-4O% korting
op=op

Nu bij

"ffartmanl!

l Steenderenseweg 11 - Hengelo Gld. • O575-462139 • www.goossensatomica.nl
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Concert Anima Solla uit Letland
in de Christus Koningkerk

Zevende plaats voor
Richard Sleumer in Oldenzaal

Donderdagavond 15 september om 20.00 uur is er een concert in de
Christus Koningkerk door het vocaal ensemble 'Anima Solla' uit Ogre
(Letland). Dit ensemble is in Nederland op uitnodiging van de 'Stichting
Hulpaktie Letland' te Neede.

Anima Solla werd in 1998 opge-
richt in de regio Ogre waar zij veel-
vuldig optraden. In 1999 namen zij
deel aan het nationale zangcon-
cours voor vocale groepen in de
hoofdstad Riga en behaalde hier
een tweede plaats. Na dit succes op
nationaal niveau namen zij deel
aan het internationale koorfestival

in het Italiaanse Isole del Sola,
waar twee eerste prijzen werden
behaald in de categorie geestelijke
muziek en in de categorie kamer-
koren en vocale groepen.

In september 2001 was Anima Solla
voor het eerst in Nederland op uitno-
diging van de Stichting Hulpaktie Let-

land uit Neede. Tijdens hun verblijf
hebben zij in diverse plaatsen een con-
cert gegeven. In 2002 nam het ensem-
ble deel aan de vierde internationale
Robert Schumann koorcompetitie in
het Duitse Zwickau.

Anima Solla behaalde hier een gou-
den diploma voor vocale ensembles
met gelijke stemmen. In augustus
2003 waren zij wederom op uitnodi-
ging 14 dagen in Nederland en in no-
vember 2003 tijdens het eerste lus-
trum hebben zij een concert gegeven
met geestelijke, moderne, lichte en
jazz muziek. In maart 2004 was het
ensemble winnaar van het nationale
concours voor vocale groepen en in de-
cember 2004 waren zij voor de vierde
keer op uitnodiging in Nederland.

De vijf leden van het ensemble be-
staan uit studenten van de universiteit
of het conservatorium in Riga en Vent-
spils. De lerares en artistiek leider is
mevrouw Marita Purina, een professi-
onele muzieklerares en koordirigent.

De meeste uitvoeringen zijn a capella,
hoewel sommige stukken ook instru-
mentaal worden begeleid.

De entree is gratis, maar aan het eind
van het concert wordt een bijdrage
van de bezoekers gevraagd welke ge
heel ten goede komt aan de ensem-
bleleden ter ondersteuning van hun
studiekosten.

Richard Sleumer uit Vorden, rij-
dend voor RTV Vierakker Wich-
niond, reed het afgelopen weekend
een criterium voor junioren in Ol-
denzaal.

Sleumer reed bijna de hele wedstrijd
in een kopgroep van zes renners. In de
laatste ronde probeerde hij nog weg te

komen, maar werd helaas weer terug-
gepakt. Ondertussen had het peloton
de kopgroep ook weer ingerekend.
Richard werd in de sprint zevende.

Rens te Stroet heeft zijn vorm van de
laatste weken kunnen behouden. Hij
werd in de ronde van Heino voor
nieuwelingen vijfde.

Bridge is een interessante hobby
Naar schatting spelen 120 miljoen
mensen bridge; Bij de Wereld
Bridge Federatie zijn zo'n 130 lan-
den aangesloten en of je nu speelt
in Londen, Kaapstad, Saigon of in
Zutphen, in alle landen wordt het-
zelfde spel gespeeld.

De naam zou zijn afgeleid van het
Turkse biritch. Anderen zeggen dat
het spel genoemd is naar de beroem-
de brug over de Gouden Hoorn, de
beroemde brug van Istanbul. Aan de
andere kant van de brug lag een kof-
fiehuis; Britse soldaten zouden daar
tijdens de Krimoorlog (1853-56) 'bridge'
hebben gespeeld.
Ons bridge werd voor het eerst ge-
speeld op l november 1925, aan boord
van het stoomschip "Finland" waar
door Harold Vanderbildt een door
hem bedachte scoretabel werd getest.
Al in 1928 werd het eerste kampioen-
schap gespeeld en deze score tabel
wordt, met wat kleine aanpassingen,
nog steeds gebruikt. Bridge is een

denksport, net als schaken en dam-
men, maar er is één duidelijk verschil
met de bordspelen: het onbekende.
Bij schaken en dammen zie je wat er
gebeurt, bij bridge niet. Je ziet niet
welke kaarten de tegenstanders in
handen hebben, dat wordt pas tijdens
het spel opgehelderd. Een misser
weegt ook minder zwaar; vijf minuten
later begin je aan een nieuw spel en
heb je alle kans om de gemaakte fout
te compenseren.
En al is de geluksfactor bij bridge vrij-
wel uitgeschakeld, toch kan het voorko-
men dat een modale bridger wint van
een grootmeester; bij schaken en dam-
men is zoiets ondenkbaar. Dat alles
maakt bridge anders, en voor veel men-
sen aantrekkelijk. Kortom, bridge is
een interessante hobby voor het leven.
Nieuwsgierig geworden? Op 20 sep-
tember begint de beginnerscursus. Bel
Nicolette Loven & Harry Garsen (0575)
52 22 75 en zij zullen u meer over
deze mooie hobby vertellen. De eerste
lessen beginnen op 20 september a.s.

Vierde plaats voor Vordenaar Erwin Plekkenpol in E3 klasse ^lATÏ 11 j p AA/*1 PU l tl 1̂  T"P*fl£! "PPP1!*!" Î TI 17Pl'pkririïYl1"

Hans Vogels verovert züver ̂  merken tuin- en parkmachines
op EK enduro

Willie Waenink bij de container van Hitec Centric die hij heeft ingericht als mobiele werkplaats

Hans Vogels rijdt geconcentreerd naar zilveren medaille

Op 20 en 21 augustus werd in het
Duitse Burg de vierde en laatste
wedstrijd verreden voor het Euro-
pese enduro motorsport kampi-
oenschap. De Nederlandse selectie
leverde uitstekende prestaties af
tijdens dit zware evenement. De rij-
ders waren vijf uur per dag in touw
op de loodzware route en per dag
werd in zes klassementsproeven
letterlijk om de laatste seconde ge-
vochten.

Dat leverde veel prijzen op voor de
oranjeploeg. De mooiste was voor de
22 jarige Hans Vogels uit Best die in de
eindstand van het Europees kampi-
oenschap tweede werd. De basis voor
deze zilveren medaille legde hij zater-
dag met een overwinning in de E2
klasse. Zondag reed hij iets behouden-
der naar een tweede plaats; meer had
opkomend talent Mark Wassink uit
Lochem, uitkomend in dezelfde klas-
se, niet nodig om de dagoverwinning
naar zich toe te halen.

In de El klasse deed de 20 jarige Mike
Koek uit Huizen (NH) het nog iets be-
ter. Hij veroverde beide dagen de eer-
ste plaats in een breed veld van gere-
nommeerde rijders uit Italië, Frank-
rijk, Duitsland en Finland. Hij klom
daardoor in het eindklassement naar
de 5e plaats. Voor hem verdedigde de
met een blessure rijdende Amel Advo-
kaat uit Noordeloos verbeten zijn posi-
tie, hetgeen hem een indrukwekken-
de 3e plaats in de eindstand opleverde
en een bronzen medaille.

Bovenop die mooie resultaten kwam
nog de 4e plaats van Erwin Plekkenpol
uit Vorden in de eindstand van de E3
klasse.

Dat Nederland met zoveel goede rij-
ders ook het landenklassement won
dit weekend is geen verassing meer.
Het onderstreept dat de Nederlandse
prestaties in de internationale endu-
rosport qua niveau en ook in de breed-
te het aanzien meer dan waard zijn.

In maart 2002 is Willie Waenink uit
Keijenborg voor zichzelf begonnen
met een bedrijf. Als handelsonder-
neming is het bedrijf gespeciali-
seerd in reparatie en verkoop van
alle merken tuin- en parkmachines.

Ruim 18 jaar heeft Waenink gewerkt
bij dezelfde werkgever die een gelijk-
soortig bedrijf had. Deze ervaring en
zijn opleiding in de metaalsector als
achtergrond komt hem nu goed van
pas. Hij weet dan ook waar hij over
praat. Voor Waenink was het enkele ja-
ren geleden een uitdaging om zelf
met een bedrijf te beginnen. Een
schuur aan de Olde Kaste werd van
binnen verbouwd als werkplaats. Ook
is er een kantoor en een showroom on-
dergebracht. In overleg met leveran-
ciers werden nieuwe machines aange-
schaft en oude machines opgekocht.
Al snel werd er een klantenkring opge
bouwd die door de jaren heen steeds
groter werd. De klanten bestaan voor-
al uit particulieren, maar ook bedrij-
ven weten het Keijenborgse bedrijf in-
middels te vinden. "Mond tot mond

reclame is erg belangrijk", heeft Wae-
nink ervaren. "Dan komen de mensen
vanzelf'. Waenink repareert, onder-
houdt en verkoopt allerlei soorten ma-
chines. De klant kan er terecht voor
tuin-en parkmachines, gazonmaaiers,
kettingzagen, veescheermachines,
bladblazers, bosmachines, aggrega-
ten, veegmachines en nog veel meer
andere machines. De werkplaats biedt
een mooi overzicht daarvan. In de
showroom staat een groot assorti-
ment van gebruikte en nieuwe machi-
nes opgesteld voor de verkoop.

MOBIELE WERKPLAATS
Een heel andere opdracht kreeg Willie
Waenink onlangs van het Hengelose
bedrijf Hitec Electrec BV. Dit bedrijf is
aannemer van werken op gebied van
elektriciteitsvoorzieningen in Afrika
en in het Midden Oosten. Hitec Elec-
tric zocht een bedrijf om een contai-
ner in te richten tot een mobiele werk-
plaats en kwam uit bij 'techneut' Wil-
lie Waenink. Directeur Victor Mulder:
"Dat ik gekozen heb voor Willie Wae-
nink, is een bewuste en duidelijke

keus. Hij is precies, enthousiast, flexi-
bel en Willie is een harde werker".
Een container werd neergezet bij het
bedrijf van Waenink en Willie kon aan
de slag. Hij had er een hele klus aan.
Elektriciteit, kasten, ophangsysteem
voor ladders en gereedschap, opberg-
bakken, kolomboormachine, een
werkbank, airconditioning en andere
voorzieningen werden er in geplaatst.
De mobiele werkplaats wordt gebruikt
voor een project in Nigeria. Voor Hitec
Electric is dit de eerste container die
op deze manier is omgebouwd. Wae-
nink: "Ik vond het een leuke klus en
een mooie uitdaging. Zoiets had ik
nog niet eerder gehad. Als ze nog eens
met zo'n opdracht komen dan zou ik
dat graag weer willen doen", vertelt
hij enthousiast.

Handelsonderneming Willie Waenink
is gevestigd aan de Olde Kaste 6a in
Keijenborg. Tel./fax (0575) 46 22 21.
Mobiel: (06) 50 67 60 24. Openings-
tijden zijn: dinsdag tot met vrijdag
van 8.30 tot 18.00 uur en zaterdag van
8.30 tot 16.00 uur.
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Let op: kinderen op uw pad!
Binnenkort gaan de kinderen weer
naar school. Rust thuis. Maar extra
drukte op de weg. Bijzondere drukte.
Let u daar goed op.

HET NIEUWE SCHOOLJAAR
GAAT VAN START
Binnenkort gaan kinderen weer naar
school. Dat is voor u als weggebruiker, en
zeker als automobilist, weer even wen-
nen. De afgelopen weken was het, behal-
ve in toeristencentra, al helemaal niet zo
druk op de weg, maar wie vooral aan het
verkeersbeeld ontbraken waren de kinde-
ren die op de fiets op weg zijn naar
school. Soms in drommen.

En soms duidelijk bezig om alle in de
schoolbanken opgepotte energie weer
even de vrije teugel te laten. Daar is het
verkeer niet de plaats voor, maar u bent
toch óók jong geweest?

BRUGKLASSERS
Een deel van al die kinderen die straks
weer letterlijk uw pad kruisen is nieuw
op die route. Dat zijn de kinderen die
voor de vakantie nog op de basisschool
zaten maar nu naar het voortgezet onder-
wijs gaan. Dat betekent vrijwel automa-
tisch: nieuwe, langere routes met meer
gevaren. En dat voor die jonge onervaren,
af en toe nog wat slingerende weggebrui-
kertjes. Voor hen is die nieuwe route een
nieuw, spannend en dus af en toe ook
wat angstig avontuur. Van hen kunt u
dus nog extra vreemde capriolen ver-
wachten.

LET OP
Let u dus de komende periode extra op
scholieren die op de fiets weer naar
school gaan. Ze moeten nog zo'n hoop Ie
ren. Ook in het verkeer. Houdt u daar als
'volleerde' rekening mee!

Particulieren een schitterend erf,
de boomkikker gered!
Particulieren in de Achterhoek kun-
nen eenmalig onder deskundige be-
geleiding een leefgebied voor de
boomkikker aanleggen. Tijdens infor-
matieavonden in Neede, op 13 sep-
tember en in Zieuwent, op 15 septem-
ber komt u meer te weten komen over
dit bijzondere samenwerkingsproject
van de Provincie Gelderland, Stich-
ting Staring Advies en Stichting Land-
schapsbeheer Gelderland.

Een unieke kans voor particulieren in de
Achterhoek! Particulieren die overwegen
een poel aan te leggen wordt het nu wel
heel makkelijk gemaakt. De provincie
Gelderland, Stichting Staring Advies en
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
hebben de handen ineen geslagen met
als doel de uitbreiding van het aantal
leefgebieden voor de boomkikker. Deze
kleine, groene, beschermde amfïbie is
een belangrijke aandachtssoort in het
Gelderse natuurbeleid. Hij staat op de Ro-
de Lijst van amfibieën en heeft de status
van bedreigde soort. De boomkikker is
dol op het typische kleinschalige cultuur-
landschap van de Achterhoek. Onderzoek
heeft echter uitgewezen dat het nog lang
niet goed gaat met dit enige Nederlandse
amfibie die door middel van zuignapjes
in bomen en struiken kan klimmen.
Maar juist omdat deze soort zich vooral
thuis voelt in het Achterhoekse land-
schap kan door particulier landschapsbe-
heer en kleinschalige natuurontwikke-
ling de boomkikker een helpende hand

worden geboden. Door het aanleggen van
stapstenen, waarlangs de boomkikker
zich kan verplaatsen door het landschap
kunnen particulieren hun steentje bij-
dragen. Een dergelijke stapsteen heeft
een oppervlakte van l tot 3 hectare en be
staat voornamelijk uit water, in de vorm
van een poel, een moerassig gedeelte,
halfnatuurlijk grasland en bos en/of stru-
weel. Momenteel komen de boomkikkers
vooral voor in de driehoek Ruurlo, Doe
tinchem en Lichtenvoorde. Maar het stre-
ven is natuurlijk een Achterhoek-brede
verspreiding. Het aantal poelen in de Ach-
terhoek is nog steeds maar zo'n tien pro-
cent van het aantal dat er vroeger was,
ondanks het feit dat steeds meer mensen
een poel als meerwaarde van hun terrein
zien. Vroeger fungeerden poelen als
drinkplaats voor het vee, als wasplaats of
als reservoir voor bluswater. Met het weg-
vallen van deze functies verdwenen er
langzaam maar zeker steeds meer poelen
uit het landschap. Inmiddels waarderen
we de poel als onderdeel van het land-
schap en weten we dat het een verrijking
van de flora en de fauna oplevert. Niet al-
leen de boomkikker profiteert van een
goed aangelegde poel. Salamanders, kik-
kers, libellen, bijzondere moerasplanten
en zelfs vleermuizen maken dankbaar ge
bruik van een poel als leef- en voedselge
bied. Tijdens twee informatie avonden
kan men nader kennismaken met de
boomkikker, stellen de initiatiefnemers
zich voor en worden de spelregels uitge
legd.

4 SEPTEMBER
13.00 uur:

Dorpsfair
Op het Mariaplein met leuke
stands en gezellige terrasjes.

13.30 uur:
Oldtimer truckmeeting
met onder andere defilé door de straten van Beltrum.

14.30 uur:

Groot
Bloemencorso
12 Grote wagens en tal van kleinere wagentjes worden
o.l.v. diverse muziekkorpsen door Beltrum getrokken.

MUZIEK MAANDAG
Gehele dag Kaliber

MUZIEK DINSDAG
Overdag Hike
's avonds Hübsch

Dinsdagavond
21.30 uur:
Groot

Vuurwerk

zondagavond 4 september
Vrienden Van
Beltrum Live
spectaculair muziekfestijn met
uitsluitend Beltrumse muzikanten

/ksfeest
loeien

meer info: www.bloemencorsobeltrum.nl
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Zandsculptuur

Bij het 'Betere Boerenbed Boshuis' in Vierakker heeft beeldend kunstenaar John Brandsen een prachtige zandsculptuur gemaakt zoals uit
bijgaande foto blijkt. Om de sculptuur tegen eventuele regenbuien te beschermen is er een party tent overheen geplaatst.

Zondag n september 2005

Huis De Voorst te bezichtigen
tijdens Open Monumentendag
Op zondag 11 september is huis De
Voorst van 10.00 tot 17.00 uur te be-
zichtigen in het kader van Open
Monumentendag. Het 'kleine pa-
leisje' staat aan de Binnenweg 10 te
Eefde, bij Zutphen. De entree be-
draagt € 3,00 inclusief een con-
sumptie.

HUIS DE VOORST
De Voorst hoorde in de middeleeuwen
tot een ring van havezates rond Zut-
phen, maar was lange tijd van weinig
betekenis. Daar kwam verandering in

toen het overging in handen van het
geslacht Van Keppel. In 1695 liet Ar-
nold Joost van Keppel enkele honder-
den meters ten zuiden van de plek
waar het toenmalige huis De Voorst
stond, het huidige huis bouwen.

Van Keppel wist de bekendste ontwer-
pers van zijn tijd in te schakelen: de
stadhouderlijke architect Jacob Ro-
man, die ook Het Loo bouwde, en de
ontwerper Daniel Marot, die werd in-
geschakeld voor het interieur en de
tuinen. De Voorst kreeg Franse allure!

Bij een brand in 1943 gingen het
hoofdhuis met de restanten van het
interieur helaas definitief verloren.
Nog tijdens de Tweede Wereldoorlog
werd een plan gemaakt voor het her-
stel. Uiteindelijk werd Geldersche Kas-
teelen in 1957 eigenaar van het huis
en de stichting restaureerde het huis.

Eind jaren '80 van de vorige eeuw ver-
wierf Geldersch Landschap het omlig-
gende landgoed, waardoor huis en
omgeving weer als eenheid beheert
kunnen worden.

Rudy Peters schutterskoning
van Vierakker-Wichmond
Rudy Peters, wonend in de Baron
v.d. Heydenlaan, dus niet te verwar-
ren met zijn "fietsende" naamge-
noot Rudy Peters, is er vorige week
in geslaagd om de hoogste eer tij-
dens het vogelschieten voor zich
op te eisen. Dat deed hij trouwens
niet op eigen kracht want na drie
ronden schieten was de vogel al wel
verlamd en miste hij diverse li-
chaamsdelen, maar was hij nog
niet helemaal uit "zijn lijden" ver-
lost. Dus moest er geloot worden
en trok Rudy Peters het geluks-
nummer.

Het vogelgooien voor dames werd ge
wonnen door Tiny Klein Haneveld. Bij
het vogelschieten voor de jeugd werd
Jordy Kassenberg koning. Het vogel-
schieten was na de Oranjeloop op
zaterdagmorgen het tweede gebeuren

tijdens het Oranjefeest dat tot en met
zaterdag 27 augustus wordt voort ge
zet in een dorp dat voor deze gelegen-
heid feestelijk is verlicht.
De spelen die zaterdagavond op het
feestterrein werden gehouden, von-
den onder prachtige weersomstandig-
heden plaats en trokken veel deelne
mers en bezoekers. In de feesttent
zorgde de band "New Minded" voor
een daverend feest. Hank Rietman,
voorzitter van de Oranjecommissie
sprak een speciaal welkomstwoord tot
Gerard en Diny van Til, het konings-
paar van 2004. De nieuwe koning
wordt in de loop van de feestweek een
speciale vaandelhulde gebracht.

DE UITSLAGEN
VAN ZATERDAGAVOND WAREN:
Vogelschieten: l en Schutterskoning
Rudy Peters; 2 Helmud Megens, kop;

3 Jos Wolbrink, linkervleugel; 4 Henk
Jan Rietman rechtervleugel; 5 Her-
man Roessink, staart.

Vogelgooien voor dames: l en Ko-
ningin Tiny Klein Haneveld; 2 Judith
Garritsen, kop; 3 Monique Jansen lin-
kervleugel; 4 Elly Schoenaker rechter-
vleugel; 5 Marianne Benard, staart.

Kegelen: l Tiny Klein Haneveld; 2 en
3 Nicole Milius.

Schieten vrije baan: l Marlot Wol-
brink, 2 Peter Wolbrink, 3 Wim Regel-
ink.

Vogelschieten jeugd: l en schutters-
koning Jordy Kassenberg; 2 Teun Lo-
man, kop; 3 Stefan Weenk, linkervleu-
gel; 4 Teun Loman, rechter vleugel;
5 Mathijs Klein Haneveld, staart.

Iedere dag:
- 'Open tafel' de Wehme jeu de boule-

baan de Wehme: info bij de receptie.
- Hobbyen en Meer Bewegen voor Ou-

deren van Welzijn Ouderen Vorden
hebben vacantie tot begin september.

- Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
nastiek, sport en spel, volksdansen
en zwemmen. Voor info/opgave voor
deelname vanaf september bij Wel-
zijn Ouderen Vorden, tel. 55 34 05.

AUGUSTUS
30 Avondrondleidingen Pinet in de

Belten.
31 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.

SEPTEMBER
22 september 's middgags 14.30 uur

in het Stampertje mevr. A. Zieve
rink uit Geesteren over "Weeskin-
deren in de Oekraïne (Rusland)".

Dames vermaakten zich prima
op de antieke tractoren
De toertocht voor dames op antie-
ke tractoren, welke vorige week
door de Trekker Evenementen
Commissie (TEC) werd georgani-
seerd, is succesvol verlopen. Geen
pech onderweg, behoudens dat één
tractor in het tweede gedeelte van
het parcours zonder diesel kwam
te staan! Echter, de organisatie was
op alles voorbereid en kon Esther
Dijkema, die de "bezemtractor" be-
stuurde toch nog in actie komen.

De onfortuinlijke rijdster werd in de
slotfase gewoon weggesleept naar de
plek waar het zaterdagmorgen alle-
maal begon: bij de SVR camping "De
Prinsenhoeve" aan de Mosselseweg in
Vorden.

Daar vertrokken, voorafgegaan door
Suzanne Nijenhuis (die samen met
Esther Dijkema namens de TEC de
tocht organiseerde) op de kop af 30
tractoren voor een toertocht van ruim
50 kilometer door de gemeente
Bronckhorst. De meeste deelneem-
sters kwamen uit Vorden, maar ook

waren er dames uit Warnsveld, Ruur-
lo, Groenlo en Borculo van de partij.
Onder de aanwezigen ook een paar
"onopvallende dames". Wat bleek en-
kele heren hadden onlangs onder het
genot van een pilsje een weddenschap
afgesloten dat zij " als vrouw verkleed"
aan de tocht zouden deelnemen.

"Wij als organisatie waren wel op de
hoogte gesteld, toch hadden veel col-
lega- tractordames niets in de gaten.
Een geslaagde grap", aldus Esther
Dijkema na afloop.
Halverwege de toertocht werd bij de
klompenmakerij annex museum van
Sueters in de Keijenborg gepauzeerd.
Daar werd tevens het nuttige met het
aangename verenigd en kregen de
dames een rondleiding en werd ge-
demonstreerd hoe klompen worden
gemaakt. Het ligt in de bedoeling dat
er ook volgend jaar in de maand au-
gustus onder auspiciën van de Oude
Tractor en Motoren Vereniging (OTMV)
afdeling Gelderland weer een dames-
toertocht met antieke tractoren wordt
georganiseerd.

KXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5OOGC

Weekblad Contact zoekt
correspondente) voor
Wichmond-Vierakker
Wie kan stukjes schrijven en (digitale) foto's maken? Wij zoeken
een enthousiaste correspondent(e) voor het plaatselijke nieuws
van Wichmond-Vierakker.
Bel of schrijf naar de Redactie van Weekblad Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden, tel. (0575) 55 1010.

ooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

Pa ardensport

PC De Graafschap
VOORTHUIZEN EN HUMMELO
Woensdag 17 augustus werd er in
Voorthuizen gereden. Slechts één
amazone wist zich hier in de prijzen
te rijden maar dat deed ze dan ook
fantastisch. Hester Slegt behaalde met
haar pony Woodrow Carisbrooke de Ie
prijs in de MI-DE dressuur met 165
punten. Ook met haar pony Easter Boy
kwam zij hier uit, voor het eerst in de
Z-dressuur en legde meteen beslag op
tweemaal een Ie prijs met 185 en 195
punten. In Hummelo werd zondag 21
augustus het CH voor ponyis verreden.
Anke Woerts reed hier haar pony Ta-
mara in de L2-DE dressuur naar een
derde plaats met 165 punten. Tessa

Roelofs wist bij het L-D springen een
derde prijs te behalen door een fout-
loze barrage te rijden.

Optreden Victor
en Natalia Pribylov
op 4 september
gaat niet door
Het geplande optreden van Victor en
Natalia Pribylov uit Siberi op 4 septem-
ber in de PKN gemeente te Vorden kan
niet doorgaan. Dit vanwege vertraging
bij de verstrekking van uitreispapie
ren uit Rusland. Het concert wordt uit-
gesteld tot nader te bepalen datum.



DEUREN, DEUREN EN
NOG EENS DEUREN!

Albo
Berkvens
Skantrae

STREEK
HOUT EN B O U W M A T E R I A L E N

Aalsvoort16, 7241 MA Lochem

Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338
www. streekbouwmaterialen.nl

, Mitra Slijterij Sander Pardijs
Dorpsstraat 16 , «r

MITRA 7251 BB Vorden *«C* *
"\_-" 0575 554264

WINKELAANBIEDINGEN!
BIJ AANKOOP VAN

3 FLESSEN WIJN

NAAR KEUZE, EEN

KRAT GROLSCH

PIJPJES VOOR

MAAR ...

€ 5 -
(EXCL. STATIEGELD)

v.o.f.
s ch o o r s te e n ve eg be d r i jf_

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

JUBILEUMACTIE

50°/
70 JAAR

WEEKBLAD
CONTACT

KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u de kaarten laat drukken bij

Drukkerij Weevers, Vorden. U kunt ook be-

stellen bij onze filialen.

Ruime keus uit onze monsterkollektie.
U mag de boeken ook thuis
rustig bekijken.

Iedere week kijkt men uit
naar wat de slager,

de bakker en
de groenteman

te bieden hebben.
Contact wordt niet

gelezen, maar gespeld.

l
Jansen & gal

autoschadebedrijf

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVAG

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

d r u k k e r i j Weevers

ISO 9001

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info(/i)weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 51 23 06

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

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

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

GROEIMLO: WEEVERS EMAUS, TEL (0544) 46 18 28

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):

FA. JANSEN DE SMID BLEEKSTRAAT l, TEL. (0575) 46 13 60

ACQUISITEUR: FELIX TAKKENKAMP, TEL. 06-48 794 212

winter jassen (ook
Collectie 2OO4

-4O% korting
op=op

Jj L 'WIfartman

Steenderenseweg 11 - Hengelo Gld. • 0575-462139 • www.goossensatomica.nl

"Groot in het kleine"

Warmte en speelplezier voor uw kind
bij gastouderopvang De Speelweide

Een huiselijke omgeving waar uw kind zich geborgen weet,
waar ook een plek is voor rust, waar een groete, veilige buiten-
ruimte garant staat voor veel speelplezier en waar de
mogelijkheid is om ervaringen op te doen in de natuur
met beestjes en planten. Warmte en aandacht voor uw kind
staan voorop in de professionele begeleiding van de leidster(s).

De Speelweide staat ingescheven bij Gastouderbureau Bronck-
horst en biedt kleischalige opvang voor kinderen van O tot 12
jaar. Dat betekent dat ook broertjes en zusjes samen kunnen
zijn. Extra mogelijkheden naast de standaard opvang en
naschoolse opvang, zijn de verlengde opvang (van 07.00-7.30 en
18.00-19.00) en de incidentele opvang (in geval van bijvoorbeeld
een receptie of begrafenis). In het laatste geval geldt:
mits er plek is en uw kind tot l werkdag vóór de opvangdag
is aangemeld.
De tarieven zijn all-in: inclusief eten, drinken en luiers.

De Speelweide biedt opvang op maat, afhankelijk van de
behoeften van uw kind. Dit gebeurt in een kindvriendelijke
omgeving, waar de nodige maatregelen zijn getroffen om veilig
en verantwoord te kunnen spelen. Binnen dit kader wordt het
kind gestimuleerd tot zelfstandigheid en ontplooiing van zijn
of haar vaardigheden. Een van onze uitgangspunten daarbij is
wederzijds respect.

Meer weten bel gerust voor een afspraak of meer informatie,
bezoek onze website of stuur een e-mail

De Speelweide
Steenderenseweg 25,7255 KC Hengelo (Gld.)
Telefoon: 0575 - 46 53 51
website: www.despeelweide.com
e-mail: info@despeelweide.com

HEEFT U MOEITE
OM FIETSEI

250.000 Mensen in Nederland
hebben diabetes zonder dat ze het
zelf weten. Daarom zou iedereen de
Diabetes Risico Test moeten doen op

www.diabetesfonds.nl
of bel 0 8 0 0 - 5 7 6 6 123

Diabetes Fonds

RIJSCHOOL

HORSTMAN
1980-2005

25 jaar vakmanschap
Of je nu in een auto, op een motor, met een

aanhanger of in een automaat wilt leren
rijden, bij ons ben je verzekerd van een

gedegen rijopleiding!

Wij leiden op voor de examenplaatsen
Doe tinchem en Zu tphen

Wiihelminaiaan 3, 7251 EN Vorden, tel. (O; 12 of (06) 51 911 855

FAMILIE
DRUKWERK
Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten

Jubileumkaarten

Keuze uit een

grote collectie.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30,

7251 AH Vorden

Postbus 22,
7250 AA Vorden

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

HASSELOSCHILDERS

Voor al uw binnen en
buitenwerk en beglazing.

Inzet van hoogwerker dus

kortere werktijd.

Tevens voor al uw verf en

benodigdheden.

Hasselo Schilders
Groenloseweg 13

Ruurlo

Tel. (O573) 45 12 87



Vorden-spits Hugo van Ditshuizen
wil weer dolgraag topscorer van de
Achterhoek worden!!

Verpleegunit bij de Wehme
eind 2005 gereed

Vorige week is hij 29 jaar geworden.
Hij weegt 63 kilogram en is precies
l nieter 73 lang, getrouwd met Ju-
lia en vader van een vier maand
oud zoontje Gijs. En wat zo frap-
pant is, Hugo van Ditshuizen (hem
bedoelen wel), hij wordt door me-
nig voetbaldefensie in de 4e klasse
C, gevreesd vanwege zijn koptech-
niek. Het afgelopen seizoen werd
hij met 20 doelpunten uit 22 wed-
strijden, topscorer van de Achter-
hoek, waarbij opgemerkt dient te
worden dat twaalf doelpunten met
het hoofd werden gescoord. Dat be-
tekent dat menig tegenstander
"qua lengte groter dan Hugo" in de
lucht werd afgetroefd!

"Als ik spring kan ik lang 'in de lucht'
blijven hangen en door een goede ti-
ming kan ik mij met elke tegenstan-
der in een luchtduel nieten", zo zegt
Hugo die er terecht best trots op is dat
hij de afgelopen competitie topscorer
van de Achterhoek is geworden. Even
voor de duidelijkheid, wij doelen hier
op het klassement dat wekelijks door
het dagblad 'De Gelderlander' wordt
bijgehouden. Bij dit blad wordt dege-
ne die in de competitie de meeste
goals heeft maakt (vanaf de zesde klas
tot en met de hoofdklasse) tot topsco-
rer van de Achterhoek uitgeroepen.
De beloning voor Hugo het 'Gelderse
Persmannetje', een beeldje dat in Hui-
ze van Ditshuizen aan de Stuwdijk
(nog net Vorden) in het buurtschap
Wildenborch een opvallend plaatsje
in de huiskamer heeft gekregen.

Hugo: "De titel 'topscorer van de Ach-
terhoek' is hartstikke leuk. Kunnen ze
mij niet meer afpakken. Tijdens een
wedstrijd focus ik mij absoluut niet op
het maken van doelpunten. Natuur-
lijk prachtig als je scoort, maar het
gaat mij erom dat we de wedstrijd win-
nen. Als ik zie dat een medespeler er
beter voorstaat, geef ik de bal direct af.
Spelen in de spits houdt natuurlijk
wel in datje snel geneigd bent om op
goal te schieten ofte koppen", zo zegt
Hugo van Ditshuizen. Overigens be-
kleedt hij de spitspositie pas twee sei-
zoenen. "Toen Jan Lichenberg trainer
werd van Vorden, heeft hij mij in de
spits opgesteld. Dat is eigenlijk pas
vanaf het seizoen 2003/ 2004. Ik ben in
dat jaar een tijdje geblesseerd geweest.

In de veertien wedstrijden die ik speel-
de, scoorde ik zeven keer, Het afgelo-
pen seizoen dus 20 goals uit 22 wed-
strijden, bijna een gemiddelde van
één op één."

WINNAARSMENTALITEIT
"Ik denk dat ik dit aantal het komen-
de seizoen niet haal. Heeft in eerste in-
stantie te maken met de komst van
jeugdspeler Arnold Norde. Een goede
spits die ook heel gemakkelijk kan sco-
ren. Komt ook nog bij dat Jan Bert Es-
selink terug is gekeerd naar zijn oude
liefde SVBV uit Barchem. Van hem
kreeg ik de afgelopen competitie de
meeste assists. Dus wordt het voor mij
een stuk moeilijker het record van 20
goals te evenaren, laat staan te over-
treffen. Maakt mij allemaal niets uit,
als wij maar winnen. Dat zit nu één-
maal in mij, ik wil altijd winnen. Toen
wij vorige competitie in Ruurlo gelijk
speelden en ik zelf niet scoorde en bo-
vendien ook nog een penalty miste,
had ik gigantisch de smoor in. Dat
heeft wel een week geduurd met als
gevolg dat ik er op training fanatiek in
vloog."

Niet scoren 'vreet aan een spits', aldus
Hugo van Ditshuizen die nog even
met gemengde gevoelens op de laatste
competitiedag tegen Silvolde terug
kijkt. "We verloren dik verdiend, bij
een overwinning hadden wij de kam-
pioensvlag kunnen hijsen. Zondag 4
september begint de competitie voor
ons met een thuiswedstrijd tegen Vi-
od. We zijn Esselink dus kwijt geraakt,
maar hebben Erik Oldenhave na een
lange blessure weer terug. Met hem er-
bij zijn we in verdedigend opzicht als
team er zeker sterker op geworden.
Hopelijk wordt het een mooi seizoen
en als ik er straks toch nog twintig in
zou schoppen ("je weet maar nooit")
dan doen we zeer zeker weer mee om
de bovenste plaats", zo zegt Hugo vol
overtuiging, die overigens nog met
een goed gevoel terug denkt aan dins-
dagavond 26 juli toen hij als spits van
het streekelftal tegen de Go Ahead Ea-
gles de enige tegentreffer maakte.
"Dat was wel even genieten toen ik
met een kopbal via de binnenkant van
de paal scoorde", zo zegt Hugo.

VASTE WAARDE
Trouwens het kan raar lopen in de

voetballen]'. Na zes jaar in Barchem te
hebben gevoetbald kwam Hugo van
Ditshuizen op 14 jarige leeftijd bij
'Vorden'. Op zijn 18e jaar maakte hij in
de thuiswedstrijd tegen AZC (0-2 ne-
derlaag) zijn debuut in het eerste elf-
tal van Vorden. Daar is hij inmiddels al
11 jaar een 'vaste waarde'. En wat zo
opvallend is, gezien zijn scorend ver-
mogen, Hugo heeft acht jaren op het
middenveld gespeeld. Sinds de komst
van trainer Jan Lichtenberg ("een pri-
ma trainer hoor") speelt hij dus in de
spits. "De mooiste plaats in een elftal",
zo zegt Hugo.
Een paar jaar geleden leek er een eind
te komen aan zijn carrière. Hugo
scheurde de voorste kruisband van
zijn linkerknie af. "De eerste weken
denk je dan, ze kunnen me wat, ik
voetbal nooit weer. Na verloop van tijd
ga je weer eens een wedstrijd bekijken
en dan begint het toch weer te kriebe-
len, Ik ben in totaal anderhalfjaar uit
de roulatie geweest en toch maar weer
begonnen". Thuis heeft het "goud-
haantje van Vorden", zoals een sport-
journalist hem ooit noemde, in echt-
genote Julia een fan met veel verstand
van voetbal. Hugo: "Julia weet alles
van Ajax. Als ik een wedstrijd niet op
TV heb kunnen zien, weet Julia mij
haarfijn uit te leggen hoe het scorever-
loop was, welke spelers er tijdens de
wedstrijd werden gewisseld en waar-
om. Ze gaat ook altijd mee naar de
wedstrijden van ons eerste elftal.

Mijn zoon Gijs heeft het voetbal ook in
zich. Dat kan ik als vader natuurlijk
het beste beoordelen. Wij kunnen nu
al met zijn tweetjes een paar keer ach-
ter elkaar de bal hoog houden", zo
grapt Hugo, die qua Nederlands elftal
opteert voor Ruud van Nistelrooy in de
spits. "Roy Makaay past niet in het sys-
teem", zo zegt "kenner" Hugo, die vol-
gens zijn eigen zeggen de passie voor
voetbal duidelijk van zijn vader heeft
meegekregen. "Pa is op zijn 30e met
voetballen begonnen. Hij groeide al
snel uit tot één van de beste en meest
waardevolle spelers van het vierde elf-
tal van SVBV uit Barchem. Klasse ver-
loochend zich immers nooit, ha, ha".
Inmiddels heeft senior de voetbal-
schoenen aan de wilgen gehangen en
behoort pa van Ditshuizen, samen
met zijn andere zoon Freddy, tot de
fanclub van Hugo!

In de tweede helft van december
van dit jaar zal de verpleegunit
achter verzorgingshuis de Wehme
worden opgeleverd. Deze week is
de leverancier van de gebouwen be-
gonnen met de productie. Medio
november worden de units ge-
plaatst waarna nog enkele weken
van afmontage volgt.

Vorden heeft lang op een verpleegunit
voor dementerende ouderen moeten
wachten. Door een intensieve samen-
werking tussen Sensire de Berkel, Pro-
Wonen, de gemeente Bronckhorst en
Sutfene is de unit toch haalbaar ge-
worden. De verpleegunit heeft 24
plaatsen verdeeld over vier groepswo-
ningen. De bewoners hebben een ei-
gen zitslaapkamer en delen een huis-
kamer. De unit is hierdoor kleinscha-
lig van opzet en het wonen staat in de
begeleiding voorop.

Het gebouw wordt middels een sluis
verbonden met de Wehme, waardoor
niet alleen veiligheid voor bewoner en
medewerker wordt gerealiseerd, maar
ook zal de samenwerking tussen de
medewerkers van de unit en verzor-
gingshuis de Wehme vorm krijgen.

De bewoners van de unit gaan van de
algemene voorzieningen van het ver-
zorgingshuis gebruik maken. Hier-
door houden de bewoners ook betere
contactmogelijkheden met de ver-
trouwde omgeving. De eerste bewo-
ners van de unit zullen voor een groot
deel ouderen zijn die momenteel op
de Leeuwerikweide te Zutphen wonen
en van oorsprong uit Vorden afkom-
stig zijn. Ook een aantal bewoners van
het verzorgingshuis zullen gaan ver-
huizen naar de groepswoning.

Het beheer en de zorg binnen de unit
wordt geboden door Stichting Sutfe-
ne, echter vanuit de Wehme worden

diverse diensten betrokken zoals bij-
voorbeeld de maaltijden. Het gebouw
is een semi-permanent gebouw en be-
doeld voor 5 jaren. Er wordt ondertus-
sen een nieuw toekomstplan ontwik-
keld voor het verzorgingshuis de
Wehme en de verpleegunit. Door eerst
te kiezen voor een tijdelijke voorzie-
ning komt er toch op korte termijn
verpleeghuiszorg voor dementerende
ouderen in Vorden.

HUISARTSENPRAKTIJK EN PRAKTIJK
VOOR FYSIOTHERAPIE IN EEN GEBOUW
Huisartsenpraktijk Albers Tanis en fy-
siotherapiepraktijk Jansen van den
Berg brengen hun praktijk op het ach-
terterrein van de Wehme onder een
dak. Momenteel loopt een procedure
voor een bouwvergunning bij de ge
meente Bronckhorst voor een semi-
permanente voorziening voor het ter-
rein waarop ook de verpleegunit
wordt gebouwd. Beiden zien door het
samenbrengen van de praktijken in
één gebouw in de nabije omgeving
van het verzorgingshuis grote voorde
len op het gebied van de samenwer-
king en de bereikbaarheid voor de pa-
tiënten. Voor de lange termijn zullen
de beide initiatiefnemers gaan wer-
ken aan een definitieve huisvesting,
waarbij hen een koppeling voor ogen
staat met de toekomstige ontwikkelin-
gen voor de verpleegunit en het ver-
zorgingshuis de Wehme.

Doordat er twee gebouwen op het
achterterrein komen stijgt de parkeer-
behoefte rond de Wehme. Hieraan
wordt ruimschoots tegemoet geko-
men door de realisatie van 50 parkeer-
plaatsen op het achterterrein. De op-
zet is dat door dit aantal plaatsen de
parkeerdruk op de Nieuwstad en met
name voor het verzorgingshuis zicht-
baar zal afnemen. Het praktijkgebouw
zal ook in de maand december wor-
den opgeleverd.

Collecteweek KWF Kanker-
bestrijding
'Je kunt (n)iets doen tegen kanker"
De collectant van KWF Kanker-
bestrijding komt in de week van 5-
10 september weer bij u aan de
deur. Het thema van de collecte-
week 2005 is 'je kunt iets doen te-
gen kanker*.

Met het geld dat onze collectanten
ieder jaar ophalen, kunnen we meer
wetenschappelijk onderzoek mogelijk
maken. Onderzoek waarmee betere
en minder begrijpende behandelin-
gen ontwikkeld kunnen worden.
Daardoor hoeft kanker voor steeds

minder mensen het einde te beteke
nen. Elke collectant kan zich legitime
ren. KWF Kankerbestrijding is te her-
kennen aan het rood-wit-blauwe logo
met de krab en aan het Keurmerk van
het Centraal Bureau Fondsenwerving.
Wie de collectant mist, kan een gift
overmaken op giro 26000.

Wie vragen heeft over kanker en kan-
kerbestrijding, kan bellen met de
KWF Kanker Info Lijn (0800) 022 66 22
of surfen naar:
www.kwfkankerbestrijding.nl

Bridge

Bridgen in Vorden
Nu de zomer ten einde loopt en de
avonden weer langer gaan worden,
heb ik een gesprek gehad met de voor-
zitter van de Vordense Bridgeclub, de
heer Hertog Enthoven. De reden is dat
de mensen weer gaan denken aan het
komende winterseizoen.
In Vorden waren twee zelfstandige
bridgeclubs, die beiden een gezellig-
heidsvereniging waren en beiden het
standpunt huldigden dat tijdens het
spelen niet gerookt mocht worden.
De rokers gaan in de pauze even naar
een vertrek waar het toegestaan is te
roken. Om efficiënter om te gaan met
het materiaal en elkaar beter te hel-
pen, is besloten de twee clubs samen
te voegen. In het komende seizoen
krijgen we ook de beschikking over
een computer uitrekenprogramma.
Aan het eind van de speeltijd kan men
na tien minuten al de uitslag zien.
Per middag of avond worden zes tafels
van vier spellen gespeeld. Er is vol-
doende tijd om niet met stress te zit-
ten om op tijd gereed te zijn met spe
len. We willen elkaar ook nog iets kun-

nen vertellen. Op maandagavond spe
len we van 19.30 tot 23.00 uur en op
woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00
uur in het Dorpscentrum van Vorden.
De Bridgeclub telt op het ogenblik 90
a 100 leden; ca. 60 op maandagavond
en ca. 55 op woensdagmiddag. Als u
het rekensommetje maakt dan kan u
snel concluderen dat er meerdere
mensen zijn, die twee keer per week
spelen.
In het komende seizoen gaat één van
onze wedstrijdleiders een cursus vol-
gen om gediplomeerd bridgeles te
kunnen geven. Mocht u belangstelling
hebben, kom dan rustig een avond of
middag geheel vrijblijvend meespe
len. Dit verplicht u tot niets, u kunt in
ieder geval de sfeer proeven. Ook de
personen, die les hebben gehad in de
Boggelaar, zijn van harte welkom.

Het nieuwe Bridgeseizoen begint
maandagavond 12 sept. en woensdag-
middag 14 sept. We willen u vragen
om vooraf even te melden dat u komt,
dan wordt eventueel een partner voor
u gezocht. Aanmelden graag bij mevr.
Kitty Vruggink, tel. 55 24 98, voor de
maandagavond en bij de heer Jan Post,
tel. 55 58 84 voor de woensdagmiddag.
Wie weet tot ziens.
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Harmsen Vakschilders geeft
meer kleur aan wonen en werken

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

HOME
Zelhemseweg 21

Hengelo (Gld.)
(0575) 46 40 00

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen
zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle
levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 464000
of kijk op www.haTTnsenvakschilders.nl

IHARMSEN
VAKSCHILDERS

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Helmink heeft

een uitgebreide

collectie relax-

fauteuils voor alle

leeftijden, van

modem tot

klassiek.

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk
LICHTENVOORDE

•B (0544) 37 70 08

BORCULO

« (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

ledere week kijkt men
uit naar wat de slager,

de bakker en de
groenteman te bieden

hebben.

Contact wordt niet
gelezen, maar gespeld.

De Heesterhof
Tuinplanten
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.)

Tel: 06-53362300 of 0575-462892

E-mail heesterhof@hotmail.com

website www.deheesterhof.nl •*

Vanaf l september de volgende openingstijden

wo t/m vr 13.00-17.00 uur za gehele dag op afspraak

Wij hebben weer een groot assortiment

tuinplanten voor u van de allerbeste kwaliteit.

Ook voor onderhoud en aanleg staan we
voor u klaar.

Verantwoord zitcomfort vraagt om maatwerk!
Comfortfauteuils worden aangemeten naar uw persoonlijke wensen en
lichaamseigenschappen. Eventueel meten we bij u thuis of we halen u op.

Leverbaar met ver-

stelbare rug/zitting,

zit- offauteuillift of

hoog/laag instellingen

en in diverse kleuren

stof of leer. Eventueel

uitgevoerd met massage-

programma's. En u kunt

kiezen tussen electrische

ofhandbediening.

VORDEIM
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

ElBERGEN
J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

HELMINK
meubelen WWW.HfLMINKMfUBeLSN.NL

H £ L M l N K M A H E T M O O I E R B I J T H U I S

GIT/L4RLES inZUTPHEN

Individuele lessen door gediplomeerd
docent Eduard Peelen.

Voor iedereen vanaf 9 jaar.

Tel.: 0575-5I6240

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
-:•:- TUINONTWERP *

TUINAANLEG (RENOVATIE)
* TUINONDERHOUD #

-:•:- (SIER)BESTRATING
-#- VIJVERS -:•:-

' *

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

JE VERGAPEN

QV6K<
S I A A P S Y S T E M E N

e a l e r v a n : A k v a , S v e d e x

• Ruim 3000 m2 showroom!
• Zeer uitgebreide keuze van alle topmerken!
Eekstraat 2a, Drempt. gem. Doesburg, (richting IJsselstrand en Steenderen, achter hotel rest. De
Roskam), tel. 0313 - 47 62 18. internet: www.slaapspeciafistdrempt.nl. email: info@slaapspecialistdrempt.nl.

Maandag open van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag/woensdag 9.00 tot 18.00 uur,
donderdag 9.00 tot 20.00 uur, vrijdag 9.00 tot 21.00 uur en zaterdag 9.00 tot 17.00 uur.
GRATIS: montage, bezorgen door heel Nederland, opslag voor latere levering.

a n , A u p i n g , E a s t b o r n , U b i c a , L a t t o f l e x , J e n s e n , T e m p u r

Nieuwe openingstijden:
woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 16.00 uur

en zaterdag en zondags vanaf 12.00 uur
Voor kinderen nu een

groot luchtkussen aanwezig

KIP- EN SCHNITZELFARM
Naast ons bekende restaurant "Het Achterhuus"
waar elke zaterdag en zondag vanaf 14.00 uur

20 soorten schnitzels- en kipgerechten worden geserveerd,
waaronder Kip Piri Piri, oftewel hete kip,

het bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

Voor de kleintjes zijn er speciale kipmenu's, zoals kipkluifjes,
drumsticks en kipschnitzels

t/m 6 jaar voor de prijs van € 3,50 p.p.

Voor de kleintjes hebben wij een speciale speelhoek ingericht
waar zij zich kunnen vermaken (volg de borden).

Grof e groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

Het Zwarte Schaar
Eekstraat 17

6984 AG Drempt/Doesburg

Tel. (0313) 47 25 76

Aan lJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen
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turn
Heeft u teksten, ideetjes of gebeurtenissen,
wilt u iets veranderd zien in onze gemeen-
schap, is er iets grappigs gebeurd waar-
van u zegt "ik heb nu iets meegemaakt..."
etc. etc.
Neem dan contact op met de redactie van
weekblad Contact, schrijf een briefte of
geef een tip. Het is tenslotte altijd weer
moeilijk om geschikte onderwerpen aan te
kaarten.

Wij beoordelen of het geplaatst kan wor-
den en onder het pseudoniem "de Baron
van Bronckhorst" wordt hier dan een leuk
verhaaltje van geschreven.
Redactie Contact de heer Weevers sr.,
Nieuwstad 30, 7251 AA Vorden,
tel: (0575) 55 10 10, fax: (0575) 55 10 86
of email: contact@weevers.nl

uut $*intcli!jo*f*
In Vorden biej het kasteel, hebt ze
afgesprokken. De Country Living
Fair bezeuken. De plattelands
vrouwleu en de muziek mensen be-
wiest goede diensten. Ze zult er wel
een paar cent van met kriegen? Ze
bunt er um tien uur, want het kost
al zat umme d'r in te kommen en
dan hij de'n helen dag de tied. Raar
in feite. Ze verkoopt duur spul en
dan moi geld toe geven ai de winkel
in wilt? Zo met oew viern da's mooi-
er dan allenig. De vrouwleu die wilt
mooie dure kleare zeen en appart
spul veur 't raam of mooie bloem-
boeketten of zelf ne hoed maken.

De mannen bekiekt de dure Jeeps
en olde auto's en de hobby kippen
de kniens en den boer uut Almen.
Hij hef van holt allerlei moois
ezaagt. En d'r ok nog ne fokstal met
ezels rond hef lopen. Ja iej kunt ze
nog kopen ok. Wat moi toch met
zo'n ding? Gert tegen Hendrik:" D'r
lup tegenswaordig enorm vuile grei
in de wei te vretten wat niks op
breg en allenig maor geld kost."

Hendrik: "Och in wezen is alles wai
hier ziet in de hobby sfeer, veur
mensen die de bokse neet kapot
hebt. Spul veur in de tuin en ne'n
hele tente veur de jacht. Dure ka-
chels en zelf brood bakken. Dure
wat olderwetse meubels, ankleding

van ne siertuin met hele zwaore
steule en taofels. Veur ne'n armen
drommel, old of jong, is hier niks.
De tendens veur onzen Achterhoek.
Wiej kriegt een parklandschap,
met naomaak koeien en naomaak
boern, volk dat neet mear warkt op
t' land, maor toch beeste holt, pa-
erdjes ezels sikke parelhoenders al-
les veur 'n sier en termen in het en-
gels dat liekt mooi duur."

Ze bunt het zik goed eens met z'n
beiden, ze zeukt no de vrouwleu.
Het is tied veur koffie met wat d'r
biej. Efkes wieter de wei vol ezels
met an de andre kante grusmeiers
valt ze near op ne stoel. Riek en Ger-
rie komt efkes later van zelf langs.

Dan kump de praot op de niejen
burgemeister van Bronckhorst. Dat
zal Henk Albers wel worden. Ne'n
echten achterhoeker, geboarne in
Almen. Gerrie: "Toch wel jammer
dat het gin vrouw mocht worden.
Zollen d'r gin echte vrouwen biej
wean 'n west? D'r waarn toch best
goeie vrouwelijke wetholders in de
vroggere gemeenten?" Gert zeg
niks, maor dech d'r anders oaver.

Hendrik:"Ik heb in de krante zene
dat dizzen Hen Albers vuile ervaring
hef. As wetholder van Doesburg en
later as wetholder van de provintie

Gelderland, ja dat heet gedeputeer-
de. Hij is ok met succes 25 jaor ei-
gen baas ewest. Daor warkten een
paar honderd man. Die deed hij an
zien zoon oaver. Hij reisden van hot
naor haar deur de provintie. Was re-
gelmaotig in den Haag en Brussel.
Ne gezelligen V.V.D. praoter, die van
een hapjen en een drankjen hult."
Gerrie spits de oortjes: "Wat zeg iej
Hendrik, is hij een V.V.D. er? En
Bronckhorst is in meerderheid
C.DA! Kan dat dan wel? Gif dat gin
problemen?"

Gert zit zich in zik zelf wat op te
vretten. Gerrie altied met eur C.DA
en antie V.V.D. geveul. Gert: "Het
liekt mien heel gezond dat er no
een man an 't roer kump die ver-
stand van zaken hef. En no is gin
schoolmeister of ambtenaar. N'n
echten V.V.D. er, gin potverteerder
zoas vake biej de PvdA. Zoas no,
met een flink te kort op de balans
van onze gemeente, dan past zonne
Henk Aalderink heel good in dat
dagelijks bestuur van Bronckhorst.
Dan kump er wear evenwicht. Het
was arg jammer dat ze de V.V.D. d'r
hebt uutgedrukt in het college biej
de laatste verkiezingen." En zo hef
een ieder zo ziene gedachten biej
ons in Bronckhorst.

De Baron van Bronckhorst

Open huis van de Kunst Kring

Kruistocht voor Antoniuskerk

Op zaterdagmiddag 3 september
a.s. houdt de Kunstkring open huis
in de galerie Den Olden Gott, Bar-
chemseweg 7 te Ruurlo.

Iedereen wordt uitgenodigd om tus-
sen twee en vijf uur, onder het genot
van een kopje koffie of thee te oriënte-
ren en/of in te schrijven voor work-
shops en cursussen. Docenten geven
informatie en demonstraties van di-
verse technieken, zodat iedereen een

idee kan krijgen wat een cursus of
workshop inhoudt. Daarnaast zijn
voorbeelden te bewonderen van siera-
den, die men zelf kan leren maken,
van calligrafie, boetseren, (pen)teke-
nen, aquarelleren, stof bewerken, pa-
verpol, diverse handwerken, toversjaal
en tovertrui. Eigen ideeën en of wen-
sen voor cursussen die (nog) niet op
het Winterprogramma van de Kunst-
kring staan zijn van harte welkom.
Zie ook www. Kunstkringruurlo.nl

Stichting Commissie
Oost Europa
Rubriek C.OJE.H. Hengelo Gld.
Info: (06) 27 43 53 95

Nu de vakanties er weer op zitten, is ook de Stichting Commissie Oost
Europa weer op volle sterkte begonnen. Het is de bedoeling dat er weer
een volle vrachtauto geladen wordt en rond 15 september naar Toplita in
Roemenie vertrekt. Er zullen deze keer flink wat matrassen meegaan die
we de afgelopen tijd weer verzameld hebben.
Ook gaan er schoolmeubeltjes mee, natuurlijk veel kleding en zoals
altijd ook fietsen. Er is op het moment nog wat ruimte, dus heeft U nog
fietsen, goede schone matrassen, lakens, dekens, pannen, o.i.d. dan kunt
u dit inleveren. Ook is er vraag naar naaimacines, deze moeten natuur-
lijk het nog wel doen.
Skie's, schaatsen en rollerskates, met wieltjes natuurlijk, zijn ook erg
wetkom. Ook is er altijd een schrijnend tekort aan incontinentiemateriaal
en aan kinderkleding.
Dus heeft u van dit alles nog iets liggen wat niet meer gebruikt wordt,
lever het dan in op maandag 5 september as. bij de fam. Dinkelman aan
de Beijerinkdijk no. l in Hengelo 's avonds tussen 19.00 en 21.00 uur.
Of bij drukkerij Weevers Nieuwstad 30 in Vorden (bij de achteringang)
en dit tijdens kantooruren.
Heeft U geen vervoer belt u dan met een van de bestuursleden.

De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van
19.00 tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk l in
Hengelo (Gld.) U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens,
linnengoed, lappen, stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren,
eventueel andere aanbiedingen eerst even contact opnemen tel. (06)
27 43 53 95. Voor Vorden kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers,
Nieuwstad 30 (achter ingang s.v.p.).

Heeft men nog vragen of ideeën, neem gerust contact op met het
bestuur.
Voorzitter: Stef Disbergen, Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo, tel.
46 04 04
Secretaris: Pietje-Pull ter Gunne, Wisselinkweg 5/5a, Zelhem, tel. 0314
64 18 96
Penningmeester: Chris Lubbers, Banninkstraat 52, 7255 KE Hengelo,
tel. 46 27 66.
Lid: Roald Harmsen, Varsselseweg 25a, 7255 NN Hengelo, tel. 46 02 86
/ Anneke Cornelissen, Regelinklaan 7, 7255 DA Hengelo, tel. 46 42 41
Administratie: Jaap van Mourik, Singel l, 7255 WK Hengelo, tel. 46 32 41.
P.R.: L.G. Weevers, Vorden, tel. (0575) 55 14 04 en (0575) 55 10 10.

In Arnhem-Zuid staat de Sacra-
mentskerk, rond 1946 gebouwd in
een woonwijk die aan de overkant
van de Rijn ligt. Die kerk moest he-
laas worden gesloten en afgebro-
ken. Een probleem vormde het
meer dan levensgrote kruisbeeld
met corpus van 3 meter hoog en 2
meter breed. Het bestuur van de
Stichting VKK besloot in te gaan
op het aanbod van het Arnhemse
parochiebestuur om het •, kruis-
beeld een plaats te geven in het
'Museum voor Heiligenbeelden'
op de Kranenburg.

Zo trok het afgelopen weekend uit
Vorden een groep van zeven sterke
mannen met steigermateriaal naar
Arnhem. Na uren voorbereiding voor
de opbouw van een solide steiger
werd eerst behoedzaam en met dikke
touwen het zware corpus naar bene-
den getakeld. Dat was vervaardigd
van gips. Het nog zwaardere kruis
van eikenhout, bekleed met een mes-

sing laag, kwam ook heelhuids en
zonder ongelukken op de grond.

In de kerk werd door eiikele leden
van het Arnhemse kerkbestuur toch
met pijn in het hart afscheid geno-
men van dit grote kruisbeeld, in het
bijzonder door Mevrouw Lenie Die.
Ze had vijftig jaar als kosteres de kerk
gediend en het kruisbeeld was haar
bijzonder dierbaar.

Met veel dekens en twee aanhangwa-
gens werd de opmerkelijke vracht
naar Kranenburg vervoerd. Op dit
moment ligt het beeld met kruis ho-
rizontaal op de banken achterin de
kerk; het is de bedoeling het in de
maand november een plaats te geven
tegen de muur voor in de Antonius-
kerk. In november is de kerk namelijk
tijdelijk gesloten in verband met de
opbouw van de ook dit jaar weer bij-
zonder mooie collectie van rond 300
internationale kerstgroepen voor de
presentatie 'Kerst op de Kranenburg'.

Het kruisbeeld komt te hangen dicht
bij het grote houten Mariabeeld van
twee en een halve meter hoog dat nu
de blikvanger is van de collectie en
dat vijf jaar geleden in bruikleen
werd ontvangen toen er in de kerk
van Maasbracht in Limburg geen
plaats meer voor was.

Overigen.s blijkt dat het 'Museum
voor Heiligenbeelden' ook verder een
steeds grotere landelijke belangstel-
ling en functie krijgt. Dit seizoen be-
reikten ons enkele verzoeken om
voor een tentoonstelling in andere
plaatsen bepaalde beelden in bruik-
leen af te staan. Waaruit blijkt dat het
besluit van zes jaar geleden om een
verzameling aan te leggen van beel-
den van heiligen bijzonder zinvol is
geweest. Ook omdat daardoor de An-
toniuskerk kon worden bewaard voor
de toekomst in een tijd, waarin, zoals
ook in Arnhem weer bleek, steeds
meer kerken moeten worden ge-
sloopt.

Nee-Nee sticker
Regelmatig krijgen wij vragen over
het gebruik van de "nee/nee" en de
"nee/ja" sticker op de brievenbus
in verband met de bezorging van
het Contact.

Bij de "nee/nee" sticker geeft u aan dat
u geen reclamedrukwerk én geen
huis-aan-huisbladen wenst te ontvan-

gen. Dit betekend dat ook ons week-
blad Contact niet wordt bezorgd.
Bij plaatsing van een "nee/ja" sticker
geeft u aan dat u geen reclamedruk-
werk in de bus wilt maar wél de huis-
aan-huisbladen. Weekblad Contact zal
dan elke week bezorgd worden. Deze
stickers zijn gratis af te halen bij het
gemeentehuis in uw gemeente.

Géén ongeadresseerd
reklamedrukwerk,

géén Huis aan Huis bladen

Géén
ongeadresseercl

reklamedrukwerk

Wél
Huis aan Huis

bladen
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20. 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk, inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo
(B en w, directie en afdelingen Bouwen
en milieu, Ruimtelijke en economische
ontwikkeling, Financiën en belastingen,
Maatschappelijke ontwikkeling,
Openbare werken, Bestuurs- en
managementondersteuning en
Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
tel. [0575) 75 02 50 (Centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer:2851 04497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur
do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken.
overige afdelingen tot 15.00 uur)

. vr 8.30-12.30 uur

B en w info
Burgemeester Henk v. d. Wende
Openbare orde en veiligheid.
Handhaving, Algemeen Juridische en
Bestuurszaken en Dualisering

Wethouder Ab Boers
Maatschappelijke ontwikkeling (oude-
renzorg, volksgezondheid en jeugd-
beleid). Financiën en belastingen,
Personeel en organisatie en Facilitaire
ondersteuning

Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikke-
ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis

Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg. Onderwijs,
Publiekszaken, Communicatie en
Informatisering en automatisering

Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-
ligers), Wegen en groen. Verkeer en
vervoeren Regiozaken

Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
directiesecretariaat van de gemeente,
te l . (0575)750250. .

Gemeenteraad bereiken?
Neem contact op met de griffie:
Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

tel. (0575) 75 02 50 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl

Colofon
'Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
te l . (0575)750250
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.

Henk Aalderink voorgedragen als
nieuwe burgemeester van Bronckhorst

Aalderink verheugt zich er enorm op om in zijn nieuwe ambt te mogen beginnen.

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft besloten de heer H.A.J. (Henk)
Aalderink voor te dragen als burgemeester van Bronckhorst. Dit is bekend-
gemaakt tijdens de raadsvergadering van jl. donderdag. De gemeenteraad
doet de voordracht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties.De datum van installatie is hoogstwaarschijnlijk 1 november
a.s. Henk Aalderink volgt waarnemend burgemeester Henk van der Wende
op, die met pensioen gaat.

Henk Aalderink is 56 jaar en woont
in Doesburg. Hij is sinds november

2001 lid van Gedeputeerde Staten
van de Provincie Gelderland.

Daarvoor is hij achtereenvolgens
raadslid en wethouder geweest van
de gemeente Doesburg. Tijdens zijn
wethouderschap was Aalderink
tevens lid van Provinciale Staten.
De beoogd burgemeester is lid van
de WD en heeft naar eigen zeggen
'een sociale en liberale kamer in
één hart'. Basis voor zijn handelen
zijn vrijheid, verantwoordelijkheid,
verdraagzaamheid, sociale recht-
vaardigheid en gelijkwaardigheid
van alle mensen.

Aalderink is ook geruime tijd onder-
nemer geweest. In 1978 heeft hij een
bedrijf overgenomen in de beveili-
gingsbranche, dat hij in 25 jaar tijd
heeft weten uit te bouwen tot een
firma met enkele honderden mede-
werkers. In 2001 heeft Henk
Aalderink het bedrijf overgedragen
aan zijn zoon.

Echte Achterhoeker
De gemeenteraad is van mening
met Henk Aalderink, een Achter-
hoeker in hart in nieren, een burge-
meester binnen te halen die met
zijn open, resultaatgerichte en
inspirerende houding een belang-
rijke impuls kan geven aan de
nieuwe gemeente Bronckhorst.
De burgemeester krijgt de porte-
feuilles:
• handhaving, openbare orde en

veiligheid
• communicatie/promotie
• recreatie/toerisme

Zwembad 't Elderink
in Hengelo open tot
11 september
Zwembad 't Elderink blijft een extra
weekend open. Aanvankelijk zou het
bad op 9 september a.s. haar deuren
sluiten voor dit seizoen, maar u kunt
nu t/m 11 september nog terecht
voor een verfrissende duik. De ope-
ningstijden zijn:
10september: 13.00-17.15 uur
11 september: 10.00-17.15 uur
In verband met het Hekey-waterpo-
lotoernooi is het zwembad op 3 sep-
tember geopend van 10.00-14.00
uur en op 4 september de gehele
dag gesloten. Abonnementhouders
kunnen die twee dagen op vertoon
van hun abonnement terecht bij de
zwembaden in Hoog-Keppel (Hes-
senbad) en Steenderen (Burg.
Kruijffbad).

Mededelingen van
de Programmaraad
Gelderland Oost
Op 15 september 2005 zal de Pro-
grammaraad Gelderland Oost een
voorbereidend radio-advies voor
de periode 2006-2007 voor de
gemeente Bronckhorst, kernen
Hengelo, Vorden en Zelhem e.o.
opstellen, waarna in de vergadering
van 24 november 2005 de defini-
tieve besluitvorming hierover volgt.
De vergadering is openbaar en vindt
plaats in het Gemeentecentrum
'Ons Huis'. Beukenlaan 30 in
Hengelo Gld. Aanvang 19.15 uur.

Gemeente helpt uitkeringsgerechtigden met belastingaangifte Folder 'Langenberg' route
Uit onderzoek van het Nibud en het
ministerie van SZW blijkt, dat veel
mensen met een WWB, IOAW, IOAZ
en BBZ-uitkering geen belasting te-
rugvragen, doordat zij geen aangifte
doen. En dat terwijl met name door
de gestegen ziekenfondspremie veel
mensen met een laag inkomen recht

hebben op een belastingteruggaaf.
De gemeente Bronckhorst heeft
daarom besloten deze klanten hulp
te bieden bij het invullen van hun be-
lastingaangifte. Hiervoor is adminis-
tratiekantoor Althof uit Ulft inge-
schakeld. Mensen die ervoor in aan-
merking komen, hebben een brief

gekregen van de gemeente. Bijna de
helft van hen heeft inmiddels gere-
ageerd en aangegeven graag ge-
bruik te maken van het aanbod. Zij
ontvangen zo spoedig mogelijk een
oproep. Geprobeerd wordt de for-
mulieren vanaf de eerste week in
september in te vullen.

B en w: Bronckhorst heeft geen toereikende financiën om
MFA Vorden te realiseren

In het voorjaar heeft de gemeente '
besloten over te gaan op een twee-
sporenbeleid voor de realisatie van
de geplande Multifunctionele ac-
commodatie in het centrum van Vor-
den. De belangrijkste reden hiervoor
was dat de gemeente de financiën
niet had om in één keer een gebouw
te realiseren voor alle deelnemers
die mee wilden doen. De nieuwbouw
van de Dorpsschool had prioriteit en
daarvoor was al wel geld gereser-
veerd. De voorbereidingen voor deze
bouw zijn inmiddels in gang gezet.
Er zijn gesprekken gaande met de
architect en er wordt gewerkt aan
een programma van eisen. De plan-
ning is dat de voorbereidingen in
april 2006 zijn afgrond en in de zo-

mervan 2007 de nieuwe
Dorpsschool gereed is.
Peuterspeelzaal Ot en
Sien krijgt ook een
plaats in de nieuwbouw.
Voor de financiering van
ruimten voor de andere
mogelijke deelnemers
(de bibliotheek, Stich-
ting Welzijn Vorden en
het loket WegWijZer)
heeft de gemeente bekeken welke
subsidiemogelijkheden, onder meer
D2 subsidie en subsidie Kulturhus,
er zijn. De voorwaarde bij deze sub-
sidies is echter dat de gemeente ook
altijd een aanzienlijk deel van de
kosten bijdraagt en daarvoor ont-
breken volgens b en w de financiën.

B en w stelt de raad daarom voor het
tweesporenbeleid stop te zetten en
alleen de Dorpsschool en peuter-
speelzaal te bouwen. De gemeente-
raad beslist in september over het
voorstel. Of de plannen gevolgen
hebben voor de Vordense Centrum-
visie moet nog bekeken worden.

Onlangs is tijdens de nationale
promotiedag voor Nordic Walking
de 'Langenberg' route geopend.
In deze route is de voormalige regio-
nale afvalstortplaats en omgeving
opgenomen en is uiteraard ook
geschikt om gewoon te wandelen.
De wandeling loopt ook door het
dorpsbos, dat inmiddels een ware
metamorfose heeft ondergaan. De
padenstructuur op de 'Langenberg'
ligt er al, maar de inplant volgt
komend najaar. De 'Langenberg' is
alleen toegankelijk voor wandelaars
tussen zonsopgang en zonsonder-
gang. Vanaf het VVV kantoor in
Zelhem starten een aantal 'beborde'
Nordic Walking routes. Alle met het
doel om de 'Langenberg' te beklim-
men. Vanaf deze berg heeft u een
schitterend uitzicht op de omgeving
van Zelhem. De langste route is
10 km, met een aanloop door 'de
Meene', maar wel met een mogelijk-
heid om eerder terug te keren naar
het VW kantoor. Ook is er een mo-
gelijkheid om via een verkorte
looproute (6 km) 'de Langenberg'
te bezoeken. De specifieke folder
is voor inwoners van de gemeente
Bronckhorst tot 15 september a.s.
(zolang de voorraad strekt) GRATIS
bij de VW, Stationsstraat in Zelhem,
af te halen. Daarna is de folder te
koop voor € 1,-.



De provincie wil buslijn 51, Doetinchem-Vorden, per 1 januari 2006 opwaar-
deren tot Snelnet. Dit betekent dat de buslijn een betrouwbare, snelle en
comfortabele verbinding wordt/blijft tussen Doetinchem en Vorden. De bus
sluit in beide plaatsen aan op de trein. De buslijn is een succesvolle verbin-
ding. Vooral vanuit Hengelo en Keijenborg wordt veel gebruik gemaakt van
de verbinding. Een ander voordeel van het Snelnet is dat het voortbestaan
van Snelnetlijnen beter gewaarborgd is dan van Regionetlijnen, waar nogal
eens op bezuinigd wordt.

De aansluitingen van de bus op de
treinstations Doetinchem en Vorden
staan onder tijdsdruk. Syntus kan
slechts met grote moeite op tijd op
de stations zijn. Omdat het verkeer
blijft groeien, komt het moment dat
hierdoor de aansluitingen niet meer
gehaald worden. Om dit te voorko-
men is het noodzakelijk de busroute
in te korten waardoor de rijtijd af-
neemt. Dit komt de snelheid en de
betrouwbaarheid van lijn 51 ten
goede en legt een basis voor de
toekomst. Het is niet wenselijk de
routes regelmatig te veranderen,

omdat dit ten koste gaat van de
betrouwbaarheid. De provincie is
opdrachtgever voor het openbaar
vervoer en hakt uiteindelijk de kno-
pen door. Om tot een oplossing te
komen die voor alle partijen accep-
tabel is, vindt de gemeente dat de
gebruiker van lijn 51 hierover zijn
mening moet kunnen geven.

De mogelijke wijzigingen in de route
zijn als volgt:
Keijenborg
Huidige route: Rondweg N316 -
Hengelosestraat - Pastoor Thuis-

straat (halte ter hoogte van Maria
Postel) - Kerkstraat - Kroezerijweg
- Kruisbergseweg N316.
Nieuwe route: Rondweg N316 -
Hengelosestraat - Kroezerijweg
(halte ter hoogte van de kruising
Hengelosestraat - Kroezerijweg -
Kruisbergseweg N316.

Het provinciale beleid is erop gericht
kernen (het buitengebied niet mee-
gerekend) vanaf 1.500 inwoners op
het Snelnet te ontsluiten. De kern
Keijenborg is kleiner waardoor de
provincie kan besluiten Keijenborg
niet meer aan te doen. De gemeente
en Syntus dringen erop aan Keijen-
borg in de route te houden. Dit is
bespreekbaar mits de route inge-
kort wordt.

Hengelo
Huidige route: Rondweg N316 (halte
rotonde Hummeloseweg) - Ban-
ninkstraat - Raadhuisstraat (halte
gemeentehuis) - Vordenseweg -
Rondweg/Vordenseweg N316.
Nieuwe route: Rondweg N316 (halte
rotonde Hummeloseweg - halte
ter hoogte van de Kervelseweg) -
Vordenseweg N316.

De bus rijdt in de nieuwe situatie om
Hengelo over de Rondweg N316. Het
college heeft in gesprekken met de
provincie en Syntus aangegeven de
voorkeur te geven aan de route door
Hengelo, in overeenstemming met
de bestaande route. De provincie wil
hier alleen aan mee werken als de
maximumsnelheid op de Bannink-
straat en Vordenseweg van 30 naar
50 km/u verhoogd wordt en voor-
rang op deze wegen wordt ingesteld.
Het verhogen van de maximumsnel-

Uw gegevens:
Naam:
Adres:
Woonplaats:

Uw mening: svp aankruisen wat voor u van toepassing is

Bent u regelmatig gebruiker van buslijn 51? Ja Nee

Zo ja, hoe vaak gebruikt u de bus?
Q meer dan 15 keer per maand
Q 1 -5 keer per maand

Q 5 totl 5 keer per maand
Q| anders nl ongeveer per maand

Wat is uw reisdoel als u met lijn 51 reist?
O werk Q school
Q sociaal - recreatief Q overig/anders nl.

Waar stapt u op als u met lijn 51 reist?
Q| Keijenborg Q Hummeloseweg
Q Raadhuisstraat of Banninkstraat Ijj ergens anders

Hoe verplaatst u zich van huis naar de bushalte?
Qauto Q fiets
Q lopend Q anders nl

Blijft u gebruik maken van lijn 51 als de route wijzigt? Q Ja

Hecht u waarde aan een halte nabij het gemeentehuis in Hengelo? LI Ja

Nee

Nee

Welke voorzieningen vindt u noodzakelijk bij een nieuwe halte in Keijenborg of langs de Rondweg:
u kunt meerdere hokjes aankruisen
Qgeen Qabri (bushokje)
Q fietsenstalling Q parkeerplaatsen
Q openbare verlichting Q overzichtelijke reisinformatie
Qj anders nl

Maakt u wel eens gebruik van de Regiotaxi?

Woont u nu aan de busroute?

Zo ja, ondervindt u hinder van de bus bij u in de straat?

Opmerkingen/aanvullingen:

Q Ja

Q Ja

QJa

Q Nee

ü Nee

Q Nee

U kunt dit formulier t/m 23 september ingevuld afgeven op het gemeentehuis/gemeentekantoor of in een
portvrije envelop sturen naar Gemeente Bronckhorst, afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling,
Antwoordnummer 2519, 7255 ZX HENGELO Gld. ~

heid drukt een stempel op de toe-
komstige inrichting van deze wegen.
De gemeente is voornemens de
Banninkstraat in 2006 her in te rich-
ten in het kader van het centrum-
plan Hengelo.

De mogelijke wijzigingen van de
busroute komen de betrouwbaar-
heid en snelheid van lijn 51 ten
goede. Snelnet is vooral gericht
op werkenden en scholieren die
op het openbaar vervoer zijn aan-
gewezen. Naast het reguliere
openbaar vervoer is de Regiotaxi
een hoogwaardig alternatief.
De Regiotaxi is een vorm van deur-
tot-deur vervoer. Deze diensten
worden in de toekomst mogelijk
uitgebreid.

Uw mening
Het college hecht grote waarde aan
de mening van de gebruiker en de
bewoners langs de busroute. Via
deze weg wil het college iedereen
verzoeken zijn/haar mening kenbaar
te maken. Dit kan door onderstaand
formulier in te vullen en op te sturen
naar de gemeente Bronckhorst,
Afdeling Ruimtelijke en economi-
sche ontwikkeling, Antwoordnum-
mer 2519. 7255 ZX Hengelo Gld. Het
formulier kunt u ook downloaden op
de internetpagina van de gemeente.
Ook kunt u uw mening via email
(info@bronckhorst.nl) kenbaar
maken.U kunt t/m vrijdag 23 sep-
tember reageren. De meningen van
de gebruikers van lijn 51 en de inwo-
ners van Keijenborg en Hengelo
betrekken b en w bij het innemen
hun standpunt over de toekomst.

Gemeente stelt
regels voor GSM en
UMTS antennes

Op 17 mei 2005 stelde b en w ont-
werp-beleidsregels vast voor de
plaatsing van GSM- en UMTS-anten-
nes en -antennedragers, zoals
masten. Via inspraak kon een ieder
reageren op dit ontwerp. Tijdens de
inspraakprocedure kwamen twee
reacties binnen. Deze reacties heb-
ben niet geleid tot het aanpassen
van de ontwerpregels. B en w heb-
ben de regels daarom nu definitief
vastgesteld. De gemeenteraad be-
slist er op 22 september over.

Bescherming
De nieuwe beleidsregels zijn vooral
bedoeld om onze landschappelijke-,
ruimtelijke-, stedenbouwkundige-,
esthetische-, cultuurhistorische-
en bouwhistorische waarden te
beschermen. Dit betekent: zo weinig
mogelijk nieuwe masten en als deze
al noodzakelijk zijn, dan op de minst
schadelijke plaats. Op, in of aan
monumenten mogen geen antennes
of antennedragers worden beves-
tigd. B en w stelt voor UMTS-anten-
nes voorlopig zoveel mogelijk te
weren, zolang de effecten van deze
toepassing op de gezondheid en
het welbevinden van de mens
(anders dan bij GSM) nog onvol-
doende wetenschappelijk in beeld
zijn gebracht. Tenslotte wil de
gemeente garanties van initiatief-
nemers dat zij eventueel toegewe-
zen schadeclaims compenseren.

In- en uitbreidingsplan begraafplaats Vorden

Inspraakavond op 1 september 2005 -

sfeervolle, bosrijke begraafplaats
met z'n rijke historie. De basis voor
het plan vormen de uitgangspunten
die door de gemeenteraad van de
voormalige gemeente Vorden eind
september 2003 zijn vastgesteld.
Tijdens een gecombineerde com-
missievergadering/openbare in-
spraakbijeenkomst op 1 september
a.s. om 20.00 uur in het Dorpscen-
trum in Vorden wordt het in- en uit-
breidingsplan besproken. Geïnte-
resseerden zijn van harte welkom
deze bij te wonen en hun reactie te
geven. Het plan is alvast te lezen op
de website van de gemeente
www.bronckhorst.nl onder infoba-
lie, plannen en projecten.

De algemene begraafplaats van Vor-
den raakt vol. Er is tot eind 2011
ruimte om te begraven. Om tijdig in
te spelen op de toekomstige behoef-
te hebben b en w een plan opgesteld
met de mogelijkheden voor ruiming,
inbreiding en uitbreiding op deze

Inzameling oud papier grondgebied
Hummèlo en Keppel

In het najaar zamelen de scholen
in het grondgebied Hummèlo en
Keppel weer huis aan huis papier
in. In het onderstaand schema ziet
u wanneer waar de inzameling
plaatsvindt:

Inzamelgebied
• Gebied Voor-Drempt

School
GildeschoolDrempt

Binnen- en buitengebied Hummèlo Woordhof

• Hoog- en Laag-Keppel en Eldrik

Achter-Drempt + buitengebied

de Bongerd

Wilibrordusschool

Inzameldata
01-10-05
19-11-05
03-09-05
01-10-05
05-11-05
03-12-05
27-08-05
15-10-05
03-12-05
10-09-05
08-10-05
10-12-05

Vanaf 1 januari wijzigt mogelijk de systematiek voor de inzameling van oud
papier. Over de inzameldagen krijgt u meer informatie via de nieuwe afvalka-
lender, de gemeentepagina en onze website www.bronckhorst.nl.



Jongeren tussen de 12-23 jaar kom naar het
Jongerenslotdebat op 14 september in Vorden!

Ben je tussen de 12 en 23 jaar en in-
wonervan Bronckhorst dan hebje
voor de zomervakantie een brief ont-
vangen over het nieuwe jeugdbeleid
dat de gemeente gaat ontwikkelen.
Daarin is onder andere gevraagd of
je mee wilt werken aan een enquête,
waarbij je kans maakte op een MP3
speler! Een groot aantal van jullie
heeft deze ingevuld. Onder andere
met jouw antwoorden stellen we het
nieuwe jeugdbeleid op. De volgende
stap is het JONGERENSLOTDEBAT
Hierbij nodigen we je van harte uit
hierbij aanwezig te zijn. Tijdens deze

avond onder leiding van Hanno Ambaum (ervaringsdeskundige) kun je aan
de hand van een aantal onderwerpen spreken met andere jongeren, ge-
meenteraadsleden en mensen die professioneel of vrijwillig met jongeren
werken. Je krijgt dus nog een keer de kans om je mening te geven over din-
gen die jij als jongere in de gemeente belangrijk vindt. Ook deze informatie
nemen we mee in het jeugdbeleid. Aan het eind van de avond verloten we de
MP3 speler. Natuurlijk is er tijdens de bijeenkomst ook muziek. Hiervoor
hebben we uitgenodigd: LADY EN DE VAGE BAND.

Dat wil je toch niet missen? Een avond over onderwerpen die jij belangrijk
vindt, goede muziek en wie weet neem jij de MP3 speler mee naar huis!
Kom daarom op:

U SEPTEMBER VAN 20.00 - 22.30 UUR
NAAR SPORTHAL 'T JEBBINK, T JEBBINK 13, VORDEN

Vanzelfsprekend zijn naast jongeren ook andere belangstellenden welkom
tijdens de avond. Voor meer informatie over het jeugdbeleid: kijk regel-
matig op www.bronckhorst.nl. Je kunt ook contact opnemen met jongeren-
opbouwwerker, Jore Bron. tel. (06) 38 24 22 81 of e-mail:
jowbronckhorst@planet.nl.

UIT DE RAAD
De vergadering begon met de
voordracht van de vertrouwens-
commissie om Henk Aalderink als
beoogd burgemeester voor te
dragen (zie het artikel elders op
deze gemeentepagina's). Het vol-
gende onderwerp op de agenda
was de voorgestelde nieuwe wijze
van papierinzameling in Bronck-
horst. Twee insprekers, vertegen-
woordigers van verenigingen in
Zelhem, hebben hierover hun me-
ning gegeven. Zij vinden vooral de
financiële consequenties erg nade-
lig. Burgemeester en wethouders
stellen voor vanaf volgend jaar een
maandelijkse inzameling te doen
met kraakperswagens en de inzet
van beladers van verenigingen/-
scholen/vrijwilligers. Het doel is
onder meer de inzameling effectie-
ver te laten verlopen, waardoor
meer papier ingezameld wordt.

Ook is in het voorstel opgenomen
dat de tarieven die verenigingen
voorde inzameling krijgen gehar-
moniseerd moeten worden. Voor
Zelhemse verenigingen pakt dit fi-
nancieel het nadeligst uit. De raad '
heeft aangegeven nog niet over het
voorstel te willen beslissen, maar
eerst nog de discussie te willen
voeren in een commissievergade-
ring. Dit gebeurt op 8 september.
Het college stelde de raad voor
geen gemeentewapen te ontwikke-
len omdat het geen meerwaarde
zou hebben ten opzichte van het
logo dat nu overal voor gebruikt
wordt. De raad was het niet met het
college eens en heeft aangegeven
dat toch een wapen ontwikkeld
moet worden. Bijvoorbeeld om te
gebruiken op de nieuwe ambtske-
ten van de burgemeester. De be-
stemmingsplannen 'Buitengebied

2005 Bakermarksedijk 15 in Tol-
dijk' en 'Buitengebied Landgoed
't Lenderinck in Hengelo' zijn onge-
wijzigd vastgesteld. Tot slot heeft
de raad gezamenlijk een eigen ini-
tiatiefvoorstel ingediend en aange-
nomen om onder voorwaarden
toch bij te dragen aan de restaura-
tie van de schutsluis in Laag-Kep-
pel en molen De Hoop in Vorden.

Gemeentedag op 10 september verrassend openhartig
Afdelingen presenteren zich met veel plezier

De Gemeentedag belooft verrassend
veel te laten zien van de diensten en
producten van al die medewerkers
op gemeentehuis en -kantoor. Al be-
gin januari was aan de inwoners van
Bronckhorst toegezegd, dat zij te zij-
ner tijd een kijkje in onze keuken
konden komen nemen. Dat kan nu
op 10 september. Binnen het ge-
meentelijk apparaat druppelden al
vroeg enthousiaste ideeën binnen.
Zo is er een infomarkt met kramen
van de vier afdelingen op het ge-

Nieuwe werkwijze afdeling Werk, inkomen en zorg
:i " » • *

Voor Wvg-voorzieningen, de Wet,
Werk en Bijstand (WWB). de Wet in-
burgering nieuwkomers (WIN), de
Declaratieregeling, bijzondere bij-
stand of hulp bij schulden kunt u bij
de afdeling Werk, inkomen en zorg
van de gemeente terecht. Natuurlijk
willen de consulenten van deze af-
deling hun klanten zo goed mogelijk
van dienst zijn, hen te woord staan,
passende mogelijkheden aanbieden
en zaken regelen. Om dit zo opti-
maal mogelijk te kunnen doen, ver-
andert de werkwijze van de afdeling
vanaf 1 september a.s.

meentehuis. In het gemeentekan-
toor komt ook zoiets in de kantine en
er is een speciale 'kinderkamer' met
bijvoorbeeld milieueducatieve spe-
len, maar ook met informatie over
kinderopvang! Zo komt er bij de ene
afdeling veel uitleg met behulp van
kaartmateriaal, bij een andere onder
meer over privacy en persoonsgege-
vens en elders over het opbergen
van al die gemeentelijke stukken -
vroeger en nu. De raad houdt een
quiz en discussieert met bezoekers

Dagelijks telefonisch spreekuur
De consulenten zijn vanaf die datum
iedere maandag t/m vrijdag voor
specifieke vragen te bereiken tijdens
een telefonisch spreekuur van
09.00-10.00 uur.

Afspraak
Voor een persoonlijk gesprek wordt
een afspraak gemaakt. Voor korte
gesprekken is er tussen 10.00 en
12.00 uur een dagelijks afspraken-
spreekuur. Voor een uitgebreider
gesprek maken de consulenten op
een ander tijdstip graag tijd voor u.

over prikkelende stellingen. Bij
communicatie tonen ze bijvoorbeeld
de achtergronden van de website en
op andere afdelingen meetopstellin-
gen en handhavingkisten. Ziedaar
een greep uit de plannen. Kom kij-
ken op de Gemeentedag: zaterdag
10 september, van 10 tot 13 uur.
Plaatsen: gemeentehuis aan de
Raadhuisstraat en gemeentekan-
toor aan de Banninkstraat, allebei in
Hengelo Gld.

Tot slot
Voor het ophalen of afgeven van een
formulier, algemene vragen over de
Wet voorzieningen gehandicapten
(Wvg), WWB, WIN, het minimabeleid
van de gemeente of het maken van
een afspraak kunt u tijdens de ope-
ningstijden van de gemeente
Bronckhorst bij de afdeling Werk,
inkomen en zorg terecht: maandag
t/m donderdag van 8.30-15.00 uur
.en vrijdag van 8.30-12.30 uur, tel.
(0575) 75 02 50. De afdeling Werk.
inkomen en zorg is gevestigd in het
gemeentehuis aan de Raadhuis-
straat 20 in Hengelo Gld.

Openbare bekendmakingen

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

Evenementen
• Vorden, 3 september 2005, buurtfeest, Kerkweide
• Vorden, 10 september 2005, klootschietwedstrijd, Hamminkweg, Deldenseweg, Riethuisweg,

Okhorstweg, Tolweg
• Kranenburg, 10 september 2005, jubileumfeest, sportpark, Eikenlaan
• Vierakker, 18 september 2005, rommelmarkt, Pleintje/veldje bij kerk Vierakkersestraatweg 31
• Zelhem, 2 oktober 2005, NL. Kampioenschap Jeugd trial (motortrial), Korenweg 4
• Zelhem, 8 oktober 2005, rommelmarkt/bazaar, Nutbasisschool Wolfersveen en peuterspeel-

zaal Welpenland, schoolplein aan de Wolfersveenweg 3
• Hoog-Keppel, 16 oktober en 13 november 2005, vlooienmarkt, Hessenhal

Heeft u bedenkingen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen dan kunt u dit
binnen twee weken schriftelijk kenbaar maken aan de burgemeester c.q. aan b en w. Voor
meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Openbare orde en veiligheid,
tel. (0575) 75 02 24/29.

Bouwvergunningen
• Baak, Zutphen Emmerikseweg 145, geheel oprichten van een inpakruimte
• Hengelo Gld., Kieftendorp 9, oprichten bedrijfswoning
• Hengelo Gld., Raadhuisstraat-Kervelseweg-Sterreweg, geheel plaatsen appartementen-

complex
• Hummelo, Rozegaarderweg 11, uitbreiding woning
• Keijenborg, Jebbinkweg 2, plaatsen van houten garage/berging
• Keijenborg, Teubenweg 17. gedeeltelijk vergroten woonhuis
• Toldijk, Hoogstraat 30, gedeeltelijk veranderen woonboerderij

• Vorden. Ruurloseweg tussen 65 en 65a. geheel oprichten vrijstaande woning
• Vorden, Zelledijk 5, geheel vernieuwen schuur/garage

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

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem. Brunsveldweg 7, voor het tijdelijk bewonen van een garage, geldend bestemmings-

plan 'Buitengebied herziening 2-1988'
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 72, voor het tijdelijk plaatsen van een noodwoning. geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied 1984'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 1 september t/m
6 oktober 2005 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

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

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Drempt, Waardeel 24, voor het bouwen van een berging/garage, het betreft een vrijstellling van

het bepaalde in het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1998'
• Hengelo Gld.. Singel 18. voor het aanbouwen van een erker aan de bestaande woning, het

betreft een vrijstelling van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan 'Oosterwijkse Vloed
1983'

• Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg 7, voor het gedeeltelijk vergroten van een woonkamer, het
betreft een vrijstelling van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan 'Keppel 2000'

Bovengenoemde ontwerpbesluiten liggen van 1 september t/m 12 oktober 2005 tijdens de



Openbare bekendmakingen - vervolg

openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. 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 50.

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over het ontwerp 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 afde-
ling Bouwen en milieu.

Verleende vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen
Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 23 augustus 2005
• Zelhem, Klumpersland 6, het vergroten van een woning

^ Verzonden op 24 augustus 2005
• Vorden, Ruurloseweg 5, veranderen en vergroten van de woning
• Zelhem, Ruurloseweg 29, bouwen van schuur
Verzonden op 26 augustus 2005
• Baak, Helmichstraat 15, gedeeltelijk veranderen/vergroten aanbouw (Wvg-regeling)
• Olburgen, perceel nabij pontje Olburgen-Dieren, oprichten kunstwerk

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 23 augustus 2005
• Vorden, Nieuwstad 30, het bouwen van een bedrijfsgebouw/bergruimte, de vergunning is

verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Baaksekampweg 5, het geheel plaatsen van een werktuigenberging
• Zelhem, Brinkweg naast nr. 7, het bouwen van een woning
Verzonden op 24 augustus 2005

^ • Baak, Beukenlaan 18, bouwen berging met fietsenhok
• Vorden, Zutphenseweg 16, vergroten van bedrijfsgebouw
Verzonden op 25 augustus 2005
• Halle, perceel nabij Roggestraat, bouwen van een jeugdhonk
• Vorden, Mosselseweg 3, bouwen ligboxenstal
Verzonden op 26 augustus 2005
• Zelhem, Hemstede k, geheel oprichten van een woning

Reguliere bouwvergunningen 1e fase
Verzonden op 25 augustus 2005
• Halle, Landstraat 12, geheel vervangen van een woning

Sloopvergunningen
Verzonden op 23 augustus 2005

^ • Zelhem, Hummeloseweg 71, het slopen van een berging/garage aanbouw van een woonhuis
(komt asbesthoudend afval vrij)

• Zelhem, Lageweg 6, het slopen van binnenmuren en de buitenmuren van de bijkeuken
Verzonden op 25 augustus 2005
• Zelhem, Prinses Irènestraat 18, slopen dak schuur (komt asbesthoudend afval vrij)

Ontheffing verbranden afvalstoffen
Verzonden op 29 augustus 2005
• Zelhem, Aaltenseweg 12, voor verbranding nabij de Aaltenseweg

Ontheffing Wegenverkeerswet
Verzonden op 24 augustus 2005
• Diverse wegen in de gemeente Bronckhorst, voor het houden van een oriëntatierit op 2 sep-

tember 2005 van 08.30 tot 12.00 uur

Vrijstellingen art. 17 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 19 augustus 2005
• Zelhem, Aaltenseweg 4, voor het tijdelijk plaatsen van een GSM-mast (geldend bestemmings-

plan 'Buitengebied herziening 2-1988')
Verzonden op 22 augustus 2005
• Halle. Bielemansdijk 11a, voor het tijdelijk plaatsen van een stacaravan, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

*• Mogelijkheden voor bezwaar

Tegen de verleende vergunningen, vrijstellingen en de ontheffing kunnen rechtstreeks
belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking van deze besluiten aan
aanvragers (zie datum bij de bekendmaking), een bezwaarschrift indienen bij b en w. De stuk-
ken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en
milieu en Ruimtelijke en economische ontwikkeling. In het bezwaarschrift moet staan: de
naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

• Dunsborg, in verband met een buurtfeest is op 27 augustus 2005 de Bermweg van 08.00 uur
tot 28 augustus 02.00 uur afgesloten voor het verkeer

• Hengelo Gjd., in verband met het jaarlijkse buurtfeest in Bekveld is de Hogenkampweg,
gelegen tussen Steenderenseweg en de Koekoekweg, op 3 september 2005 van 10.00 tot
16.00 uur afgesloten voor alle verkeer

• Vorden, in verband met het houden van een optocht met muziek zijn de Dorpsstraat bij de
rotonde van de Ruurloseweg/Horsterkamp en de Zutphenseweg ter hoogte van de Deca-
nijeweg op 3 september 2005 vanaf 13.00 tot 17.00 uur afgesloten voor het verkeer

Voor alle tijdelijke verkeersmaatregelen gelden de aangegeven tijden of zoveel langer of korter
als wenselijk is.

Bestemmingsplannen

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Hengelo Gld., in verband met een veteranenweekend zijn de Veldermansweg op 27 augustus
2005 van 09.30 tot 24.00 uur en de Veldermansweg op 28 augustus 2005 van 09.30 tot 18.00 uur
afgesloten voor het verkeer. Op de Varsselseweg geldt op 26 augustus vanaf 20.00 uur tot
28 augustus 18.00 uur aan beide zijden van de weg een stop- en parkeerverbod

Inspraak vrijstelling
B en w hebben een verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan ontvangen voor:

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Baak, Pastoriestraat (ongen.), voor het toelaten van een tweede burgerwoning aan de Pastorie-

straat 1 te Baak (geldend bestemmingsplan 'Baak-Toldijk 1992')

Het verzoek ligt van 1 t/m 28 september 2005 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun
inspraakreactie op het verzoek naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij
b en w.

Onherroepelijk bestemmingsplan "t Paradijs fase III 2004
(artikel 11 WRO)'
Het bestemmingsplan "t Paradijs fase III 2004 (artikel 11 Wro)' is onherroepelijk geworden.
Het plan heeft betrekking op de omzetting van de bestemming 'Toekomstig woongebied' voor
drie gebieden in het bestemmingsplan "t Paradijs fase III 2003' in de bestemmingen 'Woondoel-
einden' en 'Maatschappelijke doeleinden'. Het plan maakt de bouwvan elf woningen mogelijk
alsook voor één perceel bebouwing voor maatschappelijke doeleinden met een dienstwoning.

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.

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

Wet milieubeheer
Door wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) per 1 juli 2005 is ook de voorbereidings-
procedure voor besluiten in het kader van de Wet milieubeheer veranderd. Vergunningaan-
vragen, die na 1 juli 2005 zijn ingekomen moeten volgens de uniforme openbare voorbereidings-
procedure (afd. 3.4 Awb) worden afgehandeld. Dit houdt o.a. in dat:
• de ontwerpbeschikking zes weken (voorheen vier weken) ter inzage ligt
• de kennisgeving niet meer hoeft te worden toegezonden aan de gebruikers van bebouwde
• eigendommen in de omgeving van de inrichting (art. 13.4 Wm)
• alleen belanghebbenden (die ook zienswijzen hebben ingebracht) beroep kunnen instellen

(art. 20.1 Wm)

Vergunningaanvragen, die voor 1 juli 2005 zijn ingediend worden afgehandeld volgens de oude
procedure, (afd. 3.5 Awb)

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt vanaf 1 september t/m 12 oktober
2005 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Zelhem, Hummeloseweg 63a, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning

voor een vleesvarkenshouderij

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 13 oktober 2005. Indien u dat wenst worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de afdeling
Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

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

voor een
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Kinderhulp geeft een beetje gewoon geluk aan
kinderen in moeilijke of bijzondere thuissituaties.
Steunt u Kinderhulp daarbij?

giro 404040

tel 0570-611899
www.kinderhulp.nl
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Kermis in Bronkhorst op l en 2 september
De eerste donderdag en vrijdag in september wordt in Bronkhorst de kermis gevierd

De donderdag staat in het teken
van het vogelschieten. Al om 8.30
uur starten de jongens en meisjes
van de Kleine Schutterij met het
kruisboogschieten. De winnaars
mogen zich (kleine) koning en ko-
ningin van Bronkhorst noemen.
Voorafgegaan door muziek en bie-
lemannen, worden zij in optocht
door Bronkhorst geleid.

Om 11.00 uur mag de beste schutter
van 2004, André Bijenhof, zich opma-
ken voor zijn laatste taak als koning.
Gezeten op de vogelschacht wordt hij
op eervolle wijze door Bronkhorst ge
dragen. Hij kan dan nog heel even van
zijn koningsschap genieten.

's Middags om 13.30 uur vertrekken de
schutters van de Grote Schutterij voor
het vogelschieten. Bielemannen, sap-
peurs en muziekvereniging Nieuw Le-
ven zullen de stoet weer voorgaan tot
op de vogelweide. Gelijktijdig met het
vogelschieten is voor de dames het vo-
gelknuppelen. De nieuwe koning en
zijn koningin maken rond vier uur
een rondgang door Bronkhorst. Hierbij
wordt 2 keer de 'Bieleman' gedanst. De
rondgang eindigt bij herberg 'de Gou-
den Leeuw' waar op de nieuwe koning
gedronken kan worden en waar de
prijzen worden uitgereikt.

Op vrijdag gaat de kermis verder met
fietsrijden, diverse volksspelen en een
optocht. De optocht start om 13.30
uur. Na de optocht zijn er spelletjes
voor de kinderen. De volwassenen

kunnen zich uitleven met oude volks-
spelen zoals schijfschieten, sjoelen en
kegelen. Rond vier uur volgt de finale:
het stoelendansen voor dames. In-
schrijven voor het vogelschieten, vo-
gelknuppelen, stoelendans en fietsen-
rijden kan op woensdagavond vanaf
20.00 uur bij herberg 'de Gouden
Leeuw'.
Op beide dagen staan er een antieke
golfbaan en schiettent in Bronkhorst.

Hier kan jong en oud zich vermaken.
Natuurlijk kan er ook weer gedanst
worden in 'De Gouden Leeuw'. Zowel
op donderdag- als vrijdagavond wordt
de muziek verzorgt door de band 'Spi-
der's Concern'. Vorig jaar was het op-
treden van deze band heel succesvol
en dus voor herhaling vatbaar. De toe-
gang is gratis.
Vanaf circa 20.30 uur bent u van harte
welkom!

PROGRAMMA BRONKHORSTER KERMIS 2005

Woensdag 31 augustus:
20.00 uur Opgeven vogelschieten, vogelgooien en andere volksspelen in de

danstent.
Alle Bronkhorster dames worden uitgenodigd voor het maken
van roosjes.

Donderdag l september:
08.30 uur Vertrek Kleine Schutterij.
09.00 uur Kruisboogschieten voor jongens en meisjes van O t/m 15 jaar.
09.30 uur Plaatsen van de vogel.
11.00 uur Baan opsteken en rondgang met koning van vorig jaar.
13.30 uur Vertrek Grote Schutterij voorafgegaan door muziekvereniging

Nieuw Leven.
14.00 uur Vogelschieten en vogelknuppelen op de vogelweide.

Na afloop van het vogelschieten en het dansen van de bielemans,
worden de prijzen van het vogelschieten, vogelgooien en de konings-
prijs uitgereikt,

vanaf circa
16.00 uur Dansen in de danstent met "Spider's Concern".

Vrijdag 2 september:
09.30 uur Fietsrijden voor dames en heren met aansluitend prijsuitreiking

en gezellig samenzijn bij de Gouden Leeuw.
13.30 uur Vertrek optocht kindervermakelijkheden. Kinderen en volwassenen

kunnen, het liefst verkleed, hieraan deelnemen.
14.00 uur Aanvang kinderspelen en andere vermakelijkheden.
16.00 uur Stoelendans voor dames.

Aansluitend uitreiking prijzen van de kinderspelen en overige
spelletjes.

20.30 uur Dansen in de danstent met optreden van "Spider's Concern".

Zaterdag 3 september:
19.00 uur "Kermis begraven" vanaf de vogelweide onder begeleiding van

trommelaars.
Na afloop een gezellig samenzijn in de expositieruimte van Staats-
bosbeheer.

aan Bronckhorst
De Gelderse Provinciale CDA Sta-
tenfractie zal op dinsdag 6 septem-
ber a.s. een werkbezoek brengen
aan de gemeente Bronckhorst.
Onder hen uiteraard het Statenlid
Hans Legters uit Zelhem, die voor
Bronckhorst het aanspreekpunt is
in de CDA Statenfractie.

Enerzijds willen de Statenleden deze
ontmoeting gebruiken om meer in-
formatie te verstrekken over onder-
werpen, waar men in de Provinciale
Staten mee bezig is. Anderzijds leven
er bij de wethouders, de raadsfractie
en het bestuur van CDA Bronckhorst
ook een aantal zaken die men graag
aan de orde wil stellen.

Zo zullen o.a. de volgende onderwer-
pen worden besproken:
• De lang verwachte verbreding van
het fietspad tussen Zelhem en Ruur-
lo. Deze lijkt, ondanks verwachtin-
gen die in het verleden zijn gewekt,
voorlopig weer niet door te gaan.

•De woningbouwmogelijkheden in
het streekplan. In het recent vastge-
stelde provinciale streekplan wordt
enige verruiming van woningbouw
in plattelandsgemeenten toege
staan. Gemeenten krijgen meer be-
leidsvrijheid. Doch over de exacte
voorwaarden bestaat nog grote on-
duidelijkheid.

•De aanwijzing van het Nationaal
Landschap in het gebied de Graaf-
schap. Deze zal negatieve gevolgen
hebben voor de woningbouw in de
kernen Vorden en Kranenburg.

Tevens is dit een goede gelegenheid
om de band tussen Provinciale en ge
meentelijke politici te bevorderen. Het
bezoek vindt plaats in het gemeente-
huis te Hengelo.

Voor meer informatie kan men te-
recht bij het secretariaat van het CDA
Bronckhorst: H.P.H, van Zadelhoff-
Jolink, e-mail: m.vanzadelhoff@cda-
bronckhorst.nl, tel. (0313) 47 23 78.

Thema bijeenkomst PvdA Bronckhorst:

Tweede kamerlid Joanneke Kruijsen
komt naar Bronckhorst
Op woensdag 31 augustus komt
PvdA-kamerlid Joanneke Kruijsen
in Hengelo. Zij zal daar in gaan op
vragen van geïnteresseerden en le-
den van de PvdA over met name het
beleid van de PvdA aangaande het
platteland.

De PvdA staat een vitaal platteland
voor, en de Bronckhorster PvdA-afde-
ling benut de ledenvergadering om
daarover van gedachten te wisselen
met een PvdA kamerlid. Want wat be-

tekent dat, en hoe verhoudt het huidi-
ge beleid van het nieuwe gemeentecol-
lege zich tot deze plannen. Kan Den
Haag daar een helpende hand in bie-
den? Wie hierin geïnteresseerd is en
tevens de gelegenheid wil hebben de
oppositie stevig aan de tand te voelen
is van harte welkom.
Deze openbare ledenvergadering be-
gint om 20 uur en vindt plaats in Hen-
gelo in zaal Leemreis, Spalstraat 40,
en is voor iedereen, ook niet leden,
toegankelijk.

Weekblad Contact ook op internet:
www.contact.nl

Bakkerij "Hengelo": nu ook voor
verrassende belegde broodjes!

Marije feliciteert Hennie Pardijs met de gewonnen ballonvaart

Alweer ruim vijfjaar is bakkerij
'Hengelo' actief binnen de Henge-
lose gemeenschap. In de loop der
jaren heeft dit bakkerij project van
de Stichting Philadelphia steeds
meer bekendheid gekregen in de
omgeving. Niet verwonderlijk dus,
dat de /aken steeds beter gaan en
er volgens de begeleiding, steeds
weer op organisatorisch gebied,
dient te worden aangepast met het
oog op werkdruk, overzicht en
structuur.

VRAAG VAN DE TOERIST...
De afgelopen paar jaar is het aantal
boerderij campingen enorm gestegen
in en rond de regio Hengelo. Dit feno-
meen was duidelijk merkbaar in de
kleine (maar daardoor knusse) koffie
hoek van bakkerij "Hengelo". Steeds

vaker vroeg een hongerige fiets- of
wandeltoerist om een lekker belegd
broodje. Vandaar dat wij als team een
originele uitbreiding van het assorti-
ment hebben ontwikkeld met verras-
sende ingrediënten.

VAN HENGELSE SMULBOL
TOT BROODJE BAKKERSPAD...
Van Hengelse Smulbol tot Broodje
Bakkerspad en van Spalstraatkanjer
tot Broodje "Met zorg bereid"... heerlij-
ke broodjes voor ieder wat wils! Sa-
men met Mariëlle, Joke en Marije - de
winkeldames - wordt getraind in het
zo mooi mogelijk presenteren van een
lux belegd broodje....want het oog wil
ook wat!

Dit wordt door een ieder weer als een
nieuwe uitdaging gezien. En wat is het

dan leuk om als reactie van een klant
te mogen horen "Het was heerlijk!"

WAT WEET U VAN BAKKERIJ
"HENGELO"?
Ook bakkerij "Hengelo" gaf een bal-
lonvaart weg aan één van haar klan- •»
ten ter gelegenheid van het 70-jarig be-
staan van de Hengelose Ondernemers
Vereniging. Bij aankoop van één van
de specialiteiten: de appelcake, wiel-
bergerbol of Hengelse Bleekhuiskoek-
jes werd de klant een vragenlijst over
het bakkerij project overhandigd. Ve- '
len hebben zich over deze vragen ge-
bogen, maar uiteindelijk werd Hennie
Pardijs opgebeld als gelukkige winna-
res! Hennie, namens het team van
bakkerij "Hengelo" van harte getc-lkï-
teerd en heel veel plezier op !5 septem- >.
ber toegewenst in het luchtruim!!
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Jachthonden club "Banninkhof

Wij trainen op onze hondenclub jachthonden
om mee op jacht te gaan of

jachtproeven/mapproeven mee af te leggen.
Vanaf zat. 3 september om 16.00 uur starten wij

met de cursus voor de pups o.l.v. een
gediplomeerd instructeur.

Adres Bannjnkstr. 28 te Hengelo (gld).
Voor meer info Wim Groot Nuelend,

tel 0575-553970 of 06-13583267

DE BADSTAKE
03 sept

BIG NICK
SERVANTS OF

THE SERVANTS
ERIC DIKEB

10 sept
DJ FAUSTO

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

GE iN LUCH' . GE :N EVEiN.
STEUN HET ASTMA FONDS. GIRO 55055 ©

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek
van vele merken wand- en vloertegels

,-Ü*1

Vanaf 2 september
zijn wij op vrijdags
open tot 21 .00 uur!

Alles op voorraad
40.000 m

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl - WWW.bettingressing.nl

Openingstijden: ma. t/m vr.: 8.00 • 18.00 uur. vrijdag koopavond tot 21.00 uur. zat.: 9.00 • 16.00 uur.

*

0333313
Den Sllem

' J
Eibergen

Enschede

e.,,
&•

penaiM

IVvOv

•"•C_J Lichtenvoonde
^^ Doetinchem

8

Elbergeeweg

Vredenseweg

Twente-route
N18

Wilt u het gehele verspreidingsgebied gemeente Bronckhorst bereiken?
Het nieuws in weekblad Contact over het wel en wee binnen de gemeente komt

in de gehele gemeente Bronckhorst.

www.rowielektro.nl Gemak in service
en reparatie

De grote Auto vierdaagse bij Auto Palace

Auto vierdaagse
Donderdag 1 september
9.00 -18.00 uur

Vrijdag 2 september
9.00 - 21.00 uur

Zaterdag 3 september
10.00 - 17.00 uur

Zondag 4 september
10.00- 17.00 uur

Voorraad of bestellen,
u mag het ons vertellen!

The urban traveller. Je bent ambitieus haalt graag het beste uitje leven. Werken, sporten, uitgaan, je doet het allemaal met de nieuwe Kalos 3-deurs.
Een opvallende verschijning, die uitblinkt door z'n creatieve ruimtegebruik en stijlvolle accenten. Vanaf € 9.995,-. Chevrolet. Four wheels and a heart

Auto Palace Doetinchem
Plakhorstweg 1-3, Doetinchem, 0314-341600
www.auto-palace.nl



FIEX4U lï
P A R T N E R I N ( N E T ) W E R K

Met regelmaat zoekt Flex4u

FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKERS

Taken: inboeken van facturen, inboeken van uren, inboeken
van kas- bank- giro, contacten met klanten.

Profiel: relevante werkervaring, communicatief sterk en
agrarische affiniteit

Opleiding: MEAO
Uren: 32 tot 40 uur per week
Regio: Deventer / Zutphen

UITZENDORGANISATIE

Uitzenden

Detacheren

Werving & Selectie

Payroll service

l Personeelsservice

CONTACTCENTER

Telefoonservice

Helpdesk

Overflow- en

calamiteitenopvang

Telemarketing

fCALLCENTER MEDEWERKERS

Taken: informatie verstrekken aan de zakelijke- en
particulieren markt, telefonische verkoop

Profiel: commercieel ingesteld, communicatief sterk en
doorzettingsvermogen

Opleiding: MBO werk- en denkniveau
Uren: minimaal Ik uur per week
Regio: Zutphen/Almen

SCHOOLVERLATERS

Taken: informeren van klanten, invoeren en muteren van
gegevens, verwerken van gegevens.

Profiel: gemotiveerd, flexibel inzetbaar en communicatief sterk
Opleiding: MASofHAS
Uren: 32 tot 40 uur per week
Regio: Arnhem / Zutphen / Deventer

f COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST

Taken: contacten onderhouden met klanten, acquisitie,
contracten maken, gegevens invoeren en muteren,
medewerkers informeren, urenverwerking, offertes
opstellen, facturen inboeken.

Opleiding: HAS of MEAO met agrarische kennis
Uren: 40 uur per week
Regio: Lochem / Zutphen / Doetinchem

[ STIJLCORRECTORS

Taken: lay-out corrigeren van teksten, teksten overzetten in
andere bestanden, spelling en grammatica corrigeren.

Opleiding: HBO Nederlands
Uren: flexibel
Regio: Zutphen 7 Almen

Reageren?
Heeft u interesse in één van bovenstaande functies dan verzoeken wij u binnen 8 dagen uw motivatie:

Zutp

T 0575-438000 f 0575-438001 E s.oldenhaveöflexiu.com.

n.a.v. deze $<Jvert«ntie wordt niet op prijs geste

*4O%-5O°/o korting

Steenderenseweg 11 - Hengelo Gld. • 0575-462139 • www.goossensatomica.nl l

Waldkorn Sinaasappel
croissant Bavaroise

0?°nu €

Echte Bakker
VAN ASSELT

NIEUW! • NIEUW! \

Moutbink
brood

met gratis j
\ broodtrommel ;

| op = op |

De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 - Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28

Meld uw klacht: www.fietsersbond.nl

Ergert u zich ook wel eens aan hobbelende fietspaden met

schots en scheef liggende tegels? Stuur uw klacht, liefst

met foto, naar het meldpunt van de Fietsersbond. De

Fietsersbond onderneemt actie!

Goede fietsvoorzieningen komen er niet vanzelf!

De Fietsersbond is de grootste belangenvereniging voor

fietsers met 32.000 leden. In 30 jaar heeft de Fietsersbond

op straat veel verbeterd voor fietsers. U kunt de Fietsersbond

steunen door lid te worden.

Word nu lid!

QO De Fietsersbond komt op voor uw belangen als fietser en

zorgt voor betere fietsvoorzieningen.

Qy U ontvangt het ledentijdschrift Vogelvrije Fietser, boordevol

fietsnieuws, testen en fietsvakantietips

(3) U krijgt 10% korting bij 400 fietsenwinkels

Voor 24 euro per jaar kunt u lid worden:
www.fietsersbond.nl/lid
of bel om lid te worden: 030-2918183.

R E C L A M E
DRUKWERK

"jven

«aa-
Productie
°ns</»at is het
no°dzalceljj|<een gestoorde

productie
onstaat is het
noodzakelijk
onmiddel iji<

Voor het geval dat in verschil/en
bedrijven het probleem van een
gestoorde productie onstaat is
het noodzakelijk onmiddel/ijk

Voor het geval dat in verschillen
bedrijven het probleem van een

Briljant reclamedrukwerk
verhoogt de attentiewaarde
van uw producten.
Wij zijn daarin uw partner.

d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86
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Night of the Klomps: "Geweldig, Super, Grandioos

Iedereen was enthousiast over het
muziekspektakel Night of the
Klomps op zaterdag 20 augustus.
Het publiek ging uit zijn dak. De
muzikale artiesten hadden er zin
in om er een mooi feest van te ma-
ken. Het werd een feest voor jong
en oud op het gezellige feestterrein
waar de decibellen uit de geluidsin-
stallaties knalden.

Het publiek kreeg een spectaculaire
feestavond aangeboden. De tweede
editie van Night of the Klomps was
een grandioos succes. Ongeveer 1500
bezoekers kwamen af op het muzikale
evenement aan de Riefelerdijk in het
Hengelose buurtschap Bekveld. In een
grote feesttent was het vanaf het be-
gin tot het einde een deinende massa
van jonge en oude feestgangers. Mu-
ziekvereniging Concordia, pretband
Dogz, Jan Manschot, 3k Meiden, Gor-
ro en anderen maakten er samen een
perfecte show van..

Op de verlichte parkeerplaats stonden
niet alleen veel auto's maar ook hon-
derden fietsen tegen de hekken. Door
een poort kwamen de bezoekers het
terrein op waar een grote feesttent
stond. Een zijkant was geopend waar-
door het publiek volop de ruimte had
om buiten op het feestterrein te luiste-
ren. Voor sommigen was dat een uit-
komst. Met een geluidsinstallatie voor
en in het midden van de tent, waren
de decibellen meer dan voldoende.
Het grote podium was druk bezet met
de muzikanten van Concordia, de
Dogz en de vier zangeressen Marike
Reusink (Haze), Sindy Thüss (Real Ti-
me), Berrith Lubbers (Reborn) en Hei-
dy Engberts (vocal group Eigenwijs)
die voor de vocale ondersteuning zorg-
den.

Het optreden werd een samenspel van
verschillende genres. Klassiek, rock'n
roll en vooral feestmuziek. Tussen-
door was er natuurlijk veel muzikale
gein en acts. Vanaf het begin zat de
stemming er al goed in. En met gast-
muzikant als Jan Manschot (ex-Nor-
maal), Richard 'Gorro'Jansen (ex-Jo-
vink) en het onverwachts meespelen
van Hans Bouwman, drummer van Jo-
vink, werd het succes alleen maar gro-
ter. De hele avond wisten de artiesten
het publiek te boeien. Het was dan ook
geen wonder dat iedereen tevreden
huiswaarts ging.

Een tevreden gevoel was er ook bij de
muzikanten die de tweede editie van
Night of the Klomps tot een succes
maakten. Jan Manschot: "Een fantasti-
sche sfeer. Gewoon uniek. Dit is een
van de weinig dorpen waar zo iets
kan. Concordia samen met de Dogz en
een stel andere gasten erbij en dan
zo'n feestje bouwen. Dat is mooi",

glunderde Manschot na afloop. "De
mensen zongen zo hard mee dat ik
mezelf niet hoorde. Wat wil je dan
nog meer. En die mensen hé," gaat hij
verder. "Drie generaties hier. Dat is
toch uniek. Het is een van de weinige
plaatsen waar ik niet de oudste ben.
Ha, ha", lacht Jan. "Ik kom superlatie-
ven tekort. Het is hartstikke leuk om
te doen. Opa's, oma's, jong en oud zie
je keihard meeschreeuwen. Dat is fan-
tastisch. Het gaat vanzelf als je op het
podium staat".

Het optreden van Richard Jansen werd
beloond met een daverend applaus.
l )at deed de gitarist goed. "Ik vond het
prachtig. Ik vind het mooi dat een
band als Dogz samen met de harmo-
nie en malletband van Concordia en
de organisatoren zoiets fantastische
hebben neergezet. Het is een feest van
en voor Hengelo", legt Jansen uit.
"Maar niet alleen Hengelo. Iedereen
die van een feestje houdt, heeft het
hier enorm naar zijn zin. Als je de tent
inkijkt dan zie je een afspiegeling van
de bevolking. Er staat jong en oud en
dat is zoiets moois", vertelt hij enthou-
siast. "Als je jongeren en ouderen kunt
samen brengen op een feest dan heb je
een gevoel van saamhorigheid. De
sfeer in de tent ademde dat ook ge-
woon uit. Ik vond het prachtig en was
er trots op dat ik mee mocht spelen".
Richard Jansen heeft twaalf jaar bij
Jovink en de Voederbietels gespeeld.
Volgens Jansen heeft hij veel steun ge-

respons gehad uit deze buurt. Dat
heeft me een goed gevoel gegeven.
Wat ik ook mooi vond vanavond was
de muzikale hereniging met mijn ka-
meraad en drummer Hans Bouwman
van Jovink". Richard Jansen wist dat
Jovink niet hoefde te spelen en belde
met Bouwman. "Hans en ik hebben
nog veel contact met elkaar. Ik zag dat
er hier op het podium twee drumstel-
len stonden. Toen heb ik Hans gebeld.
Hij was meteen enthousiast en dat
vond ik fantastisch".

Gitarist Arie van Boven van de Dogz
had ook een voldaan gevoel na het op-
treden. "Wij zijn weken druk geweest
met de voorbereiding. Als je dan ziet
dat het op zo'n spetterende manier
eindigt dan krijg je daar een goed ge
voel bij". Dat het publiek zich heeft
vermaakt doet Van Boven goed. "Dat is
ook waar je het voor doet. Het is altijd
afwachten of het opgang komt. Uitein-
delijk is dat prima gelukt", zegt hij op-
gelucht. Volgens Van Boven hadden Ri-
chard Jansen en Hans Bouwman een
groot aandeel aan het succes. "En na-
tuurlijk onze oer-drummer van de
Achterhoek, Jan Manschot. Want het
is toch wel gaaf dat je met zulke gas-
ten op het podium staat. Op het podi-
um gebeuren veel dingen spontaan en
dat is de kracht. Het is een Hengeloos,
Achterhoeks feestje. Ik denk dat men-

Wissels, was vooral buiten de feesttent
actief. De twee andere organisatoren,
Richard Oldenhave en Richard Arend-
sen, moesten muziek maken. De drie
initiatiefnemers werden ondersteund
door vele vrijwilligers. Bert Wissels:
"Ik vond het volmaakt, perfect, grandi-
oos. Ik heb er geen andere woorden
voor. Het weer werkte mee en wat wil
je dan nog meer", zegt hij lachend.
Bert liep de hele avond rond. Binnen,
buiten, achter de schermen, overal
was hij te vinden. "Alles moet gewoon
goed lopen. Samen met de andere vrij-
willigers is dat heel goed gelukt",
klinkt het opgewekt. "Organisatorisch
is het perfect gegaan", klinkt het en-
thousiast zoals hij altijd is. "Maar dat
komt omdat we een gevarieerd pu-
bliek hebben". Regelmatig werd Wis-
sels bij zijn 'rondje' aangesproken
door de feestgangers. "Wat mooi en
schitterend dat dit hier kan", kreeg
Wissels vaak te horen. "Toen wist ik al
dat het perfect zou verlopen".

Richard Oldenhave, organisatielid en
gitarist van pretband Dogz, was even-
eens een blij man. "Ik vond het grandi-
oos", was zijn eerste reactie. "Voor ons
is het toch altijd afwachten of het aan-
slaat. Want dat blijft altijd de vraag.
We zitten zelf in de voorbereiding en
dan denk je toch: komt het allemaal
goed?".Het programma had veel vaart

had van zijn fans toen hij wegging.
"Toen ik uit de band ging, heb ik veel

sen blijkbaar hier op zitten te wach-
ten". Een ander organisatielid, Bert

en een strakke planning. Dat was ook
nodig met zoveel muzikanten. Daar-
door ontstond er ook geen verslapping
in het optreden en bleef het con tac t
met publiek tot aan het eind. Oldenha-
ve: "Ik was gebrand om echt alles sa-
men te doen. Tijdens de eerste editie
had Concordia een deel en wij een
deel. Nu was het vooral van belang om
alles in elkaar te laten smelten tot een
geheel. Ik denk dat dit super is gelukt".

Concordia-muzikant en organisatie-
lid Richard Arendsen had vooraf al het
gevoel dat het een succes zou worden.
"Ik vond dat het hartstikke goed is ver-
lopen. Ook organisatorisch liep het
prima. Arendsen blikt nog even terug
op de vele voorbereiding die eraan
vooraf ging. "In februari zijn we ge-
start om het programma samen te
stellen. Eerst hebben we apart van el-
kaar de nummers ingestudeerd. Voor
de vakantieperiode hebben we de gro-
te lijnen afgerond en de laatste twee
weken zijn we bezig geweest om tot
een geheel te komen".

Met het Hengeloos volkslied werd de
finale ingezet van Night of the
Klomps. Alle artiesten kwamen op het
podium en werden in de bloemen ge-
zet. Het langdurige applaus van de dol
enthousiaste menigte was de beloning
van een gezellig familiefeest, dat jong
en oud niet snel zullen vergeten.



Barry Wassink tevreden Nieuwe shirts
over EK wedstrijden

De afgelopen weken was het druk
voor de Vordense EK pocketbike rij-
der Barry Wassink. Barry reed en-
kele wedstrijden voor het Europees
kampioenschap in verschillende
landen.

Op het circuit van Brno in Tsjechië
waar overigens afgelopen weekend de
Moto Gp werd gehouden kreeg Barry
een nieuw motorblok van de Blata fa-
briek. Het was nog niet mogelijk om
er wedstrijden mee te rijden omdat de
tijd tekort was om alles te proberen.
Met de fabrieks Blata van 2004 behaal-
de hij toch een uitstekende vijfde
plaats achter vier Italianen. Het week-
end erop stond de volgende wedstrijd
op het programma op het circuit Ska-
lica in Slowakije. Wassink was van
plan om de hele week- te trainen met
de motor. Helaas, een ontsteking in de
schouder zorgde er voor dat hij die
week op last van de doktoren rust
moest houden. Een andere rijder heeft
voor Barry het blok getest zodat hij er
in het weekend zelf mee kon gaan rij-
den en dat ging nog behoorlijk goed
ook. Ondanks zijn blessure had hij een
goede start en zat er goed bij in het be-

gin. Barry wilde iets teveel en viel hal-
verwege de wedstrijd van zijn Blata
pocketbike. Hij pakte snel zijn machi-
ne weer op en reed zich nog naar een
prima vijfde plek in deze wedstrijd.
Er was ook een wedstrijd voor het EK
in Nederland en die werd gehouden in
Stadskanaal. Barry en de andere Ne-
derlanders hadden stilletjes gehoopt
dat de Italianen niet kwamen opda-
gen om zo podium plaatsen te kun-
nen pakken. Helaas voor hen reden ze
er allemaal en zij kaapten dan ook al-
le podium plaatsen weg. Barry greep
net naast het podium en was met de
vierde plaats dan ook zeer tevreden.
Barry vertelde dat hij bijna iedereen
wel aan kon behalve de Italianen, dje
gaan zo verschrikkelijk hard. Hij gaf
ook toe dat die bijna niet te verslaan
zijn.
In de eindstand van deze EK cyclus
werd hij keurig vijfde. De fabrieks Bla-
ta was net als het team Wassink dan
ook zeer tevreden over de resultaten
die zijn behaald tijden de EK wedstrij-
den. In het NK gaat het op 10 septem-
ber verder met de wedstrijden en Bar-
ry wil er alles aan doen om kampioen
te worden.

Eigenaars Ton en Barbara van der
Maas van Non Food Distributie van
Snellenberg heeft de Dl van Vor-
den voorzien van prachtige nieuwe
"retro" Vorden Shirts, broeken en
sokken.

Het elftal waar o.a. zijn zoon Oscar in
speelt is natuurlijk helemaal in haar
nopjes met deze fantastische tenues.

De familie Van der Maas, vanuit het
Twentse al een aantal jaren in Vorden
heeft op het industrieterrein een
groothandel in Non Food w.o. huis-
houdelijke artikelen en levert winke-
liers door het gehele land. Tevens heb-
ben zij tijdens het afgelopen Wim
Kuijpertoernooi een aantal zeer fraaie
prijzen voor de verloting ter beschik-
king gesteld!

Op de foto ziet u de sponsor Ton met
'zijn' jongens, trainer Bas Brunsveld
en de leiders Harry Klein Brinke en
Marcel Molders. Namens de vereni-
ging bood bestuurslid sponsoring Stef
Kruip de heer en mevrouw van der
Maas een mooie bos bloemen aan, te
vens zal er binnenkort een shirt voor-
zien van de handtekeningen van de
jongens op hun kantoor prijken!

Kijk ook op
www.contact.nl

Atletiek

Sociï-nieuws

Eerste Team van Sociï in het nieuw

..;:. i : =: • • : . - . . ' -.;.
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Vooraf aan de bekerwedstrijd Sociï-
Gorssel werden de heren van Sociï
voorzien van nieuwe trainingspak-
ken en warmloop shirts.

Deze pakken en shirts werden aange-
boden door Veehandel Hissink. Op de
foto ziet u Andre en Ria Hissink sa-
men met de kinderen en de spelers/be-
geleiders met zeer tevreden gezichten.
Het Sociï bestuur vond het erg fijn om
op deze manier de heren in het nieuw

te kunnen steken zodat ze in de 5de
klasse goed voor de dag kunnen ko-
men. Uiteraard werden de sponsors in
de bloemetjes gezet en de kinderen
voorzien van een eetbaar bosje bloe-
men. Het leek of de kleding zijn vruch-
ten al deed gelden want ze stuurden
die middag Gorssel met 7-2 naar huis.
De jeugd van Sociï gaat de competitie
in samen met de jeugd van Baak, on-
der de naam SBC'05 (Sociï Baak Com-
binatie 2005).

PROGRAMMA 3 EN 4
SEPTEMBER:
SBC Bl-Sportclub Eefde BI, Gaz.
Nieuwland C2-SBC Cl, SBC C2-Steen-
deren C2, St Joris D 1-SBC Dl Gendrin-
gen D 3-SBC D2, Silvolde D3-SBC D3,
Zelos El-SBC El, DZC'68 E5-SBC E2,
SBC Fl- AZC F2, SBC F2-Brummen F3,
VWL 1-Sociï l, Sociï 2-SHE 2, Sociï 3-Be
Quick Z6, Loenemarkt 7-Sociï 4, Brum-
men 4-Sociï 5.

Bert Klein Brinke
wint Oranjeloop
Vordenaar Bert Klein Brinke is er zater-
dagmorgen in geslaagd om in Wich-
mond de Oranjeloop over een afstand
van tien kilometer winnend af te slui-
ten. Aan de finish had hij bijna vier
minuten voorsprong op nummer
twee, zijn broer Harry Klein Brinke, af-
komstig uit Wichmond.
Bij de 5 kilometer ging de zege naar
Marco Vreeman uit Wichmond. Deze
afstand kende een uitermate span-
nend verloop, want het verschil tussen
hem en de nummer drie Mark Schoe-
naker, bedroeg slechts 18 seconden.
De Oranjeloop in Wichmond die altijd
traditiegetrouw door de sportvereni-
ging Socii werd georganiseerd is een
vast onderdeel van de Oranjefeesten
in Wichmond-» Vierakker.

DE UITSLAGEN WAREN (10 KM):
1 Bert Klein Brinke, Vorden 37 min. en
14 sec.; 2 Harry Klein Brinke, Vierak-
ker 40 min. en 59 sec.; 3 Hans Rouwen,
Vierakker 41 min. en 34 sec.
Harry Klein Brinke kreeg bovendien
de prijs als "beste plaatselijke loper".
Beste dame bij de tien kilometer was
Annemarie Kornegoor uit Hengelo in
58 minuten en 21 seconden.
5 kilometer: l Marco Vreeman, Wich-
mond 20 min. en 41 sec. (tevens de
prijs voor de beste plaatselijke loper); 2
Henk Harrerberg, Eibergen 20 min. en
50 sec.; 3 Mark Schoenaker, Vierakker
20 min. en 59 sec. Beste dame: Dinie
Rouwen, Vierakker in 25 min. en 47 sec.

Vorige week zaterdag konden de jon-
gens en meisje van 6 tot en met 12 jaar
meedoen aan een spelmiddag die
door de jeugdafdeling van Sociï werd
georganiseerd.

DE UITSLAGEN WAREN:
Meisjes fr8 jaar: l Esther Rietman; 2
Suzanne Weenk; 3 Carolien Hiddink.
Jongens 6-8 jaar: l Lars Megens;
2 Daan Snijders; 3 Remco ten Harmsel.
Meisjes 9-11 jaar: l Jorri Brummel-
man; 2 Kim Engel; 3 Maaike Megens.
Jongens 9-11 jaar: l Job Kleinhaar;

2 Bas ten Have; 3 Daan Loman.
Meisjes 11 en 12 jaar: l Sanne Engel;
2 Ingrid Hiddink. De wisselbeker voor
de beste algehele prestatie ging naar
Job Kleinhaar.
Deze middag kregen Henry Vreeman
en Eelco Pierik (keepers bij Sociï) het
tijdens de strijd om de penalty bokaal
zwaar te verduren. Zij kregen bijna
500 penalties te verwerken! Winnaar
werd Ruben Rensink. Hij slaagde er als
enige in om elf keer achter elkaar raak
te schieten!

Wielersport

Eerste overwinning
Rens te Stroet
Rens te Stroet uit Keijenborg, rijdend
voor RTV Vierakker Wichmond heeft
zijn goede vorm van de laatste weken
waar kunnen maken.
In een omnium(tijdrit, afvalwedstrijd
en puntenkoers) dit weekend in
Warnsveld behaalde hij in een sterk
rennersveld, met onder andere Neder-
lands Kampioen Beuker, zijn eerste
overwinning. In de tijdrit werd hij 2e,
in de afvalwedstrijd 3e en in de pun-
tenkoers Ie. Jeroen Bourgonion werd
in de puntenkoers netjes 8e. In het ^
klassement over deze drie wedstrijden
werd Rens Ie.
In de wedstrijd voor amateurs a/b re-
den ook verschillende renners van de
RTV mee. Deze wedstrijd werd met
overmacht gewonnen door Herman
Reesink uit Stokkum. Hij reed 10 ron-
den voor het einde weg uit de kop-
groep en kwam alleen als eerste over .*•
de meet. Peter Makkink uit Hengelo
werd hier 9e.
Bij de veteranen werd Rudi Peters uit
Wichmond 17e.

Op l oktober worden in het groningse
Hoogezand de Nederlandse clubkam- «^
pioenschappen verreden. Dit is een
ploegtijdrit voor vereinigingsploegen.
RTV Vierakker Wichmond start met
twee ploegen(een ploeg voor de A-cate-
gorie en een ploeg voor de B-categorie)
op dit kampioenschap. De komende ^
.week starten de trainingen voor deze
kampioenschappen.



OPEN MONUMENTENDAG BRONCKHORST
OP ZATERDAG 10 SEPTEMBER
EN BEPERKT OOK OP ZONDAG 11 SEPTEMBER MONUMENTEN
Ook in 2005 is er weer een Open
Monumentendag. Dit jaar staat
landelijk het religieus erfgoed cen-
traal, dus ook in Bronckhorst. Na-
dat deze serie vorige week door een
misverstand niet werd vervolgd, nu
weer een nieuwe aflevering. Met als
opener de kapel in het ministadje
Bronkhorst, een van de drie start-
punten van de fietsroutes. Let op:
de kapel van Bronkhorst is ook op
zondag 11 september open. Als
tweede komt aan bod de kerk van
Hummelo en ten slotte de Her-
vormde kerk van Halle.

Het komt goed uit dat Open Monu-
mentendag dit jaar in het teken staat
van het religieus erfgoed. De samen-
voeging van Hengelo, Hummelo en
Keppel, Steenderen, Vorden en Zel-
hem tot de nieuwe gemeente Bronck-
horst vormt namelijk een uitstekende
gelegenheid om eens een visite af te
leggen bij de 'voormalige buren'.
Want van buren zijn we inmiddels sa-
menwonenden geworden. Wat is
meer symbolisch voor deze ontwikke-
ling dan eikaars kerken bezoeken - de
kerken die voorheen de markerings-
punten waren van de woonplaatsen
van de 'anderen'. Het 'wij en zijgevoel'
van vóór l januari 2005 kan zo plaats-
maken voor een groot wijgevoel: Wij
van Bronckhorst.
Bronckhorst is vele monumenten rijk
- molens, kastelen, landhuizen, boer-
derijen, woningen en wat al meer,
maar de kerken - gebouwd van om-
streeks het jaar 1000 tot na 1950 - zijn
toch wel de belangrijkste bindende
factor. Was de kerktoren van de buur-
gemeente vroeger ver weg en toch een
beetje vreemd, mi hoort hij ook bij
ons. Kortom: komt dat zien!

De kapel van
Bronkhorst
OOK OPEN OP ZONDAG
11 SEPTEMBER!
De kapel te Bronkhorst wordt voor het
eerst genoemd in de 14e eeuw, maar
uit 1295 is ook al een zekere priester
Wolterus bekend en vermoedelijk was
er toen al een (slot)kapel. Het gaat het
hierbij zeker niet om het huidige ge-
bouw, dat immers duidelijk Gotische
kenmerken bezit. De gevels zijn rela-
tief dun en kap en muren worden dan
ook geschraagd door steunberen. Het
eenschepige, bakstenen gebouwtje is
verder voorzien van spitsboogvensters
- waarvan enkele later dichtgezet - en
een klein daktorentje. Het kapelletje
past qua schaal helemaal in het klein-
ste stadje van Nederland. Vermoede-
lijk stamt het huidige gebouw uit het
midden van de 14e eeuw want op 23
april 1344 lieten Gijsbert V van Bronk-
horst en Catharina van Leefdael een
akte opmaken, waarin beschreven
wordt dat ze een schenking van 'ker-
keland' aan de kapel doen. De op-
brengst van de schenking is bestemd
voor het levensonderhoud van de
toenmalige priester. Óók krijgt hij elk
jaar twee manden vis uit de beek van
het kasteel. De op dat moment 'op-
nieuw gestichte en begiftigte' kapel
werd gewijd aan de maagd Maria en
aan Sint Maarten. De inrichting en de
liturgie van de diensten is uiteraard
'katholiek' en wordt in 1374 zelfs door
twee priesters verzorgd. Na de Refor-
matie, die op het kasteel begon met de
prediking van Sebastiaan Planck in
1580, werd maar weinig gebruik ge-
maakt van de kapel. Het godsdienstige
gebruik ervan loopt zelfs terug tot één
keer preken per jaar. Na de stadsbrand
van Bronkhorst in 1633, vinden we in
1638 de aantekening dat de kapel 'een
verfallen kerck' is. Het pand wordt
zelfs een pakhuis en tussen 1816 en
1820 functioneerde de kapel als
schoollokaal. In 1842 en 1883 vonden
ingrijpende verbouwingen plaats, die
de kapel tot een permanent schoolge-
bouw maakten. In 1932 werd de

De kapel van Bronkhorst

school opgeheven en bleef er een lelijk
verminkt gebouw over. In 1954 begon
dominee Nortier met het eens per
maand houden van kerkdiensten in
dit bedehuis. Daarna kwam een res-
tauratie in zicht, die in 1964 een
prachtige kapel opleverde. Waard te
bezoeken, ook vanwege het orgel uit
1750.
Op 10 en 11 september is er in de kapel
van Bronkhorst een vrije toegankelijke
tentoonstelling van mevr. W. van den
Hoek (keramiek), mevr. M. Breukink
en dhr. J. van Hensbergen (schilderij-
en). Op 10 september is er van
15.0016.00 uur een burgerlijk huwe-
lijk. De kapel is dan niet open voor be-
zichtiging.

De kerk van
Hummelo
De oudste schriftelijke vermelding
van een kerk te Hummelo dateert uit
1328. In dat jaar bezat de Duitse Orde
het benoemingsrecht van de pastoor,
later kwam dit collatierecht aan het
Huis Keppel en door vererving in de
loop der eeuwen bij de Van Pallandts.
Over de bouwgeschiedenis is uit die
tijd eigenlijk niets bekend. De kerk
was gewijd aan Sint Willibrord.
Uit 1743 is een prachtige sepia teke-
ning van Jan de Beijer bekend (ook als
gravure van Spilmann). De Beijer was
een zeer betrouwbaar tekenaar, en als
we deze tekening goed beschouwen
dan kunnen we reeds enige bouwval-
ligheid van de kerk ontdekken. Ook in
1826 werd dit vastgesteld en ging men
aan de slag om te komen tot herstel-
lingen en zelfs tot een plan voor een
geheel nieuwe kerk. Er werd een
bouwfonds gevormd en, na enige ver-
zoeken, werd zelfs een bijdrage ont-
vangen van het rijk van ƒ 2.000,-. Ook
H.J.C.J. baron van Heeckeren schonk
zo'n bedrag. Met andere schenkingen
en bijdragen uit de eigen gemeente
groeide het fonds tot ƒ 13.813,-, met
welk bedrag de aanbesteding kon
plaatsvinden. Op 7 juli 1839 werd de
huidige kerk ingewijd. De huidige
kerk dateert uit de periode waarin in-
genieurs van Rijkswaterstaat hun zeg-
je deden over de bouw van nieuwe re
ligieuze gebouwen (1824-1868) en dat
is te zien aan het ontwerp. Met name
de hoofdgevel is in de toentertijd
meest gangbare, Neoclassicistische

stijl uitgevoerd, maar daarnaast zijn
duidelijk ook diverse Neogotische ken-
merken aanwezig, zoals spitsboogven-
sters. Er lijkt sprake te zijn geweest van
een compromis tussen een mogelijk
plaatselijke ontwerper en de 'hoofse'
ingenieurs van Waterstaat. De kerk is
een rijksmonument.

De Grote kerk van
Halle
Halle kreeg in 1858 een N.H. kerkge-
bouw, type zaalkerk, met aan beide
korte zijden een driezijdige sluiting.
Het was een tamelijk afwijkend type
voor die tijd, waarin Rijkswaterstaat -
althans wanneer er subsidie werd aan-
gevraagd - een stem had. De kerk is in
maart 1945, aan het eind van de Twee
de Wereldoorlog echter ten onderge
gaan.

Globaal Programma
OMD 10 [+11] SEPTEMBER 2005, BRONCKHORST

Achter-Drempt St.-Willibrorduskerk
Baak St.-Martinuskerk + Demonstraties 10 + Galerie 10 [+11]
Baak Ruïne St.-Nicolaaskerk 10 [+11]
Bronkhorst Kapel Hervormde gemeente + Galerie 10 [+11]
Halle N.H. kerk
Halle Gereformeerde kerk
Hengelo N.H. Remigiuskerk
Hengelo St.-Willibrorduskerk + pastorie
Hengelo Monument synagoge 10 [+ 11]
Hengelo Kerk Vereniging van Vrijzinnige Hervormden
Hengelo Gemeentekantoor (archeologische vondsten)
Hoog-Keppel N.H. kerk
Hummelo N.H. kerk
Keijenborg St. Johannes de Doper
Kranenburg Heilige Antonius van Padua + pastorie + kunst 10 [+11]
Laag-Keppel Voorm. N.H. kerk + Galerie 10 [+11] (13-17.00 u)
Linde Kapellenbult 10 [+11]
Olburgen St.-Willibrorduskerk
Steenderen St.-Willibrorduskerk
Steenderen N.H. Remigiuskerk [Dicht vanwege kermis]
Veldhoek Houten kapel de Goede Herder
Vierakker St.-Willibrorduskerk + Demonstraties
Voor-Drempt N.H. kerk 10 [+11]
Vorden Smederij Oldenhave + Demonstraties
Vorden N.H. kerk 10 [+11] (14.00-16.00 u)
Wichmond N.H. kerk
Zelhem N.H. Lambertikerk

Natuurlijk moest de kerk worden ver-
vangen. Hiertoe werd al in het najaar
van 1945 het reeds bekende, maar nog
niet beroemde architectenbureau
Zanstra, Giesen en Sijmons (ontstaan
in 1932) in Amsterdam gevraagd een
plan te maken. Zanstra experimen-
teerde in die jaren met harmonieuze
verbanden tussen ruimte, lichtinval,
lichte kleuren, meubilair en inrich-
ting en dit verklaart mede waarom hij
zelf voor de inventaris, de opstelling
en de kleurstelling zorg droeg. Voor
het exterieur had hij nog geen nieuwe
expliciete ideeën. Daarom sloot hij
globaal aan bij de plattegrondvorm
van de verwoeste kerk, die eigenlijk
langgerekt achtzijdig was.
In Augustus 1948 vond de aanbeste
ding plaats, waaruit DJ. Duitshof, aan-
nemer in Halle, als laagste inschrijver
tevoorschijn kwam. De uiteindelijke
bouwkosten zijn gekomen op ruim
175.000 gulden. Het ontwerp omvatte
ook een toren, maar deze is pas later,
in 1976, gebouwd - toen naar een aan-
gepast ontwerp van WA Heineman.

De inwijding van de kerk vond plaats
op zaterdag 15 december 1951, de eer-
ste dienst de volgende dag. Als leek
ziet men tegenwoordig van buiten een
min of meer 'tijdloos' kerkgebouw -
met linksachter een aanbouw voor de
sacristie. Het interieur van de kerk
roept echter een beeld op van een veel
ouder gebouw. De door bogen verbon-
den kolommen verdelen de kerk in
drie beuken en de opstelling van de
banken doet sterk denken aan die van
de oude protestantse (d.w.z. N.H.) ker-
ken, zoals die in Vorden en Hengelo.
Voor de meer ingewijden gaat het hier
dan ook niet om een tijdloos gebouw,
maar om een sterk tijdgebonden
pand: typisch voor de zogenoemde na-
oorlogse Wederopbouwperiode, waar-
in enerzijds op continuïteit werd ge
mikt, maar anderzijds vernieuwingen
in maatschappij, bouwen en liturgie
hun sporen nalieten. De architect
Zanstra en zijn kompanen behoorden
tot de voorhoede van de vernieuwers
en de Grote kerk van- Halle is een vroeg
voorbeeld van hun concepten.

De kerk van Hummelo
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DE NIEUWE WINTERCOLLECTIE

DAMES- EN KINDERSTOFFEN IS BINNEN!

OOK DE NIEUWE BLADEN ZIJN ER WEER:

O.A. BIZZ-KIDS

ROOS, BI IXI M

BLRDA EN KNIP

Stoffen/aak de Regenboog
Stationsstraat 30, Zelhem. Telefoon 0314-620720

Boter karnen in
Boerderijmuseum

Op dinsdag 6 september kunt u bij de
Oudheidkundige Vereniging Salehem een demon-
stratie Boter karnen bijwonen. Dhr. B. Zemmelink
zal de demonstratie verzorgen en u de zelfgemaak-
te boter laten proeven op een heerlijk sneetje
'krentewegge'. De demonstratie is in het
Boerderij museum aan de Heidenhoekweg 7 in
Zelhem.

NIEUW IN ZELHEM

autosnelseruice

Onderhoud alle merken
•APK

• Banden en Velgen
• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu's

• Remmen

ACTIE SEPTEMBER

APK vanaf € 29,=

* Uitlaten 15% KORTING

Banden tot 30% KORTING

Autosnelservice Lucri
Gildenweg 13 - Zelhem

Tel. 0314620871
(achter het pand van autowascentrum

De Hoge Voort)

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur

emische werkplaats
GGD Gelre-ÏJssel en

Wageningen Universiteit
Medewerkers van de GGD Gelre-IJssel en Wa-geningen Universiteit gaan struc-
tureel samenwerken om de volksgezondheid te bevorderen. Daartoe onderteke-
nen zij op woensdag 24 augustus het convenant Academische Werkplaats Pu-
blieke Gezondheid, getiteld Agora. Ook studen-ten kunnen van de overeenkomst
profiteren.

In het convenant tussen de GGD Gelre-
IJssel en Wageningen Universiteit is
geregeld dat praktijk-medewerkers van
de GGD en universitair onderzoekers
van verschillende leerstoelgroepen via
dubbelaanstellingen op beide
instellingen kennis vergaren. Het gaat
daarbij vooral om de vertaling van
nieuwe wetenschappelijke kennis naar
de praktijk en omgekeerd, het
omzetten van actuele vragen uit de
praktijksituatie naar wetenschappelijk
toetsbare vragen. Voorbeelden van vra-
gen zijn: Wanneer luisteren mensen
naar boodschappen voor meer bewe-
gen? Hoe help je gezonder gedrag vast
te houden? Welke minimale inspan-
ning zorgt toch voor verbetering van
de gezondheid, ook bij ouderen? Op
basis van zulke vragen worden geza-
menlijke onderzoeksprojecten
opgezet.
De vernieuwing van het onderzoek en
de praktijk van publieke gezondheid
in de regio Gelre-IJssel richt zich op
betere afstemming tussen beleid en
onderzoek en op betere samenwerking
tussen de belanghebbende partijen,
zoals gemeenten en onderwijsin-
stellingen. Op die manier verwachten
de initiatiefnemers dat er optimaal
gebruik wordt gemaakt van de

beschikbare kennis om gezondheid
van jeugdigen, volwassenen, ouderen
en kwetsbare groepen, zoals chronisch
zieken en gehandicapten te be-
vorderen.
Ook op onderwijsgebied wordt de
samenwerking geïntensiveerd.
Studenten aan de universiteit krijgen
de mogelijkheid in stages of als afs-
tudeervak de academische kennis in
de praktijk te leren toepassen onder
begeleiding van GGD-medewerkers.
Wageningen Universiteit stelt haar
onderwijsaanbod en faciliteiten open
voor GGD-medewerkers die meew-
erken aan projecten binnen de
Academische werkplaats Agora.
De overeenkomst heeft een verleng-
bare looptijd van vijfjaar. Dit jaar nog
stellen de beide instellingen een werk-
plan op dat vanaf 2006 wordt uitgevo-
erd.
De Academische werkplaats is een pro-
gramma van Zorg Onderzoek
Nederland/Medische Wetenschappen
(ZON/MW) waarin GGD'en en univer-
siteiten worden gestimuleerd vraag-
gestuurde onderzoeksactiviteiten op
het gebied van de publieke gezond-
heid structureel te versterken en te
verankeren.

Merk Type/model Kleur Deurs Bouwjaar Euro
Opel Astra 14001 Young zwart met. 4 deurs 1994-04 €2.950,-
Opel Astra 1400J Tailgate zwart met. 5 deurs 1996-08 €4.950,-
Opel Astra 16001 Club zwart met. 2 deurs 1998-07 €7.950,-
Opel Astra 16001 GL grijs met. 3 deurs 1999-06 €8.950,-
Opel Corsa 14001 GLS Swing blauw met. 4 deurs 1994-04 €3.500,-
Opel Corsa 1400i Swing blauw met. 2 deurs 1994-08 €3.250,-
Opel Corsa 1400i Strada groen met. 5 deurs 1997-08 €4.950,-
Opel Corsa 1400i Strada Curry met. 3-deurs 1998-01 €5.950,-
Opel Corsa 1400i Eco blauw 3 deurs 1998-06 €5.500,-
Opel Corsa 1400i Strada zwart met. 3 deurs 2005-06 € 5.500,-
Opel Corsa 1200J-16V Onyx zwart met. 3 deurs 2000-07 €7.500,-
Opel Corsa C 1200-16V Comfort blauw met. 3 deurs 2002-04 €9.950,-
Opel Corsa C 1200M6V N-Joy zwart met. 3 deurs 2003-04 €11.950,-
Opel Manta 100 (1e eigenaar) rood 2 deurs 1978-02 €5.000,-
Opel Vectra 1600i GL paars met. 4 deurs 1996-02 €5.500,-
Opel Vectra 1600i-16V GL paars met. 4 deurs 1997-03 €6.950,-
Opel Vectra 1600M6VGL grijs met. 4 deurs 1997-02 €6.950,-
Opel Vectra 2.0DTH Pearl 100PK zilver met. station 2000-01 €9.950,-
Opel Vectra 1800J air champagne met. 4 deurs 2002-08 €16.950,-
Opel Omega 3.0i V6 Executive zwart met. 4-deurs 2000-04 €15.950,-
Opel Zafira 2.ODTH Comfort grijs met. MPV 2001-03 €13.950,-
Opel Zafira 1600i-16V Enjoy zwart met. MPV 2005-07 .€28.250,-
Audi A6 2400J-V6 automaat blauw met. 4 deurs 1997-08 €11.950,-
BMW 316i Executive Airco groen met. 4 deurs 1996-04 €6.250,-
Daihatsu Charade 1300i-16v 75pk zwart met. 2 deurs 1993-10 €2.250,-
Ford Escort 1600i Ghia GLX groen met. 2 deurs 1996-02 €4.950,-
Honda Civic Coupe 1500 DXI groen met. 2 deurs 1994-01 €3.950,-
Peugeot 106 11 OOi Accent rood met. 2 deurs 1997-09 €4.950,-
Peugeot Partner 1900 diesel wit grijs kent. 2000-01 €6.950,-
Renault 19 RN 1800i Sport zwart 2 deurs 1995-05 €3.500,-
Renault Megane 1600i Alize Air zwart met. 4 deurs 1998-01 €7.250,-
Renault Scenic 1400M6V Air groen met. MPV 2002-02 €15.950,-
VW Golf 1400i 55kw blauw met. 4 deurs 1998-05 €8.500,-
VW Golf 1600i (100 pk) Sport zwart met. 2 deurs 1999-05 €9.950,-
VW Golf CL 60pk 1900 diesel blauw met. station 1994-08 €2.500,-
Knaus Travelliner 640-H 2500 TDI wit/blauw camper 1998-05 €45.500,-
Yamaha XJ 600 CC rood/wit motor 1991-04 €1.250,-

7 dagen per week geopend!!!
Bekijk onze auto's ook op internet www.venderbosch.nl

AUTO
Venderbosch

TOTAAL SERVICE BV
Dorpsstraat 2-4, 7024 AD Halle.

Telefoon (0314) 63 15 13 Mobiel (06) 18 11 20 91
Fax (0314) 63 1833

E-mail: garven@tref.nl internet: www.venderbosch.nl

Handelsweg 11 Zelhem ff*^

\ k„Jj Tel. 0314-622839 W*

WILLEMSEN «x.«,«21244
AUTOSCHADE & TRUCKSTYUNG www.autoschadewillemsen.nl

Dé naam voor schadeherstel in de regio

Dick Bruil
Houtspecialiteiten

* Antiek restauratie
* Meubel reparatie
* Meubels op maat
* Lelijke tafelbladen worden weer nieuw!

Industriepark 17 Zelhem

x 0314-621959 / 06-23232400 /

DE GROES PRESENTEERT:

Zaterdag 3 september:
VANAF

23.00 UUR

Met medewerking van
The 70 & 80 Show!

Stationsstraat 2. 7021 CK Zelhem, T: 03U 62 20 44 www.degroes.nl

Dag van de Slangenburgh
bij St. Wfflibrodsabdij

Zaterdagmiddag 10 september houdt de Vereniging
Heerlijckheid Slangenburgh de jaarlijkse 'Dag van
de Slangenburgh'. Het evenement vindt plaats op
een unieke locatie, namelijk de St. Willibrordsabdij
in de Slangenburg en duurt van 14.00 tot 17.00 uur.
Het is die dag ook open monumentendag en de
abdij sluit perfect aan bij het thema van dit jaar
'Geloven in Ruimte'.
Daarom bieden de paters u deze dag de unieke kans
om de abdij te bezichtigen. En mag de Stichting
Heerlij ckheid Slangenburgh gebruik maken van
ruimte in en bij de abdij. Veel leden van de
Heerlijckheid zijn aanwezig met, zo mogelijk,
activiteiten die enigszins aansluiten bij het thema
Religie. Er is muziek. U kunt producten kopen. Er
worden dingen gemaakt op creatief en
ambachtelijk gebied. Er is veel informatie.
Misschien over bedrijfjes waarvan u niet eens wist
dat ze rondom de Slangenburg liggen. Ook aan de
kinderen is gedacht. Er is natuurlijk is er wat te
eten en te drinken.
De Stichting nodigt u van harte uit, want religie
kun je in de Slangenburg vinden in de kapel van de
abdij en de Hervormde kerk(gemeente), maar ook
in de mooie natuur en de gastvrijheid van de
mensen en 't Naoberschap. Of in creativiteit, oud-
erwets vakmanschap en de oogst van het land.
Slangenburg, land van melk en honing!
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Op zondag 11 september 2005 zijn wij 25 jaar getrouwd.

Ook is 2005 voor ons bedrijf een jubileum jaar
• Boerderijcamping 't Bosch bestaat 121/2 jaar
• Reint is 25 jaar RMO chauffeur en het is al weer

10 jaar geleden, dat we zijn gestart met ons bedrijf
Roekevisch Transport

• Ook hebben we het eerste lustrum bereikt
van onze melkgeitenhouderij.

Dit alles willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan en dit feestelijk vieren,
samen met onze kinderen ouders, familie, vrienden en relaties

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u van harte welkom op onze
receptie zaterdag 10 september vanaf 14.30 tot 17.00 uur in de feesttent
bij ons bedrijf aan de Everhardinkweg 3a te Zelhem.

Reint en Annie Roekevisch
Dennis en Hilde
Marcel en Silke
Linda

Everhardinkweg 3a

Nijmansedijk 26 - 7025 EE Halle
Tel.: 0314 631661 - Fax: 0314 631765

Electra
Gas
Water
CV
Klimaatbeheersing
Ontijzering
Zonne-energie
Dakwerk

UNETOVNI f^\

Centrale verwarmingsketel
HOUTGESTOOKT

voor economisch en milieuvriendelijk stoken

WIJ ZOEKEN
op korte termijn

monteurs, electro-monteurs CV,
loodgieter, evt. hulp monteurs.

Etalage voor beeldende kunst
Achter het raam

In de periode van 15 september tot en met 30 oktober exposeert beeldend kunstenaar Carla van den Berg
enkele van haar werken in de etalage 'achter het raam', Dorpsstraat 9a, Laag Keppel.

Carla van den Berg is in 1955 in
Zeist geboren en woont en werkt
sinds 1974 in het noorden van het
land. Haar opleiding en werkervar-
ing is erg divers, op jonge leeftijd
kreeg zij les van de kunstenaar
T.G.J. van Eijsden (een leerling van
Willem de Zwart) en zij heeft onder
andere de modevakschool gevolgd
en de richting tekenen en textiele
werkvormen op de Ubbo Emmius
lerarenopleiding. Gedurende 10
jaar heeft zij zelf les gegeven in
kleding ontwerpen, textielkunst en
in striptekenen. Ook heeft Carla
cartoons getekend voor de VPRO
gids.

In de jaren '80 en '90 heeft ze zich intensief bezigge-
houden met textielkunst en werken in pastei, hout-
skool en andere media. Op l januari 2001 begon ze
haar eigen bedrijf CathDesign.nl, en in het voorjaar
van 2003 heeft zij het project KunstConcept.nl
opgezet. Momenteel werkt zij aan een serie van
acrylverf op eigen handgeschept papier wat zij zo dik
en stevig maakt dat het meer op een soort karton lijkt.

Soms worden er tijdens het proces van het papier
maken takjes of draadjes raffla toegevoegd. Carla
bezit een sterke fascinatie voor de universele kracht
van symbolen en de indringende werking van naïeve
kunst van oude volkeren. Zij laat zich in haar werk
dan ook inspireren door rotstekeningen en de eeuwe-
noude -voornamelijk Indiaanse- symboliek.

Collecteweek KWF Kankerbestrijding
In de week van 5 t/m 10 september
gaan, verdeeld over bijna 1700
plaatselijke afdelingen, weer zo'n
120.000 vrijwilligers op pad voor de
collecte. Ook in Zelhem en Halle
(gemeente Bronckhorst) gaan dit
jaar tussen 5 en 10 september weer
vele collectanten op pad voor de
jaarlijkse collecte van de
Nederlandse Kankerbestrij-ding /
Koningin Wilhelminafonds (KWF).
KWF Kankerbestrijding is te
herkennen aan het rood-wit-

blauwe logo met de krab en aan
het Keurmerk van het Centraal
Bureau Fondsenwerving vermeld
op de sticker van de collectebus.
Informatie over de besteding van
het geld kunt u lezen in de folder
die huis aan huis verspreid zal wor-
den.
Uw geld gaat naar wetenschap-
pelijk onderzoek, opleiding, voor-
lichting en begeleiding van patiën-
ten en hun naasten. De
Nederlandse Kanker-bestrijding /

Koningin Wilhelminafonds (KWF)
rekent daarom ook dit jaar weer op
uw steun.
De collectanten zijn graag bereid
zich voor u te legitimeren met een
collectantenpas. Mocht u de collec-
tant missen, dan kunt u het werk
van het Koningin Wilhelmina
Fonds ook steunen via het giro-
nummer dat in de folder staat ver-
meld.

De Achterhoekvierdaagse

De Achterhoekse vierdaagse beleefde dit jaar haar première. Vier dagen lang liepen de deelnemers per dag
twintig, dertig of veertig kilometer door de mooie Achterhoek. Op de eerste dag, dinsdag 23 augustus, voerde
het traject ook door Keppel, Hummelo en Drempt. Op de Burgemeester Panhuysbrink in Hoog-Keppel bood het
Tijger Balsem Team de deelnemers de gelegenheid de vermoeide ledematen eens lekker te laten masseren. Op
de foto laat Jonti Hamer uit Doetmchem die, samen met haar stiefmoeder Dorry, de veertig kilonieter loopt,
zich behandelen. Ze kreeg na dertig kilometer last van kramp. Naast de twee massagetafels van het Tijger
Balsem Team, was er ook een hulppost van de EHBO ingericht, waar men zich vakkundig van blaren en ander
ongemak kon laten afhelpen.

DISCUS VASTE KLANTENKAART
SPAAR PUNTEN VOOR GRATIS WAARDEBONNEN

T.W.V. € 10,00
Ontvang extra bonus-punten op diverse artikelen

o.a. Hill's Eukanuba Royal Canin (RCCI) 15 kg
(komt neer op 8% korting).

Tevens spaart u met deze
kaart o.a.: 8% korting op de

15 kg verpakkingen van
Eukanuba, Hill's en
Royal Canin (RCCI).

ONZE KAART. ALTIJD IN UW VOORDEEL!

Dierbaar www.dierenspeciaalzaak.com

Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon

MOLENKAMP
Hummeloseweg 28 - 7021 AE Zelhem
Tel.: 0314-621735 Fax 0314-359067



HOESLAKENS &LAKENS

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/200 van 14,95 voor 9»^5

90/220 van 17,95 voor 11,95
140-160/200 van 21,95 voor 15,95
180/200 van 26,95 voor 18,95

Cinderella basic katoenen
hoeslakens

100% katoen in vele kleuren
80/200
90/200
90/220
140/200
160/200
180/200
180/220

van 13,95
van 14,95
van 15,95
van 21,5°
van 22,95
van 27,95
van 29,50

2 slopen 60/70 van 9,90 nu 7»'5

Cinderella lakens wit
100% katoen

160/260 van 16,95 voor 12,95
200/260 van 24,95 voor 19»95

240/260 van 27,95 voor 21,95

Ook in diverse kleuren voorradig

Molton hoeslakens
100% katoen

80/200 van 23,95 voor 18,95
90/200 van 24,95 voor 19»95

90/210 van 26,95 voor 2O,95
140/200 van 31,95 voor 24,95
160/200 van 34,95 voor 20,95
180/200 van 38,95 voor 28,95
Moltonslopen nu 2 voor 13»5°

Ook andere maten hoesmoltons leverbaar.

Kneer hoeslakens
100% katoen dubbel gebreide jersey

i.v.m. nieuwe kleuren op de gehele voorraad

30% korting
uitse super kwaliteit speciaal voor

dNkke rtiatrassert A

Vandijck Royal .
Effen en gestreepte baddoeken

in vele kleurstellingen.
60/110 van 9,95 p/st. nu 2v<
washand van 2,25 p/st. nu
70/140 van 15,95 p/st. nu

Lin-o-lux
Effen gekleurde badj

60/110 van 9,95 p/st
washand van 2,25
70/140 van 14,95

Ten Cal
60/110 van
washand van

(l
60/60
60/60
55/90 BadrrE
70/140 Badmat

DEKBED
2 <>e GR

Honderden d'
met korting

o.a Cinderella Vandijck

Keukensets keukendoek + the*
(Elias, DDDDD + Jorzolino)

van 8,70

Werk- en vaatdoekjes
1,80 per stj

Ovenwanten van Elias

Pannenlappen van

t«

deuren

19,95

Ranger
fd ivoor kleur

van 2,95 voor 1,95
foek van 6,50 voor 4,50

van 3,30 voor 2,50
Idoek 68x127 15,95 nu 9,95

l mat van 13,95 voor 7,95
radlaken 90x180 32,50 nu 19,95

im.

tatoen 100% zijde
r29,95 nu 29,95

i nu 34,95

' nu 44,95

> nu 54,95

'< nu 64.95

Fe dekbedden
lekbed met katoenen tijk.

;ch. Goed wasbaar.
140/200 van 55,- voor 35,-
140/220 van 65,- voor 39»"
200/200 van 85,-voor 49»"
240/200 van 95,-voor 59,-

ïjum.xl 240/220van 105,-voor 69»'

Synthetisch 4-seizoenendekbed met
katoenen tijk. Anti-allergisch.
Goed wasbaar.
i pers. 140/200 van 99,- voor 65,-
1 pers. xl 140/220 van 119,- voor 75»"
2 pers. 200/200 van 139,-voor 89»'
litsjum. 240/200 van 159,-voor 119»'
litsjum. xl 240/220 van 179,-voor 129,-

Donzen dekbedden
65% eendendons enkel dekbed,
35% eendenveertjes.
i pers. 140/200 van 129,- voor 69,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 79,-
2 pers. 200/200 van 199,-voor 105,-
litsjum. 240/200 van 235,-voor 125,-
litsjum. xl 240/220 van 265,-voor 139,-

65% eendendons 4-seizoenendekbed,
35% eendenveertjes.
i pers. 140/200 van 189,- voor 99,-
1 pers. xl 140/220 van 219,- voor 115,-
2 pers. 200/200 van 299,-voor 159,-
2 pers. xl 200/220 van 329,-voor 175,-
litsjum. 240/200van 339,-voor 179,-
litsjum.xl 24o/22ovan 379,-voor 199,-

.met hollow fiber
^-allergisch.

jor22,50

;n een
5ed was-

fu 2voor39>"

nu 2 voor 25»'

echte Javakapok

oor 27,5° nu 2 voor 49»"

Tussen
Tsch tijk voorzien van natuurzijde

rp/st.
voor 24,95

ïteun kussen anti-allergisch met rits
jardoor u de dikte kunt aanpassen,

/an 39,95 nu 29»"

3 kamer Comfort de luxe kussen
90% dons + binnenin synthetische
bolletjes voorzien van rits
van 79,95 nu 54»95

2 voor 99>"

90% dons
nu 59,95
nu 69,95
nu 99,95
nu 109,95
nu 119,95

Honderden strand-
lakens

+
Kinderstrandlakens

vanaf 9,95

Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
i pers. 140/200 van 79,- voor 45,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49»"
2 pers. 200/200 van 119,-voor 69»-
litsjum. 240/200 van 129,-voor 79»"
litsjum. xl 240/220 van 145,-voor 89»'

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
i pers. 140/200 van 129,- voor 79,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 89»'
2 pers. 200/200 van 169,-voor 109»'
litsjum. 240/200 van 209,-voor 129,-
litsjum.xl 240/220 van 229,-voor 145»"

Badmatten
Synthetische badmatten

bidetmatten en
toiletmatten

HALVE PRIJS

Katoenen

dekens/spreien

1 persoons 160/230 van 59,95 nu 39,95
2 persoons 220/230 van 79,95 nu 59,95
litsjumeaux 260/230 van 89,95 nu 69,95

BEDSHOP DE DUIF
PARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 -18.00 uur / din. - don. 09.30 -18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 -17.00 uur

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nl

*ro<
onder voorbehoud van zet- en drukfouten.
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Ludieke brandweerwedstrijden
Bronckhorst-gemeenten

Maandag 22 augustus kwamen de brandweerkorpsen van de Bronckhorstgemeenten
bij el-kaar in Zelhem om deel te nemen aan de ludieke brandweerwedstrijden. Het
evenement was georganiseerd, omdat de korpsen door de totstandkoming van de
gemeente Bronckhorst nog meer zullen gaan samenwerken en de ludieke wedstrij-
den een goed middel is om gezellig met elkaar bezig te zijn. De organisatie had twee
spelen uitgezet, waarbij water natuurlijk een belangrijke rol speelde.

Om dat doel te bereiken
waren de brandweer-
teams gemixed en
moesten gecombineer-
de teams tegen elkaar
spelen. Het ene spel was
een soort blaasvoetbal,
waarbij de blaaspijpjes
vervangen waren door
spuiten, waarmee de
bal in een piepklein
goaltje geblazen moest
worden.
In het andere spel
moest één teamlid op
een vlot achter een roei-
boot naar de overkant
van de eendenvijver ver-
voerd worden. Ook hier
bleven de manschappen
niet droog. Toen ieder-
een flink nat was, kon
het samenwerken in
een overdekte omge-
ving worden voortgezet.

ruim voor handen dat er volgend
jaar vast een 2e editie van het
'Vrienden van Kiek Uut' Live festival
komt en Zelhem zal nieuwsgierig
zijn welke vrienden Kiek Uut nog
meer heeft.

Na de 'Groesrace' met muzikaal vertier vorig weekend was 'de
MalleMolen' afgelopen weekend aan de beurt om het Zelhemse publiek te
verwennen met een evenement. Samen met dialectband 'Kiek Uut' werd
het *Vrienden van Kiek Uut live' festival georganiseerd met acht regiona-
le bands en ook ditmaal kwam het publiek in ruime mate af op het spek-
ta-kel. Zondagmiddag kon het publiek vanaf 12.00 uur onder prima weer-
somstandigheden luisteren naar bands als 'Op Drift', Medler 4, Kiek now
es, Beacon & Beans en natuurlijk Kiek Uut zelf.

Naast muziek was er nog een ander
spektakel, want liefhebbers konden
meedoen met het Zelhems kampi-
oenschap Buikschuiven. Vooral de
jeugd vermaakte zich prima met de
lange glijbaan en streden om de

titel. Verder was er voor de jeugd nog
een springkussen en kon natuurlijk
de innerlijke mens prima verzorgd
worden met een hapje en een drank-
je.
Kortom; Alle voorwaarden waren zo

De Halse Kerken open
tijdens de Halse Dag
Op zondag 4 september wordt de
Halse Dag gehou-den. Op deze dag
zijn ook de Grote en Kleine Kerk
geopend, om een ieder die dat wil
de gelegenheid te geven de kerken
te bezoeken. Vanaf 12.00 uur zullen
verschillende 'groepen' zich presen-
teren. In de Grote Kerk is orgelspel
te beluisteren en er is koorzang
door Inspiration. Er is gelegenheid
om elkaar te ontmoeten en er wordt
koffie en thee geschonken in het
midden van de kerk. Dit jaar is er
een expositie van prachtige Chinese
wandkleden.

De Kleine Kerk wordt gebruikt als
Stiltecentrum; waar men binnen
kan lopen voor een gesprek of een
moment van rust.

De groepen die zich presenteren
zijn Jeugdwerk, Wereldwinkel,
Amnesty International, Liturgisch
bloemschikken, Diaconie, Neder-
lands Bijbelgenootschap en de
Werkgroep Oecumene Wereldwijd.
Er is ook een boekentafel met o.a.
een informatie-folder Prot.
Kerkgemeenschap Halle 'Wie en wat
zijn wij?', Vorming en Toerusting
2005-2006; informatie en opgave.
Verder is er een foto-expositie met
foto's van o.a. Halse dag 2004.
De muziek wordt gemaakt door
organist dhr. E. Boer (13.45 tot 14.15
uur) en Koor Inspiration (14.30 tot
15.00 uur) en van 15.30 tot 16.00 uur.
Om 16.45 uur verzorgt ds. W. de Jong
een korte afsluiting.

Verhuizing
Het Vakbondscentrum van FNV
bondgenoten is verhuisd naar
Doctor Hubernoodtplaats 6B (voor-
malig DOG gebouw).

Ter gelegenheid hiervan houdt de
FNV op zaterdag 3 september a.s.

een open dag van 10.00 uur tot 17.00
uur. Tijdens deze open dag kunt u
zich door de consulenten laten
informeren over de activiteiten van
de FNV Bondgenoten.

Het bridgeseizoen begint weer
Wie een gezellige, sfeervolle bridge-
club zoekt, waar zowel de beginne-
ling als de gevorderde bridger aan
zijn trekken komt, kan terecht bij
Bridgeclub A.B.C.D in Doetinchem.
Bridgehome is 'De Veldhoen' in
Langerak, Kep-pelsweg 420. Er wordt
gespeeld op de dinsdag vanaf 19.30
uur met twee rookpauzes (buiten de
zaal) en op donderdagavond geheel
rookvrij (maar ook hier zal de roker
een plekje vinden om aan zijn 'trek-
ken' te komen).

U kunt zich opgeven en informatie
aanvragen bij de bestuursvoorzitter,
dhr. M. Mendes de Leon, email:
m.mendesdeleon@chello.nl,

de secretaris, dhr. M. Maas, email:
m.mmaas@freeler.nl, tel. 0314-
380257,

of bij de wedstrijdleiding mevr. H.
Centen, email : h.centen@tiscali.nl,
tel. 0314-335106.

Jubileumboek) e
*Wi'j eren 't Olde'
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de
folkloristische dansgroep "Wi'j eren
't Olde' uit Vels-wijk werd opge-
richt. Om dit jubileum extra luister
bij te zetten, heeft de dansgroep
voor le-den en belangstellenden een
jubileumboekje uitgebracht. Het
boekje geeft in vogelvlucht een
overzicht van 50 jaar 'Wi'j eren 't
Olde' van de oprichting in 1955 tot
en met het internationaal folklo-
ristisch dansfestival in 2005.

Dinsdag 23 augustus werd dit boek-
je officieel uitgereikt aan de burge-
meester van Bronckhorst, dhr. H.
van der Wende.

Wilt u ook in het bezit komen van
dit jubileumboekje, dan kunt u con-
tact opnemen met de voorzitter van
de dansgroep, dhr. Bennie Bannink,
tel. 0314-323675.
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AUTO PALACE DOETINCHEM EN WINTERSWIJK PRESENTEREN

Profiteer bij de pomp
tegen inlevering van de

brandstofbon tijdens de show.

AUTOWASSEN

KORTING TANKEN

De goedkoopste in de regio!

2, 3 & 4 september

STUNTVERKOOP VAN HONDERDEN NIEUWE AUTO'S IN DOETINCHEM!
auto vierdaagse.

Show
klappen j voorraad voorraad

PRIJSKRAKER VANAF

Chevrolet

Matiz
opste

ELDERS V.A. 7.995,- NU:

ALLE
OPELS

MET:

DIT DOET
GEEN
BANK

ONS NA!
aktiei

3 jaar gratis gara
3 jaar gratis onderhoud
3 jaar lang 0% rente*

en Signum
éénmalig:
minimale

inruil
4.0OO,-

OP
,OP

Meriva
'ssential
uw voordeel

f.505,-
Nu met airco en radio/
cd-speler voor 1.250,-

NORMAAL 17.8OO AKTIEPRIJS

U CV
Chevrolet ^^

[Lacetti
uw voordeel

2.000,-

DEMONSTRATIE

TEGEN BODEMPRIJZEN

4 DAGEN LANG
NIEUWE AUTO'S TEGEN

OCCASION PRIJZEN

STUNTVERKOOP VAN
HONDERDEN AUTO'S
ALLE AUTO'S VAN WINTERSWIJK
ZIJN TE VINDEN IN DOETINCHEM

Super Stunt! Chevrolet ffdfOS
3/4/5 deurs

i nel, GRATIS Torn Torn
navigatiesysteem!

bestellen,
u mag het

ons vertellen!

4 D A G E N L A N G

bak patat,

kroket of
kaassoufflé
tegen inlevering van de bon.

^Vraag naar de voorwaarden. Genoemde prijzen zijn exclusief kosten rijklaarmaken, metallic lak, leges en verwijderingsbijdrage.

Auto Palace
Plakhorstweg 1-3, 7008 AS Doetinchem, Tel. 0314-341600

Uu.



De scherpste actieprijzen!
Plus:
de scherpste
ctieprijzen

Varkensschnitzels
Naturel of gepaneerd.
Kilo
ELDERS 1O.99-11.99

Kiwi's
Net 1 kilo

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Kwifruil

kïlo

99

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Fricandeau
Vers voor u gegrild
100 gram
ELDERS 1.75

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Grote
bloemkool
Per stuk
ELDERS 1.39

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

Plus:
de scherpste
actieprijzen

2 pakken
naar keuze

Ola Magnum
Classic, Almond, White of 5 Senses.
2 pakken
ELDERS 5.58-6.18

i i

PLUS
Tompoucen
Bijster 4 stuks
NORMAAL 2.99

Lipton
Ice Tea

Aio Bubbles
Lemon, peach of mango.

Pak 150 cl.

2e pak
GRATIS

Grolsch
Pils
Krat 16 beugelflessen a 45 cl.
of 24 flesjes a 30 cl.
ELDERS 8.79-8.99

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

•:PLUS
www.plussupermai

35/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wee en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 1 t/m zaterdag 3 september.
Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

PLUS. Officiële Partner Eredivisie.
eredivisie*

ttPLUS
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