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Een beslissing die niet over één nacht
ijs is gegaan en die is uitgemond in
het ‘Klussenbedrijf Theo Schotsman’
(timmeren, schilderen en tegelwerk-
zaamheden) met op dit moment drie
man personeel, ( Hans Stokkink, Hen-
ri Langwerden en Laurens Bleumink).
Het werkzame leven van Theo Schots-
man begon, nadat hij aan de LTS in Lo-
chem was geslaagd voor het diploma
timmeren. 

Altijd timmerman willen worden?
Theo: ‘Dat weet ik eigenlijk niet, dat
werd van huis- uit zo bepaald. Daar
werd gezegd ‘Theo wij denken dat het
beste voor jou is dat jij timmerman
wordt. Dat hebben mijn ouders toch
goed gezien, want ik vind timmeren
inderdaad heel leuk werk’, zo zegt hij.

Toch was het niet altijd timmeren wat
bij Theo de klok sloeg. Zegt hij: ‘Wel
heb ik eerst een paar jaar als timmer-
man bij Groot Roessink gewerkt, daar-
na jaren als onderhoudsmonteur bij
de zuivelfabriek en vervolgens bij Ba-
rendsen B.V. (Doe- het- zelf) in de win-
kel gewerkt. Op gegeven moment be-
gon ik het (vrije) buitenleven te mis-
sen. Ik kreeg de kriebels, ik wilde tus-
sen ‘de muren’ weg. Toen besloten
Gerdien en ik een klussenbedrijf te be-
ginnen’, zo zegt Theo Schotsman. Ger-
dien, afkomstig uit Varssel doorliep
met goed gevolg de Mavo in Doetin-
chem en de huishoudschool in Vor-
den. Zegt ze: ’Onderwijl ik jaren bij
banketbakkerij Wiekart in de winkel
werkte en later bij slagerij Vlogman,
heb ik tal van cursussen gevolgd en zo

heb ik ondermeer ook het diploma be-
drijfsleidster behaald. Toen Theo liet
merken dat hij graag voor zich zelf
wilde beginnen, stond ik er voor hon-
derd procent achter. Ik zag het direct
zitten, Theo kluste al overal en kende
hier veel mensen en kon gelijk aan de
slag’, zo zegt Gerdien die vanaf het be-
gin de administratie voor het bedrijf
ging verzorgen. Theo: ‘We begonnen
op een gunstig tijdstip, de economie
begon juist wat aan te trekken. Mijn
eerste opdracht was een schilder- en
timmerklus bij de familie de Witte
aan de Boonk. Het was keihard wer-
ken, zes dagen in de week en tien uur
per dag, maar wel met heel veel ple-
zier in mijn werk. Zo werd er geleide-
lijk aan een klantenkring opge-
bouwd’, zo zegt Theo.

Gerdien: ‘Wat ons goed deed (en nog
steeds) de reacties van de klanten, we
kregen een stukje waardering. Rich-
ting klant doet Theo er ook alles aan
om een goede relatie op te bouwen.
Als hij op afspraak een uurtje naar een
klant moet, dan wordt het altijd lan-
ger. Theo heeft altijd een luisterend
oor voor de klant en dat schept een
vertrouwensband’. Theo: ‘Ik voel mij
soms net een maatschappelijk wer-
ker’. Hij voegt eraan toe dat vakman-
schap, betrouwbaarheid en mondre-
clame, belangrijke factoren zijn in het
zaken doen. Acht jaar geleden ston-
den Theo en Gerdien voor een volgen-
de beslissing. Gezien de orderporte-
feuille zou er eigenlijk iemand bij
moeten komen! 

Theo: ‘Ik heb toen Hans Stokkink be-
naderd, ik kende hem goed want we
hadden samen al eens wat klussen ge-
daan. Hans aarzelde eerst, hij had im-
mers een goede baan, gelukkig ging
hij toch op mijn verzoek in. We heb-
ben beiden nooit spijt van onze sa-
menwerking gehad. Hans is een per-
fecte vakman’, zo zegt Theo. Richting
toekomst is hij optimistisch. ‘Ons voor-
deel is dat de klant bij verschillende
soorten werkzaamheden met één be-
drijf heeft te maken. Zijn we aan het
schilderen en daarbij blijkt plotsklaps
dat er ook nog getimmerd moet wor-
den dan kan dat meteen. We hebben
het gereedschap bij ons dus zeg maar
alles onder ‘één dak’. Waar ik echt
trots op ben, we hebben in Vorden en
omgeving circa 500 klanten, waarvan
veel vaste klanten vanaf het eerste uur
en dat voelt goed’, zo zegt Theo
Schotsman.

Dubbel feest bij Theo en Gerdien Schotsman

Een dubbele mijlpaal, 25 jaar getrouwd en het 12,5-jarig bestaan van hun
bedrijf, dat vieren Theo en Gerdien Schotsman op zaterdag 6 oktober, sa-
men met hun kinderen Jorrit (21) en Wieteke (19). Op de vraag welke mijl-
paal Theo het belangrijkste vindt, begint hij hartelijk te lachen. ‘Natuur-
lijk het zilveren huwelijksfeest, maar je weet hoe het gaat, soms gaat de
zaak wel voor het meisje. Eigenlijk is het stom toeval dat deze twee jubi-
lea samen vallen’, zo zegt hij. Gerdien zijn ‘dubbele partner’, (echtgenote
en zaken-partner) blikt terug: ‘Ik zal het eerlijk zeggen, we zijn natuurlijk
best trots op het feit dat we vanaf ‘niets’ zover zijn gekomen’. En met
‘niets’ bedoelt zij het moment dat de echtelieden besloten om voor zich
zelf te beginnen.

Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur
en zal plaatsvinden in de Deldenzaal
van het Dorpscentrum. De heer Borst

neemt de aanwezigen mee in woord en
beeld naar één van de armste landen
van onze wereld. Een hindoeistisch ko-
ninkrijk dat voor 80 procent uit bergen
bestaat, met toppen tot over de 8000
meter. Op reis gaan in de Himalaya be-
tekent lopen en soms klaute-ren langs
eeuwen oude paden die in verbinding
staan met de zijde- en de zoutroutes

die van noord naar zuid of van oost
naar west lopen. Nepal kent een geza-
menlijke taal maar er zijn meer dan
een dozijn verschillende talen en even-
zoveel culturen. Deze  verscheidenheid
en de overweldigende landschappen
maken Nepal tot een boeiend land. Le-
den en andere belangstellenden zijn de
27ste oktober van harte welkom.

A N B O  s t a r t  l e z i n g e n s e Z r i e

Bergkoninkrijk Nepal in woord en beeld
Donderdagmiddag 27 september
opent de ANBO-afdeling Vorden de
lezingenserie 2006/2007 met een
bijzondere diapresentatie door
ons lid, de heer A.R Borst. 

GEZAMENLIJK 15X EXTRA INGEKOCHT
Ford Ka FUTURA II € 9.395,-

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer
Auto Zutphen-Lochem, De Stoven 5, Zutphen

*

*excl. opties en afleveringkosten
OP = OP

ZOLANG DE 
VOORRAAD
STREKT!€ 7.995,-Nú uw discount 

voordeelprijs

SPEKLAPPEN

kilo € 2.49

GROTE
BLOEMKOOL

€ 0.79

Deze week
speciaal voor u!
Alleen bij Plus Eland

Hengelo (Gld.)
Raadhuisstraat 53
T: 0575-463777
F: 0575-461766

OPEN DAG

zondag 30 september
van 13.00 tot 17.00 uur

info: www.wijngoedkranenburg.nl
Tel. (0575) 55 69 94

Mitra Slijterij
Sander Pardijs
Dorpsstraat 16 • 7251 BB Vorden

Tel. 0575 554264

De vereniging Oud Vorden krijgt
woensdag 26 september in zaal
De Herberg bezoek van Jean
Kreunen uit Hengelo. 

Hij zal een lezing houden over het
onderwerp ‘Een kist vol bijzondere
oorlogsverhalen’. Jean Kreunen is
als jochie van 12 jaar gelnteres-
seerd geraakt in de geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog. Hij
zal tijdens de lezing vertellen over
zijn eerste kennismaking met oor-
logsspullen. 

Dit alles heeft in 2006 geresulteerd
in een officieel geregistreerd muse-
um in zijn woonplaats. De lezing
begint om 20.00 uur.

Oud Vorden



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

De judolessen zijn 
weer begonnen!

Vorden vanaf 4 jaar.

Elke dinsdag vanaf 15.45 uur
Sporthal ‘T Jebbink

Info: 
www.judoschool-leobuitink.nl

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

� Het appelseizoen begint
weer op vrijdag 21 septem-
ber a.s. Wij zijn er elke dag
behalve dinsdag. Ooyman,
Groenloseweg 37 te Ruurlo,
tel. (0573) 49 12 61.

� 13 oktober Kleding –
Speelgoedbeurs bij Ot &
Sien aan de Kerkstraat
(10.00-13.00 uur) maandag 1
okt. tussen 20.00 en 21.00
uur ophalen van etiketten en
een persoonlijk verkoopnum-
mer. Woensdag 10 okt tussen
20.00 en 21.00 uur kleding/
speelgoed inleveren.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 30 september 10.00 uur ds. P. Dekker, Velp.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 30 september 10.00 uur ds. D. Westerneng kinder-
dienst, 19.00 uur geen dienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30 september 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 30 september 10.00uur Eucharistieviering, 25 jarig ju-
bileum W. Matti.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 29 september 17.00 uur Eucharistieviering heren-
koor
Zondag 30 september geenviering.

Tandarts
29/30 september P. Scheepmaker, Ruurlo tel 0573 – 45 25 13.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

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

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen opti-
male 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 huisart-
senpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij u
thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de
hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op
de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance 
Tel. 112.

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Voor openingstijden en overige informa-
tie kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl

Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

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

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

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

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorg-
centrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. 
Internet: www.sensire.nl  -  E-mail: info@sensire.nl

Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

Klachten 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. 55 34 05, 

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

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59. 
E-mail info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE 
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en
acute klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur,
zondags telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en
mobiel (06) 13 80 17 29.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

� Afslanken, meer ener-
gie: drie keuzes! Doe gratis
voedingsanalyse + test. Bel
Jerna Bruggink 0575-463205.

� Te koop: Jack Russell
pups reutjes, met papieren,
ingeent, ontwormd, met ge-
zondheidsverklaring. De pups
groeien in huis op en zijn
optimaal gesocialiseerd. Vader
Jeugdwinner 06, Moeder 1u
cac cacib. Gefokt volgens de
regels van de Jack Russell
club. De pups worden ver-
kocht met een koopovereen-
komst. Tel. (0314) 62 51 83.
www.karinwentink.nl

� Peuterspeelzaal "het
Kraankuikentje" organiseert
haar jaarlijkse speelgoed- en
kinderkledingbeurs. Met ver-
koop van oude schoolplaten
en schoolboeken. Tevens
leuke kinderspelletjes geor-
ganiseerd door het Kranen-
burgs belang. Op vrijdag 28-
9 van 18.00-20.30 uur in
basisschool "de Kraanvogel"
te Kranenburg.

� WORKSHOP testen met
de BIOTENSOR voor opga-
ve of informatie: Energetisch
Therapeute Joke Kempers
tel. 0575-441939 e-mail:
joke_kempers1@msn.com

� leer TAROTkaarten leggen
voor opgave of informatie:
Energetisch therapeute Joke
Kempers, tel. (0575) 44 19 39.
e-mail: joke_kempers1@msn.com

� Cursusprogramma 2007-
2008 KunstKring Ruurlo:
www.kunstkringruurlo.nl of
aanvragen op 0573-453090
of 451599. Oktober: work-
shops Sieraden en Mozaïek.
Vanaf 10 okt. Schilderen
voor kinderen van 8-13 jaar,
8 lessen.
� Te koop: grote en kleine
balen hooi en stro. Oogst
2007. Voor bestellen even
bellen Jan Gosselink, tel.
(06) 51 94 69 08.

� 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.

� Nordic Walking cursussen
en loopgroepen. Bel (0575)
46 36 03 of www.vitalnowa.nl

� Noten te koop zelf rapen
op zaterdag 29 september van
9.00-12.00 uur. Huize Zelle.
Ruurloseweg 92, Hengelo Gld.

� ENGELSE LESSEN. 
Ervaren docent Engels begint
in september met cursussen
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.

� Diavoorstellingen van
landen in alle werelddelen.
Reizen met het KNAG (aardr.
genootschap) of individueel.
Kosten € 50,-- gaan geheel
naar het Hivos (ontwikkelings-
samenwerking). Inlichtingen
en afspraken: H.J. Ligtenberg,
Kerklaan 9, 7244 BC Barchem,
tel. (0573) 44 19 59.

� Stoofperen te koop
Gieser Wildeman tevens
plukappels: rode goudreinet.
Norde Wiersserbroekweg 10
Vorden.

� Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlmann, 06-54326669.

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

Lekker nazomeren 
bij de bakker

VLAAI V/D WEEK

• Zwitserseroom-frambozenvlaai

6-8 pers. € 6,25

DINSDAG = BROODDAG

• 3 tarwe bus € 4,25

WEEKEND-AANBIEDINGEN

• Croissants

5 halen = 4 betalen
• Reurlse Schijf p/st

cakegebak met marsepein en chocolade € 1,25

Dagmenu’s
26 september t/m 2 oktober 2007

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,95
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 7,95

Veranderingen in het menu € 1,25 p. verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,75

(Bestellen mag maar hoeft niet.) 
Dagmenu’s kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur, eerder in overleg.

Woensdag 26 september 
Uiensoep/ Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen
en rauwkostsalade.

Donderdag 27 september
Hachee met rode kool en aardappelen/ apfelstrudel
met slagroom en vanillesaus.

Vrijdag 28 september 
knoflook roomsoep / Pangafilet met Oosterse saus,
tagliatelle en groente.

Zaterdag 29 september (alleen ophalen)
Hollandse biefstuk met aardappelen en rauwkost-
salade/IJs met slagroom.

Maandag 1 oktober
Gesloten.

Dinsdag 2 oktober
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente /
IJs met slagroom.

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

� Te huur: caravan stalling
Tel. 0575 46 74 70.
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Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor

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

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

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

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

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

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer
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Ford Ka FUTURA II €

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer

Auto Zutphen-Lochem, De Stoven 5, Zutphen
*excl. opties en afleveringkosten
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LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

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

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragende

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwoll

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISAR

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

DDeeze week in de

Elna

A

mooier wonen,

begint met goede ideeën

Ontwerp & adviesbureau 

www.idbouwdiensten.nl  0543 479797

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

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

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weever

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

Mevrouw Oolthuis is geboren en geto-

gen in Lichtenvoorde aan de

Boschlaan. Sinds zeven jaar woont zij

nu in Woon- en Zorgcentrum

Antoniushove en ze is nog heel goed

van geest. Op enkele lichamelijke

ongemakken na verkeert ze in goede

gezondheid. Ze heeft veel felicitaties

ontvangen, maar een paar waren heel

bijzonder, namelijk een felicitatie

namens Koningin Beatrix, een van de

Commissaris van de Koningin van de

provincie Gelderland en een van de

gemeente Oost Gelre, vertegenwoor-

digd door loco burgemeester Gerrits. 

De donderdagmorgen begon met een

mis in de kapel van het woon en zorg-

centrum. Ook kreeg ze een telefoontje

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

Spanjaard-Harbers.

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

Oolthuis haar honderdste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en

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

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

Antoniushove en andere genodigden.

van haar broer uit Canada en daar

heeft ze uitgebreid mee gesproken. 

’s Middags was de grote zaal van het

zorgcentrum geheel gevuld met alle-

maal familie. Bijna alle kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren waren aanwezig. In totaal waren

er die middag dan ook ruim honderd

naaste familieleden in de zaal te vin-

den. Er werd een erehaag gevormd

van erebogen die door de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen waren

gemaakt en de jarige vond het zo

prachtig dat ze zelfs tweemaal de

ronde maakte.  

Geen f

Bennink L

Grote

Nectarin

kilo

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.
Telefoon 0544-374495

voor al uw

SCHILDER-, GLAS- en

ONDERHOUDSWERK.

Op Zomermarkt 2007 valt veel te beleven

Inschrijvingen touwtrekken en echte kamelenrace begonnen

Verenigingen, sportclubs, families,

buurten, vriendengroepen en ‘kroeg-

tijgers’ worden opgeroepen hieraan

mee te doen en kunnen zich bij de

Zomermarkt commissie aanmelden.

De strijd van het touwtrekken wordt

onder auspiciën van de touwtrekver-

eniging uit Eibergen georganiseerd.

Ploegen van 7 tot maximaal 10 perso-

nen die hun krachten willen meten,

mogen dat zaterdag 7 juli doen op het

hete zand van de Molendijk in hartje

Lichtenvoorde. Voor de zondag kun-

nen duo’s zich inschrijven voor een

echte kamelenrace zoals die in

Australië en het Middenoosten wor-

den gehouden. Er is een parcours op

hetzelfde terrein uitgezet. Rijervaring

(paardensport) is niet nodig.

Inschrijfformulieren zijn tot donder-

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

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

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

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

zijn er geldprijzen te verdienen.

dag 5 juli op te halen bij Bakkerij

Oude Wesselink, Drank en Spijslokaal

Markant of bij Modehuis Gijs en

Lidwien in Lichtenvoorde. 

Andere attracties op de Zomermarkt

in het weekend van 7 en 8 juli zijn:

abseilen vanaf de kerktoren

Bonifatius-kerk; demonstratie jump-

style; kinderrrommelmarkt; race- en

verkeers-circuit met modelauto’s op

de Var-kensmarkt; stuntwerk met

BMX-fietsen en ‘Change’, een andere

hairlook krijgen op een podium aan

de Molendijk.

Colofon
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Opening nieuwe zaak op dinsdag 3 juli a.s. -

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

a
z
a
z

• sfeervol zalencentrum

• tennis- en squashbanen 

• subtropisch recreatiebad 

• wedstrijdbad • sauna

• bowlingbanen • pizzeria

• à-la-carte restaurant

• grill-restaurant 

Marveld heeft het!

Geen frats

Bennink Lich

Grote

Nectarine

kilo

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

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.

Voor een on

vakantie

Ab

www.vakan

Te huur va

v.a. 50,-  euro

Tel. 0544 -

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

GGrrooeennlloossee GGiiddss

AutoContact

Voor alle bouwwerken

Vrijblijvende prijsopgave

Den Sliem 35
info.gubouw@planet.nl

7141 JE  Groenlo

www.gubouw.nl

Tel.: 0544 - 371539

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

pand Beltrumsestraat 49 in Groen-

lo niet alleen een geheel nieuwe

optiekwinkel geopend, maar

maakt na een periode van bijna

dertig jaar de naam Nico Winkel

Optiek plaats voor Bril-In-Mode.

Na drie decennia vinden Nico Winkel

en zijn echtgenote Yvonne het tijd

geworden om een stapje terug te

doen. Dit stapje terug betekent niet

dat zij een punt zetten achter het in

hun ogen nog altijd boeiende vak van

opticien. Wel hebben de beide

Groenlose echtelieden besloten om

hun zaak in eigendom over te dragen

aan Bril-In-Mode uit Lochem en er zelf

op parttime basis in loondienst te blij-

ven werken. Na de start van Nico

Winkel Optiek in 1977 in Het

Heydenrijck, de verhuizing in 1984

naar het huidige luxueuze winkel-

pand, waarin een tweetal forse ver-

bouwingen plaatsvonden waarbij de

inrichting werd gemoderniseerd en

tevens de apparatuur, automatisering

en kennis naar het gewenste niveau

werden gekrikt, ondergaat de in

Groenlo erg populaire optiekzaak een

derde ingrijpende verandering.

Gezeten in de ontvangstruimte van

hun huidige zaak in de

Mattelierstraat vertelt Nico Winkel

uw verslaggever de toedracht tot dit

besluit.

“Een en ander is een vijftal jaren gele-

den in gang gezet toen het gemeente-

bestuur met een detailhandelvisie op

de proppen kwam voor het centrum

van Groenlo. Het belangrijkste uit-

gangspunt van deze visie was om een

clustering van winkels te bewerkstelli-

gen in de Beltrumsestraat. Vervolgens

ging alles in een stroomversnelling.

Dit laatste zeker toen er zich een pro-

jectontwikkelaar meldde voor ons

huidige pand. Het besluit om naar de

Beltrumsestraat te verkassen, was

toen snel genomen. Wanneer je daar-

bij tegelijkertijd de status van eigen-

aar wilt behouden, betekent dit dat je

zeker gelet op de forse nieuwe investe-

ringen nog jaren op dezelfde voet

moet doorgaan en dat is onder meer

zes dagen per week de nodige uren

maken. Met name dit laatste heeft ons

doen besluiten om voor de optie ver-

koop te gaan, maar dit dan wel onder

bepaalde voorwaarden. Zo vinden wij

dat het totale optiekgebeuren in

Groenlo op hetzelfde niveau geconti-

nueerd moet worden, zoals wij dat

altijd voor ogen hebben gehad en nog

hebben. Daarbij willen wij tevens, zij

het in mindere mate, onderdeel blij-

ven uitmaken van de nieuwe optiek-

zaak. Door de jaren heen is er name-

lijk een sterke band ontstaan tussen

enerzijds de klant en anderzijds ons

als ondernemer. En mede gelet op de

daaruit voortgekomen goede, eigen-

lijk onmisbare sociale contacten mag

dit maar niet zomaar een abrupt

einde krijgen. Derhalve zullen wij ook

straks in de nieuwe winkel in de

Beltrumsestraat er voor onze klanten

zijn.”

Het nieuwe team van Bril-In-Mode, dat

naast Nico en Yvonne Winkel ook zal

blijven bestaan uit medewerkster

Annie Baak, zal worden aangestuurd

door Tim van Harselaar, compagnon

voor Bril-In-Mode in Groenlo. Namens

de directie van Bril-In-Mode vertelt

Stèphanie van Wageningen uit Ruurlo

over de aanleiding om in Groenlo aan

de slag te gaan, alsmede over het con-

cept van het bedrijf.

“Toen ik circa drie jaar geleden voor

de eerste maal met Nico Winkel in

gesprek raakte, overheerste bij mij

direct een goed gevoel. Duidelijk is dat

Nico Winkel Optiek mede dankzij de

misschien wel belangrijkste zakelijke

aspecten als mode, kwaliteit en ser-

vice een begrip is in Groenlo en omge-

ving. En wanneer je dat beeld aan-

treft, wordt de drang tot overname

van een dergelijk zaak alleen maar

groter. Wij willen hier in Groenlo een

onderneming neerzetten, die de

bedrijfssfeer van Nico Winkel Optiek

blijft uitademen en die tegelijkertijd

voor een aantal vernieuwingen zorgt,

die de klant zullen aanspreken. Zo

willen wij naast de exclusieve mode-

merken een huismerkcollectie intro-

duceren, waardoor er voor een zeer

gering bedrag toch al een leuke bril

met glazen op maat kan worden aan-

geschaft. Dit voordeel kunnen wij de

klant bieden door grootschalig in te

kopen.”

Samen met haar echtgenoot heeft

Stèphanie van Wageningen in de

optiekwereld zakelijk reeds op brede

schaal aan de weg getimmerd. Na in

1999 als zelfstandig opticien een start

te hebben gemaakt in Enschede, zijn

er in den lande reeds een aantal win-

kels geopend. Niet te verwarren met

de in Winterswijk aanwezige zaak Bril

in, geniet de nu dichtstbijzijnde en in

Lochem gevestigde zaak Bril-In-Mode

grote bekendheid. 

In de zaak in Lochem is de ontwikke-

ling inmiddels zover dat hier de hoog-

ste status is bereikt: Centrum voor

optometrie en orthopie. Dit houdt

onder meer in dat er rechtstreeks met

de oogartsen contact kan worden

opgenomen. Mede daardoor is het

straks ook mogelijk dat bijvoorbeeld

klanten uit Groenlo naar Lochem wor-

den verwezen of dat de in Lochem

aanwezige kennis in dienst wordt

gesteld van de Groenlose cliëntèle.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weevers

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

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

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

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

oorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

egio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

ndament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

rkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

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

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

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

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

zij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

og weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

derse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

k nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

sers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

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

epen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

rstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

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

stellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

erten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

ter wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

eonspelers.

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

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

aatsen, met andere voorstellingen.

l nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

lië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

ransen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

amers.

eft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

et landschap is prachtig, de dorpen en steden

rakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

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

de toegang is overal gratis.

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

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

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

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

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

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

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

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

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

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

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

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

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

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

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst 
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erdag 19 juliEN ’S AVONDS 0 uur:

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

akker: Mellow: Trio Manschot

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

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

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir
Duo SavarKarikaturistDon Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

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

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef.
Uw verzekeringsadviseur:

Marcel te Boome.

Drie paar oogjes kijken ons aan,
wij weten het zeker .....

wonderen bestaan!

Onze drie wondertjes zijn geboren op 10 septem-
ber 2007.
Wij zijn dolgelukkig met de geboorte van

Luc
geboren om 10.19 uur, 2250 gram

Wes
geboren om 10.20 uur, 2045 gram

Nik
geboren om 10.21 uur, 2060 gram

Zij verblijven nu nog in het ziekenhuis en wij vra-
gen jullie begrip en geduld te hebben om ze live
te kunnen bewonderen.

Jullie kunnen ondertussen wel op de hoogte blij-
ven via www.debraakjes.kidzsite.nl

Jan, Angela en Ben de Braak
Het Kerspel10
7251 CV  Vorden
Tel. (0575) 55 50 77 of 06-24832264

25 jaar huwelijk
121/2 jarig bestaan klussenbedrijf

Deze twee, voor ons zo belangrijke gebeurtenissen,
willen wij niet zo voorbij laten gaan.

U bent van harte welkom op onze receptie op
zaterdag 6 oktober a.s. van 15.30 tot 17.30 uur
in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Theo Schotsman
Gerdien Schotsman-Ruiterkamp

Joostinkweg 6
7251 HK  Vorden

Vleeswarenkoopje

Runderrookvlees
100 g + GRATIS bakje eiersalade € 2.79

Special

Herfsttwinkels 100 gram € 1.50

Maaltijdidee

Gebraden
Spare Ribs 500 gram € 3.98

Keurslagerkoopje

Gepaneerde
schnitzels 4 stuks € 5.00

Kookidee

Riblappen 500 gram € 4.98

Bakken en roeren, roeren en bakken. Makkelijk, snel
klaar onze nieuwste creatie, de roerbakschotel

Herfsttwinkels. Een lekker mengsel van reepjes kipfilet,
courgette, peterselie, gele paprika, pesto en mini

tomaatjes. Om je vingers bij af te likken. 
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

“Roerbakken
met de sterren”

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA

an
bi

ed
in

ge
n 

ge
ld

ig
 v

an
 2

4 
se

pt
em

be
r 

t/
m

 2
9 

se
pt

em
be

r 
20

07

Wij gaan trouwen!

Op vrijdag 5 oktober 2007 om 13.00 uur in het
gemeentehuis te Hengelo (Gld).

Dennis Wentink 
& 
Kitty Helmink
Ons adres:
Mispelkampdijk 30
7251 DC Vorden

Onderhoud cv-ketels, 
24-uurs storingsdienst

Weulen Kranenbarg, telefoon
0314-621364. Vestigingen in:

Zelhem - Westervoort - Arnhem

6 oktober
1967 2007

Herman en Derkjen
40 jaar getrouwd

Dankbaar zijn wij dit samen met onze kinderen,
kleinkind, familie en bekenden te mogen beleven.
Ter gelegenheid hiervan houden wij een receptie
op zaterdag 6 oktober van 15.00 tot 17.30 uur in
partycentrum Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo
(Gld.).

Herman en Derkjen Jolink-Schuerink

Hengelosestraat 75
7256 AB  Keijenborg

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Karin Wentink
Hondenopvoeding

In oktober start ik met een

VUURWERKTRAINING
voor angstige honden.

En voor jonge honden ter voorkoming

van angstig gedrag. De cursus bestaat

uit 5 lessen van ca. 1 uur op de dinsdag-

avond. Er kunnen maar een beperkt

aantal honden deelnemen, dus meld je

snel aan. Meer informatie is te vinden

elders in dit blad en op mijn site

www.karinwentink.nl.

Ruurloseweg 40

Zelhem

(Wolfersveen)

Tel. (0314) 625183

of (06) 25 10 33 12

Het gaat zoals het moet gaan
het is goed zo

Lieve mensen,

Wees niet bedroefd om mijn heengaan
Ik heb het met jullie goed gehad
En herinner mij zoals jullie mij gekend hebben

Lammert Rouwenhorst

* Warnsveld, † Vorden, 
15 juni 1919 22 september 2007

Namens de familie

Milie Wolsink-Rouwenhorst

Correspondentieadres:
Tolhutterweg 11, 7261 KS Ruurlo

Wij komen samen om hem te gedenken op donder-
dag 27 september om 11.00 uur in het uitvaartcen-
trum, Het Jebbink 4a te Vorden. Voorafgaand is er
gelegenheid tot afscheid nemen van 10.30 tot 10.50
uur.

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

Na afloop hopen wij elkaar te ontmoeten in Hotel
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Het heeft ons erg goed gedaan om te ervaren dat
er zoveel mensen waren die hun medeleven
betoonden na het plotseling overlijden van mijn
lieve man, onze zorgzame vader en opa

Hendrik Jan Bosman

Hiervoor onze hartelijke dank.

C.J. Bosman-Groot Roessink

Erik Bosman
Joke Bosman-Rossel

Lisa

Vorden, september 2007.

Bij deze willen wij iedereen bedanken die ons 40
jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag
heeft gemaakt. Voor uw aanwezigheid, de kaar-
ten, cadeaus, wij vonden het enorm.

Herman en Joke
Peters-Penterman

Zutphenseweg 123
7251 DN  Vorden

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

PEDICURE BIRGITTA ROELOFS
• Gekwalificeerd voetverzorgster
• Certificaat diabetische- en reumatische voet
• Anti-druk technieken / beugeltechniek
• Kosmetische hand-, nagel- en voetverzorging
• Nailart (teennagels)
• Voetreflexmassage
Behandeling na telefonische afspraak.
Tel. (0575) 46 16 68 Lid Provoet

Zoveel post, telefoontjes, bezoek, bloemen, al die
mensen op de begrafenis, vele lieve woorden,
even een arm om je heen, dit alles doet ons goed.

Langs deze weg wil ik u, mede namens mijn
kinderen, bedanken voor het overweldigende en
hartverwarmende medeleven welke wij mochten
ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve man en vader

Tonnie Bijenhof

Het doet ons goed te weten dat Tonnie niet alleen
voor ons zo bijzonder was.

Ina Bijenhof-Gotink
Julianalaan 24
7255 EE Hengelo Gld



De uitslagen waren als volgt:
Vogelschieten: 1 en schutterskoning
Hans Stokkink (romp), 2 Wim Lense-
link (kop), 3 André Zweverink (r. vleu-
gel), 4 Gerrit Nijenhuis (l. vleugel), 5
Wim Sloetjes (staart).
Vogelgooien voor dames: 1 en ‘knup-
pelkoningin’ Gerdien Bouwmeester, 2
Renske Ruiterkamp (kop), 3 Gerdien
Bouwmeester (r. vleugel), 4 Nienke
Bultman (l. vleugel), 5 Berdie Tolkamp
(staart).
Vogelschieten jeugd: 1 en tevens
jeugdkoning Thijs Koning, 2 Sjoerd
Enzerink, 3 Mike Koning, 4 Erik Tuin-
man, 5 Nick Koning, 6 Pascal Enze-
rink.

Burgemeester Henk Aalderink en wet-
houder Ab Boers waren zaterdagmid-
dag naar het buurtschap getogen om
de opening van de volks- en kinderspe-
len te verrichten. Antwan Havekes be-
pleitte in zijn openingswoord een blij-
vende goede samenwerking met het
gemeentebestuur van Bronckhorst.
Burgemeester Aalderink merkte tij-
dens zijn speech op dat het volksfeest
in Linde tot één van de grootste evene-
menten in zijn gemeente mag worden
gerekend. ‘Dat betekent dat daardoor,
om risico’ s te vermijden, niet alleen
hier in Linde, maar overal veel aan-
dacht aan de beveiliging geschonken
moet worden’. Hij wees in dit verband
naar een incident dat onlangs elders
in de gemeente Bronckhorst heeft
plaats gevonden. Sursum Corda luis-
terde deze middag de spelen muzikaal
op.

De uitslagen van de diverse spelen
waren als volgt:
Boemerang bowling: 1 Henk Bloemen-
daal, 2 Erik Hulstijn, 3 Arne Koning;
Kruisboogschieten 1Muriel Jager, 2
Jan Bosch, 3 Muriel Jager; Dogcarrij-
den 1 Marian Arfman, 2 Joke Harm-
sen, 3 Edith Harmsen; Gaveldarten 1
Arne Koning, 2 Erik Bloemendaal, 3
Arne Koning; Ballero 1 Martin Roeter-
dink, 2 Erik Hulstijn, 3 Henny Willem-
sen; Schijfschieten 1 Martin Roeter-
dink, 2 en 3 Harry Lenselink; Geluks-

baan 1 Jan Lenselink, 2 Johan Hoog-
kamp, 3 Tonny Lenselink; Kegelen 1
Gerrit Hietbrink, 2 Erik Bloemendaal,
3 Johan Hoogkamp; Sjoelen 1 Manon
Kornegoor, 2 Erik Hulstijn, 3 Ronald
Woerds; Rol-de-bal 1 en 2 Yvonne Ko-
ning, 3 Nicolette Jager; Tolracebaan 1
Annet Groters, 2 Gerdien Enzerink, 3
Sini Haaring. 

Jeugd 0-4 jaar 1 Jasper Harmsen, 2 Ties
Garritsen, 3 Mayke Harmsen; 5 t/m 6
jaar 1 Siebrand Lichtenberg,2 Bo
Groot Roessink, 3 Lars Grotenhuys. Al-
le kinderen in de leeftijd van 0 tot en
met zes jaar kregen overigens een

prijs. Jongens 7/8 jaar 1 Ivo Velhorst, 2
Bart Bouwmeester, 3 Tijmen Hen-
driks; idem meisjes 1 Linde Groot Jeb-
bink, 2 Wijke Hendriks, 3 Roosmarijn
Kuit; jongens 9/10/11 jaar 1 Thijs Ko-
ning, 2 Sjoerd Enzerink, 3 Lars Draai-
er; idem meisjes 1 Anne Bulten, 2 Do-
meniek v.d. Pijl, 3 Melissa Roeterdink;
jongens 12/13/14 jaar 1 Nick Koning, 2
Michiel Koning, 3 Erik Tuinman; idem
meisjes 1 Marieke ten Have, 2 Femke
ten Have, 3 Gemma Eggink. 
Er was deze middag nog een blij ge-
zicht. Ada Nijland mocht de pony die
werd verloot, mee naar huis nemen.

Hans Stokkink schutterskoning in Linde
Prachtige weersomstandigheden en ruim twee honderd deelnemers tij-
dens het vogelschieten en vogelgooien in het buurtschap Linde. Een der-
gelijk volksfestijn in de avonduren en met de molen op de achtergrond,
gaf vrijdagavond een apart sfeertje in het buurtschap. Bij het vogelschie-
ten voor de heren (131 schutters) was Jan Wasseveld zo vriendelijk om de
vogel al wat ‘los te maken’ zodat Hans Stokkink (de volgende schutter) het
karwei, de vogel van de paal schieten, kon afmaken. Hans deed het met
veel vakmanschap! Hij mag zich het komende jaar de ‘koning van Linde’
noemen. Bij het vogelgooien voor dames (54 deelnemers) ging de ere-titel
‘knuppelkoningin van Linde’ naar Gerdien Bouwmeester. Het vogelschie-
ten voor de jeugd (28 deelnemers) werd evenals in 2006, gewonnen door
Thijs Koning, dus voor hem de titel ‘jeugdkoning’.

Gerdien Bouwmeester per wagen naar het feest.

Vendelier Martin ten Have.

In deze show, voor kinderen van 4 tot
9 jaar, draait het allemaal om een
geest uit de Romeinse tijd. Bennie en
Frits gaan voor de grap een geest op-
roepen middels hypnose waarna ze
hem moeten zien te bevrijden zodat
hij naar zijn vroegere geliefde kan. 

Of dat allemaal gaat lukken met de
vreemde Frits, die alleen maar rond
kakelt als een kip zonder kop, is nog
maar de vraag. Gelukkig zorgt Bennie
voor de nodige rust want anders zou
er helemaal niets van terecht komen.

Bennie en Frits hebben de show al
meerdere malen gespeeld in verschil-
lende plaatsen en iedere keer weer
gaan de kinderen volledig uit hun
dak. Vooral de grappen en grollen
spreken de kinderen erg aan. Op zater-
dag 6 oktober dus komt het duo hun
show opvoeren in het "Dorpscen-
trum". Aanvang van de show is 15.00
uur, de zaal gaat open om 14.30 uur.
Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar
in de voorverkoop bij het "Dorpscen-
trum" Meer informatie? Check dan
even de site: www.bennieenfrits.nl

Bennie en Frits in 
"De verdwenen Geest"

Op zaterdag 6 oktober komen Bennie en Frits met hun kindershow naar
Vorden. Zij treden dan live op in het "Dorpscentrum".

Hoe werkt deze actie:
Besteed minimaal (€ 15,- aan bood-
schappen; Schrijf uw naam en tele-

foonnr. achter op de kassabon en de-
poneer deze in de groene zuil achter
de kassa; Voor iedere thuiswedstrijd

worden er 4 kassabonnen getrokken
en iedere winnaar mag iemand mee-
nemen naar de wedstrijd; De win-
naars krijgen telefonisch bericht (Zie
ook de voorwaarden in de winkel).
De eerst volgende  thuiswedstrijd van
de "De Graafschap" is op zondag 30
september a.s. om 14.30 uur: DE
GRAAFSCHAP-FC TWENTE.

Unieke samenwerking Super de Boer met
de "SUPERBOEREN"

Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys in Vorden zijn een unieke
samenwerking aangegaan met de "SUPERBOEREN".
Bij iedere thuiswedstrijd van "De Graafschap" geeft Super de Boer Yvonne
en Wilbert Grotenhuys maar liefst 8 GRATIS* (4x 2) kaartjes weg! Er wor-
den dus 4 winnaars getrokken, het hele voetbalseizoen door.

Foto: Foto Willemien



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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908
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BIER, WIJN EN FRISDRANKEN
DEZE AVOND VOOR MAAR 1 EURO!!!

BIER, WIJN EN FRISDRANKEN 
DEZE AVOND VOOR MAAR 1 EURO!!!

OR PU A !R !TYE
OR  PU A !R ! TYE

PRESENTEERTPRESENTEERT

K
i
j
k

o
p

W
i
t
k
a
m

p
.
c
o
m

v
o
o
r

m
e
e
r

d
a
t
a

v
a
n

d
e

e
u
r
o

p
a
r
t
y
’s

K
i
j
k
 o

p
 W

i
t
k
a
m

p
.
c
o
m

 v
o
o
r
 m

e
e
r
 d

a
t
a
 v

a
n
 d

e
 e

u
r
o
 p

a
r
t
y
’sZATERDAG 6 OKT.ZATERDAG   6 OKT.

MILLSTREETMILLSTREET

FEESTEN !:

THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

LIVE IN DE BALUSTRADE ZAAL:

NIET ALLEEN STERK 
IN BANDEN MAAR OOK IN:

PROFILE
APK  Onderhoud  Banden

NIEUW 
in Zutphen

VERGELIJK DE PRIJS 
MET UW AUTODEALER

De Stoven 9 
Ind. De Stoven
Tel. 0575-571621

Wij komen professionele
handjes te kort, 

vanwege aanhoudende topdrukte bij 
onze cafetaria vestiging in Vorden en de
onverwachte drukte in onze nieuwe
cafetaria vestiging Zutphen/Leesten. 

Daarom zijn we op zoek naar jou. Je bent
minimaal 18 jaar oud, herintreders kunnen
ook solliciteren, je hebt minimaal een jaar
werkervaring in een cafetaria?

We bieden je een passend horeca-
CAO-salaris, een leuke werksfeer in een
gezellig team en werken in één van de
modernste cafetaria’s in Gelderland.

De functie kan zowel fulltime als parttime
worden ingevuld, geldt voor beide 
vestigingen.

Bel voor informatie naar Arjan Menzing tel.
(0575) -  55 43 55 of (0575) - 57 51 51 of
mail naar: menzings@wanadoo.nl

Plaza Vorden Foodmaster Leesten

Dorpsstraat 8 Rudolf Steinerlaan

7251 BB Vorden 7207 PV Zutphen

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

ONZE PRIJZEN ZIJN COMPLEET VAN STREEK
KORTING OPKEUKENS TOT

60%
Openingstijden showroom:
Ma. van 13.00 tot 17.30 uur

Di. t/m vr. van 9.00 tot 17.30 uur

Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur

Openingstijden magazijn:
Dagelijks van 7.30 tot 17.00 uur

Zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur

ALLE SHOWROOMKEUKENS VOOR 
EXTREME PRIJZEN

DIVERSE OPRUIMINGSAANBIEDINGEN OP:
SANITAIR EN IN ONS TEGELASSORTIMENT

DE HUIDIGE COLLECTIE GAAT PLAATS
MAKEN  VOOR DE NIEUWE COLLECTIE!

T E G E L S    S A N I TA I R    K E U K E N S
t e v e n s  l e v e r a n c i e r  v a n  a l  u w  b o u w m a t e r i a l e n

LOCHEM, Industrieterrein, Aalsvoort 16 Tel. 0573-222333  

www.streekbouwmaterialen.nl



De organisatoren hebben inmiddels al
een hele boel mooie spullen ingeza-
meld. Eenieder die zijn kasten aan het
opruimen was, kon de nog mooie en
bruikbare kleding en speelgoed bij ze
kwijt. Door de organiserende mensen
wordt er goed op gelet dat hetgeen er
verkocht gaat worden ook van goede
kwaliteit is. Er zijn die avond ook oude
schoolboeken te koop. In het oog
springend zijn zeker een aantal oude
geschiedenis schoolplaten, die ook in
de verkoop gaan. Verder is er een verlo-
ting met prachtige prijsjes en prijzen,
die door vele ondernemingen van de
vordense middenstand beschikbaar
zijn gesteld. En, zoals ieder jaar wor-
den er door veel betrokken moeders
en vaders(!) van allerlei lekkernijen ge-
bakken die je ook kunt kopen.
Voor de kinderen organiseert het Kra-
nenburgs Belang tegelijkertijd rond
de school een aantal activiteiten en
spelletjes, zodat zij zich zeker niet zul-

len vervelen. De jongere kinderen
kunnen daarbij een ritje op een pony
maken. Vanzelfsprekend is er voor de
volwassen bezoekers ook genoeg mo-
gelijkheid om gezellig bij te kletsen
onder het genot van een kopje koffie
(gratis!) of een ander drankje.
De opbrengst van deze jaarlijkse beurs
is bestemd voor peuterspeelzaal "'t
Kraankuikentje". Nu de gemeentelijke
subsidie sterk is verlaagd is een hoge
opbrengst voor de speelzaal best be-
langrijk. De peuterspeelzaal wil name-
lijk graag het hoge niveau van peuter-
speelzaalwerk waarop nu gewerkt
wordt, handhaven. We hopen dus op
een groot succes van de beurs.

Het wordt ongetwijfeld een gezellige
avond. Iedereen is van harte welkom
vanaf 18.00 uur tot ongeveer 20.30 uur
in de gymzaal van basisschool "de
Kraanvogel", Eikenlaan 22 in  Kranen-
burg.

VV Vorden

UITSLAGEN
Zaterdag 22 september
Vorden A1-Silvolde A1 2-3, Vorden A2-
DZC '68 A3 43, Vorden B1-SDOUC B1 1-
0, Vorden B2-Angerlo Vooruit B2D 1-7,
Neede C1-Vorden C1 1-9, VVL C1D-Vor-
den C2 7-1, Eefde SP D1-Vorden D1 2-3,
Vorden D3-FC Zutphen D2 1-4, Brum-
men D4M-Vorden D4 0-2, Zelos E1-Vor-
den E1 5-1, AZC E3-Vorden E2 3-4, Harf-
sen E2-Vorden E4 2-11, Vorden E5-
Warnsveldse Boys E7 0-8, FC Zutphen
F2-Vorden F1 0-15, Vorden F3-Zelos F5
4-2, Ratti F1C-Vorden F4 15-0, Vorden
F5-Warnsveldse Boys F9 12-0.

ZONDAG 23 SEPTEMBER
Vorden 1-DVC'26 0-4, Vorden 2 -FC Ei-
bergen 2 3-1, Vorden 3 -FC Eibergen 4 4-
3, Ratti 3 -Vorden 5  2-2

Vo e t b a l
Woensdag 26 september
Zelhem F3-Vorden F5

Zaterdag 29 september
HC '03 A1-Vorden A1, VIOD A3-Vorden
A2, Go Ahead D. B1-Vorden B1, Zelos
B2-Vorden B2, Vorden C1-SDOUC C1,
Vorden C2-Wolfersveen C1D, Vorden
D1-Brummen D1, SBC '05 D1D-Vorden
D2, Zutphania D1-Vorden D3, Vorden
D4-Harfsen D1, Vorden E1-Keijenburg.
Boys E1, Vorden E2-FC Zutphen E3, Pax
E3-Vorden E3, FC Zutphen E9-Vorden
E5, Doetinchem F1-Vorden F1, DZC '68
F5-Vorden F2, DZC '68 F7-Vorden F3,
Vorden F4-Zutphania F1, Vorden F5-
Warnsveldse Boys F10.

Zondag 30 september
Gendringen 1-Vorden 1, Reunie 2-Vor-
den 2, Grol 6-Vorden 3, Vorden 4 -Wit-
kampers 4, Vorden 5 -Socii 5.

PROGRAMMA

Peuterspeelzaal 't kraankuikentje

Volgende week vrijdag 28 september wordt op basisschool "de Kraanvo-
gel" in Kranenburg, waar ook peuterspeelzaal 't Kraankuikentje is geves-
tigd, weer de jaarlijkse kleding- en speelgoedbeurs georganiseerd. Zoals
ieder jaar belooft het weer een leuke avond te worden.

1e prijs. Floris Salomons (9 jaar) uit
Hengelo Gld. 

2e prijs.  Jo Schreur uit Haarlem meis-
je van 8 jaar. 

3e prijs. Jitske Kuiper uit Enumatil
(Groningen) meisje van 10 jaar. 
In verband met de afstand zijn de 2e
en 3e prijs per post verstuurd.

Prijsuitreiking oude ambachtendag

Zaterdag 15 september zijn de prijzen van de oude ambachtendag uitge-
reikt.

Ruurloseweg 13, Groenlo. Tel. 0544-464555* 

Top Selectie
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Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

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

Laatt uww drukwerk
onzee zorgg zijn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen



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

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

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

www.bouwmarktdetolbrug.com

KEUKENFRONTEN
Geef uw keuken

een nieuwe uitstraling!

Actie badkamer compleet
Bestaande uit : 

  ( incl btw)

* Badcombinatie
* Wastafelcombinatie
* Wandklosetcombinatie
* Douchecombinatie
* Handdoekradiator

www.heegt.nl

Totaalinstallateur-Sanitair-Tegels

Heegt Installatie Tinbergenstraat 42 
7102 JL WinterswijkTel: 0543-518474

Heegt Installatie Molenenk 6
7255 AX Hengelo (gld)Tel:0575-465258 

Baakse kermis

29, 30 september
     &  1 oktober 2007

voor info kijk ook op:

WWW.BOAKSEKERMIS.NLzaterdag: Opening / Spelen

zondag: Optocht

maandag: Vogelschieten, vogelgooien e.d.

13.00 uur viering in St. Martinuskerk
14.00 uur Spelen & Lunapark open

14.00 uur aanvang optocht met praalwagen,
koningspaar, muziekkorpsen en vendeliers

In de tent
zaterdag (aanvang 21.00 uur)

maandag (vanaf 12.30 uur en ‘s avonds afsluiting)

zondag (‘s middags vanaf 15.30 uur en ‘s avonds vanaf 21.00 uur)

HIKE
Train Band

Lime
Herfkens zondag: G. Garritsen

De Bierkaai zaterdag: Fish Fever, zondag: Bakkerij Manschot,
maandag: JPR Strinxband dinsdag: Bakker Bart en de Boakse Blues Bende

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

Land- en Tuinbouw mechanisatie

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

UW TUIN & PARK SPECIALIST VOOR 
VERKOOP, ONDERHOUD EN REPARATIEVeevoederhandel 

H. Vlogman
Zutphenseweg 125

7251 DP Vorden
Tel.(0575) 552959

Een lekker eitje van uw
eigen gezonde kippen?

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

lekker ei. 
Daarom bij ons verkrijgbaar:

730 Garvo volledig legmeel of

731 Garvo volledige legkorrels
profess ionele  voeding voor  d ieren

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

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

NIEUWE EN GEBRUIKTE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

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

BOUWERS VAN BEDRIJFSHALLEN, LOODSEN EN MANEGES
Staalbouw Duivenvoorde & te Brake is een jonge en dynamische handelsonderne-
ming, die sinds haar ontstaan in 1997 Turn Key bouwprojecten realiseert voor indus-
trie, agrarische sector en particulieren. De door het hele land verspreide projecten
worden veelal uitgevoerd met gebruik van stalen profielen en dak- en wandbepla-
ting.
Wij zoeken een BOUWHULP met doorgroeimogelijkheden tot meewer-
kend uitvoerder.
De bouwhulp is verantwoordelijk voor:

• bekisten en storten van funderingen
• helpen bij het monteren van dak- en wandbeplating
• uitvoeren van alle voorkomende bouwactiviteiten.

Kennis en ervaring • minimaal 1 jaar ervaring in een (bouw)bedrijf
• kennis en affiniteit met uitvoering in de bouw
• leeftijd tussen 20-30 jaar
• in het bezit van een geldig rijbewijs B
• gemotiveerde inzet.

Nadere informatie kunt u inwinnen bij Bertil te Brake, tel. (0318) 64 01 74.
Utrechtseweg 4A  •  Postbus 55, 3927 ZM  Renswoude  •  e-mail: info@staalbouwdtb.nl



Jan Jansen: ‘Ik zal de brandweer zeer
zeker gaan missen. We hebben in Vor-
den een fijne club, we kunnen alle-
maal goed met elkaar opschieten, het
is een hecht team’, zo zegt hij. Jan Jan-
sen heeft zich ruim 26 jaar met hart
en ziel voor de Vordense brandweer in-
gezet. Zijn toenmalige buurman Ber-
nard Wunderink haalde hem over om
eens een keertje mee te gaan naar een
oefenavond. Jan: ‘ Ik ben op die uitno-
diging ingegaan en raakte gelijk en-
thousiast en zo werd ik brandweer-
man. De brandweerkazerne was in die
jaren nog gevestigd aan de Nieuwstad
op de plek waar thans de familie Dos-
tal woont.
De eerste de beste brand moest ik la-
ten schieten. Dat was aan de School-
weg in de Wildenborch. Ik kwam op
de fiets van mijn werk, snel naar de
kazerne, echter niet snel genoeg, de
brandweerauto was al vertrokken. Dat
was natuurlijk verschrikkelijk balen’,
zo kijkt Jan terug. Op 2 november 1981
(de eerstvolgende brandmelding) was
Jan Jansen wel van de partij, schoor-
steenbrand bij de familie de Lange aan
de Wildenborchseweg. Dat hij zich de-
ze datum nog kan herinneren dankt
hij aan zijn echtgenote Gerzien, die
vanaf de beginjaren alles wat met de
Vordense brandweer en haar Jan te
maken heeft, in een plakboek bij-

houdt.

Gerzien leeft intens met de brandweer
mee, zo bleek tijdens het gesprek met
de beide echtelieden. Gerzien: ‘Ook de
kinderen Erik (thans 27) en Leonie (30)
hebben al die jaren met ‘pa de brand-
weerman’ meegeleefd. Als de pieper
gaat springt Jan op en laat hij alles val-
len. De kinderen deden dan al vast de
deur open, zodat Jan gelijk in de auto
kon springen. Soms moesten we hem
de schoenen nog aangeven. Ik ben dan
vaak toch angstig, vooral wanneer de
brandweer voor een ongeval moet uit-
rukken. Als er maar geen bekenden bij
zijn, zo dacht ik dan altijd’, zo zegt ze.

Jan: ‘De taak van brandweerman is
mooi, maar niet altijd even gemakke-
lijk. Daar waar anderen weglopen,
moeten wij er naar toe en proberen
hulp te bieden. En als dat gelukt is,
geeft dat een goed gevoel. Na afloop
van een brand of ongeval komen we
allemaal naar de kazerne terug om te
evalueren, hebben wij alles goed ge-
daan, ging er wat verkeerd, dat wordt
allemaal met elkaar besproken. Dat
napraten is van enorm belang, vooral
wanneer er bij brand of ongevallen ge-
wonden of soms dodelijke slachtoffers
zijn gevallen. Dat ‘hakt’ er behoorlijk
in, gelukkig kan ik in dat soort situa-

ties de knop weer snel omzetten’, zo
zegt Jan Jansen die terloops de vuur-
werkramp in Enschede aanhaalt waar
destijds ook een twaalftal Vordense
brandweerlieden hebben geholpen.

Behalve brandweerman hij ook nog
andere taken, zoals plaatsvervangend
postcommandant en ‘oefencoördina-
tor’. Jan: ‘Bij de brandweer moet uiter-
aard veel geoefend worden, je moet
tenslotte op alles zijn voorbereid. Aan
mij de taak om op jaarbasis de ver-
schillende oefeningen te plannen. Erg
leuk werk, ook dat zal ik gaan missen.
Gelukkig hou ik van klussen en heb ik
in mijn vrije tijd altijd wat te doen, ik
verveel mij nooit’, zo zegt hij. Jan Jan-
sen, geboren en getogen in Wich-
mond en al jarenlang woonachtig in
Vorden, is van beroep Monumenten-
wachter. Na op de LTS en de streek-
school in Doetinchem respectievelijk
het diploma timmeren en metselen te
hebben behaald, werkte hij 21 jaar als
timmerman bij het voormalige aanne-
mersbedrijf Groot Roessink in Vorden.

Daarna (en tot dusver) 17 jaar bij de
Stichting Monumentenwacht met als
standplaats Eefde. Jan Jansen: ‘Wij in-
specteren aan de hand van een rap-
port monumentale panden (kastelen,
woonhuizen, boerderijen e.d.) en ver-
richten indien nodig tegelijkertijd
kleine werkzaamheden. Leuk en af-
wisselend werk. Je komt soms op plek-
ken waar je bijna geen mens tegen-
komt. Mijn werk houdt wel in dat
wanneer de Vordense brandweer door-
deweeks overdag moet uitrukken, ik
dan niet aanwezig kan zijn. 's avonds,
's nachts en in het weekend ben ik ui-
teraard wel van de partij’, zo zegt hij.

Voor brandweerman Jan Jansen
kraait de Rode Haan voor het laatst

Maandag 1 oktober neemt Jan Jansen afscheid van de Vordense vrijwillige
brandweer of zoals postcommandant Bennie Hekkelman het zo treffend
uitdrukt: ‘die dag kraait voor Jan de Rode Haan voor het laatst’. Vanwege
het bereiken van de FLO leeftijd (55 jaar) moet Jan Jansen zijn taak als
brandweerman neerleggen. ‘We zullen hem missen want Jan was een uit-
stekende brandweerman, een degelijke, rustige en sociale jongen. Hij be-
kleedde tevens de functie van plaatsvervangend postcommandant en oe-
fencoördinator. Ik heb vele jaren plezierig met hem samengewerkt’ zo
omschrijft Bennie Hekkelman zijn collega brandweerman.

Jan Jansen neemt afscheid.

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

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

gave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op ma-, wo- en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden.

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

• Openstelling Museum voor Heili-
genbeelden met speciale tentoon-
stelling "Cuypers op de Kranenburg"
in de Antoniuskerk. Iedere dinsdag,
donderdag/zondag 11.00-17.00 uur.

SEPTEMBER
26 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
27 ANBO Bergkoninkrijk Nepal in

Dorpscentrum Deldenzaal
27 PCOB in het Stampertje Studiereis

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

plussers in de Wehme tel 55 20 03.

AGENDA VORDEN

Overigens kijkt de Vordenaar met zeer
gemengde gevoelens op het seizoen te-
rug. Voor het eerst in zeven jaar, geen
eerste plaats. Wel twee keer derde  (Lei-
muiden en Rijssen). In de strijd om het
Nederlands kampioenschap in Nijver-
dal reed de Vordenaar een bere goede
wedstrijd. In een sinderende finale
kwam hij een centimeter op Geert-Jan
van der Wal tekort. Helaas betekende

deze N.K. tevens het einde van het sei-
zoen. Luttele meters over de finish in
Nijverdal botste Arjan Mombarg volop
een fotograaf die ‘rustig’ midden op
het parcours een foto stond te maken.
Arjan: ‘Ik heb aan die valpartij flinke
lichamelijke klachten overgehouden.
Vier weken uit de roulatie, niet kun-
nen trainen en zeven wedstrijden
moeten missen. Op dit moment gaat
het gelukkig weer goed en ben ik blij
met de derde plaats in Rijssen, maar al
met al geen fijn seizoen’, zo zegt hij.
Tijd om er lang over na te denken
heeft hij niet, want zondagmiddag
reisde Arjan samen met zijn ploeg-
maat Erik Hulzebosch af naar Erfurt,
waar vanaf maandag voor de Nefit
ploeg de schaatstraining begint. De
andere ploegmakkers Arjan Smit,
Sjoerd Huisman (de beste skeelerraar
van het afgelopen seizoen) Cedric Mi-
chaud en Geert-Jan van der Wal ko-
men in de loop van zondag eveneens
naar Erfurt. Op 6 oktober staat in Am-
sterdam al de eerste marathonwed-
strijd voor de schaatsers op het pro-
gramma. Het wordt een zwaar seizoen
met zowel op de zaterdagavond als de
zondagmiddag wedstrijden. Elke
ploeg mag per wedstrijd vier man op-
stellen.

Zondag met Erik Hulzebosch naar Erfurt voor schaatstraining

Arjan Mombarg eindigde
skeelercompetitie met fraaie
derde plaats
Eind goed, al goed voor Arjan
Mombarg. Zaterdagmiddag tijdens
de laatste etappe van de Univé
World on Wheels competitie, welke
in Rijssen werd gehouden, eindig-
de hij achter de Spanjaard Ranon
Sanches en de Nederlands kampi-
oen Geert-Jan van der Wal op een
fraaie derde plaats. Arjan: ‘Het
ging inderdaad erg goed. Op gege-
ven moment waren Sanches en
Geert-Jan weg. Ik ben toen vanuit
een achterliggend groepje gede-
marreerd met de bedoeling om
Sjoerd Huisman in stelling te bren-
gen. Echter niemand volgde mij,
dus ben ik maar alleen naar het
tweetal toe gereden. Sprinten om
de zege kon ik niet meer, de krach-
ten waren op. Toch blij met een po-
diumplek’, zo zegt hij.

De zussen Jantina (Dianne Mombarg)
en Geertina (Janny Haaring) werd ge-
heel onverwacht een ‘arfenis’ in de
schoot geworpen. De dames waren de
koning te rijk. Maar hoe kon toch een
baron hun een erfenis achterlaten?
Wat bleek, de baron was vroeger heel
erg ‘stout’ geweest en bleek hij de va-

der van Jantina en Geertina te zijn. En
dat gaf me wat! Voor de toeschouwers
in de feesttent natuurlijk smullen ge-
blazen. Op het toneel tal van komi-
sche situaties, afgewisseld door mo-
menten met grote ergernis. De toneel-
groep Linde onder regie van Henk
Broekgaarden zorgde voor een leuk
avondje amusement. De overige rollen
werden vertolkt door Bastiaan Mey-
erink, Herbert Hulstijn, Martin ten Ha-
ve, Netty Arfman, Dorien Haaring,
Bert Tuinman, Anja Bosch en Henk
Sleumer. De grime werd verzorgd
door Ina Wesselink en Gerrie Harm-
sen. Decorbouw: André Zweverink,
Erik Ruiterkamp en Roelof Knoef.
Souffleuse Annie Ruiterkamp.

Veel humor tijdens
toneelavond Linde
Na de puzzeltocht van afgelopen
zondag, stond, in het kader van de
volksfeesten in het buurtschap Lin-
de, donderdagavond het tweede
evenement op het programma.
Toen voerde de toneelgroep Linde
in een goed gevulde feesttent het
blijspel ‘Een arfenis vol verras-
sings’ op.

Henk Takken: ‘De oogst is helaas 20
procent minder. Het heeft in de

nacht van 21 op 22 april vijf graden
gevroren. We wisten natuurlijk met-

een dan de opbrengst daardoor min-
der zou zijn, maar dat twintig pro-
cent verloren zou gaan, hadden we
absoluut niet verwacht. Ook de re-
gen heeft geen goed gedaan’, zo zegt
hij. 
Henk Takken verwacht overigens dat
er desondanks toch nog zo’n 35.000
liter wijn geproduceerd zal worden,
hopelijk circa 40.00 flessen. De elf
wijnbouwers verkopen het meren-
deel van de flessen wijn aan toeris-

ten, verder als cadeauartikel, relatie-
geschenken en aan de horeca.

Henk Takken verwacht dat de Ver-
enigde Achterhoekse Wijnbouwers
over drie jaar 120.000 flessen wijn
zullen produceren. ‘Voor de wijnbou-
wers een cruciaal tijdstip. Het meren-
deel van de elf wijnbouwers blijft de
wijnbouw als hobby zien, een aantal
wil er zijn beroep van maken. Dus
hopen we van ganser harte dat het

goed gaat met de verkoop’, zo zegt
Henk Takken. 

Zondag 30 september houdt Wijn-
goed Kranenburg ‘open huis’. Tussen
13.00 en 17.00 uur kunnen bezoekers
zien hoe het productieproces in zijn
werk gaat. Ook kan de wijnkelder be-
zichtigd worden, er worden rondlei-
dingen gehouden en hoe kan het an-
ders, er kan ook wijn worden ge-
proefd!

Wijngoed Kranenburg houdt zondag open huis
Dezer dagen een drukte van belang bij Wijngoed Kranenburg. De elf le-
den van de Verenigde Achterhoekse Wijnbouwers reden af en aan met
‘karrevrachten’ druiven. Henk Takken, eigenaar van Wijngoed Kranen-
burg: ‘De wijnbouwers komen de komende 2 à 3 weken allemaal om de
dag hier naar toe. Direct na aflevering worden de druiven geperst, een
dag later wordt alles gefiltreerd, daarna een half jaar rijpen. Volgend
voorjaar komt de wijn op de markt’, zo zegt de Vordense wijnbouwer.
De wijnbouwers dachten in 2007 meer opbrengst te hebben dan vorig
jaar.
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De Jan Klaassen expres rijdt door ka-
bouterstad, Jan Klaassen is thuis in het
dorp van Jan Klaassen. 

Na de herfstvakantie gaat al het speel-
materiaal wat buiten staat voor groot
onderhoud naar binnen. Jan Klaassen
en Katrijn vinden de herfstvakantie al-
tijd een mooie tijd. Vooral Katrijn ge-
niet van alle mooie kleuren die de bla-
deren hebben. 

Op het terras voor het kasteel staan Ca-
talpa's. Deze bomen hebben zeer grote
bladeren. Kinderen die een echt Jan
Klaassen blad mee willen nemen om
thuis te laten drogen tussen twee vel-

len papier en een paar zware boeken
mogen er een plukken. Is het buiten te
koud, dan kan er gespeeld worden in
de overdekte Indoorspeeltuin. 

Natuurlijk zijn er in de herfstvakantie
iedere dag verschillende voorstellin-
gen in het Poppentheater!

Het Land van Jan Klaassen is in de win-
ter open op woensdag, vrijdag, zater-
dag en zondag. Tijdens alle vakanties
en van Pasen tot september iedere dag
van 10.00 tot 17.00 uur. Uiteraard zijn
er poppentheatervoorstellingen in een
echt kasteel; om 12.00, 14.00 & 15.30
uur, steeds een ander avontuur waar-
bij Jan Klaassen er altijd voor zorgt dat
alles goed komt.

WWW.JANKLAASSEN.NL
Het land van Jan Klaassen, Gildeweg 6,
7047 AR Braamt, tel. (0314) 68 47 77,
info@janklaassen.nl

Herfstvakantie in 
Het Land van Jan Klaassen
Het Land van Jan Klaassen is tij-
dens de herfstvakantie van 13 t/m
28 oktober iedere dag open van
10:00 tot 17:00 uur en er is veel te be-
leven. Dit is de laatste kans van het
jaar om lekker buiten te spelen!

De open dag begint om 11.00 uur en
duurt tot 16.00 uur. Tijdens de dag
kunnen belangstellenden meedoen
aan allerlei activiteiten. Zo kan er on-
der leiding van golfprofessionals wor-
den geoefend op de golfswing, maar
ook op kortere slagen, zoals het “chip-

pen”en “putten”. Ook worden er ver-
schillende demonstraties gegeven van
het golfen. Er zijn verschillende leden
van de golfclub aanwezig om vragen
van bezoekers te beantwoorden. 

OVER GOLFCLUB 'T ZELLE
Golfclub 't Zelle is een vereniging en
gelegen in een coulisselandschap op
het gelijknamige landgoed nabij Vars-
sel, tussen Ruurlo en Hengelo (Gld). De
uitdagende baan biedt volop ruimte
en speelmogelijkheid voor beginners
en gevorderden. Naast een 18 holes
wedstrijdbaan (par 73) en een 9 holes
par 3 baan (par 54) beschikt het com-
plex over een gedeeltelijk overdekte
driving range, en pitch- en puttgreens.  
De totale oppervlakte van het complex
bestrijkt ongeveer 95 ha. Golfclub 't
Zelle is een actieve en informele ver-
eniging voor particulieren en bedrij-
ven. Meer weten? Bezoek onze website
www.gczelle.nl of neem contact op
met het Hardy Sevink, Clubmanager
van Golfclub 't Zelle. Golfclub 't Zelle,
Vierblokkenweg 1, 7255 MZ Hengelo.

Open dag Golfclub 't Zelle
Golfclub 't Zelle organiseert op
zondag 30 september 2007 een
open dag. De open dag is bedoeld
om mensen die gelnteresseerd zijn
in golfen de gelegenheid te geven
om nader kennis te maken met de-
ze sport in het algemeen, en met
Golfclub 't Zelle in het bijzonder.
De golfsport is in hoog tempo be-
zig om van een elitaire sport, een
sport voor iedereen te worden. De
groei van het aantal bij de Neder-
landse Golf Federatie (NGF) geregi-
streerde leden is dan ook zeer
groot. Daarom houdt Golfclub 't
Zelle op zondag 30 september a.s.
een Open Dag, waar iedereen de
baan kan bewonderen en zelf aan
de slag kan met clubs en putters.
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Ze waren an de kuier langs het bos-
pad. Grootvader Jan en kleinen Jan.
Kleinen Jan was hellig en foetern
d’r flink op los: “Ik zal um wel krie-
gen. Altied van die minne streken.
Mien slech maken umme biej de
meikes in het gevlij te kommen.
Het is datte vulle groter en starker
is dan ik anders…!”Grootvader Jan
kik van op ziet naor zien naam-
genoot, kleinen Jan en zuut zik zelf
lang geleden. Wat was hij zelf gek
op Hannie en zij…. allenig andacht
veur den opschepper. den groten
lummel, slungel Willem. Tegen-
swoardig durft hier jongen Jan er
zelfs met hem oaver te praoten. Dat
deed hij vrogger neet. Grootva zuut
een eiken stobbe langs het bospad
en zeg: ”Kom wie zult effen uut-
rusten en luustern naor een old
verhaal. Mien jong, oew probleem
is neet van vandage de dag maor
van alle tieden. “ Gretig kik kleinen
Jan naor zien naamgenoot en geet
biej um op de stobbe zitten. Groot-
vader: ”Lang lang geleden. Mien
grootvader, zien grootvader en zien
vader en zien vader en zo wieter,
ze zatten in ne kring umme het
kampvuur en de kreet klonk.. slaot
um dood! Dat zei de mooder en eur
gezicht was zo hard as ne steen.
‘Slaot um dood’ zei ok de zuster en
de treune lepen eur oaver de wan-
gen. Ze zatten in de kring en ieder
lid kreeg de kans umme te zeggen
watte dacht. Ze mosten het eens
worden oaver het leaven van de
forse jonge die buuten de kring
vastgeboden stond. Hij most be-
vend wachten op hun oordeel.. Hij
wist datte het verdeenden. Een

moord op een kammeraod is ver-
schrikkelijk. Hij wist zelf ok neet
hoe het zo wiet kon kommen. Ze
waarn samen groot geworden.
Wimpken was wat slimmer en klei-
ner dan hij. Samen vroeselen in
gekheid wie is het starkste? Dan
won hij het. Maor in de praot was
Wim hem glad de baas. En hij kon
de meikes versieren. En maken
daor graag en handig gebruuk van.
En ton kwam Annie in beeld…
Mooi, lief en zacht en ze wond hun
allebeide um d’r kleinen vinger.
Het ging langzaam an fout. Hij
dacht nacht en dag an eur en ho
eur te kriegen.. En ton zatten ze biej
’t vuur en Wimpken had plezier en
zei smalend en keek tegen hem op
met een greins: ”Ze mot oew neet.
Ze wil met mien. Gister heb ik ze
had!” Alle remmen velen weg. In
een blinde woede en haat sloog hij
Wim gruwelijk hard en bleef slaon.
En no, met angst in zien ogen
wachtten hij op hun oordeel. Groot-
vader steet op, de rimpels in zien
olde gezichte. Met de wiesheid van
vulle generatie’s. ”Laot ons hier
goed oaver naodenken. Zal onzen
Wimpken daormet reruuge kom-
men… as wiej dizze jongen net zo
behandeld? Nee! .. nee! … dat zal hij
neet. ! Dizze woorde gingen de
kring rond. Ze fluustern en mom-
pelden onder mekaar. Grootvader
wear: ”Zal mooder daordeur, straks
hulpe kriegen biej het holt hakken
en brandhol tan sleppen veur ’t
fnuus? En vader biej het wark op ’t
land en tussen het vee?” Ze hadden
treune in de ogen, dachten nao,
maor ze schudden van nee! Laot

ons heel secuur en lange met me-
kaar praoten. En dat deden ze de
hele nacht rond het vuur. En ton
haalden ze de dader biej zik in de
kring . De grootvader bracht de jon-
ge midden in de kring en wees um:
”Kiek daor is het peerd, daor wark-
ten onzen Wim met. Ziej dat daor
staon?” De jongen knikten. Groot-
vader: ”No, vanaf heden is dat oew
peerd. En iej zult al zien wark doon.
In huus zul iej zien plaatse in nem-
men. Iej bunt vanaf heden onzen
bloedverwant, onzen zoon. Vanaf
heden zul iej de plaatse in nem-
men in alles van hem, die no dood
is”. De jonge veel op zien knieen en
keek de kring rond. Hij zag allenig
instemming en gin afwiezing. Was
dat mogelijk? Een ander leaven
veur um was begonnen. As moorde-
naar in de fam. kring opgenom-
men. Genade veur recht. “Het was
effen stille op de stobbe. Dan zeg
grootvader Jan tegen kleinen Jan:
”Die veurvader van ons worden la-
ter een heel goeien oppassenden
zoon. In ieder mense zit ergens een
oer mense dat tut zo iets in staot is.
Dat gebeuren veranderen hun hele
leaven. Ze hoefden neet met haat in
hun harte de dage deur te brengen.
Ze konden zich in zien geval ver-
plaatsen . Ze wisten zich zelf ok
argens zo’n oermense en wilt hem
daorumme vergeven.”Grootvader
tot slot tegen kleinen Jan: ”En no
mien jonge, mien kleinzoon Jan, de
tied is nog niks anders dan heel
vrogger. Dat oermense besteed nog
altied in ieder van ons.” 

De Baron van Bronckhorst

De basis was gelegd in het ochtendtra-
ject met drie controles. In het middag-
traject hadden ze acht foute controles,
maar ook de concurrentie liep veel
strafpunten op. 

Het duo werd in 2005 tijdens het Ne-
derlands kampioenschap 3e en vorig
jaar tweede. Herman Cortumme en

Albert Woudstra, beiden eveneens lid
van De Graafschaprijders behaalden
de derde plaats. In de C-klasse werden
Jan Slagman en Gerrit van Veldhuizen
vierde. Wat betreft de clubteams ein-
digde het Vordense team met 966
strafpunten op de tweede plaats. AMC
De Uitlaat uit Best werd met 686 straf-
punten Nederlands kampioen.

Bert Regelink en Erik Kleinreesink
Nederlands Kampioen oriënteringsritten

Bert Regelink (bestuurder) en Erik Kleinreesink (kaartlezer) van de VAMC
De Graafschaprijders uit Vorden, zijn afgelopen weekend bij de oriënte-
ringsritten in de A-Klasse, Nederlands Kampioen geworden. De ritten on-
der auspiciën van de KNMV werden gehouden in de kop van Noord Hol-
land, met als start en finishplaats Abbekerk. De ochtendrit met een leng-
te van 60 kilometer voerde de in totaal 44 equipes van Abbekerk, via Nieu-
we Niedorp en Medemblik naar Wieringerwerf. Het middagtraject van 75
kilometer ging via Den Oever, Haukes en Kolhorn weer terug naar Abbe-
kerk. Bij de prijsuitreiking bleek dat Bert Regelink en Erik Kleinreesink
tot hun eigen verbazing kampioen waren geworden.

Erik Kleinreesink (links) en Bert Regelink (rechts).

De gezamenlijke Passage-afdelin-
gen in de gemeente Bronckhorst
(Steenderen, Vorden, Zelhem, Tol-
dijk en Hengelo), houden op woens-
dag 26 september om 19.45 uur een
bijeenkomst in de grote zaal van
het Dorpscentrum te Vorden.

Als spreekster voor deze avond is uit-
genodigd actrice Margreet Blanken.
Zij spreekt over de nagelaten dagboe-
ken van Etty Hillesum. Zij was een
joodse vrouw die in de oorlog terecht
kwam in één van de vernietigings-
kampen.

Bijeenkomst in Vorden voor
alle Passage-afdelingen

Van zaterdag 29 september t/m. 5 okto-
ber is er een expositie/demonstratie
van schilderijen en gemengde technie-
ken door schilderes Hermien Verho-
len-Pomper uit Doetinchem in het
Kerkje te Bronkhorst. Ook is er een ex-
positie/demonstratie door het Beeld-
houwerscollectief Doetinchem. Zij

maken in hoofdzaak houten sculptu-
res uit één stuk hout. De soorten die
daarvoor gebruikt kunnen worden
zijn goudenregen, acacia, taxus, flu-
weelboom' noten, kersen en nog een
aantal inlandse houtsoorten. Er zijn
beelden voor binnen en buiten. Ope-
ning iedere dag van 10.00 -17.00 uur.

Expositie/demonstratie



De heer C. Dutilh, coördinator duurza-
me ontwikkeling bij Unilever, zal een
inleiding geven naar aanleiding van
de film ‘An Inconvenient Truth’ van
de voormalige Amerikaanse vice-presi-
dent Al Gore. De inhoud van de bood-
schap is niet nieuw, toch heeft deze
film de wereld beroerd. Bovendien
doet de film een appel op iedereen om

de oorzaken van klimaatverandering
te bestrijden. De deelnemers aan deze
avond kunnen zichzelf inzicht ver-
schaffen in de gevolgen van hun le-
vensstijl voor het milieu. Een vragen-
lijst - de ‘mondiale voetafdruk’-
(http://www.voetenbank.nl/UwVoetaf-
druk.htm)  geeft na beantwoording
aan hoeveel ruimte wij innemen op
aarde. Deze  vragenlijst is een indrin-
gende manier om de schaarste van on-
ze hulpbronnen  en de kwetsbaarheid
van het milieu in kaart te brengen.

Inlichtingen over deze avond zijn te
verkrijgen bij de 
Remonstranten (0575-527147) 
of bij de Woodbrookers (0573-441734;
dir@woodbrookershuis.nl.

De invloed van onze levens-
stijl op klimaatverandering
Op maandag 1 oktober 2007 ver-
zorgt de Remonstrantse Gemeente
Lochem-Zutphen i.s.m. de Wood-
brookers in het Woodbrookershuis
te BDe invloed van onze levensstijl
op klimaatveranderingarchem
vanaf 20:00 uur een avond met als
thema 'De invloed van onze levens-
stijl op klimaatverandering'.

ERNSTIG ONGEVAL
Bij een eenzijdig ongeval op de Ruurlo-
seweg in Vorden is woensdagmiddag
19 september een 21-jarige man uit
Winterswijk ernstig gewond geraakt.
Hij is per ambulance naar het zieken-
huis in Enschede vervoerd. Rond 13.20
uur kreeg de alarmcentrale een mel-
ding dat er op de weg tussen Vorden
en Ruurlo een bestelbusje tegen een
boom was gebotst. De bestuurder zat
bekneld in zijn voertuig en diverse
hulpverleningsdiensten alsmede de
traumahelikopter werden opgeroepen
om ter plaatse te gaan.

Diverse passanten hebben eerste hulp
verleend en het verkeer geregeld. Het
slachtoffer werd uit het wrak bevrijd
en na te zijn gestabiliseerd is hij per
ambulance naar het ziekenhuis in En-
schede vervoerd. Naast botbreuken
heeft het slachtoffer ook inwendig let-
sel opgelopen. Uit een eerste politieon-
derzoek is gebleken dat het slachtoffer
met zijn bestelbus richting Ruurlo
reed en om nog onduidelijke reden op
de linker weghelft is gekomen en te-
gen een boom is gebotst. De Ruurlose-
weg tussen Vorden en Ruurlo is eerst
afgesloten geweest voor de hulpver-
lening en het onderzoek door de
verkeersongevallendienst.

P o l i t i e

Het bridgeseizoen 2007/2008 van de
Vordense Bridgeclub is weer begon-
nen. Afgelopen maandag, 17 septem-
ber, zat de zaal in het Dorpscen-
trum Vorden weer vol met bridgers.

Uitslagen van de 1e competitieavond:
Groep A:
1 Mw. Walter Kilian/Mw. Rossel 66,11%
2 Mw. Vruggink/Dhr. Vruggink 63,33%
3 Mw. Hendriks/Dhr. Bergman 59,44%

Groep B:
1 Mw. Westerhof/Mw. Veenhuis 68,44%
2 Dhr. den Ambtman/Dhr. Kip 58,78%
3 Mw. v. Alphen/Mw. Warnaar 58,00%

Ook op de woensdagmiddag wordt er
gebridged in het Dorpscentrum. De
uitslagen van woensdag 19 septemer:

Groep A:
1. Mw. R. Thalen/Dhr.E Thalen 57,16%
2. Dhr. H. Enthoven/A.Vruggink 56,38%
3. Dhr. B. Bergman/P. Ambtman 55,34

Groep B:
1. Mw. T. Albers/ Dhr. H. Kip 65,76%
2. Mw. R de Bruin/G. t. Schegget 61,46%
3. Mw. G Nulden/T. Simonis 56,12%

Nieuwe leden zijn hartelijk welkom
op de bridgeclub.

B r i d g e

Verkoopnummers (35 stuks, 1 num-
mer per persoon) kunnen op maan-
dag 24 september van  08.45 tot 09.45
en van 19.00 tot 20.00 uur worden op-
gehaald in "De Mene". Er wordt zowel
kleding vanaf maat 80 t/m 176 en
speelgoed vanaf circa 9 maanden inge-
nomen. We hebben deze keer ook een
tienerhoek ingericht met bijbehoren-

de pasruimte. Dus kom gerust kijken! 
Komt u kleding of speelgoed inleve-
ren, dan is 90% van de opbrengst van
die artikelen voor u en 10% (na aftrek
van de onkosten) voor de Stichting
Down Syndroom. Het is ook mogelijk
kleding en speelgoed na afloop te do-
neren aan Stichting Dorkas. Voor elke
klant komt er bij de kassa een toeslag
van € 0,50 voor de onkosten. 

De beurs zelf is op vrijdagavond 28
september van 19.00 tot 21.30 uur. U
bent van harte welkom! Bel voor meer
informatie: Liesbeth Meedendorp, tel:
0575-529956 of Rianne Marsman, tel:
0575-528128. Zie ook de advertenti.

15e Kinderkledingbeurs in Leesten!
Het wordt weer najaar, tijd voor
nieuwe kinderkleding! De Kinder-
kledingbeurs Leesten organiseert
voor de 15e keer op vrijdag 28 sep-
tember een najaar/winterbeurs
voor 2e hands kwaliteitskleding in
"De Mene".

Boekjes over de brandweer, speelgoed-
auto's, helmen, van alles kwam er mee
naar school. In de klas werd er voorge-
lezen en verteld over de brandweer.

Het hoogtepunt van de week was na-
tuurlijk het bezoek aan de kazerne in
Vorden. Op dinsdag werd de groep
Boom opgehaald, donderdag was de
groep Appel aan de beurt. 

's Morgens kwamen er drie brand-
weerwagens de Kerkstraat in rijden
om de leerling en de leerkrachten, die
voor de gelegenheid als brandweer-
vrouwen verkleed waren, op te halen
en mee te nemen naar de kazerne. 

Natuurlijk moest de sirene nog even
aan voor het echte brandweergevoel.
Op de kazerne aangekomen lagen er
voor de kinderen spelletjes klaar. 

Met een hoge druk spuit moest er een
emmer volgespoten worden en kon-
den ze op een balspelletje spuiten. 

Ook werd er nog naar een filmpje ge-
keken. Al met al een prachtig uitje.

Thema Brandweer

De groepen 1 en 2 hadden vorige week het thema brandweer. Al de hele
week mochten de kinderen van alles over de Brandweer meenemen.

De groep Boom van de Dorpsschool poseert vol trots voor de brandweerwagen

Winnaars senioren VTP-clubkampioenschappen

Staand: Henk Knoef, Hermien Maas, Maurice Korenblik, Marti Dijkman, Dick Buunk, Ed-
win Bruinsma, André van de Vlekkert, Henk Huntink, Rutger Wullink, Henk+ Annerie
Westerink
Zittend: Carmen Smeerdijk, Annemarie Meddens, Anneleen Dijkman, Martine Dijkman,
Wilma Korenblik, Marjanne Grúbe ,Frederique Olthaar, Cristiaan Brinkhorst.

De andere leden van het team haalden
wel de finale in de enkel 7 dames en
de enkel heren 7 en zelfs de herendub-
bel 7 . De finale in de enkel 7 werd met
overduidelijke cijfers gewonnen door
Edwin Bruinsma met twee maal 6-
0,een prachtig resultaat. De finale in
de dames enkel 7 was een kraker van
jewelste tussen Hermien Maas en de
altijd zeer degelijk spelende Carmen

Bruins. In deze onderlinge strijd
moest ons teamlid Carmen nipt het
onderspit delven.
Bij de heren dubbel 7 was de strijd ze-
ker niet minder tussen Henk Huntink
en Dick Buunk enerzijds en Edwin
Bruinsma en Henri Meekes als tegen-
standers. In de voorrondes hadden
Henk en Dick een overduidelijke over-
winning behaald, ze waren dus men-

taal in het voordeel. Het zou echter
geen walkover worden. Er werd gestre-
den voor elk punt. Na een partij van
bijna twee uur kwamen er andere
winnaars van de baan dan de vorige
keer, nl.: Edwin Bruinsma en Henri
Meekes.
Naar aanleiding van de behaalde suc-
cessen wilde een van onze sponsoren
Sander Pardijs van Mitra Vorden het
team extra trakteren met een heerlij-
ke fles champagne, deze viel erg in de
smaak en smaakt zeker naar meer.
Dit succes belooft veel voor het ko-
mende tennis seizoen, en misschien
moeten wij al wel een platte wagen re-
gelen, wij houden u op de hoogte.

Teamleden Mix team 1 Profile VTP

Tijdens de clubkampioenschappen van vorige week hebben de teamleden
hun beloftes nu reeds gedeeltelijk waargemaakt, door tijdens de Vorden-
se clubkampioenschappen 2007 allemaal de halve finales en/of finales te
bereiken. Deze prestatie mag als uitzonderlijk aangemerkt worden. Vol-
gens de tennisarchieven is dit in de reeds lange geschiedenis van de VTP
Vorden nog nooit gebeurt. In de halve finale werden in de mix 7 Miranda
Voskamp en Michel van Pijlen uitgeschakeld door de latere winnaars Her-
mien Maas en Henk Knoef.

Ratti
UITSLAGEN EN PROGRAMMA
1-9     Ratti 4 - Grol 12
6-1     Ratti A1 - Noordijk A1
uitg    DZC'68 B1 - Ratti B1
3-2     Ratti C1 - Zelos C3
3-1     Eerbeekse Boys D4 - Ratti D1
7-2     Ratti E1 - Steenderen E3
15-0   Ratti F1 - Vorden F4  
7-1     Rietmolen 1 - Ratti 1 

4-6     EGVV 2 - Ratti 2 
2-2     Ratti 3 - Vorden 5 
4-8     Keijenburgse Boys DA 1 - Ratti DA
1 

ZATERDAG 29 SEPTEMBER
10:00 Ratti D1 - Warnsveldse Boys D4
10:00 Ratti F1 - Pax F5
14:30 Zelos 5 - Ratti 4 
14:30 DEO A1 - Ratti A1 

11:30 Pax C3 - Ratti C1 
09:30 SBC '05 E2 - Ratti E1 

ZONDAG 30 SEPTEMBER
14:00 Ratti 1 - Meddo SC 1 
10:00 Ratti 2 - SVBV 3 
10:00 Ratti 3 - Brummen 4 
12:30 Gelre FC DA2 - Ratti DA1

Vo e t b a l
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Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl

Genoten van de vakantie??

Maar het is ook weer fijn

om terug te zijn!

Wij bieden u weer echte
Achterhoekse vlees en vleeswaren
van Keurslager kwaliteit.

Wekelijks diverse aanbiedingen.

studium generale 
cursusjaar 07-08

feestelijke opening

europa

duitse literatuur

filosofie van de geschiedenis 

joodse cultuur

architectuur

kunstbeschouwing

wereldliteratuur oudheid

ontwikkeling van de mens

sterrenkunde

geschiedenis

muziek

schilderkunst

hovo Achterhoek & Liemers

college: Rusland vandaag door Dr Peter van Nunen

vrijdag 28 september 15.00 uur 

Regionale Muziekschool Doetinchem, Bizetlaan 1, Doetinchem

info: 0314 374141

Toegang gratis!!

• Het adres voor al uw auto-onderdelen,
banden, accu’s, enz.

• In- en verkoop van auto’s en aanhangers.
• Keuze uit diverse goedkope auto’s met APK.
• Tevens ook APK-keuringen, reparaties en

onderhoud.
Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo

Tel. (0573) 45 20 88, Fax (0573) 45 20 80

Zie ook onze website: www.atc-nl.nl

Verkoop • Reparatie • Omheiningen • Paardestallen

Dealer van HOTRA EN IFOR WILLIAMS

• Paardentrailers • Aanhangwagens • Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw • Onderdelen • 
Reparatie alle merken trailers
Hoefkensestraat 16a, Drempt 

Telefoon (0313) 47 63 11, Mobiel 06 53842907

Berendsen Drempt
verkoop en plaatsing 

van doorsteek omheining
vierkante en ronde palen

Elektrische afrastering

Maak nu uw afspraak voor de 
Winterbeurt van uw grasmaaimachine. 

GRATIS HALEN EN BRENGEN

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

www.bulten-techniek.nl

v.o.f.

We gaan al 25 jaar voor kwaliteit !!!

Goudreinetten 2 kilo 1.00
Handperen 2 kilo voor maar 1.00
Hutspot pakket 750 gram 1.00

Aardappelen eigen oogst v.a. 10 kilo 2.50
Zie verder onze dag aanbiedingen!

Kado Tip!!! Streekproducten pakketten v.a. div. prijzen

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

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

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

Uw tuin? Onze zorg.

Uw rustpunt? Ons ontwerp.

Uw droom? Onze uitvoering.

Uw groen? Ons onderhoud.

Uw groen is bij ons in goede handen!

Zutphen-Emmerikseweg 83a, BAAK

www.hoveniersbedrijfevers.nl 0575-441048

vhg

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
E bierkaai@hetnet.nl

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING
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KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl
VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL A1 shop
Hörmann garagedeuren
Zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding
Veranda’s

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
’s avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 

E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Van woningcorporaties tot monumentenzorg tot particuliere 

woningbezitters: al onze relaties zijn verzekerd van schilder-

werk en vastgoedonderhoud op maat. Vanuit de éénloket 

gedachte staan we voor u klaar met een totaalpakket aan 

diensten en producten. Maar ook op losse onderdelen 

bewijzen we overal ons vakmanschap. Kan het nog mooier?

ONS ONDERHOUD GEEFT UW
VASTGOED EEN MOOIE TOEKOMST
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Inmiddels zijn er in Nederland ruim
100 Boerengolf® banen aangesloten bij
Farmersgolf int en de Vereniging van
eigenaren van Boerengolf® banen, de
VBG Door het doorlopen van de Euro-
pese merken procedure is Boerengolf®
nu de naam die hoort bij deze club.
Ondersteund door Lto projecten gaan
de VBG en Farmersgolf Int er geza-
menlijk voor Boerengolf® duurzaam
in de markt te zetten. Onderdeel daar-
van is het door ontwikkelen tot een
nationale sport. In absolute aantallen
is Boerengolf® inmiddels voorbij het
reguliere golf. Dit jaar spelen, al is het
nog incidenteel, bijna 500.000 men-
sen een keer boerengolf®

In de Achterhoek, de bakermat van
het Boerengolf® is er inmiddels de
Boerengolf® Competitie Oost Neder-
land. Deze nadert zijn ontknoping.
Dreamteam 38 uit Hedel is goed in
vorm en constant en staat twee pun-
ten voor op de regerend Nederlands
Kampioen CWV Lievelde. De laatste
wedstrijd van deze competitie is op 30
september bij Boerengolf® baan nr 110
de Melktap in Borculo. Alleen als CWV
Lievelde twee plaatsen hoger eindigt
blijft de trofee met de ¤ 500 in de Ach-
terhoek. 22 Groepen van 4 personen
nemen eraan deel, als mede groepen
die eenmalig meedoen voor de dag-

prijs en inschrijven kan nog tot 29 sep-
tember. Want deze wedstrijd op zon-
dag 30 september is de laatste testcase
voor het 4e Open NK Boerengolf® in
Hedel.

De inschrijving is inmiddels weer ge-
opend voor het Nederlands Kampioen-
schap boerengolf® en het unieke is dat
er nog steeds geen kwalificatie traject
hoeft te worden doorlopen, de in-
schrijving staat open voor iedereen en
kan via www.boerengolf.nl 

Op Zaterdag 6 oktober vertrekt al een
flink aantal groepen uit de Achter-
hoek naar Hedel om zich te kwalifice-
ren voor de Finale op zondag middag. 

Het is een tweedaags evenement en
een groot aantal groepen kiest ervoor
om op zaterdag al te spelen voor de
kwalificatie. De twintig beste groepen
spelen op zondagmiddag 7 oktober

om het Nederland Kampioenschap in
drie categorieën, algemeen, dames en
jeugd tot 19 jaar. 
Het belooft weer een spannende strijd
te worden op Boerengolf® baan nr 5,
wel is waar zonder koetunnel maar
met meer water.

4e Open Nederlands Kampioenschap Boerengolf®

Op 6 & 7 oktober is er het 4e Open Nederlands Kampioenschap Boeren-
golf®. Tot drie keer toe is het in Lievelde georganiseerd. Voor het 4e jaar
is het voor het eerst op een andere plek namelijk in Hedel, Gelderland,
op de Boerengolf® baan nr. 5 van de Familie van Zeelst.

Speciale gast is ZAHI, entertainer, zan-
ger, pianist en accordeonist die de mu-

zikale catering verzorgt en garant
staat voor een geweldige feestavond.
De toegang is uiteraard gratis, evenals
de koffie, drankjes en hapjes, met
dank aan de sponsors. 
Het Rode Kruis District Achterhoek
hoopt op een grote opkomst! Neder-
landse Rode Kruis District Achterhoek
Werkgroep Organisatie Feestavond.
Voor meer informatie:
achterhoek@redcross.nl of bel 
Marleen Sjoukes: tel. 06 55 10 24 98

Spetterende Feestavond voor 
mensen met een lichte beperking
op 28 september 2007 in Ruurlo
Het Nederlandse Rode Kruis be-
staat dit jaar 140 jaar.  In dit kader
organiseert het Rode Kruis district
Achterhoek op vrijdag 28 septem-
ber 2007 van 19.30 uur tot 22.00 uur
een spetterende feestavond in de
Caf_-Restaurant Keizerskroon aan
de Dorpsstraat 15 te Ruurlo voor
mensen met een lichte beperking.

Op zondag 30 september 2007 zal Keijenborg vieren dat de school
100 jaar bestaat. Officieel viert Keijenborg 100 jaar R.K. Onderwijs.
De reüniecommissie is bezig met de laatste puntjes op de “i” te zetten,
want het is al bijna zo ver! Inmiddels hebben al meer dan 600 mensen
zich opgegeven voor de reünie. Het belooft een gezellige dag te worden.

Reünie 100 jaar 
St. Bernardusschool Keijenborg

Ook alle oud-leerkrachten zijn inmid-
dels uitgenodigd, mogelijk hebben
door het ontbreken van gegevens, heb-
ben niet alle leerkrachten persoonlijk
een uitnodiging ontvangen. Maar ui-
teraard zijn zij van harte welkom in de
feesttent. Opgeven voor de reünie kan
nog steeds via de speciale internetpa-
gina. De sluitingsdatum is 21 septem-
ber. Maar mochten mensen na deze
datum toch noch aan de reünie willen
deelnemen, dan blijft altijd de moge-
lijkheid naar de feesttent te komen die
staat op het huidige schoolplein. De
organisatie vraagt een kleine vergoe-
ding voor de entree, maar daar staat
uiteraard een kopje koffie tegenover. 

PROGRAMMA 
ZONDAG 30 SEPTEMBER: 
Het programma voor de reünie staat
in het teken van ontmoeten en be-
groeten. Er is geen officieel tintje,
maar een dag waar oud-leerlingen
herinneringen op kunnen halen en
de huidige school kunnen bezichti-
gen. Onderdeel van deze middag zal
wel zijn de presentatie van het jubile-
umboek. Het boek is al door velen be-
steld en zal op de reuniëdag uitge-
deeld worden. Honderd jaar geleden
was het de plaatselijke pastoor Ber-
nardus Berendsen die het onderwijs
in de parochie Keijenborg verwezen-
lijkte. Nog steeds is er een duidelijke
band met de kerk, daarom zal er een
speciale H. Mis zijn. 

11.00 UUR H. MIS 
Een viering waarbij pastoor Jacobs
voorgaat. Met medewerking van ko-
ren uit Keijenborg.

12.30 UUR 
ONTVANGST OP SCHOOL
Na afloop van de kerkviering ont-
vangst op school. Bij de ingang krijgt
iedereen een sticker met naam en
jaartal schoolverlaten, zodat iedereen
elkaar zal kunnen herkennen. In de
feesttent op het schoolplein zal ieder-
een een kop koffie en dergelijke aan-
geboden worden. 

BEZICHTIGING HUIDIGE
SCHOOL TOT 15.30 UUR 
De huidige school is het afgelopen
jaar grondig vernieuwd, tot ongeveer
15.30 uur is de school te bezichtigen.
Zo is te zien hoe de school anno 2007
er uit ziet en hoe nu wordt les gege-
ven. Uiteraard zullen de kinderen van
de basisschool zorgen dat de school
mooi versierd is. Deze dag zal er ook
een fotohoek zijn met oude foto's uit
het archief van de school. Tegen een
kleine bijdrage kunnen deze school-
foto's gekocht worden. De bezoekers
kunnen de auto’s plaatsen in het
dorp en aan de rand van het dorp is
een parkeergelegenheid gecreëerd.
De fietsen kunnen nabij de school ge-
parkeerd worden.

FEESTTENT 
Door sponsoring en entreegeld is de-
ze reuniëdag mogelijk gemaakt. In de
feesttent zal het uiteraard mogelijk-
heid zijn de oude klasgenoten te spre-
ken. De organisatie zal in de feesttent
een bar in laten richten, waar drank
en eten gekocht kunnen worden. Ook
zal er een loterij zijn om mee te din-
gen naar uitzonderlijk mooie prijzen.
De opbrengst van de verloting zal be-
steed worden aan de feestweek van en
voor de kinderen van de huidige ba-
sisschool in de week van 14 t/m 19 ok-
tober. 

JUBILEUMBOEK 
Op deze dag zal het eerste exemplaar
van het jubileumboek getoond wor-
den en zullen de - door velen- bestelde
jubileumboeken worden uitgegeven.
18.00 uur einde reünie. De foto's die
deze dag gemaakt worden zullen ge-
plaatst worden op de internetpagina
van de school: www.bernardusschool-
keijenborg.nl

De organisatie stelt u in de gelegen-
heid zelfgemaakte foto's van deze dag
ook op de site te laten plaatsen. Kijk
nu al vast op www.bernardusschool-
keijenborg.nl voor meer informatie
over de reünie

Zij worden in het Kerkhuis aan de
Burg. Panhuisbrink te Hoog-Keppel ge-
geven  op Dinsdagavond van 19:30 tot
21:30 uur. De hele cursus neemt ca. 4
maanden in beslag. De opleiding om-
vat het basisdiploma EHBO, reanima-
tie en AED-training. Alle lessen wor-
den verzorgd door ervaren kaderin-
structeurs. Diverse zorgverzekeraars
vergoeden een groot gedeelte van het
lesgeld. Wist u dat de meeste ongeluk-
ken in en om het eigen huis gebeuren?
Snelle hulp kan dan vaak erger voor-
komen. Via de basiscursus leert u hoe

u in voorkomende gevallen moet han-
delen. Een AED wordt gebruikt bij
hartstoornissen die stelt dan de di-
agnose van het slachtoffer en zorgt er-
voor dat men nog effectiever kan wer-
ken bij een reanimatie. Dit laatste
moet men wel beheersen om een AED
te mogen bedienen. De EHBO-vereni-
ging Drempt mag zich gelukkig prij-
zen dat zij twee AED's ter beschikking
krijgen van de stichting Kruiswerk
Hummelo en Keppel, welke op nog na-
der te bepalen plaatsen worden gesta-
tioneerd. Bij deze opleiding zijn vol-
wassenen vanaf 16 jaar uit Doesburg,
Angerlo/Giesbeek en Hummelo en
Keppel en omstreken van harte wel-
kom. Aanmelding voor 19 October en
voor nadere informatie kan men con-
tact opnemen met de EHBO-vereni-
ging Drempt, Ben Walgemoet 0313-
472213 of l-walgemoet@hetnet.nl

EHBO basiscursus in Hummelo en Keppel
Samen met de EHBO-vereniging
van Angerlo/Giesbeek, het Rode
Kruis afd. Doesburg e.o. gaat de
EHBO vereniging Drempt dit jaar
een basiscursus EHBO verzorgen.
Bij voldoende deelname zullen de
lessen 30 oktober beginnen.

Het kan zijn dat hij steeds hijgt, ruste-
loos rondloopt of veel blaft. Dit gedrag
was je misschien al eerder opgevallen
bijv. tijdens een flinke onweersbui of
met oud en nieuw vorig jaar. Het lijkt
nu alleen erger te zijn geworden en
dat terwijl je van alles geprobeerd
hebt om hem over zijn angst heen te
helpen, afleiden met een lekker hapje,
op schoot nemen of hem zelfs eens
vermanend toespreken. Gelukkig kan
je als baas heus wel wat doen om de
angst bij je hond te verminderen. Wil-
de dieren zullen niet snel bang zijn
voor onweer, maar bij onze huishond
zie je dit juist wel heel vaak. Wij heb-
ben als mens dus wel degelijk invloed
op de angst bij onze honden. Wij heb-
ben de hond (onbewust) geleerd om
bang te zijn voor harde geluiden. Nu
hoef je, je als eigenaar niet meteen
schuldig te voelen, je hond kan dit ge-
drag natuurlijk ook al als pup bij de
fokker hebben opgepikt of van de
moederhond hebben overgenomen.
Ook is het mogelijk dat hij een verve-
lende ervaring heeft gehad waar je
niets van gemerkt hebt, omdat hij
even alleen was. Hoe dan ook, we gaan
ervan uit dat angst aangeleerd is en
dus ook voor een belangrijk deel weer
is af te leren.

Op de vuurwerktraining leren we de
hond hoe hij op een andere manier
kan reageren op harde geluiden. En
natuurlijk speelt de baas daarbij een
belangrijke rol. De baasjes leren op de-

ze cursus misschien wel net zoveel als
hun hond. En zelfs als jouw hond na
het volgen van deze cursus wat ang-
stig blijft, is het probleem wel veel
meer hanteerbaar geworden. De mate
waarin de cursus voor jou succesvol is
hangt af van de leeftijd van je hond,
zijn temperament het ras en natuur-
lijk de ervaringen die hij al heeft ge-
had en hoe lang het probleem al be-
staat. Alle bazen gaven na de vorige
cursus aan hier veel aan te hebben ge-
had, men voelde zich voorheen mach-
teloos wanneer hun hond in de stress
schoot en men voelde grote onzeker-
heid hoe te reageren op het gedrag
van de hond. Op de cursus heeft men
geleerd wat te doen en vooral wat te la-
ten en alle deelnemers gaven aan daar
veel steun aan te hebben gehad. 

De motivatie om aan een vuurwerk-
cursus deel te nemen is het grootst in
December wanneer het probleem zich
duidelijk voordoet. Helaas is deze peri-
ode ongeschikt om een cursus te orga-
niseren. Overal om je heen is al vanaf
eind November geknal te horen en is
bij de meeste honden al sprake van
stress. Het is in die situatie niet moge-
lijk nieuw gedrag aan te leren. Dit
moet gebeuren in een periode dat er
niet onverwachts geknald wordt en de
hond volkomen rustig is. Daarom
wordt de cursus alleen gegeven in de
vroege Herfst. Heb jij ook een hond die
dit jaar bang was voor harde knallen
of angst heeft voor onweer, geef je dan

op voor de volgende cursus. Ook met
een jonge onervaren hond is het goed
deze cursus te volgen omdat voorko-
men altijd nog beter is dan genezen.

Verder is het mogelijk de hond medica-
tie te geven tegen zijn angst, het meest
voorgeschreven door de dierenarts is
een middeltje dat de hond kalmeert.
Doorgaans zijn dit middeltjes waarin
acépromazine zit, de hond wordt hier
wel kalm van maar bij gedragsweten-
schappers bestaat het ernstige vermoe-
den dat door deze stof de gevoeligheid
voor geluid ernstig toeneemt. Aanbe-
volen wordt liever een middel te kie-
zen op basis van Valium. Een veel on-
schuldiger middel is het plaatsen van
een Feromonen stekker bij de slaap-
plaats van de hond, het effect hiervan
laat ca. een maand op zich wachten.
Om een gedragsverandering te verkrij-
gen is het in sommige gevallen moge-
lijk om ruim een maand, voordat men
met de cursus begint de hond te be-
handelen met Clomicalm, dit is een
middel dat inwerkt op de prikkelover-
dracht in de hersenen. Met dit middel
zijn goede en blijvende resultaten te
boeken, maar de hond moet wel 'ge-
schikt 'zijn voor dit middel, het kan
dus alleen door de dierenarts worden
voorgeschreven in combinatie met
therapie en onder toezicht van een er-
varen instructeur/ gedragstherapeut.
Het spreekt natuurlijk voor zich dat er
bij jouw hond geen sprake mag zijn
van een lichamelijke oorzaak van zijn
angst, zoals een oorontsteking, voor je
zelfs maar het gebruik van medicijnen
mag overwegen. www.karinwentink.nl 

Zie ook de advertentie elders in deze krant.

Angst voor vuurwerk, onweer of harde geluiden?
Zo rond de jaarwisseling valt het ineens wel heel erg op, je hond is behoorlijk
gestrest. Hij wil niet graag naar buiten. En als hij dan toch mee uit is, probeert
hij je de kortste weg weer mee terug naar huis te trekken. Ook binnenshuis is
hij vaak onrustig wanneer hij in de verte het knallen van vuurwerk hoort.



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

Er heerste een gezellige sfeer in de
zaal waar de beschuiten met blauwe
muizen rondgingen, want een band-
lid was net vader geworden.
Na een voorproefje van de Hanska-
band, die gedurende de avond het be-
kende Hanska Repertoire bracht,
vroeg Eric van den Berg de aandacht
voor de ambassadeur van de KWF Kan-
kerbestrijding de heer Otse Hooge-
veen. Deze vertelde op een boeiende
wijze over het werk van het KWF. Het
geld dat voor het merendeel door col-
lectes binnenkomt, wordt voor 80% ge-
bruikt voor onderzoek. “Acties als de-
ze zijn de krenten in de pap,” compli-
menteerde hij de Hanska-organisatie. 
De CV-Hanska overhandigde daarna
een cheque, bedoeld voor de KWF Kan-
kerbestrijding. De opbrengst van de
Tribute to Hanska Duo van 9 mei
jongstleden, bedroeg maar liefst 2500
euro, een bedrag waar de heer Hooge-
veen iedereen van harte voor bedank-
te. Direct daarna werd overgegaan tot
het hoogtepunt van de avond. Bennie
Jonlink was aanwezig en hij vertelde
in het kort over het tot stand komen
van een CD. Daarna overhandigde hij
de eerste CD HANSKALASIEKERS aan
Annelies Wonnink, met daarbij een
dikke zoen en een prachtig boeket
bloemen.
Als dank voor de medewerking kreeg
Bennie Jolink een heel speciaal paar
Hanskalaklompen. Ook de Hanska-
bandleden zullen binnenkort op deze
klompen lopen.
De Hanskaband vervolgde het pro-
gramma met een aantal liedjes die
volop werden meegezongen. Toch kon
het feest nog niet geheel losbarsten,
want eerst kreeg de heer René Nobels
van de CliniClowns de gelegenheid
om iets over zijn organisatie te vertel-
len. Hans Wonnink hield van kinde-
ren, daarom hebben ze dit goede doel
nu ook bij Hanska Tribute betrokken.
CliniClowns komen naar de kinderen
toe die heel ziek zijn. Dankzij deze
clowns voelen zij zich weer even ge-
woon kind. Nieuw is de CliniClowns
Theatertour, de voorstelling die speci-
aal is ontwikkeld voor kinderen met
een verstandelijke beperking en hun
familie. De opbrengst van deze Hans-
ka-avond werd geschonken aan de Cli-
niClowns.
Annelies Wonnink bracht, op verzoek
van de organisatie de vele cassettes
van het Hanska Duo ‘Waar rook is, is
vuur’ mee. Op zolder leverden ze niets

op, maar nu kregen de tapejes een
nieuwe eigenaar na een donatie voor
de beide goede doelen.
De herdruk van de cd kwam tot stand
naar aanleiding van de Hanska Duo
Tribute die op 9 mei jongsleden werd
gehouden. Er was veel belangstelling
voor de muziek van Hans Wonnink en
Bennie Jolink. De initiatiefnemers van
de Hanska Tribute, Werner Willemsen
en Roy Wolbrink, gingen ermee aan
de slag.
Na de CD HANSKALASIEKERS 2007
willen zij begin 2008 de DVD Tribute
to Hanska 2007 gaan uitbrengen.
Daarna volgt de doorontwikkeling
vande CDGouwe ouwe Hanska Duo ca-
fé songs, waarvan minimaal twee ver-
sies op de markt komen.
Tevens gaan zij alle muziekrechten,
Buma Stemra, borgen in de CV Hanska
Duo UA. Dit is geen commercieel be-
drijf, maar heeft convenanten met Cli-
niClowns en het KWF en staat onder
toezicht en advies van Gilvaart belas-
tingadvies in Baak, mevr. mr. Van der
Vaart.
De organisatie wil zo Hanska Duo ten
alle tijden laten bestaan. De raad van
commissaris is mevrouw Annelies
Wonnink.
Er wordt nu gekeken of er vraag is
naar de merchandising artikelen, zo-
als Hanskalaklompen, T-shirts etc. Een
paar zeer originele ideeën zijn onder-
gebracht onder de vlag van CV Hanska
Duo UA.
Een aparte coöperatie zal worden op-
gezet, om de commerciële activiteiten
van de Hanskaband te coördineren.
Omdat de Hanskaband bestaat uit al-
leen maar beroepsmuzikanten, zullen
zij ook betaald worden uit deze rechts-
vorm, zodat er tussen deze twee co-
öperaties een fiscale en juridische
scheiding komt.
Zo blijft de gedachtegang van Hans
Wonnink gecontinueerd en kunnen
zelfs andere niet uitgebrachte songs
in de nabije toekomst worden uitge-
bracht. Wel zullen er gelden vanaf de
ene coöperatie vloeien naar de andere,
CV Hanska Duo UA, omdat er gebruik
wordt gemaakt van de unieke Hanska
sound.

In 2009 zal de ‘Tribute to Hanska 2009’
plaatsvinden in Baak. De verkoop van
de CD HANSKALASIEKERS 2007 loopt
naar tevredenheid! Voor meer infor-
matie en verkoopadressen kijk op
www.hanskaduo.nl

CD presentatie HANSKALASIEKERS 2007

Opbrengst Hanska Tribute overhandigd

aan Kankerbestrijding

Een gezellig Hanska feestje werd gevierd op dinsdagavond 18 september
2007. Zaal Herfkens in Baak liep vol enthousiaste fans van Hanska Duo.
Van de CD HANSKALASIEKERS werd door producer Bennie Jolink, het eer-
ste exemplaar officieel overhandigd aan Annelies Wonnink. Eric van den
Berg van Radio en TV Gelderland verzorgde de aankondigingen en inter-
views met de initiatiefnemers Werner Willemsen en Roy Wolbrink en ver-
tegenwoordigers, van het KWF de heer Otse Hoogeveen en van de Clini-
Clowns de heer René Nobels.

Annelies Wonnink kreeg van Bennie Jolink het eerste exemplaar van de CD HANSKALASIEKERS, Otse Hoogeveen van KWF Kankerbestrijding
van Roy Wolbrink en Werner Willemsen een cheque (l.b.) en René Nobels van CliniClowns vertelde over zijn organisatie.

De koning der piraten uit het Drentse
land "Jannes", zal op deze zondag een
van  de artiesten zijn, die het feest
compleet maken. Thomas Berge en Ar-
ne Jansen zullen evenals vorig jaar ook
van de partij zijn. De Berkelzangers uit
Borculo die met een eigen begelei-
dingsorkest werken zullen het voor-
programma opluisteren met uiteraard

piraten muziek! De band uit onze re-
gio, "Gewoon Jansen", speelt de hele
middag tussen de diverse optredens
door. De tent is open vanaf 15:00. De
voorverkoop van kaarten is begonnen,
en wel bij de volgende adressen:

Cafe "de Groes", in Zelhem.
Cafe "de Tol", in Hummelo.
Cafe "Kerkemeijer", in Borculo.
Cafe "de Tapperij", in Ruurlo.
Cafe "de Bremer", in Toldijk.
Cafe "Herfkens", in Baak.
Cafetaria "de Seven Stenen", in Steen-
deren.
Vleesboerderij "Garritsen", in Toldijk.

Voor meer info: WWW.HUMSTEE.NL

Koning der Piraten in Toldijk!!
Op zondag 28 Oktober vindt in Tol-
dijk het tweede Toldijks piraten-
feest plaats! Naar aanleiding van
het grote succes van vorig jaar,
heeft de stichting Humstee beslo-
ten, wederom bij vleesboerderij
"Garritsen" een piratenfeest te or-
ganiseren.

Door de problemen met de loslatende
coating in het Burgemeester Kruijff-
bad in Steenderen werden de zwem-
leerlingen in de gelegenheid gesteld
om in Hoog-Keppel en Zelhem (de A)
hun lessen voort te zetten. 
Door de sluiting van het Zelhemse bad
zwemmen nu alle leerlingen in Hoog-
Keppel. Het water is daar, zeker in ver-

gelijking met Steenderen, bijzonder
koud. Niet alle kinderen konden dit
volhouden. Toch is een groep kinde-
ren doorgegaan om te proberen zater-
dag te kunnen afzwemmen.
Ter voorbereiding hiervan is in de
week van 24 t/m 28 september extra
oefenzwemmen gepland. A-diploma:
dinsdag en donderdag om 17.00 uur, B-

diploma: maandag en woensdag om
18.00 uur, Basis-diploma: maandag en
woensdag 19.00 uur, C-diploma: dins-
dag en donderdag 18.00 uur en Zwem-
vaardigheid: woensdag 20.00 uur.
Het programma voor diplomazwem-
men op 29 september 2007 in het Hes-
senbad in Hoog-Keppel is als volgt:
11.00 uur Zwemvaardigheid, 12.00 uur
C-diploma, 14.00 uur Basis-diploma,
15.00 uur B-diploma en 16.00 uur A-di-
ploma. De kinderen moeten ongeveer
15 minuten van te voren aanwezig
zijn.

Steenderense kinderen zwemmen af in het Hessenbad

Het zwemseizoen in het openluchtzwembad Hessenbad in Hoog-Keppel is
afgesloten. Toch blijft het zwembad nog geopend voor de Steenderense
zwemleerlingen, die nog een laatste week flink oefenen. Op zaterdag 29
september 2007 is het diplomazwemmen.

Zwemleerlingen uit Steenderen oefenen in het Hessenbad in Hoog-Keppel voor hun diploma.

Ds.Ferrari maakte deze reis in het ka-
der van het diakonale werk "Kerk in
Actie". Zij laat ook beelden zien van
het land, de natuur, de rijkdom en de
armoede. Onderwerpen als de apart-
heid, Aids en hoe de kerken hiermee
omgaan komen uitgebreid aan bod.
Het belooft een leerzame middag te
worden. Komt allen; ook belangstel-
lenden zijn van harte welkom!

PCOB-afdeling op reis 
door Zuid-Afrika
Ds.C.Ferrari-van Schuppen van
Hengelo (Gld.) zal donderdag 27
september as. voor de PCOB-afde-
ling Vorden een inleiding houden
over een studiereis door Zuid-Afri-
ka. 

Deze bijeenkomst vindt om 14.30 uur
plaats in het Stampertje (Dorpscen-
trum).

Doe mee met de cursus Evenwicht
Wat is de cursus Evenwicht? Bij de cur-
sus Evenwicht leren kinderen samen
met hun ouders van alles over gezond
eten en bewegen. Een verpleegkundi-
ge van GGD Gel-re-IJssel geeft uitleg
over hoe een gezonde maaltijd eruit
ziet en welke dingen min-der gezond
zijn. Daarnaast leren kinderen het één
en ander over bewegen. Kinderen zul-
len ontdekken dat bewegen niet al-
leen gezond is, maar vooral ook hart-
stikke leuk! De cursus is bedoeld voor
kinderen van 9-12 jaar met overge-

wicht en hun ouders. Elke cursus be-
staat uit 13 bijeenkomsten; 5 bijeen-
komsten voor kinderen, 5 bijeenkom-
sten voor ouders en 3 bijeenkomsten
voor kinderen en ouders samen. Bij de
12e bijeenkomst wordt er een speciaal
sportprogramma georganiseerd voor
de deelne-mers en hun ouders. En dat
is nog niet alles, als extraatje mogen
alle kinderen die meedoen aan de cur-
sus Evenwicht een bezoekje brengen
aan het stadion van de Graafschap! 
In september 2007 gaan twee nieuwe
cursussen Evenwicht van start: op 4

oktober in Doetinchem en op 8 okto-
ber in Groenlo. De cursus wordt ver-
zorgd door een verpleegkundige van
de GGD en een diëtist van Sensire.
Meer informatie over de cursus staat
in de folder 'Evenwicht'. Deze folder
kan gratis aangevraagd worden bij
GGD Gelre-IJssel, afdeling jeugdge-
zondheidszorg; telefoon (0314) 32 12
60 of via e-mail:
jgzsecretariaat@ggdgelre-ijssel.nl
Ook voor verdere informatie kunnen
gelnteresseerden altijd even contact
opnemen.

Een beetje zwaar en wil je daar wat aan doen?



De gebouwen die de fabriek vormen
staan in een carré vorm. In de zo ont-
stane binnenplaats blijven de gelui-
den van de aan- en afvoer van aardap-
pelen en aardappelproducten door de
grote vrachtwagens grotendeels bin-
nenshuis. “Er rijden vele vrachtwa-
gens af en aan elke dag,” vertelt Jan
Kelderman. “Het bedrijf staat tegen
Steenderen aan, zo kunnen we lawaai-
overlast beperken.”
Elke afdeling, vers, diepvries of specia-
liteiten, heeft twee productielijnen.
Dagelijks is er een proeverij, waar de
eigen mensen dagelijks de producten
keuren. Ook een laboratorium is er
aanwezig zodat direct feedback over
de productie is. “Het gaat om korte lij-
nen,” aldus Jan Kelderman, Plantma-
nager Steenderen. “Als er iets met een
onderdeel van een lijn is, kan daar di-
rect op worden gereageerd.”
Het proces van aardappelverwerking
kost veel energie. Een eigen warmte-
krachtcentrale zorgt voor energie:
elektriciteit en stoom. Daarnaast
wordt veel water gebruikt. “Per kuub
aardappelen is twee kuub water no-
dig, per jaar gebruiken we 1,2 miljoen
kuub water,” licht de heer Kelderman
toe. “Een grote hoeveelheid afvalwater
wordt hergebruikt. Het water wordt
ontdaan van zetmeel, dat wordt ge-
bruikt voor de papierindustrie of voor
fabricage van plafondplaten en derge-
lijke. Het verstijfselde zetmeel is ge-
schikt voor veevoer, evenals de schil-
len. Het overige water wordt in een
speciale installatie bij de waterzuive-
ring in Olburgen bewerkt.”

In de fabriek is het opletten voor de be-
zoeker. Er zijn vele ijzeren trapjes en
gladde vloeren. Daarnaast wordt ge-
werkt met plantaardige olie van 160˚
C. en stoom tot meer dan 200˚ C. Dit is
ook de reden dat men terughoudend
is met bezoekers. Aviko is een continu-
bedrijf met 250 werknemers, die ze-
ven dagen per week, 24 uur per dag de
lopende banden laten rollen. De ope-
rators zorgen ervoor dat de machines

goed zijn of ze lossen eventuele storin-
gen op. In de regelkamer is altijd ie-
mand aanwezig die op de schermen
het gehele proces kan volgen. Calami-
teiten in de machines worden hier ge-
registreerd en doorgemeld.

Van aardappel tot pallets vol diep-
vriesfriet
Het is een fraai gezicht, al die aardap-
pelen en frietjes, dansend over de lo-
pende banden. De aardappelen wor-
den verwarmd en in een vat onder ho-
ge druk rond gedraaid, waardoor de
schillen eraf kunnen worden gebor-
steld. Dan worden de aardappelen
weer gewassen. Daarna worden ze op
grootte gesorteerd en gesneden. “De
messen worden elke 3,5 uur vervan-
gen,” aldus de aanwezige operator.
“Als het zijn tijd is, wordt ik opge-
piept.” In het snijwater zit veel zet-
meel dat wordt gewonnen. 
De aardappelstaafjes worden ook weer
gesorteerd op grootte. Te kleine stuk-
jes worden verwijderd en met de schil-
len samen als grondstof voor veevoer
gebruikt. Daarna worden de frietjes
geblancheerd. Dit gebeurt in drie fa-
sen. Eerst een minuutje op hoge tem-
peratuur, dan een halfuurtje op lagere
temperatuur, om het teveel aan sui-
kers te verwijderen en tot slot worden
de overtollige ijzers weggehaald.
Na het drogen, uitdampen, waarbij
het vocht egaal wordt verdeeld binnen
de frietjes, worden ze voorgebakken.
De warmte die deze oven afgeeft
wordt hergebruikt in de droger. De
olie moet op temperatuur gehouden

worden en gefilterd. Ook hier geldt,
hoe schoner hoe beter.
Na het afschudden van de frietjes zijn
ze klaar voor de vriezer. Daar is het -
30˚C en ze komen er geschikt voor in-
pakken uit.
De lopende banden blijven de frietjes
voortstuwen, nu omhoog naar de in-
pakafdeling. In porties van 450 gram
tot 2,5 kilogram worden ze in een zak
gestort en de zak wordt direct geslo-

ten. Voor ze in de dozen worden ge-
stopt, worden ze gecontroleerd. Zit de
zak wel goed dicht? Zit er geen metaal
in? Zit er genoeg friet in? Pas daarna
gaat een zak in de doos. De doos wordt
weer gecontroleerd of er genoeg zak-
ken in zitten en daarna gaat de doos
dicht.
Een sticker zorgt ervoor dat men weet
om welke partij het gaat, dit is belang-
rijk voor de nacontrole. Nu staan de
dozen op de lopende band en rollen
naar de pallets, die naar de koelhui-
zen rollen en daar verdeeld worden
over twee helften. Mocht een van de
kranen uitvallen, kan te allen tijde
worden geleverd aan de klanten. 

Naast verse en diepgevroren frites wor-
den ook gekookte en gesneden aardap-
pelproducten gemaakt. Daarnaast zijn
er de aardappelspecialiteiten, zoals
rösti, puree en aardappelgranulaat en
de stampotten.

Het nieuwe sorteerbedrijf is sinds kort
in gebruik. Hier worden de opleggers
met aardappelen in de ‘sluis’ opgevan-
gen om de vracht te bemonsteren, te
keuren en te wegen. De aardappelen
worden na binnenkomst droog gerei-
nigd, gewassen, gedroogd en gesor-
teerd. Daarna worden ze in bunkers
opgeslagen. Daarvandaan worden ze
getransporteerd naar de diverse pro-
ductielijnen. Een inpandige zuivering
reinigt het gebruikte water. Door de
ingebruikname van deze bedrijfstak
in Steenderen is de aardappelverwer-
king daar compleet.

Er wordt nog gewerkt aan verdere uit-
breidingen van Aviko in Steenderen.
Ook hiervoor zijn de bestemmings-
plannen, na vele jaren, rond. Maar al-
vorens nieuwbouw te plegen op de
grond achter het hoofdkantoor, moet
eerst de wegomlegging gereed zijn.
“En daar zit een behoorlijk kosten-
plaatje aan,” legt Jan Kelderman uit.
Wanneer daarmee wordt aangevan-
gen, is nog geheel niet bekend.

De Aviko in Steenderen is een continubedrijf met 250 werknemers.

Van 12.00 uur tot 17.00 uur kunt u een
kijkje nemen op de boerderij.  Door de
wijngaard is een pad uitgezet met in-
formatie over de druiven en het ver-
werken ervan. Het is een jonge wijn-
gaard waarvan nog geen eigen wijnen
klaar zijn toch kunnen de bezoekers
wijn proeven van de hier aangeplante

soorten. Ook is er een verkoopstand
met producten van eigen erf. Volgend
voorjaar hopen Job en Neeltje Huis-
man u te kunnen ontvangen in hun
nieuwe ontvangstruimte voor een
rondleiding en of een wijnproeverij.
Bij deze opendag is het nog improvise-
ren met partytenten maar daar hoeft
het niet minder gezellig om te zijn. 
U vindt de wijngaard aan de Tellings-
traat 7 te Drempt. Info: 0314-381988 /
www.heekenbroek.nl

Open dag Wijnboerderij 
't Heekenbroek

Zondag 30 september a.s. is er bij
wijnboerderij 't Heekenbroek in
Drempt een open middag.

Deze jonge gezinnen hebben, als bei-
de ouders geheel of gedeeltelijk willen
blijven werken, behoefte aan stabili-
teit, rust en de invloed van normen en
waarden van de oudere generatie.

OMA'S OPPASSERVICE HELPT HIERBIJ

Oma's oppasservice is een landelijk er-

kend gastouderbureau dat werkt vol-
gens de wettelijke eisen die aan de kin-
deropvang gesteld worden. De hoofd-
vestiging staat in Hengelo en in het
land zijn 11 vestigingen actief. Wat
vaak niet bekend is, is dat er een tege-
moetkoming voor de kosten van deze
kinderopvang gegeven kan worden.
Dit is ook van toepassing wanneer ei-
gen Oma's op hun eigen kleinkinde-
ren passen. Wanneer u meer wilt we-
ten of zelf wilt oppassen neem dan
contact op met Oma's Oppasservice re-
gio Achterhoek. 
achterhoek@omasoppasservice.nl 
Zie ook de advertentie elders in deze
krant voor meer informatie.

Oma's Oppasservice nu ook
actief in de regio Achterhoek
Per 1 september jl. is Hilma de
Lang in Lichtenvoorde een vesti-
ging van Oma's Oppasservice ge-
start. Vanuit deze vestiging wordt
ook voor de omliggende plaatsen
gezocht naar Oppasoma's, die bij
de jonge gezinnen aan huis voor de
kinderen willen zorgen.
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Nummer vier in de wereld van verwerking van aardappelen tot aardappelproducten

Aviko
Innovatie staat hoog in het vaandel
bij de Aardappel Verwerkende In-
dustrie Keppel en Omstreken, zeer
bekend als Aviko. De product inno-
vatieteams zijn dagelijks bezig om
nieuwe producten te ontwikkelen
of de bestaande te verbeteren. Want
nieuwe ideeën zijn er voldoende en
ook de trends worden niet uit de
weg gegaan. Zeker op het gebied
van gezondheid is veel te doen. Het
gebruik van minder vet en meer on-
geharde plantaardige oliën, zoals
van zonnebloem of olijf bijvoor-
beeld. Bij Rechearch & Develop-
ment, productontwikkeling wor-
den de nieuwe ideeën getest.

Via Ruurlo, Barchem en de Lochems-
eweg kwamen we in de porvincie
Overijssel, waar over de Holterberg
werd gereden, met zijn prachtige hei-
develden en mooie vergezichten. In
Nijverdal kwamen we langs de fabriek
van ten Cate spinnerijen. Rijdend door
de karakteristieke dorpen Vriezenveen
en Geesteren, liggend in het mooie
glooiende landschap van Twente, be-
reikten we Manderveen, alwaar een
bezoek werd gebracht aan de Mander-
veense Aardbei. Hier was er gelegen-
heid om te bekijken hoe aardbeien
gekweekt worden. In kassen en onder
plastic kapjes. De aardbeien worden
geplant in veenbalen, op stellingen
van 1,25 meter hoog, en ze kunnen
dus met een rechte rug worden ge-
plukt. Een gedeelte van de aardbeien

gaat naar de veiling, en een gedeelte
wordt gebruikt voor de bereiding van
jam en sap.

In het sfeervolle aangeklede koffie-
schuurtje werden we onthaald op een
wafel met aardbeien en slagroom bij
de koffie. Na rond gekeken te hebben
op het bedrijf en in het winkeltje, was
het boerenijs met aardbeien en slag-
room een smakelijke verrassing. Op de
terugreis via Tubbergen en Het Stift
hebben we ook enkele plaatsen gezien
in Weerselo, waar de opnames ge-
maakt zijn voor de serie Jongeluu en
Olde Grond. Zo kwamen we via het
'Grote' Hengelo en Sint Isodorushoeve
weer op de Twente route, en konden
we zien, dat de herfst al in aantocht is,
er zijn al enkele percelen mais gehak-
seld en de bomen beginnen al iets te
verkleuren. 

Na een gezellige middag, reden we
ons eigen Hengelo weer binnen.

UVV nazomertocht door Twente
Op woensdag 12 september vertrok
de UVV met een goed bezette bus
en met mooi, rustig herfstweer om
een tocht door Twente te maken.

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober
aanstaande vindt in Hengelo de kle-
dinginzamelingsactie van Sam’s Kle-
dingactie voor Mensen in Nood weer
plaats. U kunt dan op vrijdag van
19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van
9.00 tot 12.00 uur tot uur uw goede,
nog draagbare kleding, schoeisel en
huishoudtextiel in gesloten plastic
zakken afgeven op het adres: Parkeer-
plaats r.-k. Kerk, Sint Michielsstraat.
Dit jaar viert Sam’s Kledingactie voor
Mensen in Nood haar 40-jarig bestaan!
Hiermee zijn we de oudste charitatie-
ve kledinginzamelaar van Nederland.
Bij de kledinginzameling wordt Sam’s
Kledingactie ondersteund door hon-
derden vrijwilligers. De opbrengst van

de ingezamelde kleding komt ten goe-
de aan de noodhulpprojecten van Cor-
daid Mensen in Nood. Momenteel gaat
de opbrengst naar een voedselzeker-
heidsproject in Oost-Congo. Binnen
dit programma tracht men de onder-
voeding van de lokale bevolking struc-
tureel te veranderen. Zo worden niet
alleen noodzakelijke voedingssupple-
menten gegeven, maar worden men-
sen ook bekend gemaakt met het tij-
dig opsporen van ondervoeding en
krijgen ze onderricht om op oefenak-
kers diverse gewassen te verbouwen.
Voor meer informatie over Sam’s Kle-
dingactie voor Mensen in Nood kunt u
kijken op www.samskledingactie.nl of
bellen naar (073) 687 1060.

Kledinginzameling

Het begin van alles bij Aviko in Steenderen: de aardappelen groeien op de akkers.
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DE GROOTSTE TEGELVERKOOP IN GELDERLAND

MEGA TEGELVERKOOP
VAN VELE TOPMERKEN WAND- EN VLOERTEGELS

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

OPEN:

ma. t/m do. 8.00 - 18.00 uur

vrij. 8.00 - 21.00 uur

zat. 9.00 - 16.00 uur

Den Sliem 85 Groenlo Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl

www.bettingressing.nl

De beste kwaliteit
tegels,

tegen de

LAAGSTE
PRIJS.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

VOORRAAD

±40.000 M
2

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

HAMSTERWEKEN: VEELVOUD VOORDEEL!!!!

JACHTBITTER

fles 1 liter nu10.99

DUBBEL FRISSS
2 pakken à 1,5 liter

diverse smaken

van 2.06
voor 1.00

EXCLUSIEF: SPAAR MEE VOOR SUPERZACHT BADTEXTIEL!
BIJ ELKE € 5,- BESTEDING ONTVANGT U EEN GRATIS SPAARZEGEL, HEEF T U 10 ZEGELS,
DAN ONTVANGT U € 2,50 KORTING OP EEN BADLAKEN OF HANDDOEK NAAR KEUZE.

AH
KIPFILET
1 kilo

nu 5.00

HARDY’S CREST
AUSTRALISCHE WIJN

2 flessen à 0,75 liter

van 15.98
voor 7.99

2 HALEN, 1 BETALEN

ELSTAR APPELEN
1 kilo

nu 0.75

DREFT VAATWAS-
MIDDEL
diverse varianten
2 stuks van 12.58

voor 6.00

BAKE-OFF:

RB APPELTAARTJE
1 stuk

van 3.79
voor 2.00

WEEKBLAD

Dus kijk snel op

Nu 

ook op

internet!

www.contact.nl

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid 

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

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

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

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

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

S I N T O P G E L E T
Ons magazijn wordt te klein

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

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

Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 47

‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst

10%

10%

10%

10%
10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

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

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!
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SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

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

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235
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Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
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STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000
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Zie in het hart van Con
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Deze week
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• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007
• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MIYATA • IANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!
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Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZOND
11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

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

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

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

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

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

Dinsdag 21 november 200668e jaargang no. 37

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BVNieuwstad 30 - Postbus 227250 AA ordenTelefoon (0575) 55 10 10Fa 0575) 55 10 86E-mail: info@contact.nlInternet: .contact.nlRabobank: 3664 02 374Lid

Aanleveren advertenties/berichten:Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:Fam. VelhorstHet Wiemelink 117251 C VordenTelefoon (0575) 55 16 88E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties enberichten is niet toegestaan

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

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

ierakker VordenWichmond ranenburg

Delden Linde Medler

ildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

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

KOOPZO DAG.00–17.00 uur26 november26no ember

SCHOENMODEHERMA S .

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

Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 nov

Extrakoopavondenwo do22 23 novKoop-zondag26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

der meer vertellen over scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst 
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden





Heeft u al eens een kijkje genomen

op www.bronckhorst.nl?

Bijvoorbeeld om meer te weten 

te komen over het aanvragen van

een bouwvergunning, de Vangnet

regeling huursubsidie of de

gehandicaptenparkeerkaart? 

Website

Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.

(Griffie/raad en de afdelingen

Maatschappelijke ontwikkeling,

Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo Gld.

(B en w, directie, bouwen en milieu,

APV/bijz. wetgeving, brandweerzaken

en de afdelingen Ruimtelijke en econo-

mische ontwikkeling, Financiën en be-

lastingen,  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)

calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken en

Wmo-loket, overige afdelingen tot 15.00

uur), vr 8.30 -12.30 uur 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-

ligers), Wegen en groen, Verkeer en ver-

voer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 3
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Tijdens de open dag op 8 septem-
ber jl. is een aantal klimaatgids-
jes weggegeven aan bezoekers.
In dit gidsje staan 50 tips voor
energiebesparende maatrege-
len, die niet alleen de dagelijkse
CO2-uitstoot beperken, maar u
ook nog eens € 2.000 besparing
per jaar op kunnen leveren! 
Er zijn nog enkele gidsen. 
Belangstelling? Kom er één
ophalen in het gemeentekantoor,
bij de balie van de afdeling 
Veiligheid, vergunningen en
handhaving.

Gratis klimaatgids

B en w stelden vorige week de re-
creatienota gemeente Bronckhorst
gewijzigd vast en gaan de gemeete-
raad voorstellen dit binnenkort ook
te doen. Tijdens de inspraakperiode
zijn 32 zienswijzen binnen gekomen.
Een aantal zienswijzen heeft tot
wijzigingen van het concept geleid. 

Recreatie en toerisme belangrijke
pijler
De gemeenteraad van Bronckhorst
heeft in haar raadsprogramma uit-
gesproken dat recreatie en toerisme
een belangrijke pijler vormen van de
gemeente. De mogelijkheden die het
Streekplan van de provincie hiervoor
biedt, dienen optimaal benut te wor-
den. Ook is het de bedoeling een
relatie te leggen met initiatieven
voor plattelandsontwikkeling.
Verder heeft de raad gevraagd de
uitbreiding van verblijfsaccommo-
daties te bevorderen. Een gemeen-
telijke visie op de lange termijn voor
recreatie en toerisme is des te
belangrijker nu de Wet op de open-
luchtrecreatie per 1 januari 2008
wordt ingetrokken. Daarmee komt
de grondslag voor het huidige kam-
peerbeleid te vervallen.

Harmonisatie van beleid
Evenals op vele andere beleidster-
reinen, is nu ook het beleid op het
gebied van recreatie en toerisme ge-
harmoniseerd. Hierbij nemen b en w
de kleinschaligheid van toeristische

en recreatieve voorzieningen in acht.
Het beleid dat is vastgelegd in het
bestemmingsplan 'Buitengebied
Hengelo/Vorden' is uitgangspunt
geweest bij het opstellen van de
nieuwe recreatienota. Daarnaast is
intensief overleg gevoerd met het
Recreatieschap Achterhoek Liemers
en andere gemeenten. Ook is aan
alle recreatieondernemers in
Bronckhorst gevraagd om een reac-
tie en nieuwe initiatieven. Hiervan is
goed gebruik gemaakt. De ingedien-
de verzoeken zijn getoetst aan het
nieuwe beleid en hierop is een
reactie geformuleerd. Door de grote
hoeveelheid verzoeken (105 stuks)
heeft de verwerking daarvan langer
geduurd dan verwacht. 

Beleidskader
De recreatienota is een beleids-
kader, waarin aangegeven is wat
waar mogelijk is op het gebied van
recreatie en toerisme, met welke
voorwaarden rekening gehouden
moet worden en welke procedures
nodig zijn. Vaak is voor wijzigingen
een vrijstellings- of bestemmings-
planprocedure nodig. 

Gewijzigde nota op de website
De raad bespreekt de recreatienota
op 25 oktober 2007. Zo gauw zij het
nieuwe beleid heeft vastgesteld,
wordt dit op de website van de
gemeente www.bronckhorst.nl 
onder het kopje 'recreëren' geplaatst.

B en w stellen recreatienota vast
Raad bespreekt het plan in oktober

Al enige tijd veroorzaken de bomen
aan de Middenweg in Hengelo over-
last. De wortels drukken het trottoir
op en zorgen voor schade in de aan-
liggende tuinen. Hierdoor ontstaan
gevaarlijke situaties. De gemeente is
van plan de bomen in de straat te
vervangen. Het rooien van de bomen
veroorzaakt schade aan de onderlig-
gende heesterbeplanting. Ook deze
beplanting wil de gemeente daarom
vervangen. Daarnaast wordt een

gedeelte van de parkeerplaatsen en
het trottoir vooraf opnieuw ingericht. 

B en w verlenen gedurende 4 weken
inspraak op dit plan. U kunt het plan
inzien op de afdeling Openbare wer-
ken in het gemeentekantoor. Van 25
september t/m 22 oktober 2007 kunt
u uw zienswijze kenbaar maken bij
b en w, schriftelijk (zie postadres)
of mondeling aan de medewerkers
van de afdeling Openbare werken.

Reconstructie

Middenweg Hengelo Gld.
De vier brandweerkorpsen in
de westelijke Achterhoek gaan
meer samenwerken, met name
op bestuurlijk gebied. Het gaat om
de korpsen van de gemeenten
Bronckhorst, Doetinchem,
Montferland en Oude IJssel-
streek. Uitgangspunt daarbij is
het versterken van de plaatselijke
en vrijwillige brandweer, waarbij
het behoud van de lokale identiteit
van de korpsen voorop staat.

De samenwerking moet leiden tot
meer veiligheid voor burgers,
bedrijven en instellingen. Brand-
veiligheid, opleiden en oefenen
zijn daarbij onmisbare middelen,
inclusief het verbeteren van het
risicobewustzijn van burgers,
bedrijven en instellingen. Het
huidige district Achterhoek van
de brandweer wordt opgedeeld in
twee samenwerkingsverbanden
(oost en west). De vier gemeenten
in de westelijke Achterhoek heb-
ben besloten hun lokale brand-
weerkorpsen te gaan ondersteu-
nen met een gezamenlijk bureau. 
Hoe dit wordt ingericht moet nog
nader uitgewerkt worden. Het
voornemen is het bureau op 
1 januari 2008 op te starten. 

Het werkgebied van Bronckhorst,
Doetinchem, Montferland en Oude
IJsselstreek heeft 170.000 inwoners.
Met gezamenlijk 500 mensen, bijna 
allemaal vrijwilligers, zorgen de
vier brandweerkorpsen hier voor
de brandveiligheid, bestrijding bij
branden en hulpverlening bij ram-
pen. 

De samenwerking maakt de lokale
korpsen sterker. Het samen-
werkingsverband gaat zich bezig-
houden met specifieke taken
zoals opleiden, brandveiligheid,
het voorbereiden van brandweer-
inzet, het komen tot efficiënte
bedrijfsvoering en het volgen van
nieuwe ontwikkelingen. 

De brandweer is en blijft nadruk-
kelijk een lokale zaak, waarbij
het vertrouwen, de deskundigheid
en   de betrokkenheid van de vrij-
willigers voorop staan. En natuur-
lijk geldt voor Bronckhorst dat in
aangrenzende gebieden de huidige
samenwerking met de korpsen van
Berkelland, Doesburg, Lochem 
en Zutphen, die de brandweer
Bronckhorst in de dagelijkse
praktijk van blussen en uitrukken
bijstaan, ook gewaarborgd blijft. 

Brandweer versterkt samenwerking

in de Achterhoek

Kamperen in Bronckhorst



Openbare bekendmakingen

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

Vanaf 5 september a.s.
brengt de AVRO op Neder-
land 2 een nieuwe reeks van
het programma 'BankGiro
Loterij Restauratie'.  In
negen afleveringen worden
veertien gebouwen die nodig
gerestaureerd moeten
worden aan de kijker voor-
gesteld. Per aflevering komen
twee bouwwerken die ernstig
in verval zijn geraakt 'in the
spotlights'. De genomineerde
gebouwen zijn landelijk
verspreid en heel divers in
functie: van begraafplaats 

tot molen en van boerderij 
tot sterrenwacht. 

Oudste molen in Zelhem
Eén van die gebouwen is
de Coops Mölle in Zelhem! 
Deze oudste molen van het
dorp heeft geen wieken meer
en struiken groeien uit het
metselwerk. Ook zou de
molen eigenlijk verplaatst
moeten worden (naar 70m
verderop). Het programma
stelt 1 miljoen euro beschik-
baar om één van de monu-
menten op te knappen. 
De Coops Mölle maakt hier
dus kans op. 

Kijkers mogen kiezen welk
project de prijs krijgt. En
daar hebben we ú voor nodig.
Zoveel mogelijk Bronckhor-
sters vragen wij hun stem op
de Coops Mölle uit te brengen
op 3 oktober om 21.30 uur 
op Nederland 2 bij de AVRO. 
De gerestaureerde molen
zou immers het toeristisch
product van Bronckhorst
ten goede komen!  

Stem op Coops Mölle op 

3 oktober bij de AVRO!

IrisZorg start samen met de GGD-en
in Gelderland een campagne om
ouders te informeren hoe ze om
kunnen gaan met alcohol in de
opvoeding. Hiermee wordt aan-
gesloten bij de landelijke campagne
van het Trimbos-instituut 'Voorkom
alcoholschade bij uw opgroeiende
kind'. De aftrap van de campagne is
op 27 september om 20.30 uur live te
zien op www.zegneederland.nl met
de uitzending van het programma
'Nationale ouderavond tegen alco-
holschade'. Vanaf deze datum kun-
nen ouders ieder gewenst moment
op de computer naar de aflevering
kijken. De uitzending is een inter-
actieve reportage van 25 minuten
waarin een aantal BN'ers (met
kinderen) vragen beantwoordt over
het opvoeden in relatie tot alcohol.
In het najaar zijn in Gelderland (en
dus ook in de Achterhoek) veel acti-
viteiten voor ouders. Hierbij gaat het
o.a. om ouderavonden en standjes.
Op www.alcoholinfo.nl staat een
programma van deze activiteiten.
Ouders kunnen ook op deze site
terecht voor opvoedingstips. 

Steeds meer alcoholmisbruik
jongeren
De campagne is meer dan nood-
zakelijk omdat alcoholmisbruik
onder minderjarigen steeds vaker
voorkomt. De helft van de kinderen
uit groep 7 en 8 heeft al eens alcohol
gedronken. Er is een verdubbeling
van het aantal kinderen dat met een
alcoholvergiftiging in het ziekenhuis
belandt en 87 procent van de zestien-
jarigen zuipt zich regelmatig klem.

Uit recent onderzoek blijkt dat
ouders invloed hebben op het drink-

gedrag van hun kind. Duidelijke en
strenge regels stellen, werkt pre-
ventief, evenals een goed gesprek
tussen ouders en kind. Ook ouders
in deze regio willen niet dat hun kind
te jong en te veel drinkt maar hoe
kunnen ze hier invloed op uit oefenen?

Vragen?
Voor vragen over alcohol in de
opvoeding kunnen ouders contact
opnemen met IrisZorg, afdeling
Preventie & Monitoring,
tel. (026) 84 51 300.

Onderdeel project Achterhoek 
De campagne is een onderdeel van
het project 'Alcoholmatiging Jeugd
in de Achterhoek'. Dit project is
opgezet door alle Achterhoekse
gemeenten in samenwerking met
IrisZorg, politie, Justitie, NIGZ en
GGD Gelre-IJssel. Het project 'Alco-
holmatiging Jeugd in de Achterhoek'
is mede tot stand gekomen door een
subsidie van de provincie Gelderland.

Start campagne 'Alcohol en opvoeding'

in Gelderland

Iedere eerste maandag van de
maand om 12.00 uur zijn de sirenes
te horen in heel Nederland. Dus
ook in de gemeente Bronckhorst.
De sirenes geven dan één luid
alarm dat 1 minuut en 26 deconden
te horen is. Omdat het om een test
gaat, hoeft u geen actie te onder-

nemen. Het maandelijkse alarm
heeft tot doel het landelijke waar-
schuwings- en alarmeringsstelsel
te testen. Het is belangrijk dat u als
burger bekend bent met het sirene-
geluid en weet wat u moet doen als
de sirene gaat in geval van een
ramp: 'Ga direct naar binnen, sluit

ramen en deuren en zet de radio of
TV op omroep Gelderland'. Via deze
omroep wordt u op de hoogte
gehouden van de ramp en ontvangt
u zonodig instructies. Op maandag
1 oktober a.s. is de eerstvolgende
sirenetest.

Sirenetest

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo Gld., sportcomplex De Veldhoek, winterwandeltochten, 14 december 2007 van 

10.00 tot 13.30 uur, wandelsportvereniging De Ploeg
• Hengelo Gld., Spalstraat 23, aanbrengen van gevelreclame, plaatsen van inflatables voor de

winkel op 2 en 3 november 2007, FUN 23
• Hoog-Keppel en omgeving, ATB Toertocht, 21 oktober 2007 van 08.00 tot 13.30 uur, toerclub

Steenderen
• Keijenborg en omgeving, loterij, 7 oktober t/m 10 november 2007, vogelvereniging Exokan
• Vorden, Kostedeweg, opstijgen luchtballon, 13 oktober 2007, A3 Ballon
• Zelhem en omgeving, veldtoertochten, 2 december 2007 en 20 januari 2008, toerclub Zelhem
• Zelhem, heropening winkel en 25-jarig bestaan, 11 november 2007 van 12.00 tot 16.00 uur,

hobbyshop modelbouw Zillevolde
• Zelhem, presentatie van oldtimers met live-muziek, afsluiten diverse wegen in het centrum,

14 oktober 2007 van 12.00 tot 21.00 uur, ondernemersvereniging Zelhem

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

Bouwvergunningen 
• Halle, hoek Pluimersdijk/Meindertweg, bouwen bedrijfswoning en ligboxenmelkstal
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 15, bouwen garage
• Laag-Keppel, Rijksweg 110, gedeeltelijk vergroten woning
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 37, plaatsen informatiepaneel

Rectificatie
In Contact van 12 september 2007 stond de volgende aankondiging.
• Vorden, Insulindelaan 18, bouw schuurtje. Het huisnummer is echter niet juist. 

De juiste aanvraag is: Vorden, Insulindelaan 21, bouw schuurtje

Aanvragen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Margrietlaan 4, bouwen erker aan woning, wegens licht overschrijden maatvoerings-

norm in bestemmingsplanvoorschriften over toegestane diepte erker. Vrijstelling mogelijk tot

Voorgenomen vrijstellingen

10%, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in het geldende bestemmingsplan
'Vorden West en Zuid 1992' artikel 4, lid 2 van de planvoorschriften

Het bouwplan ligt van 27 september t/m 10 oktober 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Schuttestraat 26, vergroten ligboxenstal, wegens licht overschrijden maatvoerings-

norm in bestemmingsplanvoorschriften over toegestane nokhoogte stal. Vrijstelling mogelijk
tot 10%, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in het geldende bestemmings-
plan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden' artikel 17, lid 1 onder 2 van de planvoorschriften

• Wichmond, Lankhorsterstraat 28, vervangend bouwen bedrijfswoning, wegens licht over-
schrijden maatvoeringsnorm in bestemmingsplanvoorschriften over toegestane inhoud en
goothoogte. Vrijstelling mogelijk tot 10%, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen
in het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden' artikel 17, lid 1 onder 2
van de planvoorschriften

Deze bouwplannen liggen van 27 september t/m 24 oktober 2007 tijdens de openingstijden
ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 
Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u
een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Zienswijze indienen over de voorgenomen vrijstellingen? 
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt
u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 17 september 2007:
• Zelhem, Everhardinkweg 3a, voor het plaatsen en bewonen van een chalet, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'
• Vorden, Zelledijk 7, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend bestemmings-

plan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 20 september 2007:
• Wichmond, hoek Hackforterweg/Baron van der Heijdenlaan, voor de bouw van een vrijstaande

woning, geldend bestemmingsplan 'Wichmond de Wogt 1993'

Verleende vrijstellingen 

(niet in samenhang met bouwvergunning)



Openbare bekendmakingen - vervolg

Beroep tegen de verleende vrijstellingen
Tegen deze besluiten kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft ge-
bracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
geen zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
de besluiten aan aanvragers, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank
Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschul-
digd.

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 17 september 2007:
• Baak, kermisterrein Wichmondseweg, vogelschieten, optocht en lunapark, tijdelijke gebruiks-

vergunning tent, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 29 september van 14.00 tot 01.00
uur, 30 september van 14.00 tot 24.00 uur en 1 oktober 2007 van 09.00 tot 24.00 uur, P. Leferink
en J. Herfkens

• Baak, tijdelijke reclameaanduidingen, 15 september t/m 2 oktober 2007, kermis en oranje
stichting Baak

• Halle, Dorpsstraat 47, standplaats voor verkoop van stroopwafels en oliebollen, 1 oktober t/m
31 december 2007, supermarkt Hesselink

• Zelhem, groenstrook voor Het Witte paard, touwtrekwedstrijd en wedstrijd Sterkste man van
Zelhem, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 30 september 2007 van 13.30 tot 19.00 uur,
touwtrekvereniging Oosterwijk

Verzonden op 19 september 2007:
• Bronckhorst, collecte en ophangen spandoek, 19 t/m 24 november 2007, nationaal MS Fonds
• Hengelo Gld., ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 5 oktober van 12.00 tot 01.00 uur en

6 oktober 2007 van 08.00 tot 01.00 uur, P.B.J. Leferink
• Hengelo Gld., terrein De Hietmaat en Zelhem, Wassenaarweg, verklaring geen bezwaar voor

het laten opstijgen van luchtballonnen gedurende september 2007 t/m december 2008 en op
21 september 2007 vanaf de Wildenborgseweg in Vorden, A3 Ballon

• Zelhem, afsluiten Markt, septemberfeesten, 20 september van 19.30 tot 20.00 uur 
en 21 september 2007 van 09.45 tot 10.15 uur, stichting Septemberfeesten Zelhem

Verzonden op 20 september 2007:
• Vorden, Hilverinkweg 1, openingsfeest met live-muziek, tijdelijke gebruiksvergunning tent,

21 september 2007 van 20.30 tot 01.00 uur, H.T. Rally Raid en Burch

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 17 september 2007:
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 13, bouwen schuur
• Vorden, Hoetinkhof 80, uitbreiden woning
Verzonden op 20 september 2007: 
• Hengelo Gld., Tramstraat 9, gedeeltelijk vernieuwen/vergroten woning met uitbouw

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 17 september 2007:
• Vorden, Het Hoge 36, bouwen tijdelijk onderwijsgebouw, reguliere bouwvergunning met een

instandhoudingstermijn tot 1 januari 2011
• Vorden, Stuwdijk 3, vernieuwen berging/geitenhok, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 18 september 2007: 
• Toldijk, Hoogstraat 24, bouwen zwembad
• Vorden, Nieuwstad 30, vergroten van een magazijn, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 20 september 2007: 
• Hoog-Keppel, Schoolstraat 13, vernieuwen schuur, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Overweg 11a/b, bouwen van een twee-onder-één-kap-woning met bijbehorende garages,

verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 20 september 2007:
• Zelhem, Wassenaarweg 1, bouwen bedrijfshal met kantoor, hiervoor is bouwvergunning ver-

leend op 26 februari 2007, op 4 juli 2007 is gewijzigde aanvraag ingediend; wijzigingen betreffen
de plattegronden wegens de compartimentering bij brand. Deze gewijzigde bouwvergunning is
verleend onder voorwaarde dat de hoofddraagconstructie van zowel de industrie- als kantoor-
functie een weerstand van 60 minuten op bezwijken hebben 

Sloopvergunningen 
Verzonden op 20 september 2007:
• Halle, Halle-Heideweg 5a, geheel slopen drie schuren, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Ruurloseweg 39, geheel slopen bijgebouw met fietsenberging en stalling

Ontheffingen verbranden afvalstoffen 
(art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en art. 5.4.1 APV)
Verzonden op 25 september 2007:
• Hengelo Gld., Holterkampweg 1, voor verbranding nabij dit perceel

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Baak, tijdens de jaarlijkse kermis van 26 september t/m 2 oktober 2007 is de Wichmondseweg,

tussen de Vordenseweg en de Pastoriestraat (inrit naar Huize Baak), afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer. Op 30 september 2007 van 12.00 tot 16.00 uur 
is de Vordenseweg, tussen de Beukenlaan en de Zutphen-Emmerikseweg, afgesloten voor
alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer en geldt een stopverbod aan beide
zijden van de Vordenseweg, tussen de Beukenlaan en de Singelwal (achter Huize Baak), 
en aan de westzijde van de Beukenlaan, tussen de Vordenseweg en de Schooldijk

• Hengelo Gld, tijdens de samengestelde menwedstrijden op 14 oktober 2007 zijn de Zelhemseweg,
tussen de Hummeloseweg en de Molenenk, en de Winkelsweg, tussen de Zelhemseweg en de
Gompertsdijk, van 07.00 tot 19.00 uur afgesloten voor het verkeer, behalve bestemmingsverkeer.
Ook geldt dan een stopverbod voor beide zijden van de wegen: Zelhemseweg, Hummeloseweg,

Verleende vergunningen

tussen de Rondweg en de Berkenlaan, Winkelsweg, Berkenlaan, Leliestraat, Korenbloemstraat,
Kampstraat en Tramstraat. Tot slot is er op de Zelhemseweg en de Winkelsweg op 14 oktober
tussen 07.00 en 19.00 uur een parkeerverbod aan beide zijden van de weg van kracht

• Zelhem, tijdens de septemberfeesten is de Markt op 20 september van 19.30 tot 20.00 uur
en 21 september 2007 van 09.45 tot 10.15 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van het bestemmingsverkeer 

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden
van het bezwaar en uw ondertekening.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

B en w maken bekend dat zij op 18 september 2007 besloten hebben, om op grond van de
'Verordening naamgeving en nummering gemeente Bronckhorst', aan een straat in Vorden,
waarvan de ontsluiting is gelegen tussen de panden Zutphenseweg 64 en 66, de naam Hof van
Kettelerij toe te kennen. 

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u of kan een rechtstreeks belanghebbende
binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen
bij b en w van Bronckhorst. Hoe dit werkt, ziet u hierboven bij de bezwaarmogelijkheden op
verleende vergunningen.

Naamgeving nieuwe straat in Vorden

Zelhem, in verband met snoeiwerkzaamheden zijn de onderstaande wegen van 1 t/m 5 oktober
2007 of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor het verkeer
• Akkerweg vanaf Kruisbergseweg
• Boeninksteeg vanaf Enkweg
• Eeltingweg vanaf Akkerweg
• Kattekolkweg
• Lageweg vanaf Brugginkheide
• Meindertweg vanaf Lankerseweg en Pluimersdijk
• Neijenkampweg vanaf Nijmansedijk
• Priesterinkdijk vanaf Nijmansedijk
• Stikkenweg
• Velswijkweg vanaf Wisselinkweg

Wegwerkzaamheden

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van
27 september t/m 7 november 2007 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Baak, Dambroek 22-24, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

metaalbewerkend bedrijf
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 103, voor een veranderingsvergunning voor een opleidings-

bedrijf voor brandweer en bedrijfshulpverlening. Door een ingekomen advies is de beoordeling
behorend bij dit besluit gewijzigd. Dit heeft niet geleid tot wijziging van besluit en de daaraan
verbonden voorschriften

• Bronkhorst, Molenstraat 1, voor een oprichtingsvergunning voor een inrichting voor een
propaantank met gasflessenvulstation

• Hummelo, Tolstraat 6, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor
een biologisch rundvee- en scharrelvarkensbedrijf

• Vorden, Dienstenweg 13, voor een oprichtingsvergunning voor een gereedschapmakerij

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

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b.belanghebbenden die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen eventuele wijzigingen in de besluiten ten opzichte van

de eerdere ontwerpbesluiten
d.enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswijzen

in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 8 november 2007.

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

Wet milieubeheer



Openbare bekendmakingen - vervolg

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde
Om de nieuwbouw van een woning op de Meeneweg 16 in Zelhem mogelijk te maken, heeft de
gemeente een ontwerpbesluit genomen voor een hogere geluidwaarde, als bedoeld in artikel 83
van de Wet geluidhinder.  

Van 27 september t/m 10 oktober 2007 liggen voor een ieder op het gemeentekantoor gedurende
de openingstijden de volgende stukken ter inzage:
• het verzoek met bijlage(n) tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van artikel 83

van de Wet geluidhinder voor de nieuwbouw van een woning aan de Meeneweg 16 in Zelhem
in de gemeente Bronckhorst.

• het ontwerpbesluit van 18 september 2007

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder opmerkingen over het ontwerpbesluit schrif-
telijk kenbaar te maken. Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan b en w.

Wet geluidhinder

B en w hebben op 18 september jl. de Beleidsregel intrekken bouwvergunning in concept vast-
gesteld. Als de omstandigheden zijn veranderd waaronder destijds de vergunningen zijn verleend,
dan moet hier door het intrekken van 'oude' vergunningen beter op ingespeeld kunnen worden.

Waarom deze Beleidsregel?
De bouwregelgeving is een dynamisch proces. Op basis van voortschrijdend inzicht, toenemende
technische mogelijkheden en meer aandacht voor omgevingsgerelateerde zaken wordt de
wetgeving regelmatig aangepast. Het doel van de Beleidsregel is om beter te kunnen inspelen
op deze wijzigingen.

Na een inventarisatie is het duidelijk geworden dat een aantal vergunde bouwprojecten nog niet
is gerealiseerd. Wanneer de bouwvergunningen zodanig gedateerd zijn dat de omstandigheden
waaronder deze vergunningen destijds verleend zijn ingrijpend zijn veranderd, wordt de vergun-
ning ingetrokken. Dit is in ieder geval aan de orde als de bouwvergunningen vier jaar oud zijn en
met de uitvoering nog niet is gestart.

Op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Bronckhorst liggen de stukken tijdens
de openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor vanaf 26 september t/m 7 november 2007.

Inspraak Beleidsregel intrekken bouwvergunning

B en w hebben op 18 september jl. de Sanctiestrategie voor bouwen en ruimtelijke ordening
in concept vastgesteld. In de Sanctiestrategie is de basisaanpak vastgelegd voor het bestuurs-
rechtelijke en strafrechtelijke optreden door de gemeente bij overtredingen op het gebied van
bouwen en ruimtelijke ordening.

Waarom deze Sanctiestrategie?
Naast het toezicht op bouwen, slopen en bestemmingsplannen is het van belang een eenduidige
en uniforme sanctionering van overtredingen te garanderen. De Sanctiestrategie voorziet hierin.
Willekeur en onduidelijkheid bij handhaaftrajecten worden in belangrijke mate beperkt en voor-
komen. 

De Sanctiestrategie bevat:
• een op elkaar afgestemde bestuursrechtelijk- en strafrechtelijk optreden tegen overtreding

van de wetgeving
• een passende reactie op geconstateerde overtredingen
• een stringente reactie bij voortduring van overtredingen
• een regeling voor optreden tegen overtredingen door eigen organisatie en andere overheden
• transparantie over te stellen termijnen voor het opheffen van (standaard) overtredingen en

over de zwaarte van sancties daarvoor

Op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Bronckhorst liggen de stukken tijdens
de openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor vanaf 26 september t/m 7 november 2007.
Een ieder kan gedurende die periode zijn of haar mening over dit beleid geven. Dit kan zowel
mondeling als schriftelijk.

Voor meer informatie kunt u bellen met de heer R. van het Reve, afdeling Veiligheid, vergunningen
en handhaving, tel. (0575) 75 03 17.

Inspraak Sanctiestrategie voor bouwen 

en ruimtelijke ordening

Een ieder kan gedurende die periode zijn of haar mening over dit beleid geven. Dit kan zowel
mondeling als schriftelijk.

Voor meer informatie kunt u bellen met de heer R. van het Reve, afdeling Veiligheid, vergunningen
en handhaving, tel. (0575) 75 03 17.

AkZie!MEUBEL OUTLETSTORE

•

Openingstijden:
Donderdag 10.00 - 21.00 uur 
vrijdag 10.00 - 21.00 uur 
zaterdag 09.30 - 17.00 uur

Op het industrieterrein, meubelhal voor de ‘heftruck op paal.’  - Tel. 0575 46 0105/46 35 04 - M 06 54 3173 55 - www.onstenkmeubelen.nl
Let op: de nieuwste modellen vindt u nog steeds op het vertrouwde adres aan de Molenenk 20 te Hengelo Gld.

Kom in
AkZie.

Kom daarom vandaag naar AkZie, Nijverheidsweg 5 Hengelo (Gld).

Want bij Gerrit Onstenk Meubelen AkZie zit u beter. 
Mooi voor minder geld. Want in onze Meubel Outlet Store aan
de Nijverheidsweg 5 vindt u de mooiste meubels voor absolute

bodemprijzen. Tijdens onze speciale AkZie uitverkoop op: 

Do. 27september

Vr.28
september

Za. 29september

Do. 4
oktober

Vr.5
oktober

Za. 6
oktober

2-21/2 zits Nu 666,-

Fauteuil 

Nu 196,-

Eetkamertafel + 6 stoelen 

Nu 992,-

voor laag, lager en laagst weggeefprijzen!

Tip van de VVV
Fantastische najaarskleuren in Bronckhorst!

- Fietsommetje langs Zelhem Zuid en Hummelo

- Lokaal ommetje Hengelo (Gld.) langs ‘het Zand’ en ‘het Zelle’

- Achtkastelenfietsroute in de omgeving van Vorden 

P A R E L  V A N  D E  W E E K

Voor andere routes of meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl



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

Wil je eerst meer weten over ons bedrijf voordat je solliciteert? Kom

dan op zaterdag 29 september aanstaande tussen 10.00 en 16.00 uur
een kijkje nemen bij ons bedrijf en beleef de dynamische en

collegiale sfeer van HCI. 

We laten je zien hoe we

werken met prefab beton

voor onder meer de woning-

en utiliteitsbouw, de weg- en

waterbouw en de agrarische

sector. 

HCI Betonindustrie
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.). Tel. 0575 - 46 81 81. www.hcibeton.nl

Op dit moment hebben we vacatures voor de volgende functies:

Bedrijfsleider productie m/v
Commercieel werkvoorbereider m/v
Werkvoorbereider m/v
Productieleider timmerwerkplaats m/v
Een omschrijving van deze functies vind je op www.hcibeton.nl

HCI Betonindustrie houdt open huis voor   
bouwkundige MBO-ers en HBO-ers

Kun je de 29e niet maar wil je toch een keer komen kijken? Maak dan

een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding. En wil je meer weten

over de functies? Bel dan met de heer P. van Mourik: 0575 - 46 81 81. 

Op 29 september kun je direct solliciteren aan de sollicitatiebalie.

Maar solliciteren per brief kan natuurlijk ook. Stuur deze, samen

met je CV, naar: HCI Betonindustrie, t.a.v. de heer P. van Mourik,

Postbus 98, 7255 ZH Hengelo Gld. Of stuur een e-mail naar:

p.vanmourik@hcibeton.nl
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Onze deur staat voor je open, 
graag tot ziens op 

zaterdag 29 september!

HARDLOOPCURSUS 
voor beginners v.a. dinsdag 

25 september 18.30-19.30 uur
in Ruurlo o.l.v. Niels Gude inl.

tel. 0573 453354.

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag 29 
september

Disco met

D.J. Dion
in het Café

Magic
Butterfly
aanvang 21.30 uur.

VEILINGHUIS DE ATLAS B.V.
Mr. h.f. de Boerlaan 21107 • 7411 AJ Deventer • tel. 0570-627666.

veilinghuisdeatlas@planet.nl

GEVRAAGD: 
INBRENG VOOR ONZE OKTOBERVEILING
Wij zijn op zoek naar goede inbreng van o.a. Kunst en antiek en nalatenschappen,
inbreng dagelijks van 10.00-16.00 uur of bel voor het maken voor een afspraak 

bij U thuis voor taxatie van meerdere of grote objecten. 

LAATSTE INBRENGDAG 5 OKTOBER, 
KIJKDAGEN 19 T/M 21 OKTOBER, 

VEILING 22 T/M 26 OKTOBER.

Zie ook onze site w w w . v e i l i n g h u i s d e a t l a s . n l

ZONDAG 30 SEPT. GRATIS TAXATIEDAG VOOR KUNST EN ANTIEK VAN 13.00 - 16.00 UUR.

Wij zoeken een
leuke gastouder

voor 2 kindjes
onder de 4 jaar

in Zelhem.

Belangstelling?
Bel 06-20532786

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 17

september 2007 door Habion een melding "Besluit

uniforme saneringen" (BUS) voor de categorie mobiel

ingediend. Het voornemen bestaat om de bodem van de

locatie Beukenlaan 37, geval 1 in Hengelo gld, gemeente

Bronckhorst te saneren. De saneerder mag vijf weken

na de melding starten tenzij Gedeputeerde Staten laten

weten dat de melding niet voldoet aan de eisen van het

BUS.

Belanghebbenden kunnen tot 11 oktober 2007

mondeling of schriftelijk reageren op de voorgenomen

sanering bij Gedeputeerde Staten van Gelderland,

onderafdeling Bodembeheer, Postbus 9090, 6800 GX

Arnhem (tel. 0888807777 ). Tegen deze melding is

uiteindelijk geen bezwaar en beroep mogelijk.

Arnhem, 18 september 2007 - 

zaaknummer 2007-015796

Bodemverontreiniging op de locatie Beukenlaan 37, 

geval 1 in Hengelo gld, gemeente Bronckhorst

KENNISGEVING

p ro v i n c i e
GELDERLAND

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

TE HUUR in
Hengelo Gld. 700m2

nette verwarmde

BEDRIJFSRUIMTE
incl. 100m2 kantoor.

Tel. 06-27473201

TE KOOP
BMW 318TI compact
automaat bj. ‘97
Honda Civic bj. ‘99
Fiat Scicento 1100 spi bj. ‘99
Citroën Saxo bj. ‘96
Citroën AX bj. ‘93
Renault 19 bj. ‘90

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



Tijdens de oorlog in Joegoslavië is
Mirko naar Nederland gekomen. Hij
heeft toentertijd  werk gekregen bij
drukkerij Weevers en is gaan voet-
ballen bij Ratti. Mirko heeft nu nog
steeds een drukkerij samen met zijn
broer Livio met ondersteuning van
drukkerij Weevers.
Ratti heeft ook dit keer weer gevoet-
bald, maar het resultaat was niet al

te best. Ze hebben met 6-1 verloren,
maar omdat ze in Kroatië niet met
grensrechters werken, zijn er wel
enkele buitenspel goals gevallen.

Na afloop van de wedstrijd heeft
Mirko een mooie lijst met daarin
een oud shirt van Ratti van shirt-
sponsor Weevers, met alle namen
erop van diegene die er dit jaar bij

waren. Daarnaast kreeg hij ook nog
een horloge met inscriptie, als dank
voor alles wat hij voor Ratti heeft ge-
daan hier in Nederland en in Kroa-
tië. 

Ratti on Tour heeft in de afgelopen
11 jaar al diverse landen bezocht,
waaronder België, Engeland, Duist-
land, Spanje, Oostenrijk, Tsjechië,
Hongarije en dit jaar voor de 3e keer
Kroatië.

Waar volgend jaar de reis van Ratti
on Tour naar toe gaat, is nu nog een
vraag, maar dat het weer speciaal
zal zijn is zeker.

Ratti on Tour wederom in Kroatië

Een reislustige groep Rattianen  zijn wederom in Kroatië geweest.
Omdat het dit jaar voor de 10e keer was, hebben zij Mirko Jakovcic
weer opgezocht in Porec, Kroatië. In 1997 is alles begonnen, Mirko
ging weer terug naar zijn vaderland nadat de economie in Kroatië
weer begon op te bloeien. Een delegatie van Ratti nam zich destijds
voor hem op te zoeken.

Ratti dames
Keyenborgse Boys 1-Ratti 1
Afgelopen zondag ontvingen de Key-
enborgse dames Ratti. Een voortva-
rend begin van de wedstrijd voor Rat-
ti. Binnen zes minuten wist Marielle
Peters de keepster te verschalken. 0-1.
De aanvallen gingen over en weer.
Laatste vrouw Carlien Nijenhuis had
de verdediging samen met Hanneke
Nijenhuis en Annemie Nijhof echter
volledig onder controle. Binnen het
kwartier wist Ratti de voorsprong al te
vergroten. Een afstandsschot van Ma-
rielle Peters krulde over de keepster. 0-
2. Nog geen twee minuten later ver-
diende Ratti een vrije trap op ongeveer
twintig meter afstand. Carlien Nijen-
huis verzorgde een perfecte op maat
hangende bal en Gerrie Brummelman
ronde subliem af. 0-3. Keyenborg liet
de kop niet hangen en nog geen mi-
nuut later wisten zij te scoren. 1-3. De
doelpuntenmachine bij Ratti kwam
op dreef. Nog geen minuut later wist
Rowena Peters met een prachtige solo
de verdediging van Keyenborg te pas-
seren en gaf vervolgens de keepster
het nakijken. 1-4. Gerrie Brummel-
man wist een afgeslagen bal prima te
onderscheppen en joeg de bal in de
touwen. 1-5. Vijf minuten voor rust
maakte Keyenborg de schade iets klei-
ner door de 2-5 te scoren. 

Net als vorige week kwam Ratti na de
rust niet goed uit de startblokken. Key-
enborg scoorde vrij snel de 3-5. Ratti
hervond zich snel. Een schot op het
doel van Marielle Peters werd niet
goed weggewerkt door de keepster en
Gerrie Brummelman klaarde het klus-
je als nog. 3-6. Zo werd de buffer van
Ratti wederom vergroot. Keyenborg
bleef ondanks de achterstand toch
goed doorvoetballen en dit werd be-
loond met een doelpunt in de 77e mi-
nuut. 4-6. Tien minuten voor tijd ver-
zorgde Ratti een aanval uit het boekje.
Gerrie Brummelman legde de bal
breed op Marielle Peters. Er volgde een
crosspass in de loop naar rechtervleu-
gelspits Kelly Peters. Zij aarzelde geen
moment en op snelheid was zij haar
tegenspeelster te snel af en de kortste
weg naar het doel werd gevonden. De
finishing touch werd gevonden want
er werd resoluut binnen geschoten. 4-
7. 

In de blessuretijd werd Gerrie Brum-
melman nog onderuit gehaald in de
zestien. Als echte spits schoot zij de pe-
nalty vol vertrouwen binnen. 4-8. Dit
was dan ook de einduitslag. Een wed-
strijd met een doelpuntenparade over
en weer, maar Ratti trok zelfverzekerd
aan het langste eind met een verdien-
de overwinning. Aanstaande zondag
uit tegen FC Gelre 2.

Vo e t b a l

De uitslag doet vermoeden, dat Vor-
den geen schijn van kans heeft gehad
tegen de Didamse ploeg. Niets is min-
der waar, want DVC'26 mocht de han-
den dichtknijpen, dat het na 10 minu-
ten spelen nog de nul had weten vast
te houden. Vorden kreeg namelijk drie
uitgespeelde kansen, maar wist er niet
een te benutten. Dat is ook de crux.
Vorden heeft te veel kansen nodig, ter-
wijl de tegenstander, en ook zondag
DVC'26, iedere kans benutte of fout af-
strafte. Bij Vorden zat de nieuwe trai-
ner Maarten Wolvetang op de bank,
voor vele spelers geen onbekende. In
het seizoen 2000-2001 promoveerde
Vorden onder zijn leiding naar de 3e
klasse. Dit jaar heeft hij tot taak om
met het team zich in de 3e klasse te
nestelen.

Vorden ging goed van start en creëer-
de zich vanaf de aftrap direct diverse
kansen. Renz Cornegoor kreeg twee
scoringsmogelijkheden en ook Dennis

VV Vorden
VORDEN-DVC'26  0-4

Voorafgaande aan de wedstrijd
werd een minuut stilte gehouden
ter nagedachtenis aan Lammert
Rouwenhorst. De heer Rouwen-
horst is afgelopen zaterdag overle-
den.Hij heeft grote betekenis ge-
had voor de vv Vorden.

Wentink was dicht bij een doelpunt.
De beste kans kreeg Niels Siemerink,
die uit een vrije trap van Rob Enzerink
de bal vrij voor de keeper niet onder
controle kreeg. Een foute ingooi was
de inleiding tot het eerste doelpunt,
want de bal werd onderschept en de
achterste linie was uit positie. 0-1 Vor-
den stroopte de mouwen op en het
kreeg een groot aantal kansen. Micha
Bolink onderschepte een terugspeel-
bal, maar kreeg de bal niet tijdig on-
der controle, terwijl de doelman al
was gepasseerd. Bij dit soort acties
hoort enig geluk en dat ontbeerde de
geelzwarten.  

De tweede helft was nog maar twee

minuten oud, toen de spits van
DVC'26 loeihard de bal van enige af-
stand in de kruising joeg. 0-2 Vorden
was enige tijd knock-out door deze
treffer, want het kwam niet meer aan
voetballen toe en leed veel balverlies.
Toen een ieder zich opmaakte voor de
aansluitingstreffer, want Vorden had
halverwege de tweede helft het initia-
tief weer naar zich toe getrokken viel
de 0-3. Doelman Borgonjen trapte de
bal onfortuinlijk tegen een tegenstan-
der op. Vorden kreeg nog meerdere
kansen, maar geen kans was aan de
geelzwarten besteed. Wel aan DVC'26
want via een razend snel uitgevoerde
counter strooide het met vierde doel-
punt nog wat extra zout in de wonde.

SENIORENTEAM 1
Dit team bestaat dit seizoen uit Joyce
Teeuwen, Marian te Riele, Marian
Hulshof, Robert Kater en Peter van
Dijk. Zij speelden afgelopen donder-
dag tegen Wehl met invaller Theo

Huntink voor Robert Kater. Peter en
Joyce wonnen hun enkelspel en Theo
en Marian speelden allebei een span-
nende driesetter. In het geval van Theo
werd die gewonnen en Marian verloor
helaas. Het herendubbel, damesdub-
bel en beide mixed spelen werden ge-
wonnen zodat er een eindstand van 7-
1 op het scorebord stond.
Flash - Wehl:   7-1

SENIORENTEAM 2
Dit team wordt gevormd door Geeske
Menkveld, Bernadeth Heijink, Lianne
Heijink, Niels Lijftogt en Chjehrando
Gasper. Gespeeld is tegen Phido uit
Doetinchem. De drie dames speelden
voor het eerst een competitiewed-
strijd. Gezegd moet worden dat dit
verdienstelijk ging. Ze kwamen echter
net iets te kort tegen hun tegenstand-
sters. Daarentegen waren de heren
van Flash te sterk voor hun tegenstan-
ders waardoor er van een gelijk op-
gaande wedstrijd sprake was. In het
laatste mixedspel kwam het er op aan.
Flash stond na zeven partijen met 4-3
voor. De laatste partij was erg span-
nend waarbij er winstkansen voor
Flash waren. Helaas werd met 21-23 en
19-21 verloren waardoor het een gelijk
spel werd.
Flash 2 - Phido:   4-4

JEUGDTEAM 1
Dit team speelt in de klasse onder 15
jaar en bestaat uit Vera Velhorst, Ilse
van Dijk, Erik van Hoffen en Carlos
Waenink. Vorig jaar zijn ze kampioen
geworden en ook dit jaar zijn ze sterk
begonnen. Afgelopen zaterdag werd
er gespeeld tegen Didam. Na de enkel-
spelen stond het 3-1 voor Flash. Daar-
na werd zowel het jongensdubbel als
het meisjesdubbel gewonnen. De
mixed partijen werden eerlijk over bei-
de teams verdeeld zodat de einduit-
slag 6-2 was.
Flash 1 - Didam:  6-2

JEUGDTEAM 2 
Ook dit team speelt in een klasse on-
der 15 jaar en bestaat uit allemaal spe-
lers die dit seizoen voor het eerst com-
petitie spelen. Het zijn, Tamara de
Vries, Femke Nab, Lilian Nijhuis, Cait-
lin Toker, Jelle van Rossum en Sander
van Gils. Ondanks dat de einduitslag
anders doet vermoeden hebben ze
zich kranig geweerd tegen Varsseveld.
Al het begin is moeilijk maar de tech-
nische commissie en de trainer sloe-
gen de wedstrijden gade en zij zien ze-
ker perspectief voor dit team.
Flash 2 - Varsseveld:  0-8

JEUGDTEAM 3
Flash 3 wordt gevormd door Lieke ten
Have, Eline Bargeman, Rianne Fok-
kink, Wesley Boode, Bram Bruinsma
en Dennis Cai. Zij spelen in de klasse
onder 13 jaar. De eerste wedstrijd ging
uit tegen Spees Sjuttel uit Silvolde.
Flash trad aan met drie dames en een
heer. Eline Bargeman speelde als twee-
de heer en haar enkelpartij ging nipt
verloren in een drie-setter. Wesley Boo-
de, Lieke ten Have en Rianne Fokkink
wonnen allen hun enkel partijen en
alle dubbels werden ook gewonnen,
zodat J3 tevreden op hun debuut mag
terugkijken en de wedstrijdpunten
mee naar Vorden nam.
Spees Sjuttel - Flash 3:   1-7

JEUGDTEAM 4
Team 4 bestaat uit de jongste jeugd.
Zij spelen in de klasse onder 11 jaar.
Lynn Berenpas, Paulien te Riele, Laura
Hulshof, Niels Golstein, Stefan te Riele
en Chuli Schalk vormen dit team. Zon-
dag moest er gespeeld worden tegen
UBC uit Ulft. Gespeeld werd in de sa-
menstelling Lynn, Paulien, Niels en
Stefan. Het bleek dat de tegenstanders
allemaal al iets langer badminton spe-
len, maar toch werd er goed strijd ge-
leverd. Met name de meisjes wisten
hun partij te winnen. In de andere par-
tijen was Ulft net iets sterker.
UBC - Flash 4:  6-2

B a d m i n t o n

Op het recreantenteam na hebben
alle teams van Flash hun eerste
competitiewedstrijd van dit sei-
zoen gespeeld. Voor een groot aan-
tal spelers was het zelfs hun aller-
eerste competitiewedstrijd en ge-
zegd mag worden dat iedereen het
goed gedaan heeft. WEEKBLAD
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Ons magazijn wordt te klein

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

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

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!
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SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

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

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

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

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

Passage

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.
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Zaterdagavond staat Hike op het podi-
um in de feesttent. Na het megasucces
op maandagmiddag na het vogelschie-
ten in 2006, zijn ze nu de openingsact
voor het feest met als grote verras-
singsact: De Dutchess, de gravinnen
van het levenslied.

Op zondag terug van weggeweest; De
Trainband, staat nog steeds zeer goed
bekend in het live circuit. De beste
zangeres van de regio maakt eveneens
nog steeds deel uit van de band. Zon-
dag de hele dag in de feesttent.

Maandag zal Lime het podium in de
feesttent beklimmen. Sinds de zater-
dagavond in Keyenborg wereldbe-
roemd in de regio. De band gaat knal-
len in de feesttent als de vogel gescho-
ten is, het dak knalt eraf.

De cafés zijn ook weer druk bezet met
artiesten en rock en roll helden.

Bij Café de Bierkaai speelt zaterdag-
avond Fish Fever (finalist van clash of
the coverbands).

Bakkerij Manschot speelt zoals al ja-
ren de gehele zondag en op maandag
zal JPR-Strinx band het cafépodium
bestijgen. Op de dinsdag is het vroeg
soppen met Bakker Bart en de Boakse
Blues Bande of te wel B%, een band
bomvol rock, roll, blues, Hanska etc.
De kermis wordt met dit gezelschap in
de Bierkaai afgesloten.

Bij Herfkens zal zondag het café
muzikaal opgeluisterd worden door
G. Gerritsen.

Baakse Kermis 2007
Dit jaar viert Baak voor de 105e
maal haar kermis. Zoals vanouds
op de eerste maandag van oktober,
voorgaande zondag en sinds vijf
jaar ook de voorgaande zaterdag,
dus zaterdag 29 en zondag 30 sep-
tember en maandag 1 oktober. Dit
jaar staat het Baakse kermis feest
weer in het teken van gezelligheid
voor jong en oud. Goede bands en
live acts zijn weer volop aanwezig.
Dit jaar zelfs 10!

In de integrale visie 'Baakse Beek -
Veengoot' geeft het waterschap aan
dat zij de sponswerking in het stroom-
gebied wil herstellen. Het waterschap
denkt daarbij onder meer aan het her-
stel van de oude waterloop, vernatting
en natuurlijke inrichting, herstel van
terrasrandbeken en de aanleg van oe-
verbeplanting. 

Daar is zo'n 500 hectare landbouw-
grond voor nodig. Daarnaast zullen
honderden hectares worden vernat.
Hoewel in de visie wordt aangegeven
dat ook de landbouw profiteert van de

te nemen maatregelen, is dat nergens
met onderzoek onderbouwd. 

“We weten dat ingrepen in het water-
systeem noodzakelijk zijn vanwege Eu-
ropese, landelijke en regionale eisen”,
stelt Ben Hasselo namens de drie be-
trokken  LTO Noord-afdelingen in de
regio Baakse Beek - Veengoot. “Daar
willen we ook aan meewerken. Maar
niet zonder dat we weten dat er alles
aan gedaan wordt om de landbouw zo
goed mogelijk uit dit proces te laten
komen.” 

Hasselo is blij met de toezegging van
waterschap Rijn en IJssel en zal aan-
dringen op onderzoek naar de land-
bouwkundige effecten van het plan
Baakse Beek - Veengoot. Hasselo: “De
agrarische sector heeft haar huidige
areaal zelf hard nodig om ook in de
toekomst een boterham te kunnen
blijven verdienen. In het onderzoek
moeten zaken als grondclaims, het be-
houd van de landbouwstructuur en
het beperken en vergoeden van nats-
chade zeker aan de orde komen.”

LTO Noord krijgt meer inspraak

in plan Baakse Beek - Veengoot
Er wordt eerst verder gesproken
over de eisen van de landbouw, pas
dan wordt bekeken welke maatre-
gelen worden getroffen in het
stroomgebied Baakse Beek - Veen-
goot. Met deze toezegging komt
het Algemeen Bestuur van Water-
schap Rijn en IJssel tegemoet aan
het verzoek van LTO Noord om na-
der onderzoek naar de landbouw-
kundige effecten van de integrale
visie Baakse Beek - Veengoot.

Presentator Arie Ribbers loodste de
aanwezigen door het programma
heen en was tevens de man die deze
avond de (geen kritische) vragen stel-
de. Maar eerst verzocht hij de zaal om
te applaudisseren voor de mensen die
er in waren geslaagd om de sporthal
qua aankleding in een ‘schouwburg’
te veranderen. Wat betreft de ‘cijfer-
tjes’, misschien wel het belangrijkste
aspect richting toekomst, dat de direc-
tie verwacht dat het lopende jaar 2007
zal worden afgesloten met een netto
winst van euro 5.600.000,-. Rob Boeij-
enga lichtte voor het laatst in zijn
functie als algemeen directeur van de
Rabobank Achterhoek Noord, de resul-
taten over het jaar 2006 toe. ‘Er is mo-
menteel in de financiële wereld veel
aan de hand. De grote vraag is, gaan
we als Rabobank voor de korte of lan-
ge termijn?

Als het winstbejag het wint van onder-
nemersschap dan gebeuren er rare
dingen. Wij hebben als Rabo geen po-
sitie in inferieure hypotheekproduc-
ten, dus zullen we ons ook niet inlaten
met een ‘korte termijn-politiek’. Wij
kiezen voor duurzame relaties met on-
ze klanten dus een lange termijn poli-
tiek’, aldus Rob Boeijenga. Vervolgens
stipte hij de personeelskosten aan, die
vorig jaar met tien procent zijn geste-
gen. ‘Dat heeft te maken met afspra-
ken die we met een aantal medewer-
kers hebben gemaakt. 

De wat oudere medewerkers die zich
jarenlang met hart en ziel voor onze
bank hebben ingezet. Deze medewer-
kers die nog geen VUT hebben of de
pensioengerechtigde leeftijd hebben
bereikt. Met hen hebben we in goede
harmonie een pré- pensioenregeling
getroffen. Je moet deze personeelskos-
ten dan ook zien als een investering
richting toekomst’, aldus Rob Boeijen-
ga.

Frits Oostrik, voorzitter van de raad
van commissarissen gaf een toelich-
ting op de op handen zijnde fusie tus-
sen de Rabobank Achterhoek Noord
met de Rabobank Berkel-IJssel. Een fu-
sie die op 31 december aanstaande zal
ingaan. Dan wordt ook de nieuwe

naam gelntroduceerd ‘Rabobank
Graafschap Noord’. Een bank met in
totaal 21.000 leden. De belangen van
deze leden worden middels een 40
koppige ledenraad behartigd. Voor al-
gemeen directeur Rob Boeijenga was
het in sporthal ’t Jebbink een gedenk-
waardige avond. Na elf jaar leiding te
hebben gegeven neemt hij afscheid en
zal hij worden opgevolgd door Jan ten
Hove. ‘Inderdaad allemaal heel bijzon-
der vanavond. Ik heb ‘wat’ met de Ra-
bo en haar leden, het afscheid bete-
kent een keerpunt in mijn leven’, al-
dus de scheidende directeur.

Wellicht was Rob Boeijenga deze
avond toch een tikkeltje nerveus, want
toen Arie Ribbers hem bij de aanvang
verzocht om op het podium te ver-
schijnen, duurde het een poosje alvo-
rens hij zijn opwachting kwam ma-
ken.’Och er is iets met mijn apparaat-
je’, (microfoon) zo verontschuldigde
hij zich. ‘Ik zie het al, het apparaat is
van de bokseboord gevallen’, zo grapte
Arie Ribbers. 

Hij noemde Rob Boeijenga een man
waarvan hij een heel goed beeld zal
houden. ‘Rob is afkomstig uit Fries-
land. Toen zijn moeder hem als jochie
vroeg wat hij later wilde worden zei
hij: ‘Mam ik denk dat ik de mensen la-
ter ‘boeien-ga’, zo merkte Arie Ribbers
tot hilariteit van de zaal op.

PRACHTIGE ZANG VAN 
LENNY KUHR
Frits Oostrik sprak als voorzitter van
de raad van commissarissen eveneens
lovende woorden. ‘Wanneer je als Ra-
bobank spreekt over het begrip ‘leden-
bank’ dan kan ik maar één ding zeg-
gen, dat heeft Rob Boeijenga ook waar
gemaakt. Wij staan thans voor een
nieuw soort Rabobank. Rob kan dat
als geen ander duidelijk maken, wist
altijd iedereen te ‘begeesteren’. 

Hij zei altijd tegen de leden ‘wij gaan
ervoor, wij zijn de bank, wij zijn er
voor U. Dat droeg hij uit en daar zijn
we hem buitengewoon dankbaar
voor’, aldus Oostrik. De scheidende di-
recteur ging in zijn speech terug in de
tijd. ‘Toen ik bij de Rabobank begon

was mijn ambitie om de bank nieuw
leven in te blazen. De coöperatieve
identiteit een nieuwe visie te geven, de
leden erbij te betrekken.

Wij zijn dan ook een echte ledenorga-
nisatie geworden. Wij hebben samen
heel wat aangepakt. Dingen die zijn
ontstaan door suggesties van U, de le-
den’, zo sprak Rob Boeijenga die er op
wees dat in deze wereld niemand on-
misbaar is. ‘Wij zijn tenslotte allemaal
in het leven ‘voorbijgangers’, zo sprak
hij. Er was deze avond één persoon die
als ‘voorbijganger’ nog lang op het
netvlies van Boeijenga gegrift zal blij-
ven, de zangeres Lenny Kuhr. Speciaal
op verzoek van Rob Boeijenga mocht
zij een extra cachet aan zijn afscheid
geven. ‘Ik ben vereerd dat ik hier mag
optreden, het is altijd goed dat men-
sen wat mogen en kunnen vieren’, al-
dus Lenny Kuhr die eraan toevoegde
dat Rob Boeijenga ook een aantal ‘ver-
zoeknummers’ bij haar had aange-
vraagd.

Zo bijvoorbeeld het nummer ‘Altijd
heimwee voor jou’, dat speciaal aan
Anneke de vrouw van Boeijenga werd
opgedragen. Ook het nummer ‘Als je
niet luistert naar je ziel dan ga je dood
van verlangen’, werd door Lenny Kuhr
op verzoek gezongen. Nummers als
‘Leven, alles wat maar leven wil’, ‘De
Dans’, het publiek luisterde ademloos
toe. 

‘Toen mijn dochtertje nog klein was
en ik zag haar schommelen heb ik het
lied ‘Mam ik wil het liever zo’, geschre-
ven, zo vertelde de zangeres. Het num-
mer ga met mij mee (met tekst van
Jules de Corte) droeg Lenny Kuhr op
aan Rita Verdonk. ‘Wees maar niet
bang voor moeilijkheden, dit is een
land van goed leven’, zo zong ze.

In 1986 was Lenny Kuhr bij een optre-
den van Amalia Rodriques. ‘Ik zag
haar voor het eerst ‘in het echt’, ik was
die avond nog zenuwachtiger dan
mijn optreden hier’, aldus Lenny die
met het nummer ‘Fadista’ een ode aan
deze legendarische Portugese zange-
res bracht. Datzelfde gold voor het
nummer over de ‘Portugese lente met
haar duizenden sentimenten’, even-
eens prachtig gezongen. 

En tot slot het derde verzoeknummer
van Rob Boeijenga, ‘De Troubadour’.
Terwijl het publiek Lenny Kuhr en
haar fantastische band een staande
ovatie gaf, beklom Rob Boeijenga voor
het laatst het podium, met bloemen
en kussen voor Lenny en zo sprak hij:
‘Als ik in de auto zit en ik zet een CD
van jou op, dan krijg ik altijd kippen-
vel’, aldus Rob Boeijenga die vervol-
gens met een diepe buiging afscheid
van zijn lievelingszangeres nam!

Afscheid Rabobank directeur Rob Boeijnga

Arie Ribbers: 'Als jochie zei Rob altijd 
'Ik denk dat ik later de mensen 'boeien-ga'!

Een rode loper voor de ingang, bij binnenkomst een muziekje, overal in
het gebouw vriendelijke gastvrouwen en ruim 400 belangstellenden in de
tot feestzaal ‘omgeturnde’ sporthal "’t Jebbink". Een gezellige ambiance
waar jaarcijfers werden getoond en toegelicht, waar een op handen zijn-
de fusie werd besproken, waar mensen (directieleden en commissarissen)
werden voorgesteld, waar afscheid werd genomen van het boegbeeld van
de bank algemeen directeur Rob Boeijenga en waar Lenny Kuhr met haar
fascinerende stem en tekstvolle songs ervoor zorgde dat iedereen na af-
loop met een goed gevoel huiswaarts keerde. Zie hier, een korte impressie
van de ledenvergadering van de Rabobank Achterhoek Noord, welke
maandagavond in Vorden plaats vond.

Rob Boeijenga neemt afscheid.

Zangeres Lenny Kuhr.

De B ploeg behaalde een 46e plek in
een tijd van 59 minuten en 17 secon-
den. De afstand die zij moesten afleg-
gen was 40 km. De overwinning ging
naar WV Jan van Arckel uit Gorin-
chem. Zij reden een tijd van 51 minu-
ten en 46 seconden. Het wegseizoen
loopt nu ten einde. Verschillende ren-
ners zijn zich nu al weer aan het op-
maken voor het crossseizoen, met als
hoogtepunt onze eigen nationale Kas-
teelcross rond het kasteel in Vorden op
zondag 30 december.

RTV in middenmoot bij NCK
Afgelopen zaterdag werd in het
Groningse Hoogezand de Neder-
landse clubkampioenschappen ver-
reden. RTV Vierakker Wichmond
stond met twee ploegen aan het ver-
trek. Bij de A categorie behaalde de
RTV een zeer nette 58e plek van de
82 deelnemers. De ploeg legde de
ruim 46 km af in 1 uur en 5 minu-
ten. De winnende tijd was van WV
de Jonge renner uit oosterhout. Zij
hadden 58 minuten en 17 seconden
nodig voor de 46 km.

Een wedstrijd met 90 min eenrichting-
verkeer naar de doelman van de thuis-
club. Met vaak 10 man achter de bal
en dan met lange halen proberen een
uitval te forceren was de te verwach-
tende tactiek van Wolfersveen. Socii
liet het zo ver niet komen en had wel
meer dan 80% balbezit. 

Het was in de 18 min dat Robert Kor-
negoor onderuit werd gehaald binnen
de beruchte lijnen en de toegewezen
strafschop zelf keurig in de hoek bin-
nen schoot 0-1.  De enige kans op 1-1
was net voor de rust maar werd hard
overgeschoten. 

Direct na de thee maakte Hans Haver-
kamp de 0-2 en was de wedstrijd gelo-
pen velen zaten er doorheen de vraag
was nog hoe groot word de uitslag, de-
ze werd door Ruben Rensink en Peter
Rietman op 0-4 bepaald.

VERDERE UITSLAGEN
Viod 5 - Socii 2: 2-4
PAX 7 - Socii 3: 0-3
Socii 4 - Zutphen 4: 1-2
Socii 5 - Keijenburgse Boijs 6: 0-1

PROGRAMMA 30 SEPTEMBER
Socii 1 - Doesburg 1
Socii 2 - Silvolde 3
Socii 3 - Rheden 4
Socii 4 - Erica 76 7
Vorden 5 - Socii 5

Socii nieuws
Socii moest spelen in stadion De
Stikke Bocht in Wolfersveen.
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Wat Duchenne is? Wel, Duchenne
spierdystrofie is een zeer ernstige erfe-
lijke ziekte waarbij de spieren lang-
zaam worden afgebroken. Een norma-
le peuter verandert in snel tempo in
een vrijwel hulpeloos kind in een rol-
stoel. De een na de andere spierfunctie
valt weg, tot de patiënt uiteindelijk
sterft. 

Duchenne komt vrijwel alleen bij jon-
getjes voor. Ze worden vaak niet ouder
dan 20 jaar. Gewoon lekker fietsen is
er niet bij voor Duchenne-patiëntjes.
Daarom deden de 150 Duchenne He-
roes dat voor hen!! Arjan Sprukkel-
horst uit Vorden was één van de deel-
nemers. Ook hij en zijn collega’s Ger-
win Post, Erik van Hooff en Jorick van
Hof hebben een steentje (5000 euro)
aan het financiële succes bijgedragen.

Arjan: ‘Een kennis van Jorick heeft een
zoontje die de ziekte van Duchenne
heeft. Dat raakte mij, vandaar ook dat
ik onmiddellijk heb besloten om aan
deze tocht mee te doen. En als je dan
zaterdagmiddag in Amsterdam al die
patiëntjes ziet en je krijgt van de 5-ja-
rige Bram een doosje met daarop gete-
kend ‘van Bram’, dan raak je geroerd
en wordt het allemaal erg emotioneel.

Er was een patiëntje aanwezig die ook
mee wilde helpen en al zijn zakgeld
aanbood. Bij de start, vorige week za-
terdag in Luxemburg in het stadje
Wiltz werden we door de burgemees-
ter succes gewenst voor deze tocht.
Naast hem in een rolstoel een 7-jarige
jongen. Als je dat ziet en je weet dat je
onder meer voor deze jongen gaat fiet-
sen, dan geeft dat een reusachtige

kick. Dan besef je pas, daar doen we
het voor’, zo zegt hij.
‘De organisatie had cabaretier Peter
Heerschop zaterdagmiddag als spea-
ker ingehuurd. Deze sprak zijn waar-
dering uit voor de groep mountainbi-
kers. De gehele groep was blij dat ze
wat voor die Duchenne patiëntjes heb-
ben kunnen betekenen. De kans is
voor 80 procent aanwezig dat ik vol-
gend jaar wordt uitgezonden naar Af-
ghanistan (Arjan Sprukkelhorst is be-
roepsmilitair) zo niet, dan weet ik ze-
ker dat ik beslist weer mee zal fietsen’,
zo zegt de Vordenaar. Dat hij naar Af-
ghanistan zal worden uitgezonden,
benauwd hem niet. ‘Ik heb bewust ge-
kozen om militair te worden en dan
moet je daar niet moeilijk over doen’.
Vriendin Daisy eveneens beroepsmili-
tair onderschrijft de opmerking van
Arjan: ‘Het hoort bij het vak’! 

Arjan Sprukkelhorst die in zijn vrije
tijd jaarlijks heel wat kilometers op de
mountainbike aflegt, heeft de tocht
van Wiltz in Luxemburg naar Amster-
dam niet als zwaar ervaren. Zegt hij:
‘Onze groep van vier, waarbij ik een
paar maal als kaartlezer fungeerde,
had in feite een dubbele taak. 

De ene dag pakweg honderd kilome-
ter fietsen (tochten van circa zes tot ze-
ven uur) en de andere dag vrijwilli-
gerswerk. Dat laatste hield in dat wij
dan s’morgens het kampement moes-
ten afbreken, vervolgens naar de vol-
gende aankomstplaats en daar het
kamp weer opzetten en dan vervol-
gens de andere dag weer zelf op de
fiets. We waren niet de snelste fietsers,
maar wel de beste kaartlezers’, zo
grapte Arjan.

Op de eerste dag van Wiltz naar Wai-
mes had het viertal onderweg twee
lekke banden en een kettingbreuk, in
feite ‘peuleschilletjes’. Verder verliep
de tocht zonder problemen. Arjan:
‘We waren allemaal in goede conditie,
we konden prima slapen en natuurlijk
goed eten. Iedere dag pasta en dat
vind ik juist heel erg lekker. Er werd
onderweg trouwens niets aan het toe-
val overgelaten, fysiotherapeuten,

EHBO’ers, aan alles was gedacht. Ove-
rigens wil ik van de gelegenheid ge-
bruik maken om de mensen die mij
hebben gesponsord, te bedanken. 

Ik kijk met grote voldoening op de
tocht terug. Het doosje van de 5-jarige
Bram is het mooiste cadeautje wat ik
tot dusver in mijn leven heb gekre-
gen’, zo zegt Arjan Sprukkelhorst.

452.000 euro voor Duchenne patientjes

Vordenaar Arjan Sprukkelhorst: 'Als ik volgend jaar 
niet naar Afghanistan hoef, fiets ik weer mee'!!

Als echte ‘heroes’ (helden) werden ze zaterdagmiddag in het Olympisch
stadion in Amsterdam binnen gehaald. Veel kinderen (Duchenne patiën-
tjes) in een rolstoel, vergezeld door familie en vrienden, waren ter begroe-
ting aanwezig. 150 Nederlanders hebben de afgelopen dagen laten zien
waar ons land zo goed in is, het helpen van de medemens. In dit geval een
mountainbiketocht maken van Luxemburg naar Amsterdam met een to-
tale lengte van 778 kilometer. De deelnemers hadden zich als doel gesteld
om te proberen via sponsoring veel geld binnen te halen voor het instel-
len van een onderzoek naar Duchenne. Het onderzoek is in een cruciaal
stadium, een oplossing lijkt nabij en mag niet stoppen. Dus moet er geld
komen. En hoe! De 150 mountainbikers fietsten voor dit doel maar liefst
452.000 euro bijeen, een fantastisch bedrag. De Duchenne specialisten
kunnen een heel eind vooruit!

Arjan Sprukkelhorst bij binnenkomst in het Olympisch stadion.

Het team van Arjan (rechts) met een Duchenne patiëntje.

Berkel Milieu verzorgt de inzameling
en verwerking van al het huishoude-
lijk afval voor de gemeenten Bronck-
horst, Brummen, Lochem en Zutphen.
Samen met die gemeenten is afgelo-
pen jaar een visie op de gewenste ont-
wikkeling op afvalgebied voor het jaar
2030 tot stand gekomen. 'Naar een af-
valloze maatschappij' dat is wat voor
2030 voor ogen staat. Dan moet alle af-
val weer opnieuw als grondstof ge-
bruikt kunnen worden. De nieuwe
pay-off sluit hier naadloos bij aan. 

Binnenkort ziet u de op de inzamelau-
to's van Berkel Milieu maar ook in de
advertenties dat afval niet meer be-
staat. Hopelijk prikkelt dat inwoners
van de 'Berkel Milieu'-gemeenten nog
eens extra om het afval zo goed moge-
lijk te scheiden. Zaterdag 22 septem-
ber was ook de nationale afval- en re-
cyclingsdag.

Na de onthulling van de nieuwe huis-
stijl was Berkel Milieu klaar om bezoe-
kers te ontvangen die van een gevari-
eerd programma konden genieten.
Jan Terlouw begon de dag met een in-
spirerend verhaal dat aansloot bij het
thema dat afval niet meer bestaat.
Daarna waren er optredens van mu-
ziekverenigingen die ook oud papier
inzamelen. 

Er was een modeshow van zeer artis-
tieke kleding gemaakt van ondermeer
lipjes van bierblikjes, afgekeurde bril-
lenglazen en operatiehandschoenen.
De jonge KLIKO-trommelaars van de
Muzehof  roffelden op de kliko's. En er
waren diverse afvalverwerkende be-
drijven die informatie gaven om voor-
al het beter scheiden van afval te sti-
muleren; zij maakten duidelijk dat er
echt iets met het gescheiden afval
gebeurt!

Berkel Milieu: 
'afval bestaat niet meer'

Jan Terlouw, ondermeer oudcommissaris van de koningin, heeft zaterdag
22 september voor Berkel Milieu N.V. een nieuwe huisstijl onthuld. 'Afval
bestaat niet meer' is de nieuwe pay-off die bij het nieuwe logo hoort.

Jan Terouw tijdens zijn presenatie: 'naar een afvalloze maatschappij'.

Met een ervaring van meer dan 30 jaar
heeft Matec Bouwelementen een
naam opgebouwd bij onze oosterbu-
ren. En ook in de grensstreek weet
men de diensten van Matec bijzonder
te waarderen. Dit jaar is Matec exclu-
sief dealer geworden van Engelse Ser-
res en overkappingen.

U voelt wel iets voor een serre? 
Matec is op zoek naar mensen die, op
basis van extra korting, hun te bou-
wen serre als Showroomserre ter be-
schikking stellen. Het materiaal waar-
uit deze serres zijn opgebouwd is alu-
minium omkleed met kunststof, ver-
krijgbaar in alle Ral kleuren. Een serre
is persoons gevoelig opgebouwd.

De uitvoering, bijvoorbeeld het dak,
kan momenteel in het "Solar Guard"
platenprogramma geleverd worden.
Groot voordeel van deze beplating is
dat men geen extra zonwering meer
nodig heeft. Het dak heeft een ener-
gieafgifte van slecht 8%. Eveneens zijn
de kleuren Helder, Opal en Brons, als
mede een Glasbedekking mogelijk.
Naast de serres heeft Matec een uitge-
breid programma, zoals Overkappin-
gen. U heeft nu al een overkapping
voor € 1999,--, als bouwpakket, afge-
haald aan ons bedrijf. Carports in vele
uitvoerignen, evenals deuren, ramen
en zonwering. De deuren en ramen
hebben vaak de mogelijkheid van
'draai-kiep", bij onze oosterburen ge-
woongoed.

U bent nieuwsgierig geworden
naar de mogelijkheden?
Kom gerust kijken naar de overkap-
ping/serre. Voor een afspraak bel 06 53
84 65 00 of 0049 2561 98 7111 (indien
u dichterbij Ahaus woont). Meer infor-
matie kunt u vinden op www.matec-
ahaus.de Een telefoontje kan zoveel
meer brengen en de informatie is ge-
heel vrijblijvend.

Wilt u ook wel "Buiten" wonen?
Heerlijk, 's-morgensvroeg de krant
lezen onder het genot van een op-
komend zonnetje! Genieten van
uw ontbijtje, met op de achter-
grond een een serenade van een
jonge lijster. Dit alles direct vanuit
uw achterdeur of schuifpui! Matec -
Ahaus, leverancier van exclusieve
Engelse Serres, Overkappingen en
Carports verzorgt voor u deze
droomwens.

Vanaf 2002 is Henk Jan Ormel woord-
voerder namens de CDAfractie voor
Buitenlandse Zaken, dierwelzijn en bi-
otechnologie. Voor de pauze zullen de-
ze en andere onderwerpen aan de or-

de komen waarbij hij zijn motivatie(s)
zal toelichten en anekdotes uit de
praktijk zal vertellen. Na de pauze is er
gelegenheid voor vragen en discussie.
Het beloofd een interessante avond te

worden waarbij een kijkje achter de
schermen wordt gegeven van een be-
vlogen plaatsgenoot. De toegangsprijs
bedraagt slechts € 5,- inclusief koffie/
thee en komt geheel ten goede aan de
stichting. 

Vanaf 20.00 uur bent u welkom in de
Remigiuskerk in Hengelo Gld.

Henk Jan Ormel heeft u wat te vertellen
De stichting ‘Vrienden van de Remigiuskerk’ nodigt u uit om op vrijdag-
avond 28 september een lezing bij te wonen van Henk Jan Ormel, dieren-
arts, politicus en lid van de 2e kamer voor het CDA.



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

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

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

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

doorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

Regio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

fundament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

Berkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

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

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

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

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

Dankzij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

ook nog weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

de Gelderse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

is er ook nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

en dansers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

clowns, vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

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

lende groepen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

oorstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

igen programma. 

kinderen zijn

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

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

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

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

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

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

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

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

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

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

takel Toer was een succes!!!

Dinsdag 26 juni 2007
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Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

ennen, zo ieder apart,

illen mij

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

indje verderop te gaan wonen en dan

de ‘Kranenbarg’ terug

d ze wa-

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

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

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

i landbouwwerktuigen. Er werd te-

gevoerd. Daar is het

hij la-

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

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

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer

WEEKBLAD
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Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952
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f estkrant in het gehele

Dinsdag 26 juni 2007

40e jaargang no. 35

De organisatie van J.C.C. Flophouse is

teleurgesteld. “Dat er nieuwe regels

moeten komen, kunnen we best be-

grijpen. Maar dat het per direct, mid-

den in het seizoen moet gebeuren?”

aldus een van de bestuursleden. 

Nieuwe regels kunnen in een nieuwe

seizoen beter worden toegepast, vin-

den ze. “Nu was er op zo’n korte ter-

mijn niet eens een sandwichbord be-

schikbaar!”

Burgemeester Henk Aalderink vond

dat de reclame in de gemeente

Bronckhorst steeds opzichtiger werd. 

Daarom werden in april van dit jaar

de eerste plannen voor een nieuw re-

clamebeleid gestart. Dit nieuwe recla-

mebeleid is nu al een feit. 

Bedrijven en organisatoren van evene-

menten, die al jarenlang op eenzelfde

manier reclame voor hun producten

en activiteiten maakten, hebben hier-

over een brief ontvangen. 

Per direct moeten de reclame-uitingen

aan de nieuwe regels voldoen! De ge-

meente vindt het belangrijk dat recla-

me past in het straatbeeld en dat het

de omgeving niet verstoort. 

Toegestane tijdelijke reclameaandui-

dingen zijn driehoeksborden/sand-

n spandoeken om een

binnen de

Meer dan twintig jaar aankondigingtraditie is per direct verdwenen

J.C.C. Flophouse in Toldijk teleurgesteld

int moest
Fl phouse haalden de borden weg die al meer dan twintig ja-

an hun activiteiten.

voorbeeld landelijke collectes is ook

toegestaan. De borden en spandoeken

hebben een maximale grootte en er

moet een vergunning worden aange-

vraagd voor maximaal 4 weken. Wild-

plakken (het aanplakken van posters

en aankondigingen op bijvoorbeeld

straatmeubilair, schakelkasten etc.) is

illegaal. De afdeling Veiligheid, ver-

gunningen en handhaving ziet op de

naleving van het reclamebeleid toe.

Precies één week voordat het spekta-

kel in Toldijk begint met de Blagen-

rock, moesten alle borden zijn wegge-

haald. Ook de op schakelkasten ge-

plakte posters moesten worden verwij-

derd, maar dat konden de vrijwilligers

begrijpen. 

Voor de borden is het toch anders.

Jeugdsoos Flophouse gebruikte al

meer dan twintig jaren deze zelfde

borden voor de aankondiging van het

Lentefeest, het Normaalweekeind en

de Uitluiweek. En al deze jaren ston-

den de borden op dezelfde plekken, op

particuliere terreinen. 

“Het is onbegrijpelijk, dat die jaren-

lange traditie er nu niet meer is!”.

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

Uitgave: Drukkerij van Barneveld bv

Industriestraat 10 - Postbus 96

7590 AB Denekamp

Telefoon (0541) 35 18 69

Fax
(0541) 35 43 45

mail@drukkerijvanbarneveld.nl

www.drukkerijvanbarneveld.nl

Correspondenten:

Zelhem:

Jan Knoef

Brinkweg 22

7021 BW Zelhem

Telefoon (0314) 62 12 66

Fax (0314) 62 21 21

E-mail: jan.knoef@wxs.nl

Drempt, Hummelo en

Hoog en Laag Keppel:

Fred Wolsink

Wisselt 75

7021 EH Zelhem

Telefoon 06-22099960

hk@gmail.com

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

Zelhem

Hoog Keppel
Hummelo
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LLaaaagg KKeeppppeell

VELDHOEK - IJZEVOORDE - SLANGENBURG EN OVERSTEGEN (GEM.DOETINCHEM) OPLAGE 9.500 EXEMPLAREN
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edi t ie  warnsve ld

Colofon

Uitgave: Drukkerij Weevers BV

Nieuwstad 30 - Postbus 22

7250 AA Vorden

Telefoon (0575) 55 10 10

Fax
(0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Rabobank: 3664 02 374

Lid 

Aanleveren advertenties/berichten:

Woensdagavond 20.00 uur

Hans van Geel 

Spiker 33, 7231 JL Warnsveld 

tel. (0575) 52 34 70

Han Groot 

Bieshorstlaan 29, 7231 EE Warnsveld

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

Overname van advertenties en

berichten is niet toegestaan

Internet: www.contact.nl

! nnp

1 1 2

Zaterdag 23 juni 2007

24e jaargang no. 19

Tijdens de Consumentendag staat va-

kantieland Frankrijk centraal, zo pre-

senteert Gall en Gall een heerlijke wijn

voor de zomerse avonden, de bakkers

Van Zuijlen en Van Asselt bakken geza-

menlijk een bijzonder gevuld Frans

borrelbrood en de restaurants laten

heerlijke amuses voorbij komen, uiter-

aard vers bereid op het kook en bak-

plein. Maar dat is nog niet alles, de vak-

mensen van Marcel de Groenteman,

Ton Snacks, Pannenkoekenhuis Het

Brave Beertje en Super de Boer Stein

zorgen met diverse lekkernijen voor

een perfecte aanvulling. Dus maak op 1

september ruimte in de agenda en kom

gezellig genieten en proeven tijdens de

Warnsveldse Consumentendag!!

Vive la France door de 

Warnsveldse Versondernemers

Dat wordt het thema van de Warnsveldse versondernemers tijdens de

Consumentendag op zaterdagmiddag 2 september aanstaande. Iedereen

is in voorbereiding op de aanstaande zomervakantie, en zoals zovaak, is

deze al voorbij voor je er erg in hebt. Gelukkig laten de Warnsveldse on-

dernemers dat heerlijke gevoel terug komen! De verswinkels en restau-

rants hebben namelijk veel te bieden om heerlijk te genieten en te ont-

spannen. Dagelijks worden met zorg de verste en lekkerste ingrediënten

bereid en klaargezet voor smakelijke producten.

Klanten ontvingen bij elke besteding

aan boodschappen en bij

ten een Su-

de Boer monopoly actie
Een actieve club vrijwilligers van de af-

deling Stadsbeheer is met veel enthou-

siasme begonnen met de bouw van

een Gondel. De werkzaamheden in de

loods,die iedere dinsdagavond plaats-

vinden vorderen gestaag. Nu zijn we

zover dat je kunt zien wat het gaat

voorstellen. Wij gaan ervoor om met

de andere bouwers een mooie vaart te

laten zien op 31 augustus en 1septem-

ber.

Gondelvaart

Voor de tweede keer gaat stads-

beheer van de Gemeente Zutphen

meedoen met de Gondelvaart in

Warnsveld.

10.79 799

Grolsch

bier

Krat 24 pijpjes

van €10,59

voor €8.
79

Alleen geldig bij 

SdB Leesten
en

SdB gebr. Stein

van ma 25 juni 

t/m zat 30 juni 07

Donderdag 28 juni 2007

66e jaargang no. 26

Colofon

Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Elna BV 

Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994

Lid NNP

Aanleveren advertenties en berichten:

Nieuws tot maandag 12.00 uur

Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties 

en berichten is niet toegestaan

EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

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

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragender

Lievelde

Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

EEllnnaa

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

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

Colofon
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Emaus

Nieuwstad 17a - Postbus 55

7140 AB  Groenlo

Telefoon (0544) 46 18 28

Fax
(0544) 46 59 84

E-mail: info@groenlosegids.nl

Rabobank: 32.34.44.008

Lid NNP

Aanleveren advertenties en berichten:

Nieuws tot maandag 12.00 uur

Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties en berichten

is niet toegestaan

Donderdag 28 juni 2007

39e jaargang no. 26

WEEKBLAD VOOR GROENLO - VOOR-BELTRUM - BELTRUM - ZWOLLE - LINTVELDE - HUPSEL - HOLTERHOEK - LIEVELDE - AVEST - EEFSELE - HET BROEK
Lichtenvoorde

Vragender

Lievelde
Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

EibergenBorculo
m

Heelweg

de

Harreveld

il

Ruurlosebroek

Holterhoek

Zwolle

Hupsel

Lintvelde

Avest

Eefsele

waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

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

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

ingen

Deze weekk iinn ddee

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

d Beltrumsestraat 49 in Groen-

en geheel nieuwe
maar

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

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

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

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

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst 

Uitgave: Drukkerij Weevers BV • Nieuwstad 30 - Postbus 22 • 7250 AA Vorden • Telefoon (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

ZOMERKRANT
ZOMERKRANT
ZOMERKRANTZ O M E R F E E S T E N  1 9 ,  2 0  E N  2 1  J U L I  2 0 0 7

Donderdag 19 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDS 
15.00 uur - 22.00 uur:kermis

jaarmarkt met 12 oude ambachten
demonstratie brandweer
clown Henkiedemonstratie Caribische dansen

straattheater: acrobaten Li en Hong
’S AVONDS

feesttent Bakker: MDe H

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

’S AVONDS
De Herbe

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampio

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

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

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

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

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

E-mail: info@contact.nl

WEB-PAPER De digitale krant!

Duimeland ’t Kraamparadijs
de Hoven 27 7122 BJ Aalten 

tel. 0543 - 476632.
info@babyspeciaalzaak.nl
www.babyspeciaalzaak.nl

*special offers zijn alleen geldig op zondag 30 september

• NEW! Maxi-Cosi autostoelen kleurencollectie 2008

• MUSTHAVE! Nieuw van Maxi-Cosi MURA kinderwagen

• TRENDY! Herfstcollecties positie- en babykleding

• SPECIAL OFFER! *

Quinny Speedi nu met 20% korting

- Bij aankoop van positiemode vanaf € 200.- 
Mamalicious Nursery Bag t.w.v. 44,95 gratis

...Always in style on the road, we make it happen!

KOOPZONDAG 
30 SEPTEMBER

van 11.00 tot 17.00 uur

TRAVEL IN STYLE

- Showroommodellen 2006-2007 Quinny Buzz en

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag 29 
september

Disco met

D.J. Dion
in het Café

Magic
Butterfly
aanvang 21.30 uur.

Administratiekantoor

DE  WENDING B.V.

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

Wij zijn op zoek naar een

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

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

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

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

jaarrekening, alsmede advisering op allerlei gebied.ZORGDIRECTHULP

Nieuw: Spirituele
Zorgpraktijk Zelhem. 
Pauline Hortensius. 

Van spanningsklachten
oplossen tot tarotlegging
en spirituele vragen. Actie
tot 15 okt. intakegesprek

gratis. Tel. 0314 - 640769.

Woensdag 10 oktober

COMEDYFACTORY
smakelijk lachen!

4 gangen diner + 3 stand-up comedian

p.p. € 32,50
Gaarne reserveren, want VOL=VOL!

Reserveren vanaf 24 september,

tel. (0573) 45 40 83 / info@naober.nl

DINERCAFÉ

• Visgraat 9 x 45 • met band en bies • eiken premier 
• kant en klaar gelegd (incl. ondervloer) 
• afwerking naar keuze lak en/of olie

€ 110,- p/m2

Alex Bouwmeester
Groenling 11
7132 ED Lichtenvoorde
Tel: 0544-487394
Fax: 0544-487394
Mobiel: +31654361543
www.wial.eu

Dirk van der Houwen

uw

voor Vorden
en omgeving

Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl



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

Klanten die bij Cavaletti binnenstap-
pen, moeten zich er gelijk op hun ge-
mak voelen. Onder het genot van een
kopje koffie kun je er heerlijk rond-
snuffelen, op de flatscreens worden
beelden van clinics getoond en aan de
leeftafel is het comfortabel bladeren
in de magazines en bladen. De fraaie,
sfeervol ingerichte winkel is ruim en
heeft de uitstraling die past bij een rui-
tersportspeciaalzaak. Gezien het brede
aanbod van kwaliteitsartikelen kun je
er een gezellig dagje uit van maken.
De medewerksters zijn zelf actief in de
wedstrijdsport, weten waarover ze pra-
ten en kunnen de klanten uitstekend
van advies voorzien. Kortom, Cavaletti
is de plek waar je moet zijn. Alles voor
ruiter en paard, zo luidt de slogan. En
dat is beslist niet overdreven. Het as-
sortiment voor zowel wedstrijd- als re-
creatieve ruiters en amazones is zeer
uitgebreid te noemen. De collectie be-
staat uit kleding, lederwaren, verzor-
gingsproducten en borstels voor paar-
den, leuke accessoires, cadeauartike-
len en zelfs speelgoed gericht op de
paardensport van het Amerikaanse
merk Breyer. Maar er zijn ook tal van
artikelen die bij een landelijk leven
passen zoals trendy vrijetijdskleding
geschikt voor outdoor.

Cavaletti heeft een lage drempel en
richt zich op alle doelgroepen van
jong tot oud. Je kunt er terecht voor
kwaliteitsproducten in alle prijsklas-
sen. Je vindt er de bekende merken
waaronder Anky, Toggi, Kyra.K, Euro-
Star, BR, Harry's Horse, Imperial Ri-
ding, Petrie en Ariat. Van het topmerk
Anky is Cavaletti exclusief dealer voor
deze regio. Bij lederwaren gaat het om

bijvoorbeeld hoofdstellen, halsters,
beugelriemen, singels en teugels. Het
merk Stübben voert hier de boven-
toon. De zadels worden afgenomen bij
specialist BestFit zadelservice, zij heb-
ben vele verschillende modellen be-
schikbaar en komen op afspraak bij u
langs.

Eigenaresse Michelle Woudsma is
trots op het eindresultaat en kan niet
wachten om Cavaletti te openen. Na
een lang en gedegen traject van voor-
bereidingen begint ze samen met me-
dewerkster Joanne Schepers aan de
Dorpsstraat 33, op de voormalige loca-
tie van Decocom en achter de Etos,
met volop parkeergelegenheid voor de
deur, aan het nieuwe avontuur als on-
dernemer. Natuurlijk gaat dat ge-
paard met een speciale openingsactie.
Benieuwd geworden? Kom gerust eens
kijken in onze verrassende, nieuwe
winkel. De koffie staat klaar!
De openingstijden van Cavaletti zijn:
Maandag van 13 tot 18 uur
Dinsdag t/m donderdag van 10 tot 18
uur
Vrijdag van 10 tot 20 uur
Zaterdag van 10 tot 16 uur

Het is tevens mogelijk een afspraak te
maken buiten de openingstijden. 
Cavaletti Ruitersportspeciaalzaak
Dorpsstraat 33
7261 AV  Ruurlo
tel. 0573 - 453165
fax 0573 - 451452 
info@cavalettiruitersport.nl
www.cavalettiruitersport.nl

Cavaletti, dé ruiter-
sportspeciaalzaak 
van de Achterhoek
Alles voor ruiter en paard
Paardensportliefhebbers en men-
sen die van het buitenleven hou-
den, worden binnenkort op hun
wenken bediend bij Cavaletti. Op
vrijdag 28 september opent de
nieuwe winkel haar deuren in de
Dorpsstraat in Ruurlo. De officiele
opening is die dag van 20 - 22 uur
en iedereen is welkom. Cavaletti
heeft alles in zich om uit te groeien
tot dé ruitersportspeciaalzaak van
de Achterhoek.

Na het succes van de Open Banendag
in november 2006, past HCI deze for-
mule opnieuw toe. Ditmaal zijn de be-
schikbare functies echter specifiek ge-

Zaterdag 29 september bij Betonindustrie HCI in Hengelo (Gld.)

Open Huis voor bouwkundige
MBO-ers en HBO-ers
HCI Betonindustrie is op zoek naar
bouwkundige MBO-ers en HBO-ers
voor de functies van bedrijfsleider
productie, commercieel werkvoor-
bereider, werkvoorbereider en pro-
ductieleider timmerwerkplaats.
Voor gelnteresseerden in deze
functies houdt HCI  zaterdag 29
september a.s. Open Huis van 10.00
tot 16.00 uur.

Jong en oud wordt uitgenodigd om
zijn Antiek, Kunst of Kitsch mee te ne-
men. De taxateur van het veilinghuis
zal het meegenomen schilderij, ju-
weel, gebruiksvoorwerp of wat dan
ook deskundig beoordelen op veiling-

waarde. Is het object te groot, zwaar of
kwetsbaar, dan kan de taxateur het ob-
ject ook vanaf duidelijke foto's waar-
deren.De gratis taxatie wordt gehou-
den in de veilinghal aan de Mr. H.F. de
Boerlaan. Achter het gebouw, bij de
haven kan men gratis parkeren. De
koffie staat klaar voor alle liefhebbers
van Kunst, Antiek en Curiosa ! Voor na-
dere informatie :  Veilinghuis De Atlas
B.V. Mr. h.f. de Boerlaan 21107, 7411 A.J.
Deventer, Tel: 0570- - 627666, www.vei-
linghuisdeatlas.nl

Gratis taxatiedag De Atlas
Veel mensen zijn in het bezit van
waardevolle spullen, maar zijn
zich daarvan niet bewust. Daarom
heeft Veilinghuis De Atlas B.V.  op
zondag 30 september van 13.00 tot
16.00 weer een gratis taxatiedag.

richt op bouwkundige MBO-ers en
HBO-ers, die tijdens het Open Huis
kennis kunnen maken met Betonin-
dustrie HCI en direct de dynamische
en collegiale sfeer kunnen proeven. 

FAMILIEBEDRIJF
Familiebedrijf HCI bestaat uit Betonin-
dustrie HCI, BouwCenter HCI en Bin-
nenHuisCenter HCI, met in totaal ruim
150 medewerkers. In de fabriek van Be-
tonindustrie HCI in Hengelo worden
prefab betonelementen gemaakt voor
de woningbouw, utiliteitsbouw, de
agrarische sector en de weg- en water-
bouw. Ook levert HCI kant-en-klare be-
tonnen transformatorhuisjes. Aanne-
mers en bouwbedrijven in heel Neder-
land weten HCI te vinden voor hun pro-
jectmatige prefab betonproducten.

SOLLICITEREN
Om de sollicitatieprocedure te verge-
makkelijken, is op 29 september een
speciale sollicitatiebalie ingericht.
Hier kan men vragen stellen over de
functies, een sollicitatieformulier af-
halen of eventueel direct solliciteren. 

Uiteraard kan men vooraf of nadien
schriftelijk solliciteren of vrijblijvend
een afspraak maken. Een omschrij-
ving van de inhoud van de functies is
te vinden op www.hcibeton.nl

Hans Smees reed afgelopen weekend
de sterren van de hemel tijdens de
Race of the Champions in de 250-cc ca-
tegorie en sloeg tijdens de trainingen
op zaterdag al een groot gat naar de
concurrentie. Kersvers ONK 250-cc
kampioen Randy Gevers had het nakij-
ken evenals JanRoelofs die respectieve-
lijk tweede en derde werden tijden de
oefenritten. Tonnie Wassink zette on-
danks veel problemen tijdens de trai-
ningen een zestiende tijd op de klok-
ken. Onder warme en zeer mooie
weersomstandigheden werden zon-
dag's de wedstrijden verreden. Er was
veel publiek aanwezig om een aantal
jongens voor het laatst te zien rijden.

Hans Smees had een prima start en
dook als tweede de eerste bocht in.
Echter op de Veenslang ging hij koplo-
per Randy Gevers voorbij en reed een
ongelofelijk tempo. Het verschil be-
droeg op de finish vijftien seconden in
de twaalf ronden durende race.Gevers
werd tweede met daarachter Jan Roe-
lofs.Tonnie Wassink behaalde met een
vijftiende plaats het laatste puntje
voor het kampioenschap. Eens te meer
liet Smees zien wie de sterkste rijder
van de afgelopen jaren was. Na afloop
van de race was het bijzonder druk bij
het Kingma team. Er waren vele sup-
porters en genodigden die deze over-

winning mee vierden bij de hospitali-
ty tent van het Jaap Kingma Racing
team.Onder het genot van een hapje
en drankje werden Hans en teambaas
Jaap nog in de bloemetjes gezet.

Op de vraag wat nou het mooiste mo-
ment in de racerij was geweest zei
Hans dat er zoveel waren: de ONK ti-
tels en de wildcards voor de Grand
Prix tijdens de TT en in het buiten-
land. Hij liet ook weten dat hij de EK
races bijzonder gaaf vond, het was
moeilijk voor hem om een echt hoog-
te punt te noemen. Het racen op topni-
veau zal hij echter missen liet hij we-
ten. Hij bedankt dan ook alle mon-
teurs, sponsors, familie en supporters
die hem tijdens zijn race carrière heb-
ben gesteund. Grote dank ging ook
naar Jaap Kingma en het Performance
Racing die het mogelijk maakte om de
races te rijden.

Arie Vos won in de supersport 600,Mi-
le Pajic behaalde een mooie zesde
plaats en Fabian Heusinkveld reed
zich naar een elfde plaats op een Ah-
nendorp Yamaha. HAMOVE lid Bob
Withag werd vijfde in de klasse super-
bike die werd gewonnen door de Turk
Kenan Sofoglu die een paar weken ge-
leden Wereldkampioen supersport
600 was geworden.

Hans Smees pakt overwinning

in Assen en beëindigd carrière

Nadat Jaap Kingma te kennen had gegeven om met de sponsering van de
wegracerij te stoppen besloot ook Hans Smees zijn helm aan de wilgen te
hangen. In Assen waren de heren voor het laatst te zien op het Nederlands
podium. Het zou een mooi weekend worden voor het Jaap Kingma team
met hun coureurs Hans Smees, Jerry v.d.Bunt en Bram Appelo die vele
jaren voor het team uitkwam. Bram liet weten ook na dit seizoen te stop-
pen,mede doordat hij een eigen bedrijf heeft opgestart en niet voldoende
tijd meer had voor het racen. Hij zal echter de volgend week en de week
erop nog meedoen in Vallalunga en Magny Cours bij het programma van
het WK superbikes.Hans Smees zal op 21 oktober nog een EK wedstrijd rij-
den in Spanje op het circuit van Cartegena. Er is zelfs nog een kleine kans
aanwezig dat hij de titel kan pakken maar dat is afhankelijk van de Span-
jaard Molina en de Italiaan Petrini. Dit zal echter zijn laatste wedstrijd
zijn voor het Jaap Kingma team mits ze nog een wildcard voor de Grand
Prix van Valencia krijgen voor het eerste weekend van september.

Foto: Henk Teerink

Na het succes van de vorige editie zul-
len aan deze avond drie verschillende
bands meewerken. 

De opzet van deze avond is om bands
te laten optreden met in elke band
tenminste één vordense muzikant! 

De bands die benadert zijn, zeiden
ook dit keer allen volmondig JA,en
vinden het een leuk initiatief. 

Ze zullen deze avond dan ook samen
voor muzikaal vuurwerk gaan zorgen!

De bands die deze avond het podium
zullen betreden zijn : 66AMAZON SU-
GARDADDIES Van Peelen Binnenkort
volgt meer info over de bands !!!

De zaal zal zaterdag 27 oktober om
20.30 uur de deuren openen en om
21.00 uur zal de eerste band "aftrap-
pen".

Wij hopen dat de bezoekers net zo en-
thousiast zullen zijn als de bands die
deze avond optreden. Tot ziens op za-
terdag 28 oktober bij Café Restaurant
,,De Herberg" dorpsstraat 10 Vorden.

Voor meer info over deze avond kunt
U zich wenden tot Patrick Zuurveld
(06) 250 72 178.

Zaterdag 27 oktober organiseert
Café Restaurant ,,De Herberg" in
Vorden voor de tweede keer een
pop-rock avond.

,,De Herberg" Pop-Rock
avond

PLUS heeft alle reden om feest te
vieren, want de formule groeit
het hardst van alle supermarkt-
ketens in Nederland. Er zijn nu
280 PLUS supermarkten, dat is
60 winkels meer dan een jaar ge-
leden. 

Het marktaandeel vertoont een
spectaculair stijgende lijn en be-
draagt nu meer dan 6 procent.
Uiteraard wil PLUS dit succes
graag delen met de klant. 

Immers, het zijn juist de klanten
die zorgen dat het zo goed gaat
met PLUS. 

GROENE KANSKAART
Elke klant ontvangt bij beste-
ding van € 15 aan boodschappen
én bij aankoop van bepaalde we-
kelijkse actieproducten een
groene kanskaart. 

Ingevulde kanskaarten kunnen
in de speciale brievenbus in de
winkel worden gedeponeerd. 

Daarmee maakt de klant kans
op een breed pakket aan prijzen,
zoals Gazelle fietsen, toegangs-
kaarten voor de WinterEfteling,
digitale fotocamera's, dvd-recor-
ders, mobiele telefoons en PLUS
boodschappenpakketten. 

Elke prijswinnaar ontvangt bo-
vendien een bos bloemen. 

ORANJE KANSKAART
Om kans te maken op de Chevro-
let Matiz heeft de klant een
oranje kanskaart nodig. 

Deze oranje kanskaart ontvangt
de klant bij besteding van € 30
aan boodschappen.  

WEKELIJKSE TREKKING
Gedurende de PLUS succeswe-
ken wordt elke week op zater-
dag, om 13.00 uur in de winkel
een trekking gehouden. Behalve
de prijs ontvangen de winnaars
ook een bos bloemen. 

SPECTACTULAIRE FEESTAVOND
Aan het eind van de PLUS Suc-
cesweken organiseert elke PLUS
een fantastische feestavond,
waar de winnaar van de Chevro-
let Matiz wordt bekendgemaakt.

Plus viert
feest en
geeft 
fantastische
prijzen weg
Met de PLUS Succesweken
gaat PLUS Eland een groot
feest geven voor alle klanten. 

Zes weken lang, van 1 oktober
tot en met 10 november,
maakt de klant kans op
prachtige prijzen. 

Als hoofdprijs geeft elke PLUS
in Nederland, dus ook PLUS
Eland een Chevrolet Matiz
gratis weg!
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Het trio is volkomen authentiek in
zijn klankkleur, souplesse en aanpak.
Het geheim zou kunnen zijn dat de
drie niet proberen volks of klassiek te
klinken, maar helemaal zichzelf zijn.
Zo kunnen ze van een droevige tekst
van Horacio Ferrer, met muziek van
Astor Piazzolla, overstappen op een
Roemeense dans, om dan een Venezo-
laans liedje te spelen, gevolgd door
een meerstemmig gezongen Moravi-
sche ballade. Het is een combinatie
van ongedwongen en daarom af en
toe ontroerend mooie zang met ui-
terst subtiel spel op viool, accordeon
en bas.
Op zoek naar schoonheid zigzagt het
Charivari trio als een goed gesmeerde
naaimachine door Zuid-Amerika en
Oost-Europa. Eigenzinnige bewerkin-
gen van authentieke Zuid-Amerikaan-
se en Oost-Europese volksmuziek wor-
den afgewisseld met eigen composi-
ties. Met subtiel samenspel en onver-
wachte improvisaties neemt het trio
het publiek mee in een onweerstaan-
bare mengeling van strijkkwartet,
jazztrio en wereldorkest.
Cubaanse begrafenisdansen worden
vermengd met nieuwe Nederlandse zi-
geunermuziek en Roemeense drink-
liederen. Op het podium dagen de
drie muzikanten elkaar uit tot virtu-
oos samenspel en adembenemende

improvisaties. Zuid-Amerikaanse en
Oost-Europese muziek op Nederland-
se bodem lijkt een ongewone combi-
natie, maar het is de muzikale interes-
se van de spelers samen met de unieke
bezetting die tot deze mix hebben ge-
leid. Geografische afstanden tussen
werelddelen spelen geen rol en muzi-
kaal is een brug snel geslagen. Bij zo-
wel latinos als zigeuners is muziek
maken en dansen met het leven ver-
weven. Niet alleen bruiloften of sei-
zoensfeesten, maar ook begrafenissen,
armoede en liefdesverdriet worden
uitgebreid bezongen en gevierd. Een
uitnodiging om te dansen en verzin-
ken in melancholie; deze afwisseling
van levenslust en ontroering zijn bin-
dende factoren. Nieuwe composities
worden in oude stijl geschreven en
aan authentieke muziek wordt driftig
gesleuteld. Voeg hierbij de grote be-
heersing van de instrumenten en hun
diepe passie voor traditionele muziek
en het beeld is compleet.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Alex,
schoenmode, Dorpsstraat 21 en Groot
Jebbink, bloemen, Dorpsstraat 57, via
email KunstKring-Ruurlo@hetnet.nl
en vanaf 19.00 uur aan de ingang van
de zaal. Leden van de Kunstkring krij-
gen ¤ 1.- korting.
Bart Lelivelt studeerde accordeon aan
de Hogeschool voor de Kunsten en

geeft les aan de Stedelijke Muziek-
school in Arnhem. Hij speelt volksmu-
ziek met o.a. zangeres Shura Lipovsky,
het Baraná trio, en hedendaagse ka-
mermuziek met o.a. het Ives Ensem-
ble en het Doelen Ensemble. Hij werk-
te mee aan verschillende theaterpro-
dukties en was te horen op festivals in
Amsterdam, Rome, Berlijn en St. Pe-
tersburg. 
De muzikale bagage van Gerard Scho-
ren is een bonte mengeling: hij speel-
de in een popband, studeerde klassiek
gitaar, speelde Cubaanse son en Ar-
gentijnse tango en zong in een close-
harmony kwartet. In het Oude Muziek
Koor zingt hij renaissance-, barok- en
hedendaagse muziek. In symfonie or-
kesten speelt hij geregeld contrabas.
Hij werkt als arrangeur en dirigent
voor koren en ensembles en geeft
(zang¿)workshops.
Anneke Frankenberg, specialiseerde
zich na haar conservatoriumstudie vi-
ool in Zuid-Amerikaanse en Oost-Euro-
pese volksmuziek, waaronder de Cu-
baanse charanga en Mexicaanse mari-
achi. Zij speelt momenteel ook in Csó-
kolom, vier strijkers die muziek uit
Transsylvanië vermengen met ele-
menten uit o.a. de jazzmuziek. Zij trad
op in Europa, Australië, de USA en
Zuid-Amerika, geeft workshops en is
als docent verbonden aan Markant,
Huis voor de Schone Kunsten te Apel-
doorn.
www.charivari.nl.

Charivari trio op 6 oktober in Kulturhus
Met wereldmuziek uit Oost-Europa en Zuid-Amerika

Op zaterdag 6 oktober organiseert de KunstKring Ruurlo een optreden
van het Charivari Trio in het Kulturhus te Ruurlo, de aanvang is 20.00 uur.

Gezellige deelnemers, veel bridgers
van andere clubs in de regio waren
aanwezig en ook daardoor was  de
sfeer relaxed, minder competitie-
stress. Er werd gespeeld in 4 lijnen.
Lijn A nr. 1 Riet en Toon Wientjes.
Lijn B nr. 1 Harry Pelgrom en Theo Da-
men.
Lijn C nr. 1 Gedeelde plaats: Mw. Maal-
derink dhr. Maalderink. Ans Knaake
en Leida Pennekamp.
Lijn D nr. 1 Gerda Schuurman en Joop
Rutten.
Een puike organisatie! Een groot com-
pliment voor alle mensen die zich

hebben ingezet voor deze geweldige
dag.  Ook dank aan de Hengelose Ho-
reca, de gastvrijheid, eten en drinken
was perfect. Bij voldoende deelname
start bridgeclub Bronkhorst  naast de
donderdagavond met bridge op
woensdagmiddag, voor opgave of in-
lichtingen kunt u bellen met Mien
Vorselman  tel. 0314-623348. Ook (nog)
niet leden zijn van harte welkom! 

Het toernooi voor een later te noemen
goed doel is op 19 januari 2008. Noteer
deze datum voor weer een plezierig
dagje bridgen

Zonnige kroegentocht 2007

Schitterend weer, flanerend van de ene kroeg naar de andere, ondertussen
een praatje makend met 96 collega's kroegbridgers en als het even kon
tussen de rondes door in de zon, op een bankje of zomaar een muurtje.

AB Oost heeft deze sponsoractie ge-
houden als leuke extra's voor haar me-
dewerkers. 

De sponsoring liep uit een van de
shirtjes van een voetbalteam tot het
sponsoren van het saneren van een as-
bestdak bij een rijvereniging.

Ook trekkertrek, schaatsen en een
deelname aan de Nijmeegse Vierdaag-
se zijn gesponsord. AB Oost is gezien
de positieve reacties van haar mede-

werkers voornemers ook dit volgend
jaar te herhalen.   

Wilt u meer weten van AB Oost?
Neemt dan contact op met Petra Hui-
zinga of Barbara Beuwer via: 0900-
9896.

WILT U MEER WETEN OVER 
SV SOCII? 
Kijk dan op de site: 
www.sporthaldelankhorst.nl 
waar momenteel aan gewerkt wordt.

Socii nieuws: 
Het vierde in het nieuw

Dit jaar heeft AB Oost voor het eerst één sponsoractie voor haar  medewer-
kers gehouden. Alle 4.000 medewerkers van AB Oost kregen de mogelijk-
heid zich zelf of hun (sport)vereniging te laten sponsoren. Door loting is
één tiental gehonoreerd, waaronder die van Barny Visser. Barny Visser
had een verzoek ingediend voor het sponsoren  van sportverenging Socii
uit Wichmond met een compleet tenue voor het vierde elftal. Op de foto
ziet u het vierde elftal samen met de leiders.

De rode draad door deze avond is het
aangespannen rijden. Zo zullen men-
ners uit de regio een show verzorgen
en zullen de Black Riders een specta-
culair programma afwerken met on-
der ander de show Dance of the Fire
Horses, Freestyle en een heuse kruiwa-
genrace. Het hoogtepunt van de avond
is de komst van IJsbrand Chardon!
Voor het eerst zal deze meervoudig
wereldkampioen vierspanrijder met
zijn eigen paarden de piste van het
Paardensportcentrum betreden om
een wervelende show weg te geven!

Reden genoeg dus om op deze avond
een bezoekje te brengen aan het Paar-

densportcentrum. De showavond zal
begin van de avond zijn aanvang ma-
ken met het hoogtepunt van de avond
IJsbrand Chardon. 

Naast uiteraard de clinic van IJsbrand
Chardon hebben we spectaculaire
shows van de Black Riders, waarbij oa
een pony door een brandende hoepel
zal springen!  

Daarnaast zijn we bijzonder trots op
onze regionale menners:
Zij verzorgen een geweldige show!
- Zij zullen een wedstrijd doen wie

het eerst een compleet vierspan uit-
en weer in kan spannen!

- er zal een heuse indoor marathon
met hindernissen verreden worden
door 2 enkelspannen, 2 tweespan-
nen en 2 vierspannen

- en er zal een unieke demonstratie
gegeven worden met een heus Acht-
tal!!

FRNS-leden, ruiterpaspoorthouders
en leden van de Hippische vereniging
Lichtenvoorde ontvangen bij aankoop
van de kaarten € 2,50 korting. 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij het
Grand café van Paardensportcentrum
Lichtenvoorde te Vragender en via de
mail op info@psc-lichtenvoorde.nl

Wees er snel bij want op = op! Meer
info op www.psc-lichtenvoorde.nl

Spectaculaire showavond bij
Paardensportcentrum Lichtenvoorde
Op 6 oktober 2007 staat het Paardensportcentrum Lichtenvoorde te
Vragender volledig in het teken van spectaculaire shows en vermaak.

Bij de heropening van Autoschade
Herstel Willemsen in Zelhem werd on-
der andere de actie gehouden; ‘Raad
de schade’. Bezoekers konden het to-
taalbedrag raden van de schade aan
een personenauto en daarmee een

prijs winnen. Het werkelijke totale
schadebedrag was 1.791,28 euro. 

De heer en mevrouw van Til uit Die-
ren raadden het schadebedrag op
1800 euro en zaten daarmee het

dichtsbij. Onlangs mochten zij de ge-
wonnen prijs in ontvangst nemen. De
prijs, ter waarde van 185 euro, bestaat
uit het reconditioneren van hun auto
waardoor hun auto er weer zo goed als
nieuw uit komt te zien.

Prijsuitrijking Autoschade Herstel
Willemsen Zelhem

De vereniging Oud Vorden krijgt
woensdag 26 september in zaal De
Herberg bezoek van Jean Kreunen
uit Hengelo. 

Hij zal een lezing houden over het on-
derwerp ‘Een kist vol bijzondere oor-
logsverhalen’. Jean Kreunen is als jo-
chie van 12 jaar geïnteresseerd ge-

raakt in de geschiedenis van de Twee-
de Wereldoorlog. Hij zal tijdens de le-
zing vertellen over zijn eerste kennis-
making met oorlogsspullen. 

Dit alles heeft in 2006 geresulteerd in
een officieel geregistreerd museum in
zijn woonplaats. De lezing begint om
20.00 uur.

Oud Vorden
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´s Morgens werden de deelnemende
schutterijen en gilden ontvangen op
het feestelijk ingerichte evenementen-
terrein De Hietmaat. Bij de ingang van
het terrein was een grote prachtig ver-
sierde boog geplaatst door EMM even-
als bij de ingang van de kleine tent. Er
was een grote eretribune voor de ko-
ningsparen en genodigden. 
Na het aanbieden van de erewijn door
de burgemeester van Bronckhorst en
beschermheer van schutterij EMM
Henk Aalderink, werd het woord ge-
voerd door diverse sprekers. Als eerste
spreker werd door ceremoniemeester
Geert Jan Oosterhuis aangekondigd,
burgemeester Henk Aalderink. Hierna
werd het woord gevoerd door EMM-
voorzitter Cees van Staalduinen en
Win Sanders, namens de Gelderse Fe-
deratie St. Hubertus. Burgermeister
Wolfgang Hüppe sprak namens de ge-
meente Neuenkirchen en vice-voorzit-
ter Gerd Reincke deed dit namens
V.S.G. Neunenkirchen. Vice-voorzitter
André Bleumink sprak namens de
Kring Achterhoek. 
Hierna volgde de openingsceremonie.
Voor de marswedstrijden werden de
straten van Hengelo gebruikt. Zo’n
twintig muziekkorpsen deden mee,
waaronder een delegatie van 130 per-
sonen uit de partnergemeente Neuen-
kirchen. De muzikale optocht, met
een route van ongeveer drie kilometer,
trok veel publieke belangstelling. 
Maar liefst 25 gilden en schutterijen
deden mee aan de Federatieve Kring-
dag. VSG Neuenkirchen was als gast-
vereniging aanwezig. Onder een stra-
lende zon streden onder meer vende-
liers, bielemannen, majorettes, drum-
bands, muziekverenigingen, marke-
tentsters en natuurlijk koningen en
jeugdkoningen om de eer. 
Schuttersverenging De Eendracht uit
Ulft werd algemeen dagkampioen. Bij
het koningschieten ging de titel Fede-
ratiekoning naar Hengeloër Jeroen
Blom van Schutterij EMM. Na afloop
werden de vele uitslagen bekend ge-

maakt en de prijzen uitgereikt. Deze
ceremonie nam maar liefst ruim een
uur in beslag. Samen met de 26 deel-
nemende verenigingen en gilden en
publiek waren er ruim 5000 mensen
op de been. 

Cees van Staalduinen, voorzitter van
de organiserende EMM uit Hengelo,
bedankte iedereen voor deze prachti-
ge dag. “Hier staat een gelukkige voor-
zitter en een trots bestuur voor u. Ik
vind het heel bijzonder dat onze eigen
koning Federatiekoning is geworden”.
Vice-voorzitter Geert Staring van de Fe-
deratie van Gelderse schuttersgilden
en schutterijen, bedankte onder meer
de EMM en de diverse commissies. “Er
is hier vandaag in Hengelo een goede
organisatie neergezet”. 
EMM pr-man Jan Roelofsen was net als
iedereen tevreden over de Federatieve
Schuttersdag. “Er was heel veel pu-
bliek op het terrein. Ook stonden heel
veel mensen langs de straten voor de
optocht waar twintig muziekkorpsen
aan meededen. Als organiserende ver-
eniging mochten we alleen meedoen
bij het schieten. Mooi is dan wel, dat
Jeroen Blom van EMM Federatieko-
ning is geworden. Blom koos zijn moe-
der tot ‘dagkoningin’. Maar waar ik
het meeste blij mee ben, zijn de vele
positieve reacties van de schutterijen
en gilden”. 
Secretaris John Rondeel van schutters-
gilde St. Jan uit Keijenborg liep na af-
loop tevreden rond. Zijn gilde pakte
maar liefst vier prijzen. Een eerste
prijs bij het defilé, een eerste en twee-
de prijs bij het korpsschieten en indivi-
dueel schieten, een tweede prijs voor
marcheren en vendelen en bij de biele-
manwedstrijden werd Ton te Stroet
tweede. Rondeel: “Het was een perfec-
te dag, goed georganiseerd en veel ge-
zelligheid”, vat hij kort de dag samen. 
De koning van schutterij van BUB
Beek-Ubbergen vond het evenement
een prachtig feest op een mooie loca-
tie en perfect georganiseerd. “Het was

in één woord, grandioos!”. De schutter
viel bij het koningschieten niet in de
prijzen. “Het scheelde niet veel, want
twee schoten na mij schoot de koning
van EMM de vogel eraf”. De huidige
schutterskoning van Beek-Ubbergen
heeft goede voorgangers. “In 1952 was

mijn opa koning en mijn vader in
1954 en ik ben het nu van 2007”, zegt
hij glunderend met een biertje in zijn
hand. “Wel opschrijven dat het hier
hartstikke leuk is”. Bij deze! 

Uitslag Koningschieten Federatief
Schuttersconcours EMM Hengelo
16 september 2007:
Federatie Koning 2007: Romp: Jeroen
Blom EMM Hengelo. Staart: Alfred
Gies St. Isidorus Oud-Dijk. Linker vleu-
gel: Bert Kris Federatiebestuur. Rech-
ter vleugel: Paul Wissing St. Martinus
Megchelen. Kop: Jos Cornelissen St.
Hubertus Ulft.

Jeugd Federatie Koning 2007: Romp:
Tim van Toor St. Jan Babberich. Staart:
Rilana Beek EMM Hengelo. Linker
vleugel: Noud Peters St. Sebastianus
Gendt. Rechter vleugel: Joyce Groot-
huizen O.E.V. Millingen ad Rijn. Kop:
Floris Heering St. Antonius Lengel.

Ringsteken Koninginnen: 1e prijs:
Adinda Horstik St. Joris Ulft. 2e prijs:
Toos Bodd St. Jan Babberich. 3e prijs:
Annelies Wissing St. Martinus Meg-
chelen

Uitslag Korps schieten Federatief
Schuttersconcours EMM Hengelo
16 september 2007:
Jeugd Luchtgeweer Punten: 1e prijs:
De Eendracht Nieuw-Wehl 125. 2e
prijs: St. Martinus Megchelen 116. 3e
prijs: St. Gangulpus en St. Laurentius
Huissen korps III 111.
Luchtgeweer: 1e prijs A klasse: De Een-
dracht Wehl 158. 1e prijs B klasse: De

Eendracht Ulft 178. 1e prijs C klasse:
St. Jan Babberich 156.
Luchtpistool: 1e prijs A klasse: De Een-
dracht Ulft 161. 1e prijs B klasse: St. Re-
migius Duiven 117. 1e prijs C klasse: St.
Hubertus Ulft 122.
Kruisboog: 1e prijs A klasse: St. Marti-
nus Megchelen 184. 1e prijs B klasse:
St. Remigius Duiven 176. 1e prijs C
klasse: St. Martinus Didam 175.
Handboog: 1e prijs: St. Jan Keijenborg
1 739. 2e prijs: St. Jan Keijenborg 2 577.
3e prijs: St. Andreas Zevenaar 444.

Uitslag Federatief Schuttersconcours
EMM Hengelo 16 september 2007 
Correctste groep: St. Jan Babberich.
Beste commandant: St. Antonius Len-
gel.
Hoogste aantal punten in overwaarde-
ring Marcheren: De Eendracht Ulft.
Hoogste aantal punten in overwaarde-
ring Defileren: St. Sebastianus Gendt.
Hoogste aantal punten in overwaarde-
ring Vendelen: St Hubertus Groesbeek.
Hoogste aantal punten in overwaarde-
ring Jeugdvendelen: St. Antonius Len-
gel.
Hoogste aantal punten in overwaarde-
ring Aspirantvendelen: Wals Wieken
Milt.
1e Prijs Korps showvendelen: De Een-
dracht Wehl. 2e Prijs: St. Martinus
Greffelkamp.
1e Prijs Solovendelen Senioren: Frank
Kooten St. Andreas Zevenaar. 2e Prijs:
Jan Wolterink De Eendracht Wehl. 3e
Prijs: Ruben Peters St. Martinus Gref-
felkamp.
1e Prijs Solovendelen Junioren: Kevin
Goris St. Bavo Angeren. 2e Prijs: Bart
Goossens St. Hubertus Ulft. 3e Prijs:
Björn Buurman St. Bavo Angeren.

1e Prijs Bielemannen: Ruud Berend-
sen St. Antonius Nieuw Dijk. 2e Prijs:
Tom te Stroet St. Jan Keijenborg. 3e
Prijs: Marty Heering St. Antonius Len-
gel.
Beste Muziekkorps: St. Antonius
Nieuw Dijk.
Beste Drumfanfare: Gilde St. Remigius
Duiven.
Beste Tamboerkorps: O.E.V. Millingen
ad Rijn.

Beste Majorettenkorps: O.E.V. Millin-
gen ad Rijn.
Beste Majorettenkorps Jeugd 2: St. An-
tonius Nieuw Dijk.
Beste Majorettenkorps Jeugd 3: O.E.V.
Millingen ad Rijn.
Beste Tamboermaitre: St. Sebastianus
Gendt.
Beste Miss Majorette: De Eendracht
Wehl.
Beste Miss Majorette Jeugd 2: St. Anto-
nius Nieuw Dijk.
Beste Miss Majorette Jeugd 3: O.E.V.
Millingen ad Rijn.
Hoogste punten in overwaardering to-
taal: De Eendracht Ulft.

Veel waardering voor organiserende schutterij EMM

Federatieve Schuttersdag kleurrijk en goed verlopen

Voor de Hengelose schutterij EMM was het zondag 16 september een hele
klus om de Federatieve Schuttersdag van Kring Achterhoek goed te laten
verlopen. Samen met de schietcommissie en het jurycollege van Kring
Achterhoek was het evenement perfect georganiseerd. EMM en de vele
vrijwilligers kregen op het eind van de dag dan ook terecht veel compli-
menten.

De nieuwe Federatiekoning, Jeroen Blom (midden).

Een mooie boog bij de ingang van het evenemententerrein De Hietmaat.



PLUS Eland - Hengelo Gld
Raadhuisstraat 53  T: 0575-463777 F: 0575-461766

Openingstijden:
maandag - woensdag 8.00 - 20.00
donderdag - vrijdag 8.00 - 21.00
zaterdag 8.00 - 20.00

PLUS
Runderriblappen
Kilo
NORMAAL 6.79

5.49
kilo

Yorkham
Vers voor u gesneden
150 gram
ELDERS 2.78

1.49
150 gram

Edet
Soft toiletpapier
Op = Op
Pak 16 rollen
ELDERS 8.99

5.69

PLUS
Raster- of kruimelvlaaien
Diverse smaken
Geschikt voor 10-12 personen
NORMAAL 4.89-4.99

2.99
++

Spa & 
Fruit
Citron,
Lemon-
cactus
of orange
Set 4 flessen à 1,5 liter
ELDERS 3.68-4.76

3.29
set 4 flessen

Win 2 kaartjes voor de voor-
première van ‘Alles is liefde’

op 9 oktober a.s.

PLUS
Poffertjes
Naturel
2 pakken à 50 stuks
2 halen 1 betalen
NORMAAL 4.38

2.19
2 pakken

Aqua
mossel
Mosselen Excellent
Extra grote sortering
Bak 2 kilo
ELDERS 8.49

5.99

PLUS
Kruimige aardappelen
Milva
Zak 5 kilo
NORMAAL 2.99

1.49
5 kilo

PLUS
Roerbak-mix
Chinees, Hollands, Italiaans of Thais
Zak 400 gram
NORMAAL 1.89

0.99

PLUS
Klaverland
Belegen kaas
Aan het stuk
Kilo
NORMAAL 8.79

5.49
kilo

Messcherpe vleesprijzen bij PLUS

www.plussupermarkt.nl

Wat een verschil.

Weekendvoordeel
weekendpakkers

39/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. *Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 16 jaar.

Geldig van donderdag 27 t/m zaterdag 29 september 2007

Deze week in de

Kilo
ELDERS 4.79

Mager rundergehakt

Diverse smaken
2 potten à 500 ml 
naar keuze
2 halen 1 betalen
NORMAAL 2.58

PLUS
Pastasaus

2.89
kilo

1.29
2 potten

Verse 
Appeltaart  
voor

Bij aankoop van 750 gram  
hacheevlees

500 gram  
hutspot3.99 GRATIS



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

De Woningkrant is een initiatief van de Samenwerkende Woningcorporaties in de Stedendriehoek

JAARGANG 5 -  NUMMER2629 JUNI  2007

Adverteren inAdverteren in

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: acquisitie@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl
Weeversdrukkerij

Woningaanbod in de Stedendriehoek
Apeldoorn, Deventer, Zutphen.
Wekelijkse verspreiding in een oplage van
17.500 ex. onder woningzoekenden.

Vraag naar de
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Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

www.wittesmid.nl

voor:voor:

1999,-1999,-

105 CM. LCD-SCHERM 

JVC LCD-BREEDBEELD

100 HZ CLEAR MOTION DRIVE

1000:1 CONTRAST

NIEUW MODEL!

TOMTOM One Europa 2007

FLITSLOCATIE’S, VERKEERSINFO

1 GB GEHEUGEN

voor:voor:

249,-249,-

3,5 Inch LCD-kleurenscherm

1800 WATT

MIELE STOFZUIGER

4 LITER STOFZAK

SUPER-AIR-FILTER

ELEKTRONISCHE ZUIGKRACHT REGELING

voor:voor:

139,-139,-

LUXE UNIVERSELE ZUIGMOND

1400 TOEREN

AEG WASAUTOMAAT

5 KG VULGEWICHT

STARTTIJDKEUZE

voor:voor:

499,-499,-
van:van: 599,-599,-ENERGIEKLASSE A

4800X1200 DPI

HP ALL-IN-ONE PRINTER
FAX, SCANNER, COPIER

voor:voor:

99,99,9595
van:van: 149,-149,-

BESTE 
KOOP

CONSUMENTEN-
GIDS

TIJDELIJK

40 
MAANDEN

GARANTIE

* Snoeien van bomen

* Boomverwijdering

* VTA Boomcontrole

* Stobben frezen

* Gecertificeerd European Treeworker
en European Tree Technician

WWW.CODITBOOMVERZORGING.NL

Zutphen Emmerikseweg 83a / BAAK / tel. 0575-441048

boomverzorging

Twenteroute 8  •  7055 BE Heelweg

Varsseveld

LO C AT I E

Voor informatie, reserveringen of een
afspraak kunt u bellen naar: 

0544 - 48 12 22
0315 - 24 13 07

Entree € 7,50 p.p. inclusief 
1 consumptie

Deelnemers:
• Beijer Besselink 

Bruidsmode
• Heezen Mannenmode
• Jurgen Pillen Fotografie
• Albert Bakker Video
• Edelsmederij van Eerden
• New Entertainment
• Bloemen en cadeaus

’t Keyzertje
• Oriflame
• New Image
• De Radstake
• Stalhouderij Debbinkhof
• Grafisch Bedrijf Weevers Elna



DIVERSE 
SOORTEN 

KLEINE CAKE

DEZE WEEK

€ 3.50

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 24 t/m 29 september.

HERFST 
VLAAI

KLEIN 

€ 7.50

GROOT 

€ 11.25

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Omega 3-vetzuren* uw lichaam heeft
het elke dag hard nodig. Ze helpen
hart en bloedvaten gezond te houden.
O’mega brood en Becel Omega3plus
maken u dat lekker makkelijk.
Want vier O’mega
boterhammen
besmeerd met
Omega3plus zijn
samen goed voor
meer dan 50% van
de dagelijkse aan-
beveling omega 3.

*uit vis

OP = OP
dus wees er snel bij

www.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

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

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

BINNENKORT BIJ RUESINK IN DE SHOWROOM!
Bent u er bij als Ruesink de C-Crosser vrijlaat op 5 & 6 oktober?

De nieuwe SUV van Citroën.

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 

Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

Kom langs bij Autobedrijf Lenselink, Gelderhorst 5, 7207 BH Zutphen. Tel. [0575] 57 20 32

Extra inruil 
én verlaagde prijzen!

op een nieuwe Mazda 2, 
Mazda 3, Mazda 5 en Mazda 6! 

Doe uw
voordeel!

Nazomeren bij Lenselink!Nazomeren bij Lenselink!Nazomeren bij Lenselink!
Tijdelijke actie

Meedoen is op zich al een hele presta-
tie, want in het 6 banen tellende
zwembad  Rozengaarde in Doetin-
chem, geldt een beperkte toelating
van 12 ploegen per leeftijdscategorie.(
Meisjes junioren vielen hierdoor, als
1e reserve, net buiten de deelname)
Luuk Nijland, Sjoerd  Teunissen, Tho-
mas Achtereekte, Niels Tjoonk en Rick
Haijtink kwamen uit op de 4 x 50m
schoolslag,  4 x 50m wisselslag en 4 x
50m vrije slag. 

Op elke discipline kwamen de 4 sterk-
ten van die bepaalde zwemslag aan de
start.  Aan het eind werd het totaal
aantal seconden van de drie wedstrij-
den bij elkaar opgeteld. Voor een jon-
ge ploeg (geboren in 1996 en 1997) is
een dergelijke wedstrijd op Neder-
lands niveau natuurlijk erg spannend,
omdat ze vooral elkaar niet in de steek
willen laten. Je kunt gemakkelijk ge-
diskwalificeerd worden als je te vroeg
van start gaat of verkeerd uit komt bij
de overname. Dan ligt meteen de hele
ploeg eruit.  De sfeer in de ploeg is van-
af het begin van de wedstrijd uitste-
kend en is het goed te merken dat ze

er veel zin in hebben. Na de laatste
aanwijzingen van trainer en coach
Han Nijland  kan de ploeg naar de
startblokken. Shirts gaan uit, badmut-
sen worden nog eens goed over de
oren getrokken, brilletjes worden vast
op de ogen gedrukt. Nu goed starten,
want bij deze één starts wedstrijd mag
er niets fout gaan. Als de laatste zwem-
mer de finish aantikt is de tevreden-
heid van de gezichten af te lezen. 

De eerste serie zit erop en er wordt
meteen een 6e plaats ingenomen. Uit-
eindelijk eindigen ze als 5e, mede
door dat niet alle ploegen het er fout-
loos vanaf hebben kunnen brengen.
Hoewel zwembad Roozengaarde ei-
genlijk klein is voor een dergelijk eve-
nement, was daar door de goede orga-
nisatie weinig van te merken. Per
ploeg mochten slecht 4 toeschouwers
mee en door het ruime aantal stoelen
in het bad konden ook alle zwemmers
er prettig vertoeven. Al met al een ge-
slaagd evenement met een prachtig
resultaat door goed teamwork voor de
Berkelduikers.

Estafetteploeg Berkelduikers 5e op Nederlands
Kampioenschap Junioren
Op zaterdag 22 september hebben vijf jongens van zwemclub de Berkel-
duikers uit Lochem, meegedaan aan de Nederlandse Estafette Kampioen-
schappen. Zij wisten, door goed te zwemmen en vooral geen fouten te ma-
ken, maar liefst de 5e plaats te bemachtigen!

De collecte voor het Prinses Beatrix
Fonds heeft in Vorden 2767,54 euro
opgebracht, vrijwel hetzelfde bedrag

als in 2006. De organisatie is de gul-
le gevers dankbaar voor de donaties. 

Tevens een woord van dank richting
de collectanten.

Collecte Prinses Beatrix Fonds bracht 2767,54 euro op




