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Wat betreft de aanleiding tot de plan-
nen: Het waterschap stelt aan het lo-
zen van vuil water op het oppervlakte-
water bepaalde eisen. Om daaraan te
voldoen wil de gemeente Bronckhorst
het hemelwater van de riolering af-
koppelen. Door het deel ten zuiden
van de Baakse Beek (Vorden Zuid) zo
uit te voeren, voldoet de gehele kern
van Vorden aan de eisen van het wa-
terschap. Het schone regenwater
komt dan niet meer in de riolering
maar in de bodem. Kortom beter wa-
terkwaliteit in de beek en minder vuil
water naar de rioolzuiveringsinstalla-

tie e.d. De huidige bestrating wordt
dan vervangen door ‘waterdoorlaten-
de’ bestrating.’
Peter Glasbergen: ‘Tegelijkertijd willen
we de verkeersveiligheid en de leef-
baarheid in wijk Vorden Zuid bevorde-
ren. Begin november vernamen wij
dat de gemeente in aanmerking kan
komen voor een Europese subsidie
(circa een half miljoen euro). Voor ons
zaak de werkzaamheden nog dit jaar
uit te voeren. Het doorgaan van het ge-
hele project is afhankelijk van de sub-
sidie. Ik ga er vanuit en met mij ook
het college en de raad, dat het alle-
maal goed komt’, aldus een optimisti-
sche wethouder. Peter Glasbergen was
deze avond niet alleen naar het dorps-
centrum gekomen. Hij had een ‘keur’
aan deskundigen meegebracht, deels
om uitleg aan de plannen te geven en
deels om vragen te beantwoorden c.q.
daar waar nodig, een nadere toelich-
ting te geven. Zo gaf Tonny Geverinck,

medewerker Vakgroep Civiel, uitleg
over de eisen van het waterschap, hoe
het afkoppelen van het hemelwater in
zijn werk gaat en over de waterdoorla-
tende verharding. ‘Dit laatste is bij-
voorbeeld al toegepast op het parkeer-
terrein De Albershof en momenteel
wordt ook het parkeerterrein bij sport-
hal ’t Jebbink daarmee voorzien’, al-
dus Geverinck. Op het van Arkelplein
komt een waterberging. Drainage
voert bij water op straat, water naar
het plein af. Verder deed Tonny Geve-
rinck een beroep op de bewoners in
wijk Zuid om uit milieu oogpunt geen
auto’ s op straat te wassen. Alsjeblieft
op de oprit en niet spuiten richting
straat’, zo sprak hij. In de Nieuwstad
wordt een infiltratieriool aangelegd.
Bij gladheidbestrijding zal de water-
doorlatende verharding het zout ver-
sneld afvoeren.
‘Doordat het steeds maar meer gaat re-
genen, lopen wij dan niet de kans dat
onze kelders onder water komen te
staan’?, zo werd vanuit de zaal ge-
vraagd. Geverinck: ’De drainage zorgt
voor een goede afvoer. Gezien de
grootte van de buis en de berekenin-
gen die zijn gemaakt, geen enkel pro-
bleem voor wateroverlast in de kel-
ders’. Op vragen over de kwaliteit van
de riolering werd desgevraagd mede-
gedeeld dat de riolering een levens-
duur heeft van 60 jaar. De riolering
ligt er thans 30 jaar en alles is nog in
goede staat, overigens vindt er om de
‘zoveel tijd’ een inspectie plaats’, zo
kreeg een andere vragensteller als ant-
woord. De bestrating met poreuze
klinkers zal het ‘lawaai’ vergeleken bij
de huidige bestrating, doen afnemen’,
zo kreeg de zaal verder te horen. Eén
van de aanwezigen vond het een ge-
mis dat de Raadhuisstraat vanaf het
Hoge niet bij de reconstructieplannen
is betrokken. Wellicht dat we dit ge-
deelte ook Nieuwstad moeten noe-
men’, zo werd gesuggereerd. ‘Daartoe
kan een verzoek aan het gemeentebe-
stuur worden gericht, waarna onder-
zocht zal worden of daarvoor voldoen-
de draagkracht is’, aldus reageerde
wethouder Glasbergen. Robert Ruiter-
kamp, beleidsmedewerker Verkeer en
Vervoer, vertelde de aanwezigen over
de diverse verkeersonderzoeken die in
de wijk hebben plaatsgevonden en
klachten die burgers hebben inge-

Wijk Vorden Zuid liep massaal uit voor inspraakavond

Reconstructieplannen positief door bewoners ontvangen!

Wethouder Peter Glasbergen was woensdag aangenaam verrast over de ge-
weldige opkomst voor de inspraakavond over de reconstructieplannen van
de wijk Vorden Zuid. De gehele wijk was uitgelopen om te luisteren naar de
plannen die de gemeente Bronckhorst met ‘Zuid’ voor heeft. ‘Een uniek
project, waarin tegelijkertijd een aantal zaken direct worden aangepakt. Ik
ben trots op de plannen en hopelijk u ook’, aldus Glasbergen die op dat mo-
ment nog niet kon bedenken dat aan het eind van de avond ook de wijk
hoopvol zou uitkijken naar de uitvoering van de werkzaamheden die er toe
moeten leiden dat wijk Zuid er straks nog ‘leefbaarder’ zal uitzien !

Wethouder Peter Glasbergen: Uniek project!

diend. Ruiterkamp: ‘Er zijn in de wijk
diverse wegen waar te hard wordt ge-
reden (boven de toegestane 30 kilome-
ter). Ook vindt er regelmatig op de
Willem Alexanderlaan, de Beatrixlaan
en de Deldenseweg, sluipverkeer
plaats. Al deze sluipwegen hebben een
relatie tot de Raadhuisstraat’, aldus
Robert Ruiterkamp, die en passant
ook de verkeersdrukte (parkeren e.d.)
aan de Nieuwstad aanstipte. ‘Wij zul-
len wegprofielen versmallen en snel-
heidsremmende maatregelen (ver-
keersplateau’s van 8 cm) nemen om zo
het sluipverkeer te ontmoedigen. Bo-
vendien wordt de voorrang op de krui-
sing Nieuwstad/Beatrixlaan/Willem
Alexanderlaan opgeheven. Parkeer-
overlast willen we voorkomen, mid-
dels vormgeving parkeervakken en uit-

ritten. Een suggestie vanuit de zaal
om de Willem Alexanderlaan tot de
Horsterkamp af te sluiten biedt vol-
gens de gemeente geen soulaas. ‘Dan
wordt het elders weer drukker, dus
dat lost niets op. Martin Niessink,
coördinator vakgroep Groen gaf uitleg
over de inrichting van de openbare
ruimte en over de GVVP (Gemeentelijk
Verkeer Vervoer Plan).

Met betrekking tot het ‘groen struc-
tuurplan’, zei hij: ‘ Het is ons gebleken
dat veel inwoners in de gemeente gro-
te waarde hechten aan het handhaven
van hoge onderhoudskwaliteit. Geen
grote heestervakken en meer cachet
geven aan de doorgaande bomenstruc-
tuur langs de Beatrixlaan. Wij willen
de bomen aan deze straat en aan het
van Arkelplein vervangen. Aan de
Prins Clauslaan en van Vollehoven-
laan willen we de bomen ‘dunnen’en
aan de Margrietlaan, Willem Alexan-
derlaan en de Christinalaan willen we
de bomen verplanten. Het van Arkel-
plein wordt een gazon. De Beatrix-
boom op dit plein blijft overigens be-
houden. De plekken waar in de wijk
nieuwe bomen komen, staan vast, al-
leen is nog niet vastgesteld welk soort
bomen’, aldus Niessink.

Mede naar aanleiding van vragen uit
de zaal werd toegezegd dat de plan-
nen tot het soort bomen en het soort
groen, deze bij een volgende informa-
tieavond zullen worden voorgelegd.
Op een vraag wat er met de bomen ge-
beurt, wanneer het gehele project niet
doorgaat antwoordde Peter Glasber-
gen dat de bomen dan voorlopig zul-
len blijven staan. ‘Dan gaan we eerst
nadenken over de vraag ‘hoe verder te
handelen’. De bomen zullen dan op
een later tijdstip weer ‘in the picture’
komen’, aldus de wethouder. Sugges-
ties vanuit het publiek om de naam
van Arkelplein (gezien het toekomsti-
ge gazon) t.z.t. te vervangen door het
‘van Arkel Plantsoen’ en er tevens een
kunstwerk te plaatsen worden naar

het college in Hengelo ‘meegenomen’.
Een suggestie om van het plein een vij-
ver te maken lijkt geen haalbare kaart,
of de gehele wijk moet er achter
staan’, zo kreeg de vragensteller te ho-
ren. En daar zag het deze woensdag-
avond niet naar uit! ‘In de wijk Vorden
Zuid wonen 77 kinderen, voldoende
aanleiding om op het van Arkelplein
een kleinschalige speelplek aan te leg-
gen. Wij nodigen bij deze de kinderen
uit om samen met ons de speeltoestel-
len uit te zoeken’, aldus Martin Nies-
sink. Op vragen uit het publiek vertel-
de hij dat de beoogde plek zich niet
leent voor balspelen. De doelgroep is
een speelplek voor kinderen in de leef-
tijd van 7 tot 12 jaar, zo liet hij weten.

PLANNING RECONSTRUCTIE
Wethouder Peter Glasbergen was
woensdagavond verheugd over de
inbreng van de aanwezigen in de
zaal en bovenal zeer in zijn sas met
de opmerkingen zoals ‘een goed
plan’ en ‘ik heb er een goed gevoel
bij’ en dergelijke. Ook in de ‘wan-
delgangen’ alleen maar positieve
geluiden, een teken dat de bewo-
ners uit wijk Vorden Zuid content
zijn met de op handen zijnde con-
structie van de wijk.
Behalve het stellen van mondelinge
vragen was er tevens gelegenheid
om schriftelijke vragen in te die-
nen, waarop in een later stadium
door de gemeente zal worden ge-
reageerd. Wat betreft de te volgen
procedure ziet de planning er als
volgt uit: 18 februari aanstaande :
einde inspraaktermijn. 18 tot 25 fe-
bruari: verwerken reacties, 2e helft
februari: uitsluitsel subsidie; maart
en april: aanbesteding; eind april/
begin mei: informatieavond werk-
zaamheden; mei tot en met sep-
tember: uitvoering en nadat de
werkzaamheden zijn afgehandeld:
eind 2008 aanbrengen van groen-
voorzieningen.

1 jaar K!dds1 jaar K!dds
Profiteer ook van deze speciale aanbieding!*

12,95

19,95

Basseroord 16 Zutphen
(parkeerplein bij Scapino/Harense Smid)
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NAME-IT � ESPRIT � EDC � NOPPIES � VINGINO � LCK® � BAD BOYS
*Actieperiode van 1 t/m 16 februari 2008 of zo lang de voorraad strekt

K!dds Fashion Store - 150m2 eigenwijze kindermode t/m maat 176
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babygirlz:�(������"������������))�� 19,90

babyboyz:�(��������&������������� 19,90

maat 92 t/m 140
girlz:�(������������������������� 32,90

boyz: (��������������(����������*�#� 39,90

Grolsch
€ 7.99
Heel kilo

Riblappen
€ 4.99

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



�Herbalife de perfecte
brandstof voor uw lichaam!
Nieske Pohlmann 06-
54326669.

�Te koop gevraagd: Inboe-
del en Zolderopruimingen.
Tel.(0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

Dagmenu’s
30 jan. t/m 5 februari 2008 
Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00

Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25

Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95

(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 30 januari  
Wildbouillon/Beenham met honingmosterdsaus,
aardappelen en groente.

Donderdag 31 januari 
Boerenkool met spekjes, jus, rookworst en zuurgarnituur/
panna cotta met slagroom.

Vrijdag 1 februari
Kippensoep/Urkervispot met aardappelpuree en
rauwkostsalade.

Zaterdag 2 februari 
Kipsaté met pindasaus, frieten en groente/
IJs met slagroom (alleen ophalen).

Maandag 4 februari Gesloten.

Dinsdag 5 februari 
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade/
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

GGeweldige zakelijke kans
in de welzijnssector, eigen
tijd in te delen. Info 0575- 46
35 77

�

�ZZonnehemels/banken. Ner-
gens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit ma-
gazijn, vanaf € 125,- ook B-
keus 16 modellen, kijken na
telf.afspr. Zelhem (06) 53 31
77 90

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

�Cursussen KunstKring
Ruurlo: nog enkele plaatsen
bij Speksteen bewerken, Di-
gitale fotografie, Photoshop
elements en Schildercursus
voor kinderen Info en aan-
melden: 0573-453090 of
451599, www.kunstkringruur-
lo.nl

�T.h. in Vorden, gemeub.
woonboerderij in mooie om-
geving, 3 slaapk., max. 1
jaar, bij voork. geen 4-voet.
huisd., euro 900,-/mnd. excl.
Tel. 06-25358189.

�CARNAVALSKLEDING te
huur. DS Design, Molenkolk-
weg 33, Steenderen. 0575-
452001.

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

�De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de
maand meubelverkoop van 9
tot 12 uur aan de Schutte-
straat 20 en in het HAVO-ge-
bouw (Burg.Galleestraat 69)
te Vorden. Ook is dit mogelijk
op werkdagen na telefoni-
sche afspraak bij Dhr. Harm-
sen, tel. (0575) 55 14 86.

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

�Bridge leren? 5 febr.begint
een biedcursus voor begin-
ners.Info: J.Post Tel:0575-
555884

�Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16,
(06) 51 60 15 16.

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

Winterwonderland

Vlaai v/d week

Walnoot-caramelvlaai 
6-8 personen € 6,25

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,65

Weekend-aanbiedingen
• Witte bollen 10 stuks € 2,95

Nog even nagenieten van de smaak
van oud en nieuw

• Appelbeignets 5 stuks € 4,95

�Te koop: Mooi massief ei-
ken eethoek, tafel 90 x 1.45
(uittrek). Tel. 0575 - 55 41 21.

�Gevraagd: Koop of huur
grond in Linde of omgeving.
Fam Uilenreef, tel. 0575-
556321.

�8 maart ''zomer"  kleding
en speelgoedbeurs bij peu-
terspeelzaal Ot en Sien,
Kerkstraat 17 in Vorden.
Maandag 11 februari tussen
20.00-21.00 etiketten en per-
soonlijk verkoopnummer op-
halen. Woensdag 20 februari
tussen 20.00-21.00 kleding
en speelgoed inleveren.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 3 februari 10.00 uur ds. J. Kool

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 3 februari 10.00 uur ds. D. Westerneng HA, ’s Gra-
venpolder 19.00 uur ds D. Westerneng

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 februari 10.00 uur ds. G. Troost Dorcas, ZWO
dienst

R.K. Kerk Vorden
Zondag 3 februari 10.00 uur Viering

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 2 februari 17.00 uur geen viering
Zondag 3 februari 10.00 uur Oecumenische viering N.H.,
Reborn

Tandarts
2/3 februari R.C. Boersma, Vorden tel 0575 55 19 08.
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend,
in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

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 mid-
dags 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 optima-
le zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te be-
perken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u om
medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost te be-
zoeken 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. Tienerafde-
ling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & Ver-
loskunde: 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 bel-
len naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openba-
re 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 rioolver-
stopping 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 bui-
tengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met:
Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance Tel. 112.

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dicht-
bij 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, kinder-
opvang.

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; maandag: gesloten;
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur; donder-
dag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur; zaterdag 10.00-
12.30 uur.

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte huis-
dieren. 

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

�Op verantwoorde, gezon-
de, manier afslanken, ook
aankomen/meer energie incl.
pers. begeleiding en voe-
dingsadvies. Info Jerna Brug-
gink, 0575 - 46 32 05

�8 maart  ''zomer"  kleding
en speelgoedbeurs bij peu-
terspeelzaal Ot en Sien kerk-
straat 17 in Vorden. Maan-
dag 11 februari tussen 20.00-
21.00 etiketten en persoonlijk
verkoopnummer ophalen.
Woensdag 20 februari tussen
20.00-21.00 kleding en
speelgoed inleveren

�start cursus kunstgeschie-
denis in maart: Magisch Rea-
lisme, de Ploeg familie Toor-
op. 5 bijeenkomsten op di.
ochtend. bel Renate Pleu-
meekers 461628

�FNV Belastingservice in-
vul-avond in Dorpscentrum.
Mw.D.Walgemoet, tel: (0575)
55 67 75

�Van wie heb ik de verkeer-
de jas meegenomen na de
PCOB bijeenkomst op do.24-
1.B.Verkerk, Overweg 17,
7251 JS, tel 55 16 10

�Een avond met Tomke van
de Kaa. Lezing georgani-
seerd door Vereniging Bo-
menbelang op 7 februari in
Hotel Bakker Vorden. Aan-
vang 20.00 uur, toegang gra-
tis

�Filateliever. vraagt postze-
gelverz. te koop.Tel.0313
475774

�Toneeluitvoering De to-
neelgroep Vierakker-Wich-
mond brengt op de planken
een blijspel in drie bedrijven
"Lieve-vrouwenbedstro", ge-
schreven door DJ Eggen-
goor. Vrijdag 1 , vrijdag 8 en
zaterdag 9 februari in het
st.Ludgerusgebouw te Vie-
rakker. Aanvang 20.00 uur
zaal open 19.30 uur. Kaarten
in de voorverkoop bij: bakker
Besselink in Wichmond,
`st.Ludgerusgebouw in Vie-
rakker en `s avonds aan de
zaal  maar vol is vol!!!!!

�Prachtige DVD " Beelden
uit de oude Achterhoek ". Met
de stem van Dinie Hiddink uit
Lochem. Bruna Vorden
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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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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

Nieuws tot maandag 12

Advertenties tot maand
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en berichten is niet to

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

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
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers

Nieuwstad 17a - Postbus 55

7140 AB  Groenlo

Telefoon (0544) 46 18 28

Fax
(0544) 46 59 84

E-mail: info@groenlose

Rabobank: 32.34.44.008

Lid NNP
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waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

ALARMNUMMER: PO

HUISART

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

Een ramp komt 
altijd onverwacht.

U kunt zich nu 
voorbereiden.

Typ uw postcode in op 
 www.crisis.nl

Onderhoud cv-ketels, 24-uurs
storingsdienst. Weulen Kranenbarg,

telefoon 0314-621364. Vestigingen in: 
Zelhem - Westervoort - Arnhem.

TE KOOP
• coniferen
• buxus
• beuken
• etc
alles voor haag- 

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

Tel. 06 - 51 10 69 55

Mede namens mijn kinderen wil ik u bedanken voor
de kaarten, bloemen en vele andere blijken van
medeleven die wij van u ontvingen na het overlijden
van mijn lieve zorgzame man en onze fijne en trotse
papa

John Hattink

Uw belangstelling is voor ons een grote steun. 

Daarvoor onze hartelijke dank.

Ineke
Chantal
Michelle

Thomas Radstake
en
Is
`
ık Kiraz

gaan trouwen op zaterdag 9 februari 2008 om
14.00 uur in het gemeentehuis te Elst Gld.

Ons adres is:
Morgenster 50
6661 PX  Elst Gld.

Vleeswarenkoopje

Gebraden spek
bij 150 g GRATIS 100 g eiersalade

Special

Toverbal 100 gram € 1.25

Maaltijdidee

Erwtensoep per kilo € 2.98

Keurslagerkoopje

Katenhaasjes 3 stuks € 5.50

Tip van uw keurslager

Kip 
cordonbleu 4 stuks € 3.98

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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“Ei op het spek binden”

Dit jaar geven we weer regelmatig de lekkerste salades weg bij ons
Vleeswarenkoopje. Deze week krijgt u bij aankoop van 150 gram 

gebraden spek 100 gram eisalade gratis. Een romige sandwich met
eisalade of een ruige uitsmijter met gebraden spek wordt zo een eitje!

Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Mede namens mijn kinderen wil ik u bedanken voor
uw hartelijk medeleven na het overlijden van

Gerrit Jan Wullink

Aangezien het ons onmogelijk is u allen daarvoor
persoonlijk te bedanken, betuigen wij u op deze wij-
ze onze oprechte dank voor de belangstelling die
wij van u mochten ontvangen.

Uit aller naam,
Gerda Wullink-Bovenschutte

Vorden, januari 2008

DANKBETUIGING

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

Langs deze weg willen wij onze oprechte dank be-
tuigen voor de vele blijken van medeleven, in welke
vorm dan ook, tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn innig geliefde vrouw, onze lieve moeder en
trotse oma

Berendina Maria Bannink-Lenselink
Dine

G.J. Bannink
Kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld, januari  2008

Onze lieve Stijn heeft niet lang mogen leven,
dat is hem helaas niet gegeven.
We moeten nu verder zonder Stijn
en dat zal niet altijd gemakkelijk zijn.
Maar ondanks dat willen we u laten weten,
neem gerust contact met ons op uit medeleven.

Stijn Visschers

* 15 januari 2008 † 17 januari 2008

Cindy en Jeroen Visschers
Lucas

Constantijnlaan 8
7261 WS Ruurlo

Stijn is in stilte begraven.

Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van kracht.
Maar ondanks je verlies
van de strijd om het leven,
heb jij ons een goed voorbeeld gegeven.

Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie
herinneringen, delen wij u mede dat, na een veel-
bewogen leven, van ons is heengegaan onze lieve
moeder en oma

Harmina Gerritje Arfman-
Lenselink

weduwe van Gerrit Johan Arfman

* 13 april 1939 † 26 januari 2008

Vorden: Henk en Ans Arfman
Sander

Dordrecht: Bea en Ellard Brandenburg
Jesse
Harrie

Correspondentieadres:
Brinkerhof 20
7251 WR Vorden

Er is woensdag 30 januari van 19.30 tot 20.00 uur
gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren in
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De uitvaartdienst zal worden gehouden op donder-
dag 31 januari om 13.00 uur in de Dorpskerk te
Vorden, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op
de algemene begraafplaats aan de Kerkhofweg te
Vorden.

Na afloop kunt u de familie eveneens condoleren in
Het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Indien u geen kaart heeft ontvangen, gelieve u deze
advertentie als zodanig te beschouwen.

Na een leven waarin zij altijd belangstellend en
zorgzaam was voor iedereen, is onze lieve zus,
schoonzus en tante Gerrie van ons heengegaan.

Gerrie Arfman-Lenselink

Eefde Jan en Riekie Lenselink
Zelhem Nardie en Arnold Mulderij

Schagen Hermien en Ab Barsingerhorn
Lochem Gerda en Harry Elferink
Vorden Bertie en Jan Klein Brinke
Ruurlo Janette en Tonny Jurriëns

Neven en nichten

Vorden, 26 januari 2008

Met verdriet hebben wij kennis genomen van het
overlijden van

Gerrie Arfman - Lenselink

Ze was jarenlang een aktief lid binnen onze vereni-
ging en we zullen haar missen.

Wij wensen de familie veel sterkte toe, bij het ver-
werken van dit verlies.

Bestuur
Commissies
Leden
VAMC - "de Graafschaprijders"

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze dochter

Daphne
Anne Henrike

Zij is geboren op 14 januari 2008, weegt 3640
gram en is 52 cm lang.

Reinoud en Angela Maalderink

Beekstraat 8
7255 KS Hengelo Gld.

Uit onze familiekring werd weggenomen onze broer,
zwager en oom

Gerrit Jan Steenblik
echtgenoot van Martha Johanna Steenblik-Buunk

Angerlo: A. Besselink-Steenblik

Vorden: D. Ruesink-Steenblik

Raalte: H.W. Steenblik
H.J. Steenblik-Beeftink

Neven en nichten

Vorden, 26 januari 2008

“Ken Hem in al uw wegen
dan zal Hij uw paden recht maken”

Spr. 3: 6

Na een periode van afnemende gezondheid ging in
zijn, inmiddels vertrouwde omgeving, in alle rust van
ons heen

Gerrit Jan Steenblik
echtgenoot van Martha Johanna Buunk

* 8 juni 1930 † 26 januari 2008

Vorden: M.J. Steenblik-Buunk

Wim en Gerry
Bennie en Willemien

Inge en Rob
Karin en Sjoerd
Jorien

Gretha en Bert
Nicolien en Freddy

Hermien en Ben
Silvie, Marinka

Rudie en Marina
Valerie, Joanne

26 januari 2008
‘Albershof’
W. Alexanderlaan 7
7251 AW  Vorden

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
op dinsdag 29 januari van 19.00 tot 20.00 uur,
‘Albershof’, ontmoetingsruimte ‘de Binnenhof’.

De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd zal
worden gehouden op donderdag 31 januari om
10.30 uur in de Ned. Hervormde Kerk te Vorden,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenisplechtigheid is er gelegenheid om
de familie te condoleren in ‘de Herberg’, Dorpsstraat
10 te Vorden.



De jeugd (kinderen tot 12 jaar) strijden
die avond vanaf 19.00 uur om de ‘Kas-
bendjen Wisselbokaal’. De winnaars
van de middengroep (12 tot 16 jaar)
mogen de ‘Sueters Bokaal’ voor een
jaar mee naar huis nemen. De volwas-
senen (vanaf 16 jaar) strijden om de
‘Kranenburgs Carnaval Wisselbokaal’.
De presentatie van de playbackshow is
in handen van Herbert Rutgers en Ri-
chard Ooms.

Zaterdagavond 2 februari vindt vanaf
20.30 uur in de feesttent het grote car-
navalsbal plaats waaraan de band Ba-
chus medewerking zal verlenen. Om
precies 21.11 uur zal Prins Gait de Eer-

ste en zijn adjudant Frank het veld
moeten ruimen. Direct na hun aftre-
den volgt de onthulling van de nieuwe
Prins. 
Zondagmiddag 3 februari is er een
groot kindercarnaval dat om 14.30
uur begint met een ballonnenwed-
strijd met aansluitend een optocht.
Aan de optocht zal het orkest De
Schaddenstekkers medewerking verle-
nen. Na afloop van de optocht is er
voor de kinderen wat men noemt een
‘doldwaze kindermiddag’ dat wordt
verzorgd door ‘De Grote Apekopshow’.
Voor de volwassenen begint om 14.30
uur een ouderwets carnavalsfeest met
Kasbendjen en The Avelanche.

Carnaval in de Kranenburg
begint met playbackshow

Het carnaval dat de Stichting Kranenburgs Carnaval organiseert begint
dit jaar op vrijdagavond 1 februari met een grote playbackshow. Deze
show met als titel ‘plankenkoorts in de tent’ wordt gehouden inde feest-
tent op het terrein van de sportclub Ratti. De show zal uit ongeveer 30 acts
bestaan.

In het praktijkgedeelte werden onder
meer het in- en uitspannen, het deel-
nemen in het verkeer met de daarbij

behorende vaardigheden en kennis
van het paar beoordeeld. Het examen
werd afgenomen door B. Reilink uit

Schalkhaar. De geslaagden zijn Marie-
ke Hoek, Hannie Heuvelink-Valkeman,
Arjan Engel, Rian Dok-Wildebeest, Be-
rend van Zwerenberg, Marinus Engel,
Lilian Engel, Martine Kolk, Dick Lin-
denschot en Frank van Zeeburg.

Koetsiersbewijs

Na vele weken theorie en praktijklessen door instructeur A. van der Veen
hebben een aantal leden van de aanspanning "In de Reep’n" het koetsiers-
bewijs enkelspan behaald.

Om hieraan meer naamsbekendheid
te geven wordt gedurende 25 ach-
tereenvolgende weken een 5 daagse

vakantiereis voor 2 personen naar
Valencia verloot. In de tweede week
van de actie is de prijs gewonnen door

mevrouw E. Visser (Hanekamp 34) uit
Vorden.

De reis zal in november plaatsvinden.
Op bijgaande foto wordt mevrouw
Visser de reischeque overhandigd.

Vakantiereis naar Valencia!

De groothandel van André Snellink heeft een nieuw merk (Pura Fresh)
mandarijnen en sinaasappelen op de markt gebracht.

Links echtpaar Visser, rechts echtpaar Snellink.

Een wedstrijd die uiteindelijk werd ge-
wonnen door René Ruitenberg met
Cédric Michaud op de tweede plaats.
Arjan: ‘Het ging best lekker, goede be-
nen. Ik zat al vanaf het begin in een
kopgroep van negen man, later zes
man. Met nog twintig kilometer te
gaan, reed ik zelfs nog even alleen op
kop.Ik had gehoopt dat zich nog een
paar rijders bij mij zouden voegen. Dat
gebeurde helaas niet, verder alleen rij-
den had absoluut geen zin. Op dat mo-

ment reden mijn ploeggenoten Cédric
Michaud, Sjoerd Huisman en Geert-
Jan van der Wal heel sterk en kon ik de
benen ‘stil houden’. Voor de wedstrijd
had Erik Hulzebosch mij trouwens al
aangegeven om niets te forceren, zie
het als een testcase zo adviseerde hij
mij. Dit met het oog op de twee zware
wedstrijden die deze week op het pro-
gramma staan, woensdag 30 januari
het open Nederlands kampioenschap
over 100 kilometer en op zaterdag 2 fe-
bruari de alternatieve Elfstedentocht
over 200 kilometer. 
Ik heb op dit moment geen flauw idee
hoe het ijs er de komende dagen uit
zal zien. Vanmorgen (zondag) kwam
er ‘eventjes’ een föhnwind over de
Weissensee met als gevolg dat het nu
tien graden boven nul is’, aldus Arjan
Mombarg.

Arjan Mombarg: 'Test op
Weissensee goed doorstaan'
Arjan Mombarg kijkt met een goed
gevoel op zijn eerste wedstrijd op
natuurijs terug. Zaterdag reed de
complete Nederlandse schaatselite
op de Weissensee in Ooostenrijk
om de ‘Koopman Memorial Cup’,
een marathon over acht ronden
met in totaal 80 kilometer.

Voor de hogeschoolstudenten vormde
de enquete een onderdeel van een stu-
dieopdracht. De actie werd ‘Dorpsbe-
lang komt naar u toe’ genoemd. Is er
behoefte aan een weekmarkt in Wich-

mond- Vierakker? Moet er een klussen-
dienst komen? Hoe veilig voelen de in-
woners zich? Al dit soort vragen wer-
den gesteld. In totaal gaat het in beide
kernen om circa 400 huisadressen. Uit-
eindelijk werd ruim 60 procent van de
adressen bezocht. Dorpsbelang Wich-
mond-Vierakker gaat met de uitkom-
sten van de enquete de ‘Dorpsvisie’ uit-
werken tot een concreet en praktisch
beleid voor de komende jaren. Overi-
gens blijft de uitkomst van de enquete
nog even geheim! Tijdens de ledenver-
gadering op dinsdagavond 12 februari
(aanvang 20.00 uur) in het Ludgerusge-
bouw wordt de uitslag gepresenteerd.

Dorpsbelang
Wichmond-Vierakker
Eind vorig jaar vatte Dorpsbelang
Wichmond- Vierakker het plan op
om de wensen en behoeften van de
inwoners van beide woonkernen
in kaart te brengen. Zo’n 23 studen-
ten van de Hogeschool Van Hall-La-
renstein uit Wageningen zijn toen
aan de hand van een vragenformu-
lier huis-aan-huis interviews gaan
afnemen.

Start en finish waren bij de accommo-
datie van de voetbalvereniging Vorden

aan de Oude Zutphenseweg. Daar be-
stond tevens de mogelijkheid om zich
na afloop te douchen en de fiets
schoon te spuiten. Halverwege koers
kregen de deelnemers bouillon en ‘lek-
kere’ gehaktballetjes geserveerd. De or-
ganisatie was dik tevreden over het
verloop van de veldtoertocht. Harry
Eggink hierover: ‘De weersomstandig-
heden waren goed. Voor de 30 kilome-
ter hadden we een parcours richting
Linde, Medler en de Wiersse uitgezet.
Voor de deelnemers aan de 45 kilome-
ter route kwam daar nog ‘een lus’ rich-

ting Ruurlo bij. Gezien het hoge
grondwaterpeil moesten we bij Ruurlo
wel de bospaden wat mijden en heb-
ben we het traject op het laatst nog
wat aangepast, dat wil zeggen meer
zandwegen en harde wegen. Deze kas-
telen veldtoertocht is tevens de laatste
van dit seizoen. De eerste rit in decem-
ber trok bijna 800 deelnemers en nu
570, wij zijn daar zeer content over. De
eerstvolgende activiteit vindt eind mei
op de weg plaatst. Dan wordt namelijk
de ‘Omloop van Bronckhorst’ georga-
niseerd’, aldus Harry Eggink.

Kastelen veldtoertocht
Voor liefhebbers van het rijden van
veldtoertochten was het zondag-
morgen al vroeg dag. Van heinde
en ver was men naar Voerden geko-
men voor het rijden van de Kaste-
len veldtoertocht. In totaal gingen
570 personen van start. De organi-
satie was in handen van de VRTC
‘De Achtkastelenrijders’ die twee
trajecten (30 en 45 kilometer) had
uitgezet.



Landelijke Gedichtendag 
D O N D E R D A G  3 1  J A N U A R I

'Met Elna, Groenlose Gids 
en Contact genieten 
van woordenstromen'

Het duurde een paar dagen. Maar goed een week na onze oproep stroom-
den de gedichten vol mooie woorden binnen. Het lijkt erop dat poëzie en
dichtwerk niet langer voorbehouden zijn aan een selecte elitegroep van
grote dichters en meesterschrijvers. Poëzie heeft ook anderen gegrepen
en dat hebben wij niet alleen geweten maar ook anderen! 
De bibliotheken zijn behangen met een verscheidenheid aan poëtische
teksten. Op de dag zelve lezen dichters voor uit eigen werk. Want in prin-
cipe kan alles poëzie worden: vooral rond het gekozen thema van dit jaar,
'Dingen in Gedichten'.  Ieder jaar staat op de laatste donderdag van janua-
ri de poëzie een dag lang in de picture. De zeven bibliotheken van 'Oost
Achterhoek' hebben leden opgeroepen om gedichten te schrijven. Daar
gingen leerzame en creatieve workshops aan vooraf. Aan scholen is ge-
vraagd ook mee te doen. Mensen raakten enthousiast en wel zo dat er
spontane inzendingen binnenkwamen bij de locale media waarop de re-
dacties besloten er paginabreed aandacht aan te wijden. Vandaag is het
dan zover en kunt u genieten van de woordenstroom van mooie poëzie. Vrije Schrijvers

De internetgroep Vrije Schrijvers komt voort uit een Free Writegroep, waarvan de leden wonen in Australië,
Turkije, België en Nederland. De schrijftaal is Nederlands, er wordt dagelijks geschreven aan de hand van op-
drachten, maar ook vrij werk is mogelijk, zowel proza, als poëzie. Dit jaar zouden ze naar Groenlo komen voor
gedichtendag in de bibliotheek, maar dat ging niet door. Toch willen ze ene bijdrage leveren aan Gedichten-
dag. Dus hier is de bijdrage van De Vrij Schrijvers in alfabetische volgorde op de voornamen.

GLOBALISERING

ALBERTA DEKKER

Om haar te bereiken, 
duw ik met een voldane 
klik, mijn geordende mail
een hightech muil in.

Een paar uur verderop
loopt zij drie dagreizen,
om haar hulppost te bereiken.

TORENHOOG

BERNA DATEMA

Olifantje
gooi ik jou hoog
dan vang ik je weer
nooit kom jij met je snuit 
op de harde grond neer

Je vliegt hoog als de torens
vangt vlagen van wind
maar ik laat je nooit gaan
mijn lief knuffelkind

ZONDER TITEL 

ANNA THEIJN

Ik zoek naar mooie taal
om iets eenvoudigs te
beschrijven;
kopje thee in 't raam
de stad verdwijnt
uit mijn ogen.

De tijd loopt sneller
dan zij: als een kind
dat lacht, zingt,
danst en speelt;

haar ver vooruit 
ontglipt.

Rennen moet ze
met uitgestrekte
hand tot het lijf
haar buiten adem
achterlaat.

DRAAISTOEL

BIANCA BOONSTRA

Nee, ik hoef niet naar Bergschenhoek
om over de Rondom te flaneren
je bent snel uitgewandeld
en zeker in die koude wind.
Daarnaast valt er 
in die drie en een halve winkel
ook niets te beleven.

Ik blijf hier, sluit mijn ogen 
en draai mijn bureaustoel een kwart slag
...en zie drie katten door mijn tuintje stuiven
de mezenbollen slingeren 
op het ritme van de wind, 
maar de vogels zijn er niet.

Nog een kwartslag draaien...
en ik zie een blauwe muur, 
met hoog aan die muur een trouwportret
de maker overleed vorig jaar
maar het koppel is nog steeds samen.

Een derde kwartslag
een ander raam. 
Auto's rijden over
een drukke weg, daar is de bus!
en een hele stapel strijkgoed 
staat triest te wachten - vandaag niet
dan gaat mijn blik naar vier kinderfoto's
unieke mensen, ieder op zijn eigen wijs.

een vierde kwartslag 
'k ben rondom rond
en een leeg scherm 
staart mij ontevreden aan.

EEN DOOSJE

EDITH OEYEN

Gisteren ontdekte ik een doosje
op zolder
daarin waren schatten opgeborgen
liefde voor elke dag
een glimlach voor tegenslag
een zacht voor als troost
een begrijpend oor voor eenzamen

zoveel verborgenheden in een doosje
deed me blozen

ik nam het op en borg het
in mijn kamer
nu open ik soms het deksel
en tover ik telkens ik met mondjesmaat
wat liefde,
een beetje glimlach,
wat troost en
een stukje oor te voorschijn

zoveel geluk zo dichtbij
maakt een mens vrij.

POTTEN EN PANNEN

INGRID LENAERTS

In de oude keuken hangen ze netjes op rij
zwartgeblakerd van het zinderend vuur
vertellen hun geschiedenis gerechten
zo denkt zij toch van heerlijke bereidingen

vol oosterse fantasie of zuiderse begeerte
groenten uit de moestuin of het naaste veld
bouten van wild konijn of een Ardeense
ever

Zij laat haar hoofd bij de pannen en potten
sudderen
vol weemoed die rolt op wielen vervlogen
tijd
toen nicht Anna en tante Fien genodigden
waren
Alsof ze vandaag weer te gast zullen zijn.

VERGIET

KITTY SCHAAP

Door duizend gaten
toont ze mij de wereld
in een zilveren glans

Uit duizend ogen
regent zij tranen
in eindeloze stralen

Geluid maakt zij ook;
als men haar raakt
klinkt zuiver haar toon

ik houd haar vast
en voel haar verdriet,
dat alles haar door de vingers glipt
in een zinloos vergieten.

DE TREIN

LOES MASSEREE

Het geluid en de beweging
de stem van de conducteur
'kaartje alstublieft, overstappen in..'
het open en dicht gaan van een deur.

Het voorbij vliedend landschap
koeien en schapen in een flits
ergens een fietser wachtend
het 'ding ding ding' van de Ahob

Gesprekken niet ter zake doend
'heb je wel..' 'Nee dat weet je....'
mensen komen en gaan regen 
en zonneschijn  groen en blauw

En dan de bestemming zwaar
gezeul met een koffer of tas
uitstappen ongeduldig zou hij 
er zijn of zij wachtend op mij

Ik heb iets met treinen..... 
met het geluid en de beweging
de stem van de conducteur
het open en dichtgaan van een deur.

KOELKASTDEUR
LUCIENNE

Mijn hele familie
op de deur
van het vriesvak.
Hartverwarmend 
in hun magnetische
lijstjes
smelten ze 
ijsblokjes.
Of is dat
de zomer?

MIJN HUIS

MARJA HOFFMANN

Ik bouw mijn huis van woorden
met letters als cement
leestekens zijn kozijnen
de taal is fundament.

Het wordt de woning voor mijn dromen
het danshuis van mijn zijn
waar onder het dak van vrijheid
mijn gevoel fijn thuis kan zijn.

DE UITGELEZEN DINGEN

Aan de waslijn van mijn leven
hang ik veel vreemde dingen op.
Soms zijn ze fraai gesteven,
vaak verfrommeld tot een prop.
Een ding hebben ze steeds gemeen,
of ze nu kropen of vlogen,
ze walsten door mijn leven heen
om de vreugde te verhogen.

Dat zijn uitgelezen dingen,
soms heel wonderlijke zaken:
het net waarin we dril vingen
om de kikkers te zien maken;
een vluchtig kusje van mijn kind;
een boek met voorleesverhaaltjes;
bloemenzaad, gebracht door de wind
of een bundel zonnestraaltjes.

Het zijn heel uitgelezen dingen,
ze steken boven alles uit
en laten het leven swingen
al gaf ik mijn laatste duit uit
aan de onnozele zaken
als brood, waspoeder en een broek,
alle uitgelezenen maken
van mijn leven een leesbaar boek.

HELEMAAL VAN DEZE TIJD

Op het dorpsplein van deze tijd
staat de eeuwenoude pomp 
alleen en verlaten
tussen de moderne stenenpracht
zwarte banken staan altijd leeg 
gericht naar waar de bomen stonden
fluisterende kruinen
machtige stammen
moesten wijken als niet van deze tijd
een designlantaarnpaal
beschijnt het verdwenen leven 
in de steenwoestijnen van het dorp
geen voortuinbloemen meer

maar grindpatronen
een geglazuurde pot 
in het uitgemeten midden
werd tuineenheid van deze tijd
leven werd versteend 
het spelend kind geweerd
vogels ingeruild voor stenen soortgenoten
fatsoen werd aangeharkte aarde
twee kaarsen voor het raam
nooit aangestoken
en een strak geveegde inrit
is showroom voor de status van deze tijd.

DE VIOLIST 
de man speelde viool
zo zacht….zo mooi
'k kreeg kippevel 
wat ik aan niemand vertel 

want mijn vrienden hou'en van 
trance and rappe

daar kan er goed in mee
maar dit vertelle
Nee !
ik wil geen meppe
viool speelde de man
nòg ben ik er stil van

Uit de bundel
'Overstekend Wild'.
Snelle gedichten 
voor stoere pubers.
Loesje

Lichtenvoorde: nu nog ’n dorp vol gaten.
Menigeen hoor je er over praten.
Hoe lang zal dit nog gaan duren.
Je ziet al wel de contouren.

Vernieuwingen te kust en te keur.
Gebouwen, mooi …. en langzaam krijgt al-
les kleur.
Waarom zullen we  zeuren !
Natuurlijk… veel moet er nog gebeuren.

Ons dorp wordt zo waar opgepimpt!
Zoals dat tegenwoordig klinkt.
Van het oude juk zijn we bijna bevrijd.
Ons dorp gaat eindelijk mee in deze tijd !

Oeht

Miny Huinink schrijft:

Bomen en zerken
bewaken de dodenrust
onder de vuurmond.

IK BEN EEN AUTO

gestopt door de slagboom
van de brug in Laag-Keppel
de weg afsluitend naar
het eind van de wereld

zie je, niets weerhoud me
droomt het schip om
door te zwemmen naar de kust
de zee de oceaan

ben ik open
ben ik dicht
peinst de brug

vaak auto
soms brug
altijd schip te zijn

Edo C.H.Winkel
Laag-Keppel



De agrarische commissie  wil op dins-
dagmiddag 12 februari a.s. een excur-
sie  organiseren naar de Papierfabriek
"De Middelste Molen" in Loenen. 

De papierfabriek bestaat al sinds 1622.
Van oudsher waren de papiermolen
en de naastgelegen boerderij van één
eigenaar.

Zo leefden er vroeger meer papierboe-
ren in Loenen. Tot op heden produ-
ceert deze papierfabriek op authentie-
ke wijze allerlei soorten papier.

Het is mogelijk voor groepen om dit
proces van dichtbij te bekijken. Ver-
trek per auto om half één vanaf de
Boggelaar te Warnsveld. Opgave bij
het secretariaat, liefst voor 1 februari.

Leden gehuldigd bij NBvP Vrouwen van Nu

Woensdag 23 januari was de jaarlijkse afdelingsvergadering. Tijdens deze
vergadering zijn 6 leden gehuldigd die 25 en 40 jaar lid waren van de ver-
eniging. 40 jaar lid zijn de dames Fokkink, Jansen en Ploeger, 25 jaar lid
zijn de dames Broekgaarden, Harmsen en Pelgrum. Wij hopen dat zij nog
vele jaren lid zullen blijven van de vereniging.

De dames Ploeger, Jansen en Fokkink.

UITSLAGEN BADMINTON FLASH:
Afgelopen week kwamen er 5 teams
van Flash in actie. Van drie teams heb-
ben wij een verslagje. Van jeugdteams
3 en 4 vermelden wij de uitslag volgen-
de week.

SENIORENTEAM 2
Het tweede team trad donderdag aan
tegen Zevenaar. Het was zaak zoveel
mogelijk partijen te winnen omdat er
nog vier teams strijden om het kampi-
oenschap. De competitie krijgt zo een
spannend slot. Aangetreden werd
door Niels Lijftogt, Chjehrando Gas-
per, Lianne en Bernadeth Heijenk en
Geeske Menkveld. Niels en Chjehran-
do wonnen hun enkelspel zoals ge-
bruikelijk. 

De partij van Geeske verliep zeer span-
nend maar zij verloor net, onder ande-
re de tweede set met 24-22. Bernadeth
speelde een goed enkelspel en won.
Het herendubbel leverde daarna geen
problemen op. In het damesdubbel
verloren Lianne en Geeske de eerste
set. Zij kwamen echter sterk terug en
wonnen de tweede set met 21-11 en
ook de derde set met 21-19. In de
mixen had Flash het betere van het
spel en won beide partijen. Met deze 7-
1 uitslag behoudt het team alle kan-
sen op een kampioenschap. Flash-Ze-
venaar: 7-1

JEUGDTEAM 1
De voorlaatste thuiswedstrijd van kop-
loper Flash J1 was tegen middenmoter
Eefde J1. Voor Flash begonnen de he-
ren goed: Erik van Hoffen  moest er
even flink tegen aan, maar won zijn
enkelspel met 21-13 en 21-16. Carlos
Waenink won makkelijk met 21 -5 en
21-3. Ilse van Dijk had ook weinig
moeite met haar tegenstander. Ze won
met 21-10 en 21-7. 

Vera Velhorst liet zich in de eerste set
verrassen: 8-21, in de tweede set kwam
ze bijna op gelijk hoogte, maar verloor
uiteindelijk met 18-21. De herendub-
bel speelde Eefde met een verse
kracht. Erik en Carlos kregen het niet

kado, maar wonnen wel met 21-13 en
21-14. Ilse en Vera ondervonden ook
behoorlijk weerstand, maar wonnen
met 21-16 en 21-11. De mixed dubbel
was voor Erik en Ilse ook nog span-
nend. Ze wonnen met 21-15 en 21-14.
Carlos en Vera wonnen hun mixed
met overmacht: 21-11 en 21-6. Einduit-
slag: Flash Vorden J1 - Eefde J1:   7-1.
Met nog twee wedstrijden te gaan lijkt
het kampioenschap J1 niet meer te
kunnen ontgaan. 

JEUGDTEAM 2
Flash J2 had als middenmoter een las-
tige thuiswedstrijd tegen de nummer
2 van hun poule Euro J1 uit Dinxperlo.
Jelle van Rossum verloor zijn eerste set
met 14-21. In de tweede set kwam hij
knap terug en won met 21-18. In de
derde set gaf zijn conditie de doorslag
en won hij makkelijk met 21-9. Sander
van Gils liet zich ook verrassen in de
eerste set. Hij verloor met 19-21. In de
tweede set was hij alerter en won met
21-13. De derde set werd heel span-
nend. Uiteindelijk won Sander met 22-
20. Het eerste damesenkelspel was ook
al zo spannend. Femke Nab verloor
haar eerste set met 14-21. 

De tweede set kwam ze met 21-18 te-
rug in de wedstrijd. De derde set won
ze met 22-20. Tamara de Vries verloor
de eerste set met 10-21. In de tweede
set deed ze het een stuk beter, maar
dat was niet genoeg voor de winst: ze
verloor met 16-21. De herendubbel
was ook al zo spannend met 16-21 en
21-16 sleepten Sander en Jelle er nog
wel een derde set uit. Die ging helaas
met het kleinst mogelijke verschil
naar Dinxperlo: 19-21. 

Ook de damesdubbel met Femke en
Caitlin Toker was spannend, maar
werd door Flash verloren: 21-23 en 16-
21. Jelle en Tamara kwamen ook net
tekort en verloren met 17-21 en 15-21.
Sander en Caitlin verloren ook hun
mixed met 16-21 en 14-21. 

De einduitslag werd zo: 
Flash Vorden - J2 Euro J1: 3-5.

B a d m i n t o n

GELUKKIG NIEUWJAAR ?
Al vele jaren vindt er een groot nieuw-
jaarsfeest plaats in de sporthal van
Vorden, dit tot groot genoegen van de
vele jongeren in het dorp en tot groot
genoegen van de rest van het dorp. Dit
laatste, omdat de overlast die vroeger
nog wel eens ontstond in het dorp
aanzienlijk is afgenomen sinds dit
feest wordt gehouden.
Tot mijn stomme verbazing vindt de
gemeente Bronckhorst het nu echter
nodig de subsidie aan de organisatie
in te trekken. Kennelijk ruikt het ge-
meentebestuur geld en wil financieel
profiteren van een feest, dat door vrij-
willigers wordt georganiseerd. De
nood van de gemeente moet wel zo
groot zijn, dat het dorpsbelang opzij
wordt geschoven.
Langs deze weg wil ik Burgemeester
en wethouders dan ook oproepen dit
onzalige voornemen in te trekken. De
subsidie staat in geen verhouding tot
de schade die in het verleden werd
aangericht in het dorp en die volledig
voor rekening van de gemeente is en
de schade die je in de toekomst mag
verwachten, als het grote feest niet
meer doorgaat. Op deze manier zou
het wel eens zo kunnen zijn, dat goed-
koop duurkoop is.

B. Veen
Zutphenseweg 12, Vorden

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

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

Weeversdrukkerij
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full-colour

ze knallen er uitEGVV 1 - RATTI 1
Op zondag 27 januari stond voor de
heren van Ratti 1 de inhaalwedstrijd
tegen EGVV uit Gelselaar op het pro-
gramma. Voor Ratti was het zaak om
weer eens drie punten te pakken. Voor
de winterstop liet de ploeg van trainer
Eric Gijsberts bij vlagen goed voetbal
zien. Het goede spel werd echter te
weinig omgezet in punten.
Met A-junior Koen Klein Herenbrink,
die een meer dan voortreffelijke wed-
strijd speelde, in de basis wist trainer
Gijsberts ondanks een aantal afwezi-
gen een goed team neer te zetten. De
wedstrijd begon echter desastreus
voor de Kranenburgers. Door onoplet-
tendheid in de defensie keken de Rat-
tianen al na 20 seconden tegen een 1-
0 achterstand aan. Ondanks deze flin-
ke tegenvaller pakte Ratti het daarna
goed op. Gesteund door de wind werd
de tegenstander teruggedrongen op
eigen helft en werden er een aantal
goede mogelijkheden gecreëerd. Ratti
had het eerste half uur het betere van
het spel, maar kreeg na dertig minu-
ten tegen de verhoudingen in op-
nieuw een treffer te incasseren. Ratti
bleef de aanval zoeken en Michiel
Gudde leek de aansluitingstreffer te
maken. Hij omspeelde de doelman
van EGVV, maar zag uit een moeilijke
hoek zijn inzet voorlangs het doel
gaan. Vijf minuten voor rust was het
Michiel Gudde die toch het zo verdien-
de doelpunt scoorde. Opnieuw oms-
peelde Gudde de doelman van de te-
genpartij en ditmaal schoot hij onbe-
rispelijk de 2-1 binnen.
Waar de wedstrijd voor rust erg leuk
was om naar te kijken, met twee ploe-
gen met een positieve spelopvatting
en kansen over en weer, was de tweede
helft van een minder niveau. Ratti
ging op zoek naar de gelijkmaker en
was via Ruud Mullink en Robert Rui-
terkamp dichtbij. Naar mate de tijd
verstreek kon Ratti steeds minder een
vuist maken. Het ontbrak Ratti in aan-
vallend opzicht aan stootkracht en het
was EGVV dat in het laatste kwartier
de grootste kansen creëerde. Een mi-
nuut of zeven voor tijd scoorde de
rechterspits van EGVV de 3-1 en daar-
mee gooide de ploeg uit Gelselaar de
wedstrijd op slot. Bij Ratti was het hei-
lige vuur verdwenen en in het restant
van de wedstrijd was EGVV nog twee-
maal dichtbij een doelpunt. Goed
keeperswerk van invaller-doelman
Wouter Gudde en de lat stonden een
vierde EGVV-treffer in de weg. Na het
laatste fluitsignaal van de prima lei-
dende scheidsrechter stond Ratti met

lege handen. Gezien het spelbeeld had
een puntendeling de verhoudingen
beter weergegeven. Aan de overwin-
ning van EGVV viel echter niets af te
dingen, omdat de thuisploeg effectie-
ver met de kansen omsprong.

RATTI 1 - FORTISSIMO 1 (DAMES)
Afgelopen zondag was het eindelijk
weer zover. De inhaalwedstrijd tegen
Fortissimo stond op het programma.
De uitwedstrijd werd verloren met 8-3
dus de dames van Ratti hadden wel
zin in revanche. Ratti begon met deze
gedachte sterker aan de wedstrijd dan
Fortissimo. Al in de tweede minuut
wist Ratti op voorsprong te komen.
Aanvoerdster Hanneke Nijenhuis wist
de bal te onderscheppen op het mid-
denveld. Een prachtige opening op
spits Gerrie Brummelman volgde. Be-
heerst speelde zij de keepster uit en
tikte de bal binnen. 1-0. Fortissimo liep
achter de feiten aan en kwam niet lek-
ker in de wedstrijd. Voorstopster Rowe-
na Peters kwam vanachter uit mee de
aanval in. Tot tweemaal toe werden de
speelsters van Fortissimo uitgespeeld
in perfect opgezette een-tweetjes met
Marielle Peters. Deze aanval bekroon-
de Rowena zelf door subliem af te ron-
den. 2-0. Fortissimo bleef gedurende
de eerste helft op zoek naar de juiste
vorm. Nog voor rust werd de voor-
sprong verder uitgebreid. Een vrije
trap net buiten de zestien werd prach-
tig over de neergezette muur en keep-
ster geplaatst. 3-0. De rust werd bereikt
met een 3-0 voorsprong. Na de rust
ging Fortissimo één op één spelen
waardoor de druk bij de achterhoede
van Ratti groter werd. Keepster Rianne
Meijerink verrichte nog een paar bij-
zondere reddingen waarmee ze de nul
op het scorebord hield. Ratti bleef kan-
sen creëren, maar het net werd niet
meer gevonden. De tweede helft bleef
de stand ongewijzigd waardoor Ratti
de eerste drie punten van het nieuwe
jaar binnen heeft. De volgende wed-
strijd staat gepland op 10 februari
thuis tegen SDZZ.

UITSLAGEN 26 EN 27 JANUARI:
Ratti B1C-Helios B3 1-1. Ratti F1C-Be
Quick Z. F3 afgelast. Ratti F2-Brum-
men F10 afgelast. Ratti C-AZC 1-3. Rat-
ti DA1 (zon)-Fortissimo/Ede-Victoria
DA1 (zon) 3-0. DZSV 7 (zat)-Ratti 4 (zat)
4-0. Zelhem E2-Ratti E1C afgelast. Lo-
chem A–Ratti A 1-3. SHE 6 (zon)-Ratti 3
(zon) afgelast. PAX 10–Ratti 2 5-4. EGVV
1–Ratti 1 3-1.
Komende week is er geen programma
vanwege carnaval.

Vo e t b a l

Informeer ook naar de gunstige voorwaarden
voor doorplaatsing van advertenties
in onze weekbladen:
Contact Bronckhorst, Contact Ruurlo, 
Weekblad Elna, Groenlose Gids 
en Contact Warnsveld!

Laatt uww krantendrukwerk
onzee zorgg zijn

PAASKRANTPAASKRANTPAASKRANTextra b i j lage contact

In deze bijlage
In deze bijlage

Het ei als kiem van bijgeloof
Paaseieren verven
Tuinieren in het voorjaar
Paaspuzzel 2006 
Kleurplaat attractiepark SlagharenExpositie in de Kapel van Bronkhorst

Uitgave: Drukkerij Weevers BVNieuwstad 30Postbus 22,7250 AA VordenTelefoon (0575) 55 10 10info@contact.nlwww.contact.nl
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Sint Nicolaas
Sint Nicolaas

Sint Nicolaas

Weevers
druk

keri
j

Informatie over 

Sint-zaken en Pieten-streken

in de gemeente Bronckhorst
Informatie over 

Sint-zaken en Pieten-streken

in de gemeente Bronckhorst

Hoe komt Sint aan de overkant?

Sinterklaas-monsterpuzzel

Een alfabet van cadeaus

Intocht Sinterklaas

Kleur mee en win!

extra b i j lage contactUITGAVE: DRUKKERIJ WEEVERS B.V. • NIEUWSTAD 30 • POSTBUS 22, 7250 AA VORDEN • TEL.  (0575) 55 10 10
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IN DEZE KRANT: 

� Kerstmis vertelt ons dat liefde heilig isdoor Pastor Dick Juijn
� Samenloop voor Hoop
� Willibrorduskerk Wichmondhet bezoeken meer dan waard� Kerstrecepten

� Vuurwerk en veiligheid

IN DEZE KRANT: 

� Kerstmis vertelt ons dat liefde heilig isdoor Pastor Dick Juijn
� Samenloop voor Hoop
� Willibrorduskerk Wichmondhet bezoeken meer dan waard� Kerstrecepten

� Vuurwerk en veiligheid

Ondernemer in beeld

Lentferink Mannenmodezie verderop in deze krant
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H e n g e l o  p r e s e n t e e r t :

HENGELO
heeft het,

HENGELO
bruist !!

HENGELO
het Centrum van

Bronckhorst

17 september17 september

Winkels open 11.00 tot 17.00 uur, 

Line-dance demonstraties en workshops

van The Little Big-Horn Dancers,

Indianendorp voor de kinderen, 

dweilorkest, ballonnenclown

WESTERN LIFE

KOOPZONDAG

ext ra  b i j lage contact

VRIJDAG 9,
ZATERDAG 10 EN
ZONDAG 11 SEPTEMBER

Oranje-, school- en muziekfeestmet kermis en optocht metfeestelijk verlichte straten,tuinen en plantsoenen

WandeldriedaagseRoll-overBronckhorst

Bestemd voor wandelaars met rolstoel of scootmobiel
Startplaatsen en -tijdenDo10 mei 18.30 uur Sporthal Wichmond
Vr 11 mei 18.30 uur Dorpshuis Velswijk
Za 12 mei 14.00 uur Sporthal Vorden

• Prachtige routes van 7 en 13 km.
• Alle voorzieningen aanwezig.• Muziek en medailles.• € 3 per dag, € 6 per drie dagen.

DE ZONNEBLOEMorganiseert:

donderdag 10 mei • vrijdag 11 mei • zaterdag 12 mei 2007

Aanmelden bij plaatselijke Zonnebloem of via j.vms@planet.nl of bij de start. Informatie: Jan Visser (0575) 45 18 30 of Jan Kuiperij (0314) 34 06 07

WandeldriedaagseRoll-overBronckhorst

www.rolloverbronckhorst.nl

Kermis-Gildekrant

Uitgave: Drukkerij Weevers BV • Nieuwstad 30 - Postbus 22 • 7250 AA Vorden • Telefoon (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

Vrijdag
22 juni
14.00 Aanloopkermis 

voor 55+

21.00 feesttent 

REAL TIME

Zaterdag
23 juni
17.00 Openluchtmis 

Maria Postel

21.00 feesttent 

LIME

Zondag
24 juni
13.30 Tweeënveertigste

Kermisoptocht

15.00 feesttent 

KALIBER

Maandag

25 juni
09.30 Vogelschieten

13.00 feesttent 
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Hoofdsponsor

Meesters in maatwerk

info@seezo.nl

ORANJEFEESTVIERAKKER-WICHMOND

Dit jaar starten we met de oriëntatie-
tocht op de fiets vanaf het Ludgerusge-
bouw.  Na afloop van de fietstocht zal
muziekvereniging Jubal een klein con-
cert geven en is er voor een ieder gele-
genheid om eens even gezellig na te
kletsen over alle "valstrikken" die on-
derweg voor de fietsers verborgen wa-
ren.
Dinsdagavond zal de tent op het feest-
terrein staan en kunnen we met z'n al-
len genieten van de sport-en spekta-
kelavond en daarna een dansje ma-
ken.
Ook dit jaar hebben we weer gepro-
beerd om een programma samen te
stellen waar de gehele bevolking aan
kan deelnemen. Daarom zullen we
zorgen dat er voldoende banken en ta-
fels in de tent staan en is de muziek op
de vrijdagavond wat minder hard. We
willen nl. graag een feest organiseren
voor zowel jong als oud, door m.n.
meer zitgelegenheid te creëren .Tijdens de feestweek wordt door veel

inwoners de tuin verlicht en de straat
versierd, bovendien wordt het zeer op
prijs gesteld als er gevlagd wordt. Dit
alles draagt zeker bij aan de feestelijke
stemming. Het geeft toch een heerlijk
gevoel om in een dorp te wonen waar
iedereen meedoet, meewerkt en sa-
men een week lang feest kan vieren,
daar mogen we trots op zijn. 
Mede namens bestuur en commissie
stichting Oranje comité Vierakker-
Wichmond wens ik U dan ook een he-
le gezellige feestweek toe. 

Erna Roeterdink,
voorzitter

Voorwoord 
Het is bijna zover. De gemeenschap
Vierakker-Wichmond is druk in de
weer met de voorbereidingen voor
de feestweek. In vele straten en
buurtschappen is men al een aan-
tal maanden aan het bouwen aan
een hopelijk mooie wagen, die
meedoet aan de grote optocht op
zondag 26 augustus. Maar voordat
het zover is, zijn er nog tal van acti-
viteiten waaraan iedere inwoner
uit onze gemeenschap mee kan
doen hetzij actief, hetzij passief.

12.30 uur
Oriënteringrit voor fietsen, circa 30 ki-
lometer met halverwege een rustpunt.Deze tocht gaat door de prachtige en

bosrijke omgeving.
Aan deze tocht kan door alle gezinsle-
den worden deelgenomen.Inleggeld: €1.50

OPGAVE VAN 12.00 TOT 13.30
UUR BIJ LUDGERUSGEBOUW TE
VIERAKKER

Start vanaf 12.30 uurEr wordt tussen 12.30 en 14.00 uur
met 6 personen tegelijk gestart.16.30 uur

Optreden Jubal bij Ludgerusgebouw te
Vierakker.

17.00 uur
Officiële opening feestweek
18.00 uur
Muzikale omlijsting verzorgt door
Ludgerusgebouw te Vierakker.

Zondag 19 augustusOriënteringsrit

�GROTE OPTOCHT�zondag 26 augustus om 14.00 uur

Zondag
19

augustus 

tot en met

zondag
26

augustus
2007

Co-sponsoren:

Skeelermarathon 2007

Zaterdag 26 mei 2007 

Industrieterrein “Werkveld”
Skeelermarathon 2007

Zaterdag 26 mei 2007

Industrieterrein “Werkveld”

SKEELERSPECIAL
SKEELERSPECIAL

VORDENVORDEN

PROGRAMMA:

Wedstrijdschema 

• 14.30 uur C1 + C2 
30 min. +3r.

• 15.15 uur V1 + V2  
30 min. +3r.

• 16.15 uur B-rijders
40 min. +3r.

• 17.15 uur Sprintwedstrijden

• 18.15 uur Dames 1 + 2  35 min. +3r.

• 19.30 uur A- rijders 45 min. +3r.

ORGANISATIE: SKEELERCOMITE VORDEN.

WWW.SKEELERCOMITEVORDEN.NL

Nieuw dit jaar tijdens de skeelermarathon in

Vorden zijn de sprintwedstrijden. Op het parcours

bij start en finish gaan de rijders in een afvalrace

tegen elkaar de sprint aan. Dit belooft een

geweldig spektakel te worden gezien de hoge

snelheid waarmee dit gepaart gaat. In Vorden

extra snel, want de start gaat gelijk al een stukje

"bergafwaarts".

Nieuw in Vorden:

Sprintwedstrijden

Mark Tuitert komt ook naar Vorden om te sprinten.

Foto Harm de Boer

Zaterdag 15 septembe

NUMMER 9 - 2007

Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Vorden
Vakantiekran

Na 27 jaar is het Wild Eten in de
Achterhoek van een lokaal tot een
nationaal en internationaal begrip
geworden. Uit heel Nederland,
maar ook vanuit Duitsland en Bel-
gië komen mensen, die houden
van gezelligheid en lekker eten, in
de periode van medio oktober tot
eind december naar de Achterhoek
om in één van de 27 deelnemende
restaurants in de Achterhoek te ge-
nieten van regionale Achterhoekse
specialiteiten. 

Wild staat daarbij in het tongstrelen-
de middelpunt.
De Achterhoek is het hele jaar ‘open’
voor bezoekers, alleen de gasten zul-
len in de gastvrije Achterhoek tijdens
alle vier jaargetijden weer een anders
getinte vakantiestreek vinden. De
kleurrijke herfst, de flarden mist tus-
sen de bossen en over de weilanden en
onbegroeide akkers vormen samen
met de diepgekleurde bomen een
herfstschouwspel van topformaat.
Met laarzen of stevige schoenen aan is
een flinke wandeling dan onvergete-
lijk. De fietsen staan trouwens in het
najaar niet op slot en ook op een twee-
wieler is het dan heerlijk genieten van
de rijke en afwisselende natuur en de
frisse lucht.
Activiteiten in de tintelende Achter-

hoekse openlucht maken dorstig en
hongerig. Dan is het goed toeven in
één van de 27 Achterhoekse wildres-
taurants, waar de rijkdom van de na-
tuur in een andere dimensie te vinden
is. In de restaurants, die deelnemen
aan Wild Eten in de Achterhoek, staat
wild in het najaar prominent op de
kaart. Iedere kok stelt zijn eigen menu
samen en gebruikt daarbij heel veel
creativiteit om de wildgerechten zo
creatief mogelijk te serveren. Wat bij-
voorbeeld te denken van een duiven-

bouillon met gebakken duivenborst
en gesmolten eendenlever? Of een
huisgemaakte wildpaté met haasfilet
en een compote van rode uien? Een
met trompettes noires gevulde filet
van fazant met romige zuurkool is
evenmin te versmaden. Maar ook de

meer traditionele hazenpeper en fa-
zant met zuurkool staan op diverse
menukaarten. Culinair genieten staat
altijd voorop.
Alle deelnemende restaurants schen-
ken bij hun menu wel allemaal dezelf-
de wildwijn. Dit jaar hebben koks en
restaurateurs na uitvoerige wijnproe-
verijen als wildwijn 2007 de Viña
Alempué Carmenère Reserva aange-
wezen. Een Chileense wijn uit een
wijngaard, waarvan een Nederlander
eigenaar is.
Een gepassioneerde Nederlander werd
in 1986 verliefd op een bepaalde
streek in Chili, waar hij in 1999 met
een andere Nederlander de winery
Viña Alempué begon. Er werd een
nieuwe winery gebouwd, die met de
modernste apparatuur werd uitge-
rust. De carmenère is de unieke druif,
waarvan de intens fruitige en donkere
wijn is gemaakt. In smaak en geur zit-
ten vleugen van donker fruit en spece-
rijen als kruidnagel en zwarte peper.
De Franse eikenhouten vaten waarin
de wijn is ‘opgevoed’ geven de Alem-
pué Carmenère Reserva een elegante
smaak van vanille. De balans tussen
de rijpe tannines, zuren en eikenhout
maakt deze wijn tot een uitstekend be-
geleider van wildgerechten.Veel hotels hebben al dan niet in sa-

menwerking met de wildrestaurants

één- of meerd
is bijvoorbeel
met overnach
herfstwandelt
met verrassing
een dagarrang
tocht, boswand
behoort tot de m
te denken van erangement? Er zwijnarrangemensoort optimaal tokomen.

Alle informatie ovAchterhoek staat inchure, die bij de ghet Achterhoeks Bme, Postbus 4106, 72krijgen zijn. Meer inwww.vvvachterhoek.tenindeachterhoek.n

Verwennerij in herfst en winter

Het Gelderse Hengelo is al vele
eeuwen een waar paardendorp.
De paardenmarkten van Hengelo
waren in heel Europa bekend. 

Totdat de mechanische paarden-
krachten op de agrarische en andere
bedrijven hun intrede deden. Toen
verloren de markten van Hengelo
langzaam maar zeker aan uitstraling.
In de jaren vijfitg en zestig van de vo-
rige eeuw weerden er uiteindelijk
nog maar enkele paardenmarkten
per jaar gehandhaafd.Toch is Hengelo een paardendorp ge-

bleven. Toen de markten dreigden te
verdwijnen wist de marktvereniging
belangrijke paardenkeuringen in
Hengelo te krijgen. Ook de afgelopen
zomer vonden diverse keuringen op
het terrein De Hietmaat plaats. Een
ander aspect is de samengestelde
menwedstrijd, die de vereniging van
het aangespannen paard “In Stap en
Draf” jaarlijks organiseert. Op 13 en
14 oktober worden er weer menwed-
strijden op De Hietmaat gehouden.
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Menwedstrijdin paardendo
Het historische stadshart van Zutphen
staat op zondag 7 oktober in het teken
van de Nationale Bokbierdag. Vrijwel
alle grote en kleine brouwerijen uit
Nederland presenteren hun Bokbier
2007 aan het grote publiek. Dit jaar
wordt het evenement voor de elfde
maal gehouden. 

Verdeeld over de markten in hartje
binnenstad staan drie podia, waarop
diverse artiesten optreden. De traditio-
nele optocht met oude bierkarren en
historische voertuigen telt meer deel-
nemers dan ooit tevoren. Onder de
deelnemers zijn ook dit jaar veel koet-
sen en bierkarren, die veelal worden
voortgetrokken door prachtig opge-
tuigde paarden.

De Bokbiermarkt wordt om 13.30 uur
officieel geopend. Vanaf dat moment
kunnen de liefhebbers het nieuwe
donkere gerstenat proeven. In totaal

worden er twintig verschillende soor-
ten bokbieren getapt, waaronder be-
kende merken als Grolsch, Heineken,
Bavaria en Amstel, maar ook minder
bekende soorten als Bokbier uit de
Zutphense Hanze-Stadsbrouwerij. 

De optocht vertrekt om 14.00 uur van-
af bedrijventerrein De Mars. In de bon-
te stoet, die zich door de Hanzestad
slingert, zijn veel historische voertui-
gen te zien. De oude bierkarren van on-

Nationale Bokbierdag: Puur genieten voor jong en oudder andere Grolsch, Bavaria, Heineken
en Brand zijn een lust voor het oog. In
de optocht lopen diverse twee-, vier- en
zesspannen mee. Muziekkorpsen uit
de regio maken het plaatje compleet.

De Bokbiermarkt wordt gehouden van
13.30 tot 19.00 uur op de Zaadmarkt,
Houtmarkt en Groenmarkt in Zut-
phen. De toegang is gratis. Voor meer
informatie: www.bokbierdag.nl

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

vijftig voorstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

iedere dag heeft zijn eigen programma. De programmering is ook dit jaar weer breed. Voor kinderen zijn

aparte voorstellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

er zijn concerten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

muziektheater wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

ters, in het Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

saz of accordeonspelers.
Benchatheater is er ook nu weer, maar wel anders en minstens zo

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

er op andere plaatsen, met andere voorstellingen.

Er zijn heel veel nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

daan. Uit Australië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

gen. Belgen en Fransen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

Bosniërs en Surinamers.
De Achterhoek heeft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

en de bewoners. Het landschap is prachtig, de dorpen en steden

hebben nog veel karakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

zijn uitermate geschikt voor bijzondere voorstellingen.
Daarvan kunt U gaan genieten tijdens de Achterhoek Spek-

takel Toer 2007. En 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 juli
Wij 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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Donderdag 19 juli

’S MIDDAGS EN ’S AVONDS 

15.00 uur - 22.00 uur:

kermis

jaarmarkt met 12 oude ambachten

demonstratie brandweer

clown Henkie

demonstratie Caribische dansen

straattheater: acrobaten Li en Hong

’S AVONDS
feesttent Bakker: Mellow

De Herberg: 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 AVONDS

kermis

kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UUR

dweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbak

springkussen

schminkstand

dartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir

Duo Savar

Karikaturist

Don Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom Pizzeria

Asya 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 Bistro

Rabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten 

zijn mogelijk dankzij de 

financiële ondersteuning van:

Volop sfeer en gezelligheid

in de plaatselijke horeca 

met natuurlijk live muziek

op donderdag, 

vrijdag en 

zaterdag.

Zomerfeesten
Vorden

Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Drukkerij Weevers Elna
Bleekwal 10 • 7131 DB Lichtenvoorde

Tel. (0544) 371323 • Fax (0544) 371899
E-mail: info@weevers-elna.nl
Internet: www.weevers-elna.nl

Drukkerij Weevers Emaus
Nieuwstad 17a • 7141 BC Groenlo

Tel. (0544) 461828 • Fax (0544) 465984
E-mail: info@weevers-emaus.nl
Internet: www.weevers-emaus.nl

Bronckhorst

2008

ridgetoernooi
B

Zaterdag 19 januari 2008
aanvang 13.00 uur • “Den Bremer”, Toldijk

BB
INSCHRIJVING € 15,00 per paar of € 35,00 per paar inclusief een stamp-

pottenbuffet, te storten op rekening 327421851, t.n.v.
Bridgeclub Bronkhorst, dhr. H. Jansen, Mispelkampdijk 24

te Vorden, o.v.v. de namen en een telefoonnummer.De inschrijving sluit op 12 januari 2008; 
het in te schrijven aantal paren is gelimiteerd.

SPELLEN
7 ronden x 4 spellen; meesterpunten volgens geldende
schaal N.B.B.

PRIJZEN
Een goed verzorgde prijzentafel voor alle lijnen.

OPBRENGST Opbrengst is bestemd voor het kindertehuis Akany Avoko in Madagaskar
voor het realiseren van een waterfiltersysteem waardoor

de hygiënische omstandigheden sterk verbeteren.
ORGANISATIE Bridgeclub BronkhorstContactpersoon: Hans Jansen, tel. 0575 - 55 18 92

E-mail: hans-jansen47@kpnplanet.nlLOCATIE
Café-Restaurant “Den Bremer”, Z.E. Weg 37,
7227 DG Toldijk, Tel. 0575 - 45 12 05
NB: de speelruimte is rookvrij

U ITGAVE:  DR U K K E R IJ  WE EVE RS  B .V.  •  N I E UWSTA D 3 0  •  P OSTB U S  22,  7250 A A VOR DE N •  TE L .  (0575)  55  10  10  • www.weevers .n l

Drukkerij Weevers B.V. • Nieuwstad 30 • Postbus 22 • 7250 AA Vorden • Telefoon (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86 • ISDN 555678

E-mail: info@contact.nl • Internet: www.contact.nl • Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 • ABN-AMRO nr. 48.63.19.245 • Giro nr. 1205867

SPECIALE UITGAVE VAN WEEKBLAD CONTACT IN SAMENWERKING MET STICHTING BERKELFEESTEN WARNSVELD

BBBB eeee rrrr kkkk eeee llll ffff eeee eeee ssss tttt eeee nnnn
Warnsveld

2007
29 AUGUSTUS 

t/m 2 SEPTEMBER

Kom genieten van "Het Sprookje op de Berkel"! Dit mag u niet missen! 

Lokatie: weiland van de heer E.J. Kapper alwaar een tribune met 1500 zitplaat -

sen. Hoofdkassa aan Kerkpad open om 19.00 uur.

Aanvang voorprogramma met optreden "Back Corner" om

20.00 uur. Gondelvaart om 21.15 uur.

Tribuneplaatsen € 5,= Staanplaatsen € 4,=

Kinderen tot 12 jaar gratis toegang mits onder 

begeleiding van een volwassene.

hoofdsponsor gondelvaart 2007.

Gondelvaart op 

vrijdag 31 augustus 

en zaterdag 1 september

Belangrijkste doel van de Stichting is

om de jaarlijkse feestweek van Warns-

veld nog beter op de kaart te zetten en

de activiteiten goed op elkaar af te

stemmen. Consumentendag, GGnet,

Gondelvaart, verenigingendag, kunst,

cultuur en nog veel meer, U kunt het

allemaal in deze krant lezen. De nieu-

we opzet is vooral ook bedoeld om de

burgers nauw bij de festiviteiten te be-

trekken en er samen een prachtige

feestweek van te maken.

De feestweek van 29 - 8 tot en met 2 - 9

biedt een breed programma met vele

activiteiten die u niet mag missen. 

Wij rekenen op U

Stichting Berkelfeest Warnsveld

De ondernemersvereniging en de Dorpsraad van Warnsveld hebben de

handen ineen geslagen en de Stichting Berkelfeest opgericht.

Zij die de kar trekken stellen zich aan u voor.

PROGRAMMA

14.00 uur Opening 

14:00 - 17:00 Linedancegroep

Sport- en spel: o.a. schiettent,

ringsteken, klompschieten etc.

Paardentram

Braderie

Eetkraampjes 

(ijs, loempia's, snackkraam, etc.)

Circus Fantasia (3 optredens)

15.30-17.00 uur 

Optreden van de band pEter

17.00-19.30 uur Berkelschippers 

Boerenkool maaltijd

19.30-22.30 uur 

Optreden van The Buffoons

Om 22.30 uur wordt gestopt met

schenken.

Circus Fantasia: 

een feest voor jong & oud!

Welkom in de wereld van zand en

zaagsel! Laat u verrassen door het

mooiste kleine Circus van Nederland,

bijzonder entertainment, origineel

Circus en spraakmakende acts. Er wor-

den drie gratis voorstellingen gegeven,

om 15:00 uur, 16:00 uur en om 17:00

uur. Vol is vol.

Boerenkool in de zomer?

Zoals elk jaar, is er ook nu weer een

boerenkoolmaaltijd. Heeft u na een

middag lekker rondwandelen op het

feestterrein trek gekregen? Dan kunt

u een lekker bord boerenkool op-

scheppen. 

U kunt gezellig samen met anderen

heerlijk eten en genieten van wat en-

tertainment. Dat wordt lekker eten

voor weinig geld.

Spetterende show van 

The Buffoons

De feestdag wordt spetterend afgeslo-

ten met een optreden van The Buf-

foons. The Buffoons brengen met hun

roemruchte sixties-geluid hun eigen

glorietijd opnieuw tot leven. De vijf

bandleden spelen de opvallende close-

harmony zang waarmee in de jaren

zestig en zeventig de hitlijsten werden

bestormd. 

Kijk eens op www.thebuffoons.nl. 

Meer informatie?

Er is informatie over het feest op onze

website www.ggnet.nl te vinden (kijk

bij actueel/ evenementen). Ook zullen

wij posters en flyers in de buurt ver-

spreiden. 

Voor specifieke vragen of suggesties

kunt u contact opnemen met Carolie

van der Zant (0575 580728).

G G N e t  n o d i g t  u  v a n  h a r t e  u i t  v o o r  T u i n f e e s t !  

Een feest voor iedereen. Komt u ook?

GGNet organiseert op woensdag 29 augustus 2007 weer een 'Tuinfeest' aan

de Vordenseweg 12 te Warnsveld. Ook dit jaar is er weer van alles te doen.

Er zijn verschillende lekkernijen, er is muziek en er zijn allerlei activitei-

ten. Zo is Circus Fantasia weer van de partij, is er een braderie, kunt u weer

spotgoedkoop boerenkool eten en treden The Buffoons op.

Dartvereniging De Tamboertjes

organiseert op Zaterdag 1 Sep-

tember a.s. het Berkelfeest Dart

toernooi in Café De Tamboer

aan de Rijksstraatweg te Warns-

veld.

Het toernooi wordt gespeeld vol-

gens het speltype 501 met een win-

naars- en verliezers ronde en de

aanvangstijd is 13.00 uur. 

De inschrijving sluit om 12.30 uur.

Inschrijven kan via de bar in de

Tamboer of via 

www.tamboer-warnsveld.nl

Noteer het in uw agenda zodat u

het Berkelfeest Darttoernooi van

Warnsveld e.o. niet hoeft te mis-

sen!

Dartvereniging 

De Tamboertjes organiseren

Toernooi

WOENSDAG 29 AUGUSTUS

Tuinfeest GGnet

DONDERDAG 30 AUGUSTUS

Officiele opening en Sport en Spel

VRIJDAG 31 AUGUSTUS

Verenigingendag en 's avonds

Gondelvaart

ZATERDAG 1 SEPTEMBER

Wielerronde E.T.P.

ZATERDAG 1 SEPTEMBER

Consumentendag, 

Kunstroute en 's avonds Gondelvaart

ZONDAG 2 SEPTEMBER

Kunstroute, Workshops en

Tentoonstelling

DONDERDAG 30 EN VRIJDAG 31 AUG. EN ZATERDAG 1 SEPTEMBER

Muziek en gezelligheid bij 'de Pauw'

DINSDAG 28 EN DONDERDAG 30 AUGUSTUS

Biljartoernooi

Programma Berkelfeesten 2007

Het programma voor de Berkelfeesten ziet er in grote lijnen als volgt

uit:

V.l.n.r. Dick Zwiers (secret
aris) Christel Leferink op Reinink (lid), Janny de Ruiter (lid), Peter van der Hoeven (penningmeester) en Gertie

Hissink (voorzitter).

Jubileumkrant

Uitgave: Drukkerij Weevers BV • Nieuwstad 30 - Postbus 22 • 7250 AA Vorden • Telefoon (0575) 55 10 10 • www.weevers.nl

Voor het concert van de jubilerende chr. zangver. "Looft den Heer"  te Hengelo heeft het bestuur en  dirigente een mooi

programma samengesteld van geestelijke liederen en musical- en operette melodieën. Welke nummers het koor zal

zingen, laat dat nog even een verrassing voor u zijn.
Lady-speaker mevrouw Joke v.d. Velde zal het geheel presenteren.
Kom daarom op zaterdag 27 oktober naar de Remigiuskerk te Hengelo om het programma mee te maken. 

De entree is gratis en de aanvang is 20.00 uur.Een aantal nummers uit het programma zal worden begeleid door pianiste Carina Numan 

en een muziekgroep van de chr. muziekver. "Cresendo". 
Ook zal Mariska Oolhorst medewerking verlenen, zij zal enkele nummers dirigeren als Gerrie v.d. Horst solo's zingt.

De algehele van dit concert leiding is in handen van onze dirigente mevrouw Gerrie v.d. Horst.

Jubileumconcert

JUBILEUMCONCERT

Zaterdag 27 oktober 2007
Remigiuskerk - Hengelo Gld.

Medewerking verlenen:Carina Numan, pianoMuziekgroep Chr. Muziekver. ‘Crescendo’
Mariska Oolhorst

Dinsdag 25 september 200769e jaargang no. 29

Een beslissing die niet o er één nacht Toch as het niet altijd timmeren wat
j Theo de klok sloeg. Zegt hi

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, g

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.

OPEN DAG

zondag 30 septembervan 13.00 tot 17.00 uurinfo: www wijngoedkranenburg.nl

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
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De deelnemers verzamelden in de
winkel, waar de koffie en thee al klaar
stond. Een aantal had eigen stokken
meegenomen en waren voorzien van

de speciale schoenen. Annie Reintjes
heette iedereen van harte welkom en
stelde de trainers voor: Sebine Pouwel-
sen en Gerrie Verpoorte. 

Deze hadden poles mee van verschil-
lende lengtes en het was een hele toer
om voor iedereen een (ongeveer) goe-
de maat te vinden, maar toch lukte
het. Na een korte inleiding over het
ontstaan van Nordic Walking - de Fin-
se Langlaufers bereidden zich zo voor
op het nieuwe seizoen, en een instruc-
tie over het vasthouden van de poles,
kon de wandeling beginnen.De trainers hielden hun groep een

aantal keren staande, om de techniek
stukje bij beetje uit te leggen. Het ef-
fect van een goede Nordic Walking-
techniek is dat veel spieren gebruikt
worden. Daardoor wordt de conditie
en het uithoudingsvermogen van het
lichaam verbeterd. Het stevig neerzet-
ten van de poles, ontspannen mee-
draaiende schouders, de rechte rug,
het goed dicht en openzwaaien van de
handen - het zogenaamde ‘koeien mel-
ken’, het afrollen van de voeten, alles
kwam aan bod.

Onderaan de poles zitten rubberen
doppen, die dienen om op een verhar-
de weg grip te houden. Op een onver-
harde laan konden deze doppen eraf
en werd met de stok in de grond ge-
prikt. Zo werd goede grip verkregen.
Op het stuk onverhard pad werden
ook speciale technieken getoond, zo-
als het huppelen en zweefsprongen,
maar die laatste hoefde de clinic deel-

nemers gelukkig nog niet te doen.
Ook spieroefeningen konden met
steun van de poles worden gedaan.
Het gaf een goed inzicht, in hoe deze
wandelsport kon worden verdiept.
Voor het laatste stuk verharde weg
werden de doppen teruggeplaatst en
na ongeveer vier kilometer wandelen
werd de Welkoop weer bereikt. Daar
werd met een cooling down de clinic
afgesloten en een drankje stond klaar
voor alle toch wel vochtbehoevende
wandelaars.De conclusie na afloop was eenslui-
dend: een geweldige ervaring waarbij
veel werd geleerd over deze sport. Sebi-
ne Pouwelsen en Gerrie Verpoorte
werden dan ook bedankt voor deze
motiverende Nordic Walking clinic. 
Tijdens een clinic kan niet de gehele
techniek zijn aangeleerd en het advies
om met een cursus te beginnen werd
wel gegeven. Dan wordt geen foute
manier van lopen aangeleerd en het
beste resultaat bereikt. Na deze wan-
deling werden wel duidelijke beslissin-
gen genomen, want stokken, sokken,
schoenen en bidonhouders gingen di-
rect over de toonbank. De dames had-
den hun enthousiasme duidelijk aan
de deelnemers doorgegeven!

Nordic Walking clinic bij Welkoop ToldijkEnorme belangstelling voor deelname

Wel 40 deelnemers kwamen op zaterdag 22 september 2007 naar Welkoop

Toldijk om aan de Nordic Walking clinic deel te nemen. Vanwege de grote

belangstelling werd in twee groepen getraind door erkende trainers van

de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU). De conclusie na afloop

was eensluidend: een geweldige ervaring waarbij veel werd geleerd over

deze sport.

De deelnemers letten goed op, wanneer trainer Gerrie Verpoorte de technieken voordeed.

Succesvolle startavond Vrouwen van Nu, afdeling Steenderen
Happen en Stappen op Rha

v/h Jourv/h Journaalnaal ZelheZelhemm /Halle/Halle

Internet: www.contact.nl
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Colofon
Uitgave: Drukkerij van Barneveld bv
Industriestraat 10 - Postbus 967590 AB DenekampTelefoon (0541) 35 18 69Fax

(0541) 35 43 45mail@drukkerijvanbarneveld.nlwww.drukkerijvanbarneveld.nlCorrespondenten:Zelhem:
Jan Knoef
Brinkweg 22
7021 BW Zelhem
Telefoon (0314) 62 12 66Fax (0314) 62 21 21E-mail: jan.knoef@wxs.nlDrempt, Hummelo enHoog en Laag Keppel:Fred Wolsink

Wisselt 75
7021 EH Zelhem
Telefoon 06-22099960E-mail: contactdhk@gmail.comAanleveren advertenties enberichten:Vrijdag voor 12.00 uurOvername van advertenties enberichten is niet toegestaan

WEEKBLAD VOOR ZELHEM - HUMMELO EN HOOG EN LAAG KEPPEL  - HALLE - VELSWIJK - HALLE HEIDE -  
ZelhemHoog Keppel

Hummelo

Halle

Velswijk

Halle HeideLaag Keppel

VELDHOEK - IJZEVOORDE - SLANGENBURG EN OVERSTEGEN (GEM.DOETINCHEM) OPLAGE 9.500 EXEMPLAREN

Bronckhorst  Zuid

Schoonheid op zich is voor Wilma Hommenga nooit een reden geweest om zich te specialise-

ren als schoonheidsspecialiste. Ze beoefent het vak veel meer vanuit de gedachte om huidpro-

blemen te verhelpen. Logisch gezien haar achtergrond, want voor ze schoonheidsspecialiste

werd was ze afgestudeerd verpleegkundige en jarenlang werkzaam in de gezondheidzorg. 

Schoonheidsinstituut‘de Keizer’

Na omzwervingen door binnen-
en buitenland kwam het gezin

gebruikt, goede eigenschappenhebben. Zelfs make up moetoor haar aan die kw
treed ik in overleg met anderenen vraag ik om advies.ezien een goede sc

krijgt de start een officieel tintje.
“Daarom zie ik de periode tot eind
december als een k

Onderhoud zwembad afgerond
Het groot onderhoud aan zwembad ‘de Brink’ is

afgerond. Vanaf afgelopen maandag 24 september

draait bijna alles weer zoals het hoort met uitzonde-

ring van het ‘bubbelbad’. Door externe oorzaken kon

het bad nog niet worden geplaatst.
DiscozwemmenHet discozwemmen kan er echter rustig om door-

gaan. Vrijdag 28 september is D.J. Maarten vanaf

19.30 tot 21.30 uur in zwembad ‘de Brink’ met zijn

muzikale spektakelshow. Het discozwemmen is

bedoeld voor iedereen in de basisschoolleeftijd die in

het bezit is van het zwemdiploma.

Stichting Welzijn Ouderen Ouderenadviseur Mieke Frencken houdt in de

maand oktober spreekuur op een ander moment

dan normaal (zie informatie weekenddiensten). Het

gaat om het spreekuur in de Zonnekamp, normaal

op de tweede maandag van de maand van 11.00 tot

11.45 uur. In de maand oktober is dit spreekuur op

de eerste maandag van de maand van 11.00 tot 11.45

uur.

Woensdag 26 september 200732e jaargang no. 16

Beltrum

Medler
Ruurlo

Borculo

Barchem

Lochem

Veldhoek

Linde

Wildenborch

de Bruil
het Broek

Lintvelde

Eefsele

waarin een behoorlijk aantal combi-
diensten een plaats hebben gekregen.
De federatieraad van de Protestantse
Gemeente Ruurlo/Barchem en de ker-
enraad van de Nederlands herverk hebben inmiddels ing

Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem wil Kapel gaan verkopen
Gemeentecentrum De Sprankel
uitgebreid en vernieuwd

Tijdens de jaarlijkse gemeenteavonden van de Protestantse Gemeente

Ruurlo/Barchem i.w. presenteert de federatieraad van de kerkelijke ge-

meente maandag 1 oktober en dinsdag 2 oktober een aantal beleidsplan-

nen en ontwikkelingen. Zo zal onder meer de toekomst van kerkelijk ge-

meentecentrum De Sprankel ter sprak orden gebr ht, zullen gemeent

Kerkelijk gemeentecentrum De Sprankel dateert van 1969. De Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem i.w. wil het centrum uitbreiden en

vernieuwen.

gespreksgroepen, oftewel klantenpa-
nels. Senioren zijn van harte uitgeno-
digd om deel te nemen aan één d

Bibliotheek:
Een verleiding

Oost Berlijn, 1984. Glasnost is nog heel
ver weg, de bevolking wordt onder-
drukt door de Oost- Duitse geheime
politie (Stasi). De Stasi wordt alom ge-
zien als een van de meest effectieve in-
lichtingendiensten ter wereld. Het
doel van de Stasi: alles te weten ko-
men. De succesvolle toneelschrijver
Georg Dreyman (Sebastian Koch) en
zijn geliefde, de actrice Christa-Maria
Sieland (Martina Gedeck), zijn sterren
in de DDR. Maar hun acties en vooral
gedachten zijn niet altijd in lijn met
de ideologie van de socialistische heil-
staat. De minister van Cultuur is érg
gelnteresseerd in Christa-Maria en
geeft Stasi-agent Wiesler (Ulrich Mü-
he), alias HGW XX/7, opdracht de twee
af te luisteren. Boven hun apparte-
ment, op zolder, luistert hij dag en
nacht hun leven af. 

Maar hoe meer hij in hun leven wordt
gezogen, des te meer moeite heeft hij
zijn loyaliteit aan de staat te behou-
den. Regisseur van de film is F. Henc-
kel Von Donnersmarck. De film duurt
137 minuten. De voorstelling begint
vrijdagavond om 20.30 uur.

Filmcircuit 
in bibliotheek‘CINE-breng, filmhuis in de biblio-

theek’. Onder deze naam vertonen
vijf bibliotheken in de Achterhoek
in de wintermaanden maandelijks
hun films. Op vrijdag 28 september
is in Ruurlo de film Das Leben der
Anderen te zien.

edi t ie  warnsve ldWEEKBLAD VOOR WARNSVELD - LEESTEN - BOGGELAAR - WARKEN EN OMGEVING
Wichmond

Vorden

Zutphen

Warnsveld

Vierakker

Boggelaar

Leesten
Warken
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Gall & Gall en Boek & Co nemen verrassend initiatiefGrote sponsoractie voor sportverenigingen van start

en Gall & Gall en boekhandel Boek & Co met een spon-

Paul Bombeld van Boek en Co en Martin Velthoen van Gall & Gall zijn benieuwd naar de creativiteit waarmee sportverenigingen het

sponsorbedrag gaan v dienen.

Thema van dit jaar: Boek

Vele honderden inwoners van Leesten
gaven gehoor aan deze uitnodiging,
waardoor het op diverse plaatsen in de
wijk behoorlijk roze en groen kleurde.
Velen maakten er veel werk van om ex-
tra op te vallen en op die wijze moge-
lijk sneller in de prijzen te vallen. Een
logisch gevolg gezien de zeer aantrek-
kelijke prijzen die in het vooruitzicht
waren gesteld.

DEZE PRIJZEN WAREN NAMELIJK:
•1 x 1 jaar lang gratis boodschappen

(52 x € 50.- per week)•2 x 1/2 jaar lang gratis boodschappen
(26 x € 50.- per week)•5 x een boodschappenpakket t.w.v.
€ 100.-.

De prijswinnaars, die uit de vele hon-
derden deelnemers waren geselec-
teerd, werden op donderdag 20 sep-
tember via een brief geïnformeerd dat
ze tot deze groep behoorden. Op zater-
dag 22 september om 15.00 uur werd,

Prijsuitreiking RaamposteraktieSuper de BoerLeesten
Zaterdag 22 september j.l. om 15.00
uur heeft de feestelijke prijsuitrei-
king plaatsgevonden van de Raam-
posteraktie, welke georganiseerd
werd door Super de Boer Leesten.
Vanwege de opening van de nieuwe
supermarkt in Leesten, werden de
inwoners uitgenodigd een A3-
poster voor hun ramen te hangen,
met de tekst: "Vanaf heden doen
wij onze boodschappen bij Super
de Boer Leesten!"

onder het genot van een kopje koffie,
bekendgemaakt wie welke prijs had
gewonnen.De hoofdprijs was voor de bewoners

van de Goethesingel 52.
De 2 x 1/2 jaar gratis boodschappen
waren voor de bewoners van De Beek-
oever 40 en Waterkant 14.

De 5 boodschappenpakketten t.w.v.
€ 100.- werden verdeeld over:De Varentuin 4, Goethesingel 94,

Loverendale 19, De Bosrand 106 en
Ien Dalessingel 271.
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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

Lichtenvoorde

Halle

Vragender

Lievelde Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo
Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwolle

Hupsel

Lintvelde

Avest

Eefsele

VOOR ELKE KLANT DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde
0544 - 373193, www.nijhofbanden.nl

Nijhof Banden
V.O.F.

DDeezzee wweeeekk iinn ddeeEEllnnaa
AutoContact

Woning-update

Met één Nederlander en 6 Russen in
de finale was het voor de junior
Jeroen Schreurs uit Hunsel (midden-
Limburg) een onmogelijke opgave ook
nog eens de titel van kampioen Dutch
Open Grolsch Runarchery binnen te
halen. Dit deed hij wel de dag ervoor.
Jeroen werd met zijn 17 jaar wel de
Grolsch Dutch Open kampioen bij de
junioren en zondag mocht hij zich de
nieuwe Nederlands Kampioen noe-
men. De schietmeesters en atleten
van de Russische kernploeg Biatlon en
Runarchery waren afgelopen week-
end oppermachtig. De mate van pro-
fessionaliteit waarmee dit gebeurde,
geeft aan dat deze kernploeg zich heel
serieus voorbereidt op de aankomen-
de winter met alle grote internationa-
le wedstrijden. De runarchery in
Lichtenvoorde bleek voor de Russen
niet meer dan een serieuze, belangrij-
ke training, om de krachten onder
alle omstandigheden te meten, te zijn.
De lage, intense zonnestralen speel-
den bij het boogschietonderdeel de
deelnemers nogal parten; het ren-
werk ging als vanouds.      Uit de uitslag blijkt des te meer dat de

runarchery een sport is die nog in de
kinderschoenen staat en stukje bij
beetje bekendheid krijgt. De sport is in de Oost–Europese con-

treien ontstaan waar men niet het
hele winterseizoen door verzekerd is
van sneeuw. Om toch op topniveau te
kunnen presteren ontstond er een
zomerse variant op de combinatie
langlaufen en handboogschieten, de
runachery  De runarchery is vergelijk-

Zomerse variant biatlon heeftgeen gebrek aan zonRussen overklassen de Nederlanders op Dutch Open

De wedstrijd en de finaleDe finale werd spannend doordat de
Rus Vasily Cheranev voordat hij de
laatste runronde inging één doel van
de drie miste. Hij kreeg een strafronde
van 140 meter sprinten voor zijn kie-
zen. De man in zijn  kielzog, Kirill
Maltsev schoot alle drie doelen in een
rap tempo om en lag met het ingaan
van die ronde op een 25 meter voor-
sprong. Bij de binnenkomst in het sta-
dion waar een twee weken geleden
nog de bloemencorso wagens stonden
opgesteld, bleek Cheranev de beste

Hoewel de Russische vrouwen een beter resultaat boekten, was er voor hen geen plaats op

het erepodium. Op de foto de drie Russische winnaars         

LICHTENVOORDEWatersnipstraat 26

In rustige, kindvriendelijke woonbuurt

SPECIALE PRIJS!
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waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

Geen fratsen. Dat scheelt.

Bennink Lichtenvoorde

Witlof

kilo 1.00

Audio
Visueel
Witgoed

OnderdelenServicedienstBeltrumsestraat 22 7141 AL Groenlo
Telefoon: 0544-461695E-mail: e.pierik@chello.nlInternet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 917102 JD WINTERSWIJKTelefoon 0543 – 51 34 89Henk te Winkel
Innovatief in techniekOuderwets in kwaliteitUw servicepartner voor Groenlo enomgeving Jan ten DolleTelefoon 0544 – 46 44 19

Er komt steeds meer nadruk te liggen
op het streven oudere mensen zo lang
mogelijk zelfstandig te laten wonen.
En als dat wonen wat moeilijker
wordt dan zijn er tal van organisaties
die de helpende hand bieden om dat
zelfstandig wonen zo aangenaam
mogelijk te maken. Dat is een nieuw
systeem dat steeds meer wordt inge-
voerd en toegepast.In Groenlo werd vorige week tijdens

een feestelijke bijeenkomst in
d’Orangie het Compleet Wonen Team
officieel geïnstalleerd dat is bedoel
voor de oudere bewoners van
d’Orangie. ’t Bagijn, Nieuwstad,
Lepelstraat, Tramstraat en
Kerspelstraat. Dat team, dat bestaat
uit (zie foto) Hans Heinen, huismees-
ter van de Woonplaats, en Ilse
Smeenk, wijkverpleegkundige van
Sensire, zal dat doel in de praktijk
gaan uitvoeren.Er is elke week op donderdag van

11.00 uur – 12.00 uur spreekuur en de
mensen kunnen dan bij het Compleet
Wonen Team met al hun vragen
terecht. Tijdens de feestelijke bijeen-
komst werd nog eens goed de nadruk
gelegd op datgene wat het team voor
de mensen kan betekenen.De actie is gezamenlijk ingezet door

Sensire, de Woonplaats en het
Zorgloket. Inmiddels zijn al een aan-
tal zaken gerealiseerd en zullen er nog
heel wat zaken verwezenlijkt moeten
worden. Mensen worden ook uitgeno-
digd zelf met ideeën te komen die hen
in staat stellen langer thuis te kunnen
blijven wonen.

Compleet Wonen Team officieel geïnstalleerdAandacht voor zelfstandig blijven 
wonen ouderen

een bouwaanvraag bij de gemeente
ingediend voor de bouw van een nieu-
we recreatieruimte die als het ware
een wig vormt tussen twee apparte-
mentenblokken in d’ Orangie.
Als alles volgens plan verloopt dan zal
zo rond augustus volgend jaar die
ruimte in gebruik worden genomen.
En die ruimte is van wezenlijk belang,
zo zette Joke Bults van de woningcor-
poratie vorige week nog eens uiteen.
Er zijn daarnaast ook heel veel kleine-
re zaken die de aandacht vragen en
een aantal wensen is inmiddels ook al
ingelost.
In d’Orangie zijn reflectiestrepen aan-
ebracht op de eerste en laatste trap-

voorzien van reflectiestrepen.In het complex aan de Lepelstraat -
Batenburghof - zijn eveneens reflectie-
strepen aangebracht en aan de
Nieuwstad is de oprijlaan naar de
algemene toegang ruimer gemaakt.
Daar zijn ook reflectiestrepen aange-
bracht en is er ook gezorgd voor een
betere verlichting.De ouderen van d’Orangie, ‘t Bagijn,

Nieuwstad, Lepelstraat, Tramstraat en
Kerspelstraat kunnen hun wensen nu
ook elke week kenbaar maken.
Er werd tijdens de feestelijke bijeen-
komst nog eens gewezen op de nood-
zaak goed thuis te kunnen wonen.
Sociaal isolement moet worden v r-



HERINNERINGS-BOEK
INVITATIES

CONSUMPTIE-BONNEN
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het drukwerk 

verzorgen wij graag

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

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.

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

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

KRENTEN
EN/OF

ROZIJNEN
SNEETJES

NU

1 SNEETJE
GRATIS

KORENRIJK
WARNSVELDS

VOLKOREN
MEERGRANEN

BROOD

NU € 1.95

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 29 januari t/m 2 februari.

PERZIK-KWARK
VLAAI

NU

KLEIN 

VOOR € 7.50

GROOT 

VOOR € 11.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

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

Het bestuur van de Vordense Ondernemers 
Vereniging (VOV) is per direct op zoek naar
een

enthousiast secretarieel  
medewerker/notulist (m/v) 

Heeft u belangstelling of wilt u meer weten 
over deze functie binnen de actieve onderne-
mersvereniging stel u dan in verbinding met de 
secretaris: 

de heer H. W. Elbrink 
Burg. Galleestraat 9 
7251 EA Vorden. 
Tel. 0575 551381 

Wie helpt ons?? Net gezin, eigen

bedrijf, 3 kinderen en hond, zoekt met

spoed woonruimte in Vorden, Zutphen

of directe omgeving. Liefst buitenaf, boer-

derijtje. Huur voor langere tijd, minimaal

2 jaar. Graag 3 slaapkamers of meer,

schuur, tuin. Opknappen geen bezwaar.

Huurprijs tot 1000 euro. A.u.b. niet reage-

ren met een koophuis. Graag woon/werk-

ruimte in verband met bedrijf van huis uit.

Bel Theo,  0575-785482  of 06-15944735.

Word jij onze
nieuwe collega?
Je weet natuurlijk wie we zijn: De Keurslager met
Verstand Van Lekker Vlees. Dat willen we blijven! Hierbij
hebben we versterking nog. Wij zijn op zoek naar een
partime medewerk(st)er. Ben jij de persoon die het leuk
vindt om klanten te adviseren bij het kiezen uit ons grote
assortiment vleesspecialiteiten, maaltijden, worstsoorten
en andere lekkernijen? Laat het ons dan weten. Wij bie-
den een gezellige werkomgeving en ‘n prima salaris.

Meer weten?
Mail ons: info@vlogman.keurslager.nl

Reageren?
Stuur een brief of mail mét CV naar onderstaand adres.

Keurslagerij Vlogman
Zutphenseweg 16
7251 DK  Vorden



Het speelt zich af op de boerderij van
broer en zus Evertjan en Hillegien
Rauw. De broer is al 25 jaar verloofd en

wil met zijn buurmeisje Margje trou-
wen, echter zusterlief Hillegien houdt
het huwelijk tegen. Maar dan gebeurt
ar van alles op de boerderij en hoe het
eindigt? Dat blijft vooralsnog de grote
vraag! Het stuk wordt op vrijdagavond
1 en 8 februari en op zaterdagavond 9
februari opgevoerd in het St. Ludgerus-
gebouw in Vierakker. Aanvang 20.00
uur. Zaal open om 19.30 uur.

Toneelgroep

Vierakker-Wichmond
De toneelgroep Wichmond-Vierak-
ker geeft gedurende drie avonden
een toneeluitvoering van het blij-
spel ‘Lieve vrouwenbedstro’, een
stuk dat is geschreven door D.J.
Eggengoor.

De Paradox is een school voor leer-
lingen van 4 tot 18 jaar waar kinderen
de gelegenheid krijgen hun eigen

nieuwsgierigheid te volgen. Ze ont-
wikkelen zich op een natuurlijke ma-
nier en houden hun ondernemings-
lust en zelfvertrouwen. De Paradox is
aangesloten bij het landelijke Ieder-
wijsnetwerk en bestaat sinds septem-
ber 2004. Meer informatie op de web-
site www.schooldeparadox.nl

Open ochtend school
"De Paradox"
School De Paradox in Vorden
houdt op zaterdag 9 februari a.s.
een open ochtend voor ouders, kin-
deren en andere geïnteresseerden.

NA HARD WERKEN, GOEIE OOGST
VOOR ZWEMMERS BERKELDUIKERS
Zondag 20 januari reist een flinke
club selectiezwemmers af naar Wes-
tervoort om hun prestaties op de lan-
ge afstand met elkaar te meten.

Op de 200 m, 400 m en 800 m vrije
slag (doorgaans borstcrawl) en de 400
m wisselslag (van elke slag 100 m ach-
ter elkaar door) kunnen de tijden wor-
den aangescherpt. 

Welnu, aangescherpt worden ze. Om-
dat je tussen de 4 en de 10 minuten
(800 m) in het water ligt bij de lange af-
standen, zwemt iedere zwemmer één
afstand. Van de 28 zwemmers hebben
er 19 hun tijd verbeterd, terwijl er 5
hun afstand voor het eerst zwemmen
en dus nog niet als persoonlijk record
meetellen. In veel gevallen gaan er 10
tallen secondes of zelfs 1 minuut van
hun inschrijftijd af.

Zo zwemmen Torben Lammerdink en
Britt Zweverink elk 1 minuut van de
tijd af die ze eerder deze winter heb-
ben gehaald, terwijl Nick Bongers en
Thomas Luchies dat met 50 resp. 40 se-
conden doen. Kim Nijland en Anniek
Welmer verbeteren hun tijd met een
halve minuut op de 200 vrij, Martij
Cai, Loes van der Linden op de 400 vrij.
Eerst plaatsen zijn er voor: Lotte Eising
en Marlieke Scholten op de 400 vrij,
Lucas Hebels wordt eerste op de 200
vrij. Sanne ten Have wordt 2e op de
800 vrij, terwijl Berjan Ebbekink en
Merel Wilgenhof 2e worden op de 400
vrij. Luuk Nijland wordt 3e op de 400
vrij en Bram Siebers 2e op de 400 wis-
sel.
Intussen is het ook duidelijk gewor-
den dat we bij de Landelijke Vereni-
gingscompetitie na drie ronden nog
net bovenaan staan. Met minder dan
een seconde voorsprong is het wel
heel erg spannend geworden voor de
volgende twee wedstrijden in de com-
petitie.

Op zaterdag 26 januari werd vervol-
gens de derde Speedo wedstrijd ge-
zwommen. Van de 26 jeugdselectie-
zwemmers halen maar liefst 15 zwem-
mers één of meerder persoonlijke re-
cords en zeker niet alleen op afstan-
den die al een tijd niet meer gezwom-
men zijn. Marlieke Scholten zwemt
hier een fantastische 100 m vlinderslag
waarbij ze zich vrijwel zeker weet voor
deelname aan de Jaargangwedstrijden
in februari (Nederlandse Kampioen-
schappen voor Minioren). Ook Luuk
Nijland zal zich daar vrijwel zeker
plaatsen, voor een aantal anderen is
het nog afwachten. 

1e plaatsen: 
Marlieke Scholten (2x), Luuk Nijland
(2x), Niels Tjoonk (2x), Merel Wilgen-
hof en Lotte Eising.

2e plaatsen: 
Irjan Brummelman, Lotte Eising, Me-
rel Wilgenhof en Sander Wissink.

3e plaatsen: 
Nina Verweij, Kim Nijland (2x), Daan
Nijland, Thomas Luchies, Nick Bon-
gers en Thomas Achtereekte.

Z w e m m e n

Uitgangspunt voor de vervanging is
dat de nieuwe brievenbussen op de
best mogelijke locatie worden neerge-
zet. Staan de brievenbussen ruim in
het zicht? Staat de bus voor klanten op
een logische, handige en veilige plek?
Worden de bussen op deze plek niet
vernield? De beantwoording van deze
vragen kan er toe leiden dat brieven-

bussen worden verplaatst of dat in
sommige gemeenten met minder
brievenbussen kan worden volstaan.
Feit blijft dat de brievenbussen altijd
blijven voldoen aan de wettelijke sprei-
dingsnormen. 
Om tegemoet te komen aan de wen-
sen van rolstoelgebruikers wordt op ie-
dere locatie waar de brievenbus om
19.00 uur wordt geleegd, een verlaag-
de brievenbus teruggeplaatst. Bij zorg-
instellingen waar de brievenbus al ver-
laagd is, komt ook altijd een verlaagde
brievenbus terug. 
Voor meer informatie over de precieze
locaties van brievenbussen kunnen
consumenten bellen naar TNT Post
Klantenservice (058) 233 33 33. In het
geval van een verplaatsing van een
brievenbus informeert TNT Post ge-
bruikers van de bus drie weken voor de
verplaatsing van de bus aan de hand
van informatie op de brievenbus.

TNT Post vervangt
rode brievenbussen
TNT Post vervangt vanaf 4 februari
aanstaande in gemeente Vorden de
rode brievenbussen door nieuwe
oranje brievenbussen. De nieuwe
brievenbus is groter en geeft betere
informatie over lichtingstijden. De
vervanging van de brievenbussen
vindt gefaseerd plaats en zal naar
verwachting op 15 februari aan-
staande in gemeente Vorden zijn
afgerond. In 2010 zullen alle rode
brievenbussen in Nederland zijn
vervangen.

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.

JANUARI
30 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
30 EHBO herhalingslessen
31 Klootschietgroep Vordense Pan

FEBRUARI
1,2 en 3 Kranenburgs Carnaval in

feesttent, terrein Ratti
3 Dorcas Oecumenische kerkdienst

in Herv. Kerk Wichmond
6 EHBO Vorden herhalingscursus
6 ANBO klootschieten bij de kleine

Steege
7 Bejaardenkring Vorden

7 Klootschietgroep de Vordense pan
11 NBvP Workshop mozaiëken
13 ANBO klootschieten bij de kleine

Steege
13 Klootschietgroep de Vordense Pan
18 Lindese Vrouwengroep Harmoni-

cagroep
20 Klootschietgroep de vordense Pan
20 ANBO klootschieten bij de kleine

Steege
20 NBvP Maandelijke bijeenkomst
21 Bejaardenkring Vorden
27 Klootschietgroep de Vordense Pan
27 ANBO klootschieten bij de kleine

Steege
28 PCOB Viering 20 jarig bestaan in

het Dorpscentrum

KUNST AGENDA VORDEN
28 februari, 20 maart filmhuis Biblio-

theek
T/m 9/2 Beeldende kunst "Fantastisch"

in de Bibliotheek Vorden
T/m 10 februari "Net even anders",

Kunstenaar Gregory Kohelet in Ga-
lerie Agnes Raben, Nieuwstad 20

9 maart Lezing Filosofie Kasteel Hack-
fort

t/m 10 maart Tentoonstelling J. Me-
gens en L. Bruinink in de Biblio-
theek

16 maart Jazzconcert in Hotel Bakker

BRIDGECLUB VORDEN: 
Uitslagen van woensdag 23 januri

A lijn:
1. Leendert Sprey - Jan Post 64.58%. 
2. Dick Wijers - Ab Vruggink 56,25%. 
3. Henk Wagenvoorde - Jan Holtslag
54.86%.

B lijn: 
1. Han Stertefeld - Frits Stertefeld
62.27%. 
2. Rina den Ambtman - Piet de Ambt-
man 56.48%. 
3. Rie de Bruin - Gerry ter Scheggert
53.24%.

B r i d g e n

In een vreemd bed geslapen, niet hele-
maal wakker nog, ligt Milou om 8 uur
in het water in de Vliegende Vaart, een
mooi nieuw zwembad in Terneuzen,
om warm te draaien. Het starten gaat
lekker en het inzwemmen geeft een
goed vertrouwen voor de 200 m die ze
straks rond half elf moet gaan zwem-
men. Ze staat als 12e ingeschreven,
maar de tijden liggen erg dicht bij el-
kaar. Milou start niet in de snelste se-
rie, dus ze weet straks niet meteen hoe
ze er voor staat. Het wordt een goede
race waarbij ze bij elk keerpunt als
eerst aantikt. Hierna moet ze wel weer
aanzetten om haar voorsprong te hou-
den, maar ze wint de serie in een
mooie tijd van 2.58.70 die 2,5 seconde
sneller is dan ze tot nu toe gezwom-
men heeft. Drie minuten later blijkt
het niet voldoende te zijn geweest
voor een medaille, maar wel voor een
uitstekende 4e plaats!
Op zondagochtend weer om 8 uur het
water in, nu om zich voor te bereiden
op de 100 m schoolslag die ze rond

9.15 moet zwemmen. De keerpunten
worden nog even extra geoefend om-
dat ze daar misschien nog wat winst
mee kan maken. Ze staat als nr. 4 inge-
schreven, natuurlijk wil ze proberen
om er een medaille uit te slepen. Ze
start iets langzamer als anders, maar
de kracht die ze daarna onder water
zet is prima. Bij de keerpunten weet ze
goed bij te blijven, en het wordt heel
spannend. Tot het laatste moment is
er nog kans op een derde plek, maar
de zwemster naast haar weet net 0,3
seconden eerder aan te tikken.
Milou heeft een mooi persoonlijk re-
cord gezwommen, met 1.21.86 zwemt
ze voor het eerst onder de 1.22. Altijd
even jammer als je zo dicht bij een me-
daille bent, maar wel een hele prima
prestatie.
Gefeliciteerd met je behaalde 4e plek!
In ieder geval ook een mooie uitgangs-
positie voor de Nederlandse Kampi-
oenschappen aankomende zomer in
Drachten, waar ze haar startbewijzen
zeker voor heeft gesteld.

Milou Tjoonk tweemaal 4e 
op Nederlandse Junioren
Kampioenschappen zwemmen!

Helemaal naar Terneuzen, om de Nederlandse junioren winter kampi-
oenschappen te zwemmen (voor 11 t/m 16 jarigen), je moet er wel wat voor
over hebben. Al op vrijdag worden de tassen gepakt om pas op zondag-
middag weer in Vorden aan te komen. Zwemster Milou Tjoonk van de Ber-
kelduikers in Lochem (wonende in Vorden) mocht uitkomen op de 200 m
schoolslag en de 100 m schoolslag.

VORDEN - DOETINCHEM 1-3
"Je moet er bij geweest zijn, wil je het
geloven" was onlangs de reactie van
Louis van Gaal. Je moet er zondag bij
geweest zijn om te geloven, dat het
aantal doelrijpe scoringskansen niet
op twee handen zijn te tellen. Het
doelpunt van Niels Siemerink ver in
de tweede helft was niet eens een ech-
te kans. De wedstrijd van de gemiste
kansen kan de conclusie zijn. Niet
voor Doetinchem overigens, want ie-
dere halve kans was raak. Dat heeft te
maken met de individuele klasse van
een aantal spelers. Vorden speelde een
redelijke pot voetbal, doch faalde on-
gelooflijk in de afwerking. "Wanneer
je zoveel kansen kunt creëren tegen
de nummer drie van de ranglijst, dan
gaat het goed komen met Vorden in
de 3 klasse" was de opmerking van een
trouwe supporter. Vorden nam direct
het initiatief en dat leidde in de 3e mi-
nuut al tot een uitstekende mogelijk-
heid voor Niels Siemerink om de score
te openen. Even later kreeg ook Tim
van de Berg de bal niet achter doel-
man Martijn Salemink gewerkt. Nor-
maliter zouden deze spelers dergelijke
kansen hebben verzilverd, maar het
zat kennelijk niet mee. In de 15e mi-
nuut verscheen Doetinchem via een
counter voor het eerst voor het doel
van Vorden en het was meteen raak. 0-
1 In de 25e minuut kwam Doetin-
chem tegen alle verhoudingen in op 0-
2. Een verre ingooi van Doetinchem
werd in eerste instantie weggewerkt,
maar de bal viel pardoes voor de voe-

ten van Ismail Dutkun en die had het
leder voor het intikken. In deze fase
dreigde Vorden weggespeeld te wor-
den, want in de 35e minuut kwam
Doetinchem op 0-3 via een razend
snelle uitval. Niels Siemerink kwam
op slag van rust nog een keer vrij voor
doelman Salemink, maar ook dit keer
had de doelman het geluk aan zijn
kant. In de tweede helft maakte Joris
Platteeuw na een lange periode van
blessureleed weer zijn opwachting en
moest verdediger Jeroen Ringlever
plaats maken voor jeugdspeler Thijs
Stokman. Vorden kreeg diverse kan-
sen, maar de spitsen waren niet op
schot. Niels Siemerink speelde in voet-
balopzicht een goede partij, maar wist
met de kansen deze middag geen
raad. Ook Dennis Wentink kon zijn
draai niet vinden en wist ook vanaf de
elfmeter stip het doel niet te vinden.
Niels Siemerink maakte met een beke-
ken schot tien minuten voor tijd er 1-
3 van. In blessuretijd deelde ook Rene
Neijenhuis in de scoringsmalee, want
ook hij miste een uitstekende kans.

UITSLAGEN 26 EN 27 JANUARI:
Rheden A1-Vorden A1 Afg. Vorden B1-
Grol B1 1-3. FC Zutphen B3-Vorden B2
Afg. Vorden C1-Doetinchem C1 01. Vor-
den D1-Gazelle Nieuwland D1 1-1. Pax
D3-Vorden D4 Afg. Warnsveldse Boys
E10-Vorden E5 4-4. Oeken F1-Vorden F2
7-2. Vorden F3-Steenderen F3 4-0. Wol-
fersveen F1-Vorden F4 2-7. Vorden 1-
Doetinchem 1 1-3. Vorden 2-Terborg 2
1-1. Vorden 3-Bon Boys 3 Afg. Noordijk
2-Vorden 4 Afg. Keijenburg. Boys 6-Vor-
den 5 Afg.

Vo e t b a l

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel opNu ook op internet!
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BOERLEVEN VAN WELEER
"Beelden uit de oude Achterhoek" een
document van het Boerenleven, 50 tot
100 jaar terug in de tijd. Drie momen-
ten in het Boerenleven waren vroeger
erg belangrijk, geboorte, trouwen en
doodgaan, de drie hoofdzaken uit het
Boerenleven van weleer. Deze drie
momenten spelen een belangrijke rol
in het Klankbeeld, "Beelden uit de
oude Achterhoek".

Het idee om een DVD te maken over
het Boerenleven van vroeger is eigen-
lijk tweeledig. Het bekijken en luiste-
ren naar een verhaal via de computer
of TV. is in opmars. De rijpere jeugd
onder ons heeft zijn videorecorder ver-
vangen door een DVD speler. Een goed
moment om het verhaal, "Beelden uit
de oude Achterhoek" beeldtalend vast
te leggen via de DVD.

KLANKBEELD BOER'N VAN
GISTER'N, ALLES GEET VEURBIEJ'
Een andere bijkomstigheid is dat er
veel vraag is naar het verhaal van,
"Boer'n van Gister'n, Alles geet veur-
biej". Maar dit klankbeeld zal voorlo-
pig niet worden uitgebracht op DVD.
Al meer dan 15 jaar trekken Fons
Rouwhorst en Henk Graaskamp in de
wintermaanden erop uit met het
klankbeeld, "Boer'n van Gister'n". De
eerste jaren vooral in de Achterhoek
maar de laatste jaren zitten ze veel in
Overijssel en Twente. Men wil het le-
ven op het platteland in de Achter-

hoek graag zien. Vrouwenverenigin-
gen, ANBO, Oudheidkundige Vereni-
gingen, en Buurtverenigingen is de
doelgroep waarvoor het tweetal op-
treedt. En met veel plezier, want het is
een dankbaar publiek. Wel wordt er
per streek anders gereageerd op het
klankbeeld. In de Christelijke streken
is men over het algemeen ingetogen,
in de Katholieke streken reageert men
vaak wat luidruchtig(er). De sfeer van
herkenning, nostalgie, ontroering
maar ook van ontzetting over het boe-
renleven blijkt gigantisch aan te slaan.
Je hoeft niet bejaard, zelfs niet van
middelbare leeftijd te zijn om met eni-
ge weemoed terug te denken aan de
tijd dat op het boerenbedrijf alles an-
ders toeging. Veel zaken die het voor-
oorlogse leven op het platteland weer-
geven zijn vastgelegd. De beelden en
geschriften hiervan vinden gretig af-
trek. Geert Maks boek over Jorwerd bij-
voorbeeld, prijkt al ruim een jaar in de
boekentop 10. In het oosten van het
land circuleert al jaren een diaklank-
beeld onder de titel  Boer'n van Gis-
ter'n "Alles geet veurbiej". Zij krijgen
vaak het verzoek of er een Video of een
DVD is van het getoonde, Fons: "Zo-
lang we blijven rondtrekken met de se-
rie zijn we niet van plan het klank-
beeld uit te brengen op een DVD".

Het klankbeeld, "Beelden uit de oude
Achterhoek" is een prachtig alterna-
tief. De tekst is ingesproken door de
Achterhoekse verhalenvertelster Dinie

Hiddink uit Lochem. Het beeldmateri-
aal komt overeen met het Klankbeeld
"Boer'n van Gister'n, alles geet veur-
biej". Net als bij de serie Boer'n van Gis-
ter'n is ook bij het klankbeeld "Beel-
den uit de oude Achterhoek", het tem-
po waarin de beelden in elkaar over-
vloeien volledig ondergeschikt ge-
maakt. Tempo speelde vroeger geen
rol, wat vandaag niet klaar komt is
morgen aan de beurt. 

Het klankbeeld neemt u mee naar het
leven in en om de boerderij en het
werk op het land in een groot aantal
facetten. We zien koeien die karren en
ploegen trekken, kinderen die-in de
touwen- eggen voortzeulen. In beeld
komt de paastijd, die gevierd wordt
met veel eieren. Eieren, die niet zoals
tegenwoordig in de winkel voor het ra-
pen liggen, maar die-teneinde ieder
een behoorlijke hoeveelheid eieren te
kunnen verschaffen-gedurende lange
tijd moesten worden opgespaard.
We zien ook spelende kinderen met
tollen, ballen krijt, knikkers en touw.
'De kindertijd duurde maar kort", Van-
af hun twaalfde jaar werden ze inge-
zet op de boerderij. 'Beelden uit de ou-
de Achterhoek' verhaalt ook over de
belangrijke functie van de noabers, de
buren. Je was zorgvuldig met je buren.
Tegenwoordig zijn de mensen geneigd
hun buren wat op een afstand te hou-
den. Vroeger kon je je dat niet permit-
teren; je had ze te veel nodig.

Ook het hooien, zichten, poten en
zaaien wordt belicht. En uiteraard is
er aandacht voor de opkomst van de
dorsmachine.

Kijkend naar "beelden uit de oude
Achterhoek" zal menigeen zich afvra-
gen hoe de boerenvrouwen van vroe-
ger het werk allemaal voor elkaar kre-
gen. Ze moesten hout verzamelen voor
de kachel en het fornuis, men stond
urenlang kromgebogen boven het
waswater met de hand de enorme was
te doen. 
Ander werk was: het bijhouden van
moes- en bloementuin, melken, slach-
ten, karnen, ze waren nooit klaar en je
vraagt je dan ook af hoe de boeren en
boerinnen moed hielden.

"Het was hard werken en armoedig,
maar zoveel gemoedelijker en gezelli-
ger dan tegenwoordig", is een veel ge-
hoord commentaar tijdens de verto-
ning van Beelden uit de oude Achter-
hoek. Maar toch verlangt niet ieder-
een terug naar vroeger. Het is verbiej
het geet wieter. Muziek, beeld en tekst
zijn op een harmonieuze wijze met el-
kaar verbonden.

De DVD "Beelden uit de oude Achter-
hoek" heeft bij de Bruna in Vorden een
mooi plekje gekregen tussen de
streeksromans uit de achterhoek.

Fons Rouwhorst brengt DVD uit:
"Beelden uit de oude Achterhoek"

Het publiek boeien en ontroeren. Dat is wat Fons Rouwhorst wil bereiken
met de DVD over het boerenleven van vroeger. Fons neemt de toeschou-
wer mee naar de tijd van weleer, waarbij het beeldmateriaal is gegroe-
peerd rond de vier seizoenen die het ritme van het boerenleven altijd heb-
ben bepaald. Voor de oorlog is er niet veel veranderd binnen het boeren-
bedrijf. Pas na de oorlog is de ontwikkeling snel op gang gekomen, met
tractors en melkmachines.  De mensen hadden vroeger nog tijd zat, ze
konden uren kletsen. Komt het vandaag niet dan morgen wel. Op die ma-
nier. Nu moet je, als je op visite wilt, eerst even bellen, of ze wel thuis zijn.
En of het uitkomt. Alles wordt nu gepland.

Huisslachter, hardwerken maar zoveel gemoedelijker dan tegenwoordig.

PAX Nieuws
P A X-A.W.C.
Hoewel het midden in de week er nog
niet op leek dat er gevoetbald kon wor-
den, gingen zondag toch een flink
aantal wedstrijden door. Op 't Elderink
werd volop gespeeld en sommige spe-
lers moesten na twee maanden de
kicksen weer uit de schuur halen om
op een redelijk goed bespeelbaar veld
de (voetbal)kunsten weer te laten to-
nen.
Ook Pax 1 kwam voor de eerste wed-
strijd in 2008 in actie. De rust periode
had tot gevolg dat Henk Jan Lubbers-
Tim Arends-Sander Peelen-Roger
Meerbeek en Maarten Terink weer te-
rugwaren van blessures of schorsing.
Ook Klaas Vermeulen (als invaller) was
weer terug. Daar tegenover stond dat
Jody Köhler een wedstrijd schorsing
moest uitzitten. 
De eerste mogelijkheden waren voor
de Wychense ploeg, maar Birol Oztürk
en Lennart Nieuwenhuis wisten de bal
niet langs Henk Jan Lubbers te krijgen.
In de 12 min. schiet Nick Huitink via
de voet van doelman Remco ten Hoo-
pen, van dichtbij, naast. De hoekschop
leverde gene gevaar op. Na een kwar-
tier schiet Lennart Nieuwenhuizen ra-
kelings naast en vier minuten later
schiet Maarten Terink tegen de Wy-
chense doelman op, na een goede
voorzet van (uitblinker) Thomas Wol-
brink. Thomas stond ook aan de basis
van het Pax doelpunt in de 20e min.
mocht hij van de linkerkant een vrije
trap nemen. De bal kwam bij de twee-
de paal, waar Nick Huitink de bal met
het hoofd in het doel kon lopen 1-0. 
Pax wilde nu graag doordrukken en
het tweede doelpunt scoren. Het liep
echter fout, want in de 33e min. was
het AWC die met een snelle counter de
gelijkmaker aantekende. Birol Oztürk
rukte langs de zijlijn snel op, liet enke-
le Pax verdedigers zijn hielen zien en
de afgemeten voorzet werd door Len-
nart Nieuwenhuis in het Pax doel ge-
schoten 1-1.
In feite was hiermee de wedstrijd afge-
lopen. Voor de rust waren er geen wa-
penfeiten meer te noteren. Na de rust
werd het spelpeil er niet beter op en
het leek dat beide partijen met dit ge-
lijke spel tevreden waren, al werden er
af en toe nog wel plaagstoten uitge-
deeld. Na ruim een kwartier kopte Ro-
ger Meerbeek uit een vrije trap van (al
weer) Thomas Wolbrink naast en ver-
der waren er natuurlijk weer de diver-
se wissels. Zo kwamen bij Pax Klaas
Vermeulen-Derk Stortelder en Mathijs
Besseling in het veld voor Maarten Te-
rink-Robin Hulshof en Tom Hagge-
man. Het hielp Pax echter niet. Het
bleef bij 1-1. 
Zondag (Carnaval) geen wedstrijd en
zondag 10 februari de uitwedstrijd
naar s.v. Hatert.

UITSLAGEN 26 EN 27 JANUARI:
Zaterdag: Warnsv. B. D1-Pax D1 3-1, 't
Peeske E3-Pax E4 0-3, Concordia W E4-
Pax E5 5-2, VVG '25 F1-Pax F1 4-1, De
Hoven F2-Pax F4 3-5, FC Trias A1-Pax

Vo e t b a l

SPARTA DAMES 1-DVO DAMES 1
Zaterdag 26 januari was het weer zo-
ver. De 2e derby tegen Sparta uit Zel-
hem stond op het programma. Deze
keer vond de wedstrijd plaats in Zel-
hem. De thuiswedstrijd hadden wij
vrij eenvoudig met 3-1 gewonnen,
vraag was of ons dat deze keer ook zou
lukken.
Sparta begon zeer luidruchtig aan de
wedstrijd. Wij wilden onze energie
aan dit geschreeuw niet verspillen en
concentreerden ons daarom liever op
ons spel.
De 1e set ging zeer gelijk op, pas bij 16-
16  wisten we door slim spel een voor-
sprong op te bouwen. Dit hebben we
niet meer uit handen gegeven, we
wonnen deze set dan ook vrij eenvou-
dig met 25-19.
Ook de 2e set begonnen we goed. Spar-
ta had geen antwoord op onze goede
blokkering en geplaatste ballen, we
wonnen ook deze set eenvoudig met
25-17.
Hoe anders verliep de 3e set. Ons goe-
de spel van de eerste 2 sets konden we
niet meer voortzetten. We werden on-
nauwkeuriger en we hadden lange ral-
ly's nodig om onze punten te scoren.
Ook de slechte servedruk, die de hele
wedstrijd al niet best was, speelde ons
parten. Sparta kreeg weer hoop en
wist de set met 25-23 te winnen. 
Nog niets verloren, zaak was om de 4e
set het spel van het begin van de wed-
strijd weer te spelen. 
Helaas lukte dat niet. We begonnen
slecht aan de 4e set en stonden al snel
met 5-1 achter. Sparta, gesteund door
een overigens zeer onsportief publiek,
rook haar kans en begon in een goede
afloop te geloven. Wij kwamen niet
meer in ons ritme en verloren de set
dan ook met 25-19.
Een 5e set moest de beslissing bren-
gen. We begonnen goed, kwamen met
3-0 voor, maar toch speelden we niet
overtuigend genoeg om de set te win-
nen. Waar bij Sparta nu alles lukte,
hadden wij steeds net pech. 15-8 en
een 3-2 overwinning voor Sparta was
het resultaat.
Jammer, we hebben het weggegeven
en hadden eigenlijk de wedstrijd met
3-1 kunnen en moeten winnen.

Vrijdagavond 8 februari hebben we
een herkansing tegen de dames van
Harambee uit Enschede. De eerstvol-
gende thuiswedstrijd is op 16 februari
tegen VCV uit Varsseveld.

Vo l l e y b a l

Ondanks het regenachtige weer was
de jeugd zeer enthousiast. Na ont-
vangst met, natuurlijk  een heerlijke
oliebol, werden de enkel- en dubbel-
partijen gespeeld in verschillende ca-
tegorieën. Er ontstonden mooie en
spannende wedstrijden waarin de
jeugd zeer aan elkaar gewaagd was.
Een wedstrijd waar nog lang over na-
gepraat werd door de toeschouwers en
de jeugd zelf, was die van twee jon-
gens tegen twee meiden. Lang ging
het gelijk op maar op het moment dat
de bel ging stonden de meiden voor en
wonnen dus de wedstrijd! Iets wat de
jongens maar moeilijk konden ver-
kroppen.
Na nog een oliebol en een warm hapje
volgde de prijsuitreiking. Per categorie
werden de winnaars genoemd. Maar
omdat meedoen belangrijker is dan

winnen kreeg iedereen een mooie
sleutelhanger als aandenken aan dit
toernooi.

Tot slot werd de "Oliebol" van het toer-
nooi gekozen. Een jeugdlid die op wel-
ke manier dan ook opviel tijdens het
toernooi, mocht zijn naam op een gro-
te tennisbal zetten. Deze tennisbal
kreeg een mooie plek tussen alle be-
kers in de kantine. De 'eer' van de eer-
ste "Oliebol" viel te beurt aan Vincent
Ferrari.
Tot het volgende toernooi in januari
2009 mag hij die titel voeren.
Hopelijk doet er dan weer net zoveel
jeugd mee als dit jaar en zijn de weer-
goden beter gestemd!

Oliebollentoernooi voor jeugd
Op zondag 20 januari werd op de banen van tennisclub "Het Elderink" in
Hengelo het zgn. oliebollentoernooi voor de jeugdleden georganiseerd.
Dit is een jaarlijks terugkerend evenement en altijd succesvol, al probeer-
den de weergoden dit jaar wat roet in het eten te gooien. Een nieuw ele-
ment was deze keer het kiezen van de "Oliebol" van het toernooi.

Deelnemers aan het oliebollentoernooi.

A1 0-2, Bon. Boys A2D-Pax A2 4-2,
SDOUC B1-Pax B1 0-0, OBW C2-Pax C2
1-1.
Zondag: Pax 1-AWC 1 1-1, Concordia W
2-Pax 2 1-1, Pax 3-GWVV 2 2-0, Pax 4-
Zelhem 3 1-0, Steenderen 3-Pax 5 2-6,
Zelhem 4-Pax 6 Afgel, Pax 7-Wester-
voort 8 Bez. n.o.g, Baakse Boys 4-Pax 8
6-6, Pax 9-Socii 4 2-3, Pax 10-Ratti 2 5-4.
Oost 2e klasse I: Leones-s.v. Hatert 1-0.
Varsseveld-Juliana'31 afgel, Grol-Over-
asseltse B. afgel. Bemmel-S.D.O.U.C. 0-
1, O.B.W.-Beuningse B. afgel. P A X-
A.W.C. 1-1.
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In het najaar werd de hoeve van dak
tot kelder preventief behandeld tegen
uitwassen van de kleine- en grote
houtworm. Deze laatste wordt ook wel
de ’bonte knaagkever’ genoemd en is
een vernietiger van het monumenten-
goed in ons land. Met deze uitvoerige
behandeling verwacht men de eetlust
van het houtwormpje van deze knager
voorgoed bedorven te hebben. 
In de boerderij komt een klimaatsys-
teem en deze installatie wordt tussen
de eiken vloeren weggewerkt. Het is
vooral de bedoeling dat het nieuw ge-
plaatste eiken door invloed van dag-
licht met de jaren op kleur komt en
vooralsnog ongelakt blijft. De eiken
vloerdelen waarover gelopen wordt,
krijgen natuurlijk een goede behande-
ling. Uiterst belangrijk is dat de voch-
tigheid in het pand in balans blijft op
ongeveer 55% om zgn. spochtplekken
tot zelfs zwammen te voorkomen.
Ventileren is dus van uiterst belang!
Onder de vloer van de deel en de voor-
kamer komt 800m vloerverwarming
op een zwaar isolatiepakket te liggen.
Een totaaldikte van 37cm tussen zand-
bed onder de werkvloer tot uiteinde-
lijk de afwerking in drielingen en
potscheurtjes. De uit het midden van
de 19e eeuw afkomstige potscheurtjes
werden in de voorkamer, entree en
gang geplaatst. Trouwens nog een
Rijksmonument in Bronkhorst bezit
een potscheurvloer. 
Nabij Winterswijk en Stadlohn (D) was
tot een kleine eeuw geleden een bloei-
ende bedrijfstak van pottenbakkerij-
en. Men maakte in deze streek vooral
Keulse potten in diverse maten; van 10
tot 25 liter inhoud of meer. Deze pot-
ten werden in het bakproces boven el-
kaar geplaatst en tussen de potten
werden blokjes klei meegebakken ter
voorkoming dat deze potten aaneen
bakten. Na het bakproces werden deze
blokjes -inmiddels kleine steentjes-
van de potten ’gescheurd’ en zo ont-
stond de naam ‘potscheur’. De pots-
cheursteentjes werden als bijproduct
verkocht en vonden hun weg naar
boerderijen van Haaksbergen tot
Dinxperlo en van Winterswijk tot
Bronkhorst, waarbij voor een m2 375
stuks potscheur nodig is.
Tussen melk- en bierkannen plaatste
men in het bakproces uiterst kleine
blokjes klei, de zgn. ’kannenscheur’
en hiervan gaan 720 stuks in een m2
als dit bijproduct van pottenbakkerij-
en in een vloer werd verwerkt. Destijds
werden de potscheurtjes in een zand-
bed geplaatst, bij ’Wiggerink’ in een
speciebed op kalkbasis vanwege na-
tuurlijk de min of meer elastische ou-

de bouwwijze in combinatie met mo-
derne vloerverwarming.
Als de dakvorsten zijn gelegd, is de
bouw half klaar zegt men wel eens.
Mogelijk is dit van toepassing bij
nieuwbouw, maar in de restauratiewe-
reld gaat dit totaal niet op. Wordt een
nieuwbouwwoning door een ploeg
voegers in een of twee dagen onder-
handen genomen, hier spreekt men

over ambacht. Monumenten-voegbe-
drijf Takkenkamp uit Zelhem heeft ve-
le proefmonsters opgezet en uiteinde-
lijk is er een keuze gemaakt door de
monumenteninspectie, de architect
en de bewoners samen. In het voor-
huis komt een snijvoeg, niet te verwar-
ren met knipvoeg, die 1cm op de gevel
ligt in plaats van gelijk met de gevel en
een luxe voeg is voor bijv. een stads- of
grachtenpand met een voorname uit-
straling. Ook een snijvoeg is op en top
vakwerk en vakman monumenten-
voeger Robbert Bijenhof voegt per dag
6 m2. Ondertussen hebben de timmer-
lieden van Bouwbedrijf Lettink te Zel-
hem de dakramen een plaats gegeven.
Het klinkt raar maar logisch, eerst
worden de pannen geplaatst en naar

de pannenmaat worden de dakramen
gemonteerd. Ook hier moet rekening
gehouden worden met formaatafspra-
ken in monumentenland. Het is geven
en nemen, maar de dakramen zijn
wat klein en daarom hebben de aan-
staande bewoners uitdrukkelijk geko-
zen voor een vloer van gele drielingen
vanwege de lichtopbrengst in huis.
De goten en hemelwaterafvoerpijpen
kunnen worden gemonteerd met het
voornaamste doel het water van de ge-
vel weg te houden. In het vorige arti-
kel werd een vloedgolf onder de deel-
deuren door bij een stortbui van
35mm beschreven, maar de bewoners
willen dit na de restauratie liever
nooit meer meemaken! De voormalige
gemeente Steenderen voerde in een
periode van bijna twee eeuwen veel
onderhoud aan de weg van Steende-
ren naar Bronkhorst. In vele winters
liep de weg onder water met als gevolg
veel schade, ook zelfs door kruiend ijs
(1926). Een halve eeuw geleden wer-
den de vijfduimer straatstenen, de
waaltjes ingeruild voor asfalt en aan-
vang 1990 ging het asfalt eruit en kwa-
men de waaltjes terug. De metselaars
constateerden dat er maar liefst twee
straatstoepen op elkaar voor de deel-
deuren gestapeld lagen, met als gevolg
dat de straat vele centimeters omhoog
is gekomen. Regenwater blijkt altijd
van hoog naar laag te lopen en het is
bekend wat de bouwers te herstellen
hadden na voornoemde stortbui. De
gemeente heeft de straat aangepast
met een zgn. molgoot om het meeste
water bij een hoosbui naar het riool te
transporteren en voor de zekerheid is
nog een zgn. gietijzeren lijngootje van
10cm breedte als een soort van zomer-
dijkje als laatste waterkering voor de
deeldeuren geplaatst. Voorkomen is
beter dan genezen nietwaar?
Wat niemand kan zien, is natuurlijk
de toevoeging van uiterst isolerende
materialen onder de begane grond-
vloer, in de 40cm dikke muren, verdie-
pingsvloer en dak. Tot 10cm dikke iso-

lerende matten -twee trailers vol!- ver-
dwenen uit het zicht, maar zijn zeer
van nut om de gaskraan toch een beet-
je te temperen. Voor deze restauratie
kan zeker een isolatielabel geplakt
worden van ’AA’. Het kan nog groener,
maar de monumenteninstanties
staan -nog- niet open voor zonnecol-
lectoren en dat is vooralsnog begrijp-
baar. Over een halve eeuw staan de
eerste zonnecollectoren misschien
zelfs al op de dan geldende monumen-
tenlijst. Bij de verbouwing van het
‘Wiggerink’ tot krukhuis, een L-vorm
boerderij, in het jaar 1851 zijn diverse
geklampte deuren geplaatst welke
herplaatst worden. Het huis behoudt
nog een deur van misschien nog wel
een eeuw ouder met duimen en ge-

hengen en wel voor het toilet. Niet
meer met het houten ronde dekseltje,
installateur Arthur Berendsen had
nog prachtig oud sanitair met zo’n
klein messing kraantje. Het komt alle-
maal terug met mooie oude witjes en
oud Belgisch hardsteen op de vloer.
Fijn dat er ook een restauratiegevoel
bij de installateurs is. De eigenaren
van het pand hebben de restauratie ve-
le jaren voorbereid en veel passend
materiaal komt thans uit de opslag.
Zoals zo’n echte oude trekbel naast de
voordeur, een bel op een veer. Bekend
zijn de gloeilampen met melkglazen
kapjes aan een lang snoer, het wordt
de finishing touch.
Maar eerst is het de beurt aan stuka-
door en schilder. De muren worden
passend gestukadoord. Het mag ge-
zien worden dat het een boerderij is
en een deel is natuurlijk wat grover ge-
stukadoord dan een voor- of opkamer.
In de laatste werd vroeger de dominee,
zijn collega de pastoor of de huisdok-
ter ontvangen, die met koets kwamen.
De deuren binnen krijgen weer de
kleur van 1851 en wel mosterdgeel. De
kleur gaat als het ware over in de vloer
van gele drielingen. Alle buitendeuren
en luiken worden in Bronkhorster os-
senbloedrood uitgevoerd, een combi-
natie welke meer in Bronkhorst voor-
komt met de Oude Holle pan in grijs,
de zgn. blauwen. De grondverf blijft
dit wintertje staan en in de komende
zomer wordt afgeschilderd.
Over een maand moet de buitenboel
zijn definitieve uitstraling hebben.
Het voegwerk is in aanvang wat wit
door gebruik van kalk, wat met enige
jaren afzwakt door weersinvloeden .
Dan krijgt het huis zijn typische mo-
numentenuitstraling. 
Deze restauratie zal niet, als een
nieuwbouwhuis, snel zijn afgerond.
Er wordt een passende boerenkeuken
met oud tegelwerk aan de wanden ge-
zet. De oude tegels worden terugge-
plaatst in de schouwen, zo ook de giet-
ijzer haardbeplating van vele honder-
den kilo’s eronder. Een badkamer met
werkelijk het soberste sanitair, ge-
woon witte tegels zonder poespas en
Belgisch hardsteen op de vloer. Over
100 jaar is deze badkamer nog pas-
send. Ergens ver in het voorjaar mag
de vloerverwarming pas aan om ook
maar de minste scheurvorming in het
oude straatwerk te voorkomen. Graad-
je voor graadje erbij.
Verder volgt de afbouw van de sober
gehouden veldschuur. De beplanking
van de eiken gevels, de zgn. potdeksels
in een zwart koolteer gelijkend pro-
duct. De eiken deuren worden niet be-
handeld en kleuren uiteindelijk grijs.
Het bakhuis wordt geheel gedemon-
teerd en wederom opgetrokken in ou-
de steen. Dan volgt er in de komende
jaren nog een hooiberg en een Achter-
hoeks eiken vakwerkschuurtje als ook
de bakker in Bronkhorst heeft. De stof-
fering van het erf, de restauratie van

de Bronkhorster pomp met eiken
zwengel naast de voordeur, een klein
Achterhoeks bakoventje, straatwerk
en de opvang van regenwater op eigen
erf. Noem de restauratie van ’Wigge-
rink’ maar gerust een meerjarenpro-
ject. Dit voorjaar volgt de sloteditie
van ‘Moment voor een monument’,
over de afwerking met architraaflijs-
ten, neuten, bozemliesten, drielingen
en witjes. Voor toekomstige ’restaura-
tiebouwheren’ worden wat tips gege-
ven, want bij iedere bouw en ook res-
tauratie zijn altijd wat hobbels en kui-
len te nemen. Ons is wel duidelijk ge-
worden dat de bouwkundige restaura-
tiekennis van Wim en Henri Boerman
van het gelijknamige architectenbu-
reau in Steenderen van onschatbare
waarde is bij zo’n grote restauratie. Ei-
genaar Paul Kok stond voor de histori-
sche insteek en Hans Lettink en de 16
medewerkers van het gelijknamige
bouwbedrijf te Zelhem zijn doorge-
winterd in deze materie. Dat bij onze
directievergaderingen de toezichthou-
der van de gemeente Bronckhorst nog
veel bouwkundige tips uit deze wereld
kreeg was voor hem en anderen leer-
zaam en van groot nut. De hoeve staat
er weer voor jaren, decennia, nee, eeu-
wen! Tot slot van deze editie kan ge-
meld worden dat de bouwers van Let-
tink gevraagd zijn de restauratie van
een stadsboerderij aan de Kapelstraat
in Bronkhorst voor hun rekening te
nemen. Van werk komt werk en ook
nog dicht bij huis. Trouwens, Bronck-
horst moet blij zijn met zo’n restaura-
tie bouwbedrijf binnen de gemeente-
grenzen! Hoeveel Rijksmonumenten
volgen nog?

(wordt vervolgd)

Restauratie ’Hoeve Wiggerink’ in Bronkhorst, deel 5

Een moment voor een monument

Inmiddels is het bijna februari 2008, een jaar na aanvang van de restau-
ratie van ‘Hoeve Wiggerink’ in Bronkhorst, die voorspoedig verloopt.
Zoals bij iedere bouw staat de timmerman op de metselaar te wachten en
de metselaar weer op de loodgieter. Het blijft een zaak van veel onderling
overleg. Hans Buiting van Installatiebedrijf Arthur Berendsen te Baak is
zeer collectief met de restaurateurs van Bouwbedrijf Lettink te Zelhem,
alsof ze al jaren samenwerken.

De achtermuur van het voorhuis uit 1851 half gevoegd. Wat een uitstraling…

10.000 ’potscheurtjes sorteren’, kratten vol.

Stratenmaker Dinand te Veldhuis legt de ’potscheurtjes’ op de vloerverwarmingleidingen.
Af en toe zijn het echte puzzelstukjes.

Herman Wiggerink (73) staat voor de
grote schouw in aanbouw en vindt het
prachtig dat zijn geboortehuis weer in
oude luister wordt hersteld.
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Drs. Joop van den Berg
Ottenkampweg 11 • 7256 BE Keyenborg • T. (0575) 46 02 70 • vdbergj@hetnet.nl

Berendsen Drempt

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS

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

• Aanhangwagens • Paardentrailers

• Vee- en kleinveetrailers • Speciaalbouw

• Onderdelen • Reparatie alle merken trailers

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

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

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

ALLE
WINTER
MODE
TOT
75%
KORTING
AFGEPRIJSD

Weevers Net

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

Zojuist gepubliceerd:

www.contact.nl/baggerloop

Ontwerp en realisatie internetsite’s

Op 16 februari begint
Hondenschool

“Klein Weetink”
te Velswijk met de
nieuwe trainingen.
Inl. en/of opgave:

L. Mullink, 0314-622361
of A. Peters, 0314-
641436. Zie ook:

www.kleinweetink.nl

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

Haal de vakman
naar binnen

Haal de vakman
naar binnen

Breng nu uw fiets voor een grote (winter)
beurt, voorkom wachttijden in de zomer

en uw fiets is weer klaar voor het seizoen!

Fiets met derailleur, speciale prijs:
nu € 52,50

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:
nu € 37,50

(grote beurt, excl. materiaal, incl. schoonmaken)

Deze aktie is geldig in de maand februari.

MAAK EEN AFSPRAAK EN DE FIETS
IS BINNEN 1 DAG WEER KLAAR!

(gratis leenfiets beschikbaar)

Tel. (0575) 46 72 78
fa.slotboom@planet.nl / www.slotboomtweewielers.nl

Ook voor reparatie en onderhoud aan uw electrische fiets
en bromfiets/scooter bent u bij ons aan het juiste adres!

AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE

Februarimaand BBBKKK maand!

PPPaaannnnnneeennnaaakkkttt iii eee
Op elke BBBKKK pan rvs

€ 20,00 korting

Elke koekepan BBBKKK

€ 7,50 korting
Actie geldt van 1 februari t/m 29 februari.

De kadoshop van de gemeente Bronckhorst!

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

Vrijwilliger voor de functie plaatsvervangend
HOOFD OPVANG EN VERZORGING (HOV)

regio Noord Oost Gelderland Oost 

Als vrijwillig plv. HOV bent u werkzaam op regionaal niveau en betreffen het
assisteren van het Hoofd Opvang en Verzorging en de regiocoördinator Noodhulp
(RCN) bij de operationele voorbereiding en inzet van opvangteams die deelne-
men aan de rampenhulpverlening.

Taken zijn o.a.
- zorgt voor de opbouw en het in stand houden van de vastgestelde opvang-

teams binnen het NRK district Achterhoek
- contacten onderhouden met afdelingen en districten etc.
- maakt deel uit van het operationele regio team o.l.v. RCN

Voor deze functie zoeken wij mensen die:
- graag de touwtjes in handen nemen, verantwoordelijkheid willen dragen en

doorzetten tot het doel, een goede vrijwillige hulpverlening, bereikt is;
- zich aangesproken voelen door “vrijwillig maar niet vrijblijvend”;
- Functioneren op MBO-niveau en zich minimaal 4 uur per week willen inzetten;
- Beschikken over een auto en toegang tot internet en e-mail.

Belangstelling?
Meer informatie vindt u op www.rodekruis.nl of u kunt bellen met Marcel Holdorp
(RCN) tel.: 06 48474733 of Coördinator Noodhulp, Ton van der Linden, tel. 06-
12156207. Sollicitaties kunt u sturen naar: Rode Kruis, t.a.v. Noodhulp Nationaal,
Stationsplein 12, 7021 CN  Zelhem of per e-mail: tvanderlinden@redcross.nl

Het Nederlandse Rode Kruis
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Op zondag 3 februari vindt de, door de
HAMOVE georganiseerde, jaarlijkse
winterwandeltocht in Hengelo plaats.
De wandeltocht loopt door de prachti-
ge landelijke omgeving van Varssel. 

Er kan gestart worden tussen 10.00 en
14.00 uur bij de HAMOVE molen (Vel-
dermansweg). De volgende afstanden
kunnen worden gelopen: 6 - 12 - 18 of
25 km. De 25 km lopers moeten voor
11.00 uur starten. HAMOVE hoopt u
allen te zien op zondag 3 februari.

Winterwandeltocht

SOCII - BAAKSE BOYS
Socii had geen ideale voorbereiding
voor de derby tegen Baakse Boys. Een
speler nog net op tijd terug van een
week skiën en drie spelers 's morgens
vroeg in de auto gesprongen om van-
uit België heen en weer te reizen voor
deze wedstrijd: echte clubliefde be-
staat dus nog. Gelijk vanaf het begin
leek Baak iets feller op de bal te zitten,
toch was het Robert Kornegoor die een
beste doelpoging net naast krulde.
Door het fanatiekere spel van Baak en
persoonlijke fouten aan Socii zijde
wist de thuisclub via tweemaal Harold
Derksen en Bas Wiskamp op een 3-0
voorsprong te komen.
De wel heel erg aanwezige fluitende
scheidsrechter gaf net voor de rust dik
buiten de zestien een vrije trap voor de
gasten en deze werd netjes door Ro-
bert Kornegoor binnen geschoten: 3-1.

Na de rust bracht trainer Jan Steffens
twee nieuwe spelers in om nog meer
druk te zetten, dit resulteerde in legio
kansen maar duurde tot de 82e mi-
nuut toen Robert Kornegoor de 3-2 er
in prikte.
Kort erop werd dezelfde speler onder-
uit getrokken en mocht Jan Willem
Krijt vanaf elf meter aanleggen, doel-
man Martijn Kreunen koos de goede
hoek en hield de thuisclub op 3-2. Ook
mocht aanvoerder Edwin Schooltink
kort voor tijd een penalty nemen
maar faalde eveneens door naast te
schieten.

Deze wedstrijd had gezien de kansen
geen winnaar verdiend maar dan
moet de bal wel in het netje geschoten
of gekopt worden.

VERDERE UITSLAGEN:
Socii 2 - DVC 26 7: 4-1; PAX 9 - Socii 4: 2-3;
SHE 4 - Socii 2: 1-2.

S o c i i

Zelf probeerde ik na de start het tempo
hoog te houden. Helaas kreeg ik al vrij
spoedig last van mijn ademhaling.
Naarmate de wedstrijd vorderde kreeg
ik het steeds moeilijker’ aldus Thijs die
in de derde ronde nog als vierde door-
kwam. Daarna werd het wat minder
en kreeg Thijs het moeilijk het tempo
bij te houden. Thijs: ‘Je probeert het
dan wel, maar als op gegeven moment
een aantal rijders je voorbijgaan,
wordt de moraal ook minder. Tegen
het einde van de wedstrijd kon ik nog
terugkomen en leek een 8e plek nog
tot de mogelijkheden te behoren. He-
laas dat lukte niet en moest ik genoe-
gen nemen met een elfde plaats’, zo
sprak Thijs die in de maand februari
zijn eerste plaats in de Super Prestige
hoopt te kunnen vasthouden. Er reste-
ren nog twee wedstrijden in België.
Ook rijdt Thijs in februari in Heerlen
nog een wedstrijd bij de Elite renners,
waar hij naast wereldkampioen Niels
Albert nog een andere wereldkampi-
oen zal treffen namelijk Lars Boom, de
‘alleskunner’ uit Vlijmen die zondag
met veel vertoon van macht de titel bij
de beroepsrenners in de wacht sleepte.
In Nederland zijn de mensen in de
wintermaanden ‘gek’ van schaatsen.
Alles wordt via de radio en de televisie
uitgezonden en in de pers breed uitge-
meten. In België is dat in deze tijd van

het jaar geheel andere koek, daar is
het cyclecross (veldrijden) enorm po-
pulair. Als voorbeeld en hoogtepunt
de wereldkampioenschappen die het
afgelopen weekend in het Italiaanse
Treviso werden gehouden. Alles (juni-
oren, beloften, elite, meisjes, vrou-
wen) maar dan ook alles wordt live op
TV uitgezonden.. De wedstrijd van de
Beloftes (waarin Thijs van Amerongen
dus meestreed) begon zaterdagmid-
dag om half drie. De TV reportages be-
gonnen al om 14.00 uur.
In de woonplaats van de latere wereld-
kampioen Niels Albert had het ‘hele
dorp’ zich in een grote feesttent verza-
meld. Daar mocht iedereen, ook opa
en oma van Niels voor de microfoon
vertellen hoe goed ze hun Niels wel
niet vonden. Giechelende tienermeis-
jes werden voor de camera gesleept
om haarfijn uit de doeken te doen hoe
‘schoon’ hun Niels wel niet was en hoe
verliefd ze op hem waren. Aan tafel bij
de verslaggever, allemaal deskundigen
die hun woordje deden. Toen een paar
minuten voor de aanvang van de titel-
strijd naar Treviso werd overgescha-
keld, begon het wielerspektakel pas
goed. Ik weet niet hoeveel camera’ s er
werden ingezet, feit is dat de TV kijker
de wedstrijd tot in details kon volgen.
De drie commentatoren bleken van el-
ke renner alles te weten maar waren

er voor honderd procent van over-
tuigd dat Niels Albert de wereldtitel
zou pakken. Ook de populaire en zelf-
verzekerde Belg was overtuigd van
zijn eigen kunnen. ‘Het parcours is op
mijn lijf geschreven, aan pech onder-
weg denk ik niet. Ik denk ook niet dat
ik een lekke band zal krijgen’, aldus
Niels Albert die vervolgens met een
stalen gezicht vertelde wie hij als
nummer twee en drie op het podium
verwachtte. Zijn ploegleider Rudy de
Bie deed er nog een schepje bovenop
en zei: ‘Je zult het zien, Niels zal al di-
rect bij de eerste helling toeslaan. Hij
wil de wereldtitel op zijn palmares’, zo
sprak de Bie zonder enige twijfel in
zijn stem. Wat een geloof in eigen kun-
nen en knap dat je het een uur later
dan ook waar maakt. Terwijl Niels op
de vooraf aangegeven plek de kopposi-
tie pakte, werd nog even vanuit Italië
naar de woonplaats van Niels Albert
teruggeschakeld. De stemming zat
daar gelijk goed in. Het dweilorkest
speelde de pannen van het dak en na
vijf minuten koers gleden de pinten
bier al in de dorstige kelen. Toen al
was Niels Albert niet meer te kloppen
en verschenen er blosjes van geluk op
de gezichten van de tienermeisjes!! En
wat vindt Thijs van Amerongen over
de wielergekte van de Belgen? 
Thijs: ‘Echt een super publiek, ze zijn
inderdaad helemaal gek van wielren-
nen. Tot op zekere hoogte ook een
sportief publiek. Ze vinden het prach-
tig dat een buitenlander goed rijdt,
hebben daar ook een gul applaus voor
over, maar dan moet natuurlijk wel
een Belg winnen’, zo zegt Thijs. De
Vordenaar heeft goede hoop dat hij de
komende maanden ‘ergens’ een prof-
contract kan tekenen. Voor deze week
heeft Thijs een ander doel voor ogen:
veel rusten, veel slapen en vervolgens
weer op weg naar ‘betere tijden’!

Thijs van Amerongen: 'Ademhaling speelde mij parten'

Elfde plek tijdens
Wereldkampioenschap Cyclecross

De klok wees zondagnacht al ver na twaalven toen Thijs van Amerongen
en zijn ouders in het op dat moment uiterst stille buurtschap Linde van-
uit Italië terugkeerden. Ondanks een korte nachtrust, had Thijs goed kun-
nen slapen. Maandagmorgen bij het wakker worden, met de gedachten
nog weer even terug naar Treviso. Het wereldkampioenschap bij de Belof-
ten weer voor de geest halen en vervolgens toch balen. Thijs: ‘Ik ging de af-
gelopen week met goede verwachtingen naar Italië en hoopte ik op een
goede klassering. De start was perfect, ik vertrok op kop. Na een paar hon-
derd meter flitste Niels Albert mij voorbij. Daar is op dit moment echt
niet tegen te fietsen. Niels is al twee jaar volledig prof, koerst regelmatig
bij de Elites, maar mag gezien zijn leeftijd nog bij de Beloftes rijden. Hij is
echt een klasse apart.

Thijs als eerste weg bij de start, om vervolgens ook als eerste het veld in te draaien.

Uitslagen Noord Show Zuid Laren:
HOENDERS:
Wyandotte: H. Berenpas 1xZG, 2xG.
DWERGHOENDERS:
Appenzeller Spitskuif: H. van Olst 1xF,
2xZG, 2xG.
Orpington: B. v. Dijke 1xF, 9xZG, 3xG.
Wyandotte: H. Berenpas 1xF, 1xG, 2xG,
T. Zevenhoeken 1xZG, 1xG.
KONIJNEN:
Fr. Hangoor: R. Bruinsma 2xZG, 2xG.
Gele van Bourgondie: W. Boersma 2xF,
2xZG, 1xG. 
Wener: H. Nijenhuis 3xZG, 1xG.
Hollander: T. Zevenhoeken 2xF, 2xZG.
CAVIA'S:
Borstelhaar: T. Zevenhoeken 2xZG, 1xG.
DUIVEN:
Felegyhazer Tuimelaar: F. v. Olst 3xG.

Kleindierenexpo Utrecht: 
KONIJNEN:
Franse Hangoor: Jelle Bruinsma 1xF,
1xZG Bram Bruinsma 1xF, 1xG.
Gele van Bourgondie: W. Boersma 1xF,
1xZG, 1xG.
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink
2xF, 1xZG.
Hollander: T. Janssen 2xF, 2xZG, 1xG.
Ned. Hangoor Dwerg: T. Janssen 1xF.

P K V  S h o w

Vereniging Bomenbelang nodigt u
van harte uit voor deze bijzondere le-
zing waarin Van de Kaa u op zijn be-
kende eigenzinnige, humoristische
wijze laat delen in zijn ruime kennis
en ervaring op tuingebied. Romke van
de Kaa tuiniert en woont op het land-
goed Hof te Dieren, voormalig bezit
van stadhouder Willem III. Hij genoot
zijn opleiding in Engeland en leerde
zowel kweken als schrijven in dienst
van de beroemde Engelse kweker, tui-
nier en schrijver Christopher Lloyd.
Hij tuinierde op vele Engelse landgoe-
deren en begon met het aanleggen
van een kwekerij. In 1994 verscheen
zijn eerste tuinboek, Buiten de Perken,
dat onlangs voor de dertiende maal
werd herdrukt. Daarna verschenen
Geluk is een grasveld, Tuinieren gaat
niet over rozen en De getemde wilder-
nis. Over het laatste boek schreef Pau-
line Terreehorst in De Volkskrant:"

Toch is van de Kaa niet alleen maar op-
standig, relativerend en grappig. Wan-
neer hij adviezen geeft over de verzor-
ging van planten is hij opeens de dege-
lijke tuinier voor wie geen enkele
plant een geheim heeft, ook al vertik-
ken ze het zelfs bij hem weleens te
groeien en te bloeien. Juist die combi-
natie van ironie en vakmanschap ma-
ken hem tot zo'n uitzonderlijke tuin-
schrijver." Van de Kaa spreekt zoals hij
schrijft. In zijn lezing zal hij het heb-
ben over alle categorieën planten die
in de tuin gebruikt worden: vaste
planten, heesters, bloembollen, sier-
grassen, eenjarigen en klimplanten.
Na de pauze zal hij zijn licht laten
schijnen over de richting die het met
onze tuinen uit zal gaan, want het is
duidelijk dat deze tijd van tweeverdie-
ners met hun eeuwige tijdgebrek om
andere en nieuwe vormen van tuinie-
ren vraagt. Er is ook gelegenheid om
vragen te stellen. Romke van de Kaa
schrijft voor kranten en tijdschriften
en verzorgt een wekelijkse tuinru-
briek voor de regionale radio en televi-
sie. Samen met zijn Vlaamse collega
Paul Geerts stelt hij ieder jaar de Tuin-
scheurkalender samen.

Een avond met Romke van de Kaa
Op donderdag 7 februari om 20.00
uur organiseert Vereniging Bomen-
belang  in Hotel Bakker te Vorden
een lezing met dia's door Romke
van de Kaa, voormalig kweker, freel-
ance publicist. Wie kent hem niet?

Tevens waren er beelden te zien ge-
maakt vorig jaar tijdens de "workshop
beelden maken" bij Hermien Berke-
laar in Toldijk. Deze workshop wordt
wegens succes herhaald en wel op 20
februari  's avonds om 19.30 uur te Tol-
dijk. Men kan zich nog opgeven: een
aanrader, ook voor dames die denken
niet creatief te zijn, zijn spectaculaire
resultaten haalbaar. Informatie over
kosten en benodigdheden achterin
het programmaboekje of bij het be-

stuur van de O.V.G. Opgave, bij voor-
keur z.s.m,. bij het bestuur. Voor ver-
voer kan worden gezorgd. Tevens, als
herinnering, de interessante avond 13
februari 2008 verzorgd door: Ziezo
(Zelfhulp Informatie Eetstoornissen,
Zelfhulp Organisatie) over eetstoornis-
sen. Oorzaken en gevolgen zullen wor-
den behandeld en ook hoe men het
beste om kan gaan met mensen met
een eetstoornis. Voor meer informatie:
www.ziezo.eu  Plaats en aanvangstijd:
gebouw Withmundi naast de Her-
vormde Kerk te Wichmond 19.30 uur.
Men is van harte uitgenodigd voor bei-
de avonden. Ook niet-leden zijn van
harte welkom en tot niets verplicht
om (opnieuw) kennis te maken met
onze vereniging tot lering en de ver-
maak.

Oecumenische Vrouwen
Groep Wichmond-Vierakker
Op de ledenvergadering van 23 ja-
nuari jl. is na het officiële gedeelte,
het voorlezen van het jaarverslag
en de financiële bijlage, beide per-
fect in orde bevonden, nog een ge-
zellig samenzijn gevolgd met spel,
drank en hapjes.

Aan de hand van een afwisselend pro-
gramma van samenzang, solozang,
beeld, geluid en verkondiging zal van-

uit bijbels perspectief aandacht wor-
den gevraagd voor de grote groep ar-
me mensen op onze wereld. Om 9.45
uur begint koor REBORN met het zin-
gen van veelal bekende liederen uit
hun repertoire. Daarna een begint
dan samenzang onder begeleiding
van gitaar en piano. De teksten wor-
den geprojecteerd, zodat iedereen kan
meezingen! Vervolgens mogen de kin-
deren naar de kindernevendienst en
nemen Ruud en Gerald het stokje
over. Gerald Troost zal tijdens de
dienst nummers van zijn nieuwe cd
spelen. "Dorcas is een bruisende orga-
nisatie, die ook speciaal jongeren en
jeugdigen van geest veel te bieden
heeft", zegt de bekende zanger. "Ik
hoop dat Ruud en ik nog veel van deze
bijeenkomsten mogen verzorgen en

dat ik daarbij heel veel jongeren mag
ontmoeten". Ook Ruud van Eijle is en-
thousiast. "Veel kerken zijn op zoek
naar aansprekende manieren om de
diensten in de kerk in te vullen. Ons
concept combineert traditionele in-
grediënten en verkondiging met nieu-
we aantrekkelijke mogelijkheden op
het gebied van beeld en geluid". Hoe-
wel Van Eijle als directeur van een
hulporganisatie natuurlijk extra be-
trokken is bij de armen, is de dienst
geen reclameboodschap voor Dorcas.
"We brengen een bijbelse boodschap
met een praktische toepassing voor
parochie en gemeente". Belangstellen-
den zijn van harte welkom namens de
Willibrordusparochie in Vierakker en
de Hervormde gemeente in Wich-
mond.

Koor REBORN en Gerald Troost in oecumenische viering
DORCAS presenteert zéér eigen-
tijdse kerkdienst voor jeugdigen
van geest. Zondag 3 februari is er in
de Hervormde kerk van Wich-
mond een eigentijdse dienst, waar-
uit de verbondenheid met de aller-
armsten op onze aarde blijkt. Deze
speciale dienst wordt verzorgd
door medewerkers van hulporga-
nisatie Dorcas: Gerald Troost, zan-
ger en artiest en Ruud van Eijle, di-
recteur van Dorcas. Dorcas biedt
hulp in 20 landen in Oost-Europa
en Afrika, ongeacht ras, religie, ge-
slacht of politieke overtuiging en
dat al méér dan 25 jaar.
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Ze begonnen hun schoolloopbaan op de
kleuterleeftijd op een dovenschool, om-
dat die door hun spraakachterstand het
meest voor de hand leek. Het werd een
drama voor alle betrokkenen. Met de
tweeling bleek geen contact mogelijk. Ze
vlogen door de klas, waren volkomen on-
berekend in hun gedrag en de andere
kinderen werden doodsbenauwd voor
deze beide wilde jongens. En ze leerden
niets. Na de dovenschool volgden nog
twee scholen voor speciaal onderwijs,
maar ook deze moesten na verloop van
een jaar constateren dat er geen vooruit-
gang was. Niet in het gedrag, niet in de
communicatie met de jongens en niet in
het spreken. Nu zitten ze thuis. Ze zijn
een te grote belasting voor het onder-
wijs. Thuis is de situatie er niet beter op
geworden sinds de vader van het gezin
bij een ongeluk een been verloor en zon-
der werk kwam te zitten, zodat moeder
het gezin draaiende moet houden en
ook de jongens in toom probeert te hou-
den. Dat wordt steeds moeilijker. Boven-
dien blijkt dat een jonger broertje aan
dezelfde stoornis lijdt.

Wereldkinderen vreest, dat Kelvin en
Melkin door hun gebrek aan socialisatie
en door het samen sterk zijn, in de pu-
berteit op het verkeerde pad zal geraken.
Er is een plan gemaakt om voor beide
jongens een privé leerkracht aan te trek-
ken. Iemand met een orthopedagogische
achtergrond die de jongens gescheiden
én samen zal les geven.Gedurende ten-
minste twee jaar zal er dan met de jon-
gens gewerkt worden. Hiervoor kunnen
we geen gebruik maken van onderwijsre-
gelingen van de staat. Om dit plan te
kunnen uitvoeren, is minimaal 2500 eu-
ro per jaar nodig. 
Wander was 6 jaar toen z’n moeder
moest bevallen en hij erop uitgestuurd
werd om de vroedvrouw te halen. Het
was avond, en zoals gewoonlijk was er
weer geen elektriciteit. Wander struikel-

de met de olielamp in zijn hand over het
oneffen pad tussen de golfplaten hutjes,
kwam ten val en vatte vlam. Wander is
nu 9. Zijn leven werd gered maar hij
heeft een bovenlijf en gezicht vol litte-
kens. Bovendien zijn z’n armen door on-
deskundige behandeling, boven aan zijn
romp vastgegroeid. Om het mogelijk te
maken dat hij steeds de naar de consul-
ten en de therapie gaat, heeft Wereldkin-
deren een tehuis voor hem gevonden dat
dichtbij de hoofdstad ligt. Gelukkig voelt
hij zich daar happy! Hij moet meerdere
operaties ondergaan waar hij erg tegen-
op ziet. Elk consult kost een van de bege-
leiders van het tehuis tenminste vijf uur
aan vervoer en wachttijd. En zo veel tijd
kan het tehuis een begeleider eigenlijk
niet missen…

Voor Wander is ook een behandelings-
plan opgesteld. De eerste operaties zijn al
uitgevoerd, maar het zal nog jaren du-
ren voor hij weer een beetje in een ge-
woon vel zal steken. En dan zijn we ten-
minste 10.000 euro verder…

Deze drie staan niet alleen. Er zijn meer
kinderen in onze projecten die speciale
zorg nodig hebben, die ze niet via het ge-
wone circuit kunnen krijgen. Daarvoor
vragen we uw bijdrage bij deze soepactie.
Want elk kind telt, en vooral het zorgen-
kind! En bent u gelnteresseerd om meer
te doen voor een van onze ‘zorgenkinde-
ren’ neem dan contact op via email:
gea@domrep.nl of telefoon: 844691. 

En natuurlijk kunt u onze website bezoe-
ken: www.domrep.nl Om bovenstaande
reden willen we een erwtensoepactie or-
ganiseren. Dit zal plaatsvinden op vrij-
dagmiddag 1 februari 2008 op het Markt-
plein in Steenderen. Vervolgens gaan we
zaterdagmorgen 2 februari de erwten-
soep huis aan huis verkopen in Steende-
ren (ook De Emmer en De Covik), Toldijk,
Olburgen, Rha, Baak en Bronkhorst.

Erwtensoepactie op 1 en 2 februari

Aandacht voor het zorgenkind
Kelvin en Melkin zijn een tweeling van 10 jaar. Ze zien er stoer en flink uit en
toch hebben ze een enorme achterstand op hun leeftijdgenootjes. Beiden lij-
den ze aan epilepsie waardoor er een flink aantal dingen in hun ontwikkeling
mis zijn gegaan. Ze begonnen pas laat te praten en in een taal die voor hun om-
geving niet te volgen is. Het lijkt erop dat de tweeling een eigen taal ontwik-
kelde waarmee ze de omgeving buiten sluiten.

Patty den Boer werd in 1967 geboren
in Poortugaal, vlakbij Rotterdam. Ze
was al vroeg aan het tekenen en vorm-
geven. Tijdens haar studie aan de Mo-
devakschool, met vakken als etaleren
en presenteren en een stage bij een
kostuumatelier, ontdekte ze dat ont-
werpen leuker was en wilde daardoor
in eerste instantie de kunstacademie
volgen.
“Maar eigenlijk heb ik niks met mode,
ik heb een voorliefde voor het thea-
ter,” voegt Patty eraan toe. Ze veran-
derde uiteindelijk van mode naar kos-
tuums, toen ze een kleedster mocht
vervangen bij het RO theater te Rotter-
dam en “Dat was het!”. Ze werkte mee
aan 250 voorstellingen van de musical
Tsjechov van Joop van de Ende. Patty
volgde het gezelschap naar de ver-
schillende Nederlandse theaters en
kwam uiteindelijk bij ’t Nederlands
Dans Theater te werken. Door het ont-
breken van het gesproken woord reis-
de zij de hele wereld over van Tokyo
tot Buenos Aires. Het reizen en de
spanning van de verkledingen tijdens
een voorstelling waren geweldig. “Er
ging een wereld voor me open,” vertelt
Pat. “Het voelde als thuiskomen.”
Haar man Joost was hoofdtechnicus in
het Lucent Danstheater, de thuisbasis
van het Dansgezelschap. Toen hij voor
zichzelf begon als Technisch Produ-
cent was er geen reden om in Den
Haag te blijven. Ze wilden graag bui-
ten wonen, maar wel op rijafstand van
de Randstad. Dochter Puck (3) koos bij
de verkoop van afgeschreven boeken
in hun Haagse Bieb een boekje over de
Achterhoek. “Dat was een teken. Daar-

om gingen we een weekendje naar
Ruurlo en hebben hier rondgekeken.
Het huis in Steenderen was liefde op
het eerste gezicht!”

Alweer een jaar geleden kwam Patty
naar Steenderen. Er is in het huis al
veel geklust, maar is nog steeds in wor-
ding. Het atelier is klaar en de schuur
wordt nu opgeknapt en ingericht als
werkplaats. “Soms ben ik aan het za-
gen en schuren en dan staat er net een
schilderij te drogen in het atelier,”
zegt ze. “Dat is niet zo praktisch.”
Patty kreeg in Steenderen een ‘creatie-
ve explosie’ zoals ze het zelf noemt.
“Wat Atelier, Galerie! Ik gooi de deu-
ren open! Het pand heeft tenslotte een
winkelbestemming.” Het was wel een
experimenterend jaar en de plannen
veranderden bijna dagelijks. “Ook dat
is kunst,” legt ze uit. “Welke kant gaat
het op? Ik zit vol ideeën.”
De naam Tak&Tak ontstond gaande-
weg. “Ik hou van hout, maar takken
inspireren door hun vorm en grillig-
heid.” De mat bij de entree van de Ga-
lerie heeft Patty gemaakt van takken
en er staan verschillende boomhutten
en andere houtkunstwerken. In huis
hebben takken een prominente plaats
gekregen in een vaas. Ook dikke tak-
ken en boomstammen worden be-
werkt. “Eerst maak ik ze kaal en dan
laat ik me leiden door het materiaal.”

Met schilderen begon Patty den Boer
een jaar of vijftien geleden. Ze maakte
tijdens haar reizen met het Neder-
lands Dans Theater al wel tekeninge-
tjes en schilderijtjes. De schilderijen

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

Patty den Boer Galerie Atelier Tak&Tak

De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk zal plaats-
vinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieu-
we gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw
is de podiumkunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur Na-
tuurlijk-gids zal worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars
de gelegenheid geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse
evenement. Galerie Atelier Tak&Tak van Patty den Boer gaat voor het eerst
open op 2 februari 2008. Voor de Kunst10Daagse is zij een expositie aan
het voorbereiden, samen met een of meer kunstenaars die -net als zij- iets
speciaals hebben met hout.

In Galerie Atelier Tak&Tak zijn fraaie boomhutten van de hand van kunstenares Patty den
Boer te zien.

Na het ontbijt van de peuters, samen
met de leidsters en de voorleesmoe-
ders, kwam PINO uit Sesamstraat bin-
nen. 

Hij heeft het boek "Doe mij maar na"
voorgelezen waar de peuters zeer aan-
dachtig naar luisterden en ook Pino
na mochten doen. Na het voorlezen

heeft Pino nog een dansje met de peu-
ters gemaakt. Hierna mocht iedereen
nog even bij Pino komen en hem aan-
raken en eventueel samen op de foto,
en dat is best wel spannend met die
grote Pino. Na een gezellig uurtje
werd Pino enthousiast uitgezwaaid
door de peuters.

Voorleesontbijt Peuterpret

Woensdag 23 januari was een spannende ochtend voor de peuters van
Peuterpret te Wichmond en ook voor de ouders, er zou namelijk een be-
kend iemand van de tv komen voorlezen op de Peuterspeelzaal.

zijn ‘verhalend’, vertellen een
verhaal of ‘decoratief’, gewoon
mooi. In 2002 illustreerde zij voor
de muziekscholen in Noord-Bra-
bant het katernenboek ‘Muziek
met een staartje’, naar een idee
van Joop Biegelaar. Hierin laat
Big Bos de kinderen kennis ma-
ken met diverse instrumenten.
“Eerst tekende ik poppetjes,
maar dat vond ik niet leuk en
daarna probeerde ik een eend,”
legt Pat uit. “En ineens kwam het
idee voor een big en dat klopte
gewoon.”

In haar Galerie is niet alleen ei-
gen werk te zien. Van Patty han-
gen er grote doeken, staan kleine
schilderijtjes, beelden van DAS-
klei en hout. In Den Haag gaf ze,
naast haar werk als kleedster bij
het Nederlands Dans Theater,
ook Workshops Kleibeelden ma-
ken. Daarnaast staan er enkele
meubels van Arno van Valburg
en zijn kettingen van Irma van
der Vliet te koop. Het is de bedoe-
ling om meer werk van andere
kunstenaars te laten zien. Zoals
voor de officiële opening die nog
gaat plaatsvinden. Daar heeft ze
Rob Gosselink voor benaderd, die
prachtige beelden van hout
maakt. De deuren van Galerie
Atelier Tak&Tak aan de Dr. A.
Ariënsstraat 19 gaan open op 2 fe-
bruari 2008. De officiële opening
zal later in het jaar plaatsvinden,
samen met een expositie van een
andere kunstenaar. Voor de
Kunst10Daagse worden nog
ideeën uitgewerkt.

Patty den Boer, Galerie Atelier
Tak&Tak, Dr. A. Ariensstraat 19,
7221 CA Steenderen, tel. (0575)
450443, mobiel (06) 27080164.
Open op vrijdag van 13.00-17.00
uur en zaterdag van 11.00-17.00
uur en op afspraak. 

ZIE VOOR INFO 
www.galerietaktak.nl



Het is al weer vijf jaar geleden dat de
Vordense dialectband Kas Bendjen
met het idee kwam om op de zater-
dagavond van de Zomerfeesten in de
feesttent voor Hotel Bakker een song-
festival te organiseren. Terugkijkend
op de afgelopen edities zegt frontman
Hans Krabbenborg: "Het is elke keer
weer een feestje om te doen. Ik wist
niet dat er zoveel zangtalent in Vor-

den en omstreken rondliep. Daarnaast
is het een echte publiekstrekker. Over-
al in de regio kennen ze het songfesti-
val. Ze stemmen er zelfs hun vakantie
op af. Er komen duizenden mensen".

INSCHRIJVING
Het Vordens Songfestival werd het af-
gelopen jaar gewonnen door Ciske Sip-

man. Vraag is natuurlijk wie haar dit
jaar gaat opvolgen. De inschrijving
voor het Vordens Songfestival is in-
middels van start gegaan. Organisator
Kas Bendjen zoekt zestien nieuwe kan-
didaten. "In principe kan iedereen
zich opgeven. Je hoeft geen superta-
lent te zijn, maar we proberen wel een
bepaald niveau na te streven", zegt
Hans Krabbenborg. Verder wordt bij

de uiteindelijke selectie rekening ge-
houden met het feit dat er voldoende
diversiteit in de optredens zit. "Want
dat is de kracht van het songfestival".

Deelnemers voor het Vordens Songfes-
tival kunnen zich telefonisch opgeven
door te bellen naar (0575) 55 63 20
(tussen 18.00 en 20.00 uur).

Inschrijving Vordens
Songfestival van start!
Nieuw zangtalent gezocht

Organisator Kas Bendjen is op zoek naar nieuw zangtalent voor de 6e edi-
tie van het Vordens Songfestival. De inschrijving hiervoor is van start
gegaan. Het Vordens Songfestival wordt op zaterdag 19 juli gehouden.

Wie wordt de opvolger van Ciske Sipman, de winnares van 2007?

Het Vordens Songfestival staat elk jaar garant voor een volle feesttent!

Het terrein is geopend van 10.00 uur
tot 16.00 uur. Het snoeihout mag

maximaal 10 cm dik zijn. Stobben wor-
den niet toegelaten. 

Er wordt een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd. Het terrein is ook nog geopend
op zaterdag 1 maart a.s.

Paasvuurterrein open
Stichting CCK opent het Paasvuur-
terrein aan de Bergkappeweg voor
het brengen van snoeihout op za-
terdag 2 februari.

Weeversdrukker i j

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

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

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

PROGRAMMABOEKJES
ENTREEKAARTEN

RAAMBILJETTEN

Iets te organiseren?
het drukwerk verzorgen wij graag

Karin Wentink
Hondenopvoeding

Puppycursus voor pups va. 8

weken in kleine groepjes.

Vervolgcursussen, behendigheids-

baan, hulp bij probleemgedrag.

Wij trainen de hele winter door.

www.karinwentink.nl

Ruurloseweg 40

Zelhem

(Wolfersveen)

Tel. (0314) 625183

of (06) 25 10 33 12



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken 

en Wmo-loket, overige afdelingen 

tot 15.00 uur), vr 8.30 -12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 
Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers
Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Vrijdag 22 februari a.s. houden de
leerplichtambtenaren van de
gemeente Zutphen, Lochem en
Bronckhorst een extra controle op
de scholen voor Voortgezet onder-
wijs. Met name de laatste schooldag
voor de voorjaarsvakantie is bekend
vanwege de vele verzuimmeldingen.
Om te voorkomen dat dit zogeheten
luxeverzuim buitengewone propor-
ties aanneemt, voeren de leerplicht-
ambtenaren uit de regio een extra
controle uit op 22 februari. 

De scholen die worden bezocht en
gecontroleerd zijn het Baudartius
College, de Vrije school de IJssel en
Berkel, het Stedelijk Dalton College,
allen in Zutphen, Het Staring college
in Lochem en het Beeckland in
Vorden. Alle verzuimmeldingen, 
ook ziekteverzuim, worden gecheckt.
Wanneer uw kind ziek is, moet u het
adres waar uw kind verpleegd wordt,
doorgeven. Wanneer het vermoeden
bestaat dat sprake is van ongeoor-
loofd verzuim, nodigt de leerplicht-
ambtenaar u uit voor een gesprek op
het gemeentehuis. De leerplicht-
ambtenaar beslist uiteindelijk of een
proces-verbaal wordt opgemaakt. 

Schoolverlof
Verlof aanvragen 
Bij bepaalde omstandigheden kan

een leerplichtige leerling school-
verlof krijgen, buiten de door de
school vastgestelde vakantiedagen.
De mogelijkheden daarvoor zijn
echter beperkt.

Het verlof voor uw leerplichtige zoon
of dochter dient u schriftelijk aan te
vragen bij de directeur van de school.
Ook de school moet zich aan de wet
houden. De school mag alleen aan
uw verzoek voldoen als sprake is
van 'gewichtige omstandigheden'.
Daarmee worden bijvoorbeeld fami-
lieomstandigheden bedoeld, zoals

huwelijk, verhuizing, jubilea of over-
lijden. Wanneer u niet op vakantie
kunt gaan tijdens de schoolvakanties
vanwege de specifieke aard van uw
beroep, mag de directeur eenmaal
per schooljaar uw kind vrij geven. 

Dit verlof dient u tenminste één
maand van te voren aan te vragen,
waarbij u een werkgeversverklaring
moet overleggen. Als er medische of
sociale redenen zijn voor extra verlof
kan dat alleen worden toegekend als
u een verklaring hebt van uw arts of
van een sociale instantie. 

Onmogelijkheden
Extra schoolverlof wordt niet ge-
accepteerd als u één of meerdere
dagen eerder met vakantie wilt gaan
of later terug wilt komen om finan-
ciële redenen (goedkoper reizen bui-
ten het seizoen). Dit geldt ook als u
files wilt vermijden of met anderen
meerijdt. Verlofaanvragen voor een
tweede vakantie worden ook afge-
wezen wanneer u van buitenlandse
afkomst bent en voor langere tijd uw
land van herkomst wilt bezoeken. 

Bezwaar/Beroep
Het verlof dient u schriftelijk aan
te vragen bij de directeur van de
school. Daarbij moet u de reden en
duur van het verlof opgeven. Wanneer
het minder dan tien schooldagen
betreft, neemt de directeur een be-
slissing. Gaat het om meer dan tien
schooldagen dan legt de directeur
uw verzoek voor aan de leerplicht-
ambtenaar van uw woongemeente. 

Als u het niet eens bent met de
beslissing van de directeur en/of de
leerplichtambtenaar, kunt u een
bezwaarschrift indienen, waarop
officieel wordt gereageerd. Gaat u
niet akkoord met die reactie, dan
kunt u nog een beroep instellen bij
de sector bestuursrecht van de
rechtbank.

Actie Luxe verzuim

Afgelopen november meldden wij
op deze gemeentepagina's ons
voornemen om de crossbaan in
Achter-Drempt op te heffen. Inmid-
dels heeft een aantal kinderen een
handtekeningactie op touw gezet
voor het behoud van de crossbaan. 
Hieruit blijkt dat de crossbaan door
de jeugd van Achter-Drempt nog
steeds met veel plezier gebruikt
wordt. Wij hebben daarom besloten
om de crossbaan te behouden.

Crossbaan Achter-Drempt
blijft behouden

Het huidige contract voor het
leerlingen-, zwem- en gym-
vervoer loopt aan het einde van
het schooljaar 2007/2008 af. 
Via Europese aanbesteding wordt
aan geïnteresseerde partijen
gevraagd om een offerte uit te
brengen deze aanbestedings-
procedure begeleidt Extern
adviesbureau, Forseti Tender
Management. Alle aanbestedings-
documenten zijn te downloaden
via de website www.forseti.nl

Aanbesteding leerlingen-,
zwem- en gymvervoer
gemeente Bronckhorst

Begin januari is de Stichting 
Programmaraad Oost-Gelderland
opgericht. Deze stichting is ontstaan
uit een fusie tussen de Stichting
Programma-Adviesraad Oost en de
Programmaraad Gelderland-Oost.
In het najaar van 2007 hebben de
gemeenteraden van 14 gemeenten
(Aalten, Berkelland, Bronckhorst,
Brummen, Doesburg, Doetinchem,
Lochem, Montferland, Oost Gelre,
Oude IJsselstreek, Rijnwaarden,
Winterswijk, Zevenaar en Zutphen)
besloten tot deze fusie. Gemeenten
achtten het niet wenselijk voor haar
inwoners indien er verschillen
tussen de diverse kernen binnen 
één gemeente zouden ontstaan. 
Dit werd door de gemeentelijke 
herindeling wel een feit.

Rol programmaraad
Volgens de Mediawet adviseert een
programmaraad aan de aanbieder
van het analoge omroepnetwerk
(in ons geval UPC) welke 15 televisie-
programma's voor algemene omroep,
en 25 radioprogramma's voor alge-
mene omroep, ten minste worden
uitgezonden naar alle aangeslotenen
op het netwerk. De opbouw van de
zenderindeling is onderverdeeld in
drie blokken:

Fusie programmaraden een feit

Wettelijke verplicht Basispakket Standaardpakket
(must carry)

7 tv-zenders 7 tv-zenders 7 tv-zenders
9 radiozenders 9 radiozenders 9 radiozenders

+ advies programmaraad: + advies programmaraad:
8 tv-zenders 8 tv-zenders
16 radiozenders 16 radiozenders

+ keuze UPC
± 15 tv-zenders
± 15 radiozenders

• de overheid stelt de doorgifte van
een aantal (zeven) televisiezen-
ders en een aantal (negen) radio-
zenders verplicht (must carry pak-
ket): de Nederlandse publieke en
de Nederlandstalige Belgische
publieke radio- en televisiezen-
ders, een regionale en een lokale
publieke (televisie)zender

• de programmaraad adviseert over
15 televisiezenders en 25 radio-
zenders (inclusief de zenders die
door de overheid zijn vastgesteld).
Dit wordt het basispakket genoemd

• UPC kiest zelf nog ongeveer 
15 televisiezenders en ongeveer
15 radiozenders om het standaard-
pakket compleet te maken (op ba-
sis van het distributiebeleid radio
en het distributiebeleid televisie).

De fusie van de oude programmara-
den kan betekenen dat er vanaf 1 juli
2008 een verandering optreedt in het
televisie- en radioaanbod. Of wijzi-
gingen optreden is mede afhankelijk
van het advies dat door de Stichting
Programmaraad Oost-Gelderland
wordt uitgebracht aan UPC. 

Recent bracht de programmaraad
haar voorlopige advies uit. Hierover
kon u vorige week al lezen op deze
gemeentepagina's. UPC heeft toe-
gezegd het definitieve zenderaanbod
per 1 juli 2008 tijdig schriftelijk 
door te geven aan haar abonnees, 
waarbij zij aangeven of, en zo ja,
welke wijzigingen er zijn opgetreden
in het televisie- en radioaanbod.

Schematisch ziet de opbouw van de zenderindeling er als volgt uit:



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. 

In het najaar van 2006 is het beeld
van de twee paarden dat in het cen-
trum van Vorden (voor de DA drogis-
terij) op een sokkel stond, gestolen.
De Rotary Club Zutphen schonk dit
beeld eind jaren 80 aan de toenma-
lige gemeente Vorden om het dorp
te verfraaien. De gemeente Bronck-
horst en de Rotary Club Vorden-
Zutphen, die is voortgekomen uit de

Zutphense Club, hebben gezamen-
lijk besloten het beeld te vervangen.
De jonge Bronckhorster kunstenaar
Bas Brinkhorst uit Hengelo (Gld)
krijgt hiervoor de opdracht. Het is
de bedoeling dat een nieuw bronzen
paardenbeeld voor de zomer op
dezelfde plek als het gesloten beeld
in het dorp staat, waarmee Vorden
een bijzonder kunstwerk terugkrijgt!

Gemeente en Rotary vervangen gestolen beeld 
twee paarden in centrum van Vorden

De gemeente heeft in de periode
november 2005 t/m juni 2007 aan
het Gemeentelijk Verkeer en
Vervoer Plan (GVVP) gewerkt. 

In dit plan is het beleid op het gebied
van verkeer en vervoer beschreven.

Het plan is tot standgekomen met
een grote inbreng van onze inwoners.
Vooral tijdens de inventarisatie van
knelpunten heeft u een forse inbreng
geleverd.

Knelpunten Oude Kruisbergseweg
en Keijenborgseweg
Enkele aanwonenden van de Oude
Kruisbergseweg hebben de verkeers-
situatie op de Oude Kruisbergseweg
en Keijenborgseweg als knelpunt
aangemerkt. De verkeersdrukte, ge-
reden snelheden en de hoeveelheid
vrachtverkeer veroorzaken overlast. 
Verkeerstellingen hebben uitge-
wezen dat de wegen drukker zijn dan
wenselijk is en dat de gereden snel-
heden te hoog liggen. Dit is voor de
gemeente aanleiding de verkeers-
situatie verder te onderzoeken met
als doel maatregelen te nemen om
de problemen op te lossen.

Informatieavond
Omdat aan- en omwonenden in
Velswijk goed bekend zijn met de
situatie, vragen wij hen mee te
denken in de oplossingen. Hiervoor
organiseert de gemeente een infor-
matie-/discussieavond op 6 februari
a.s. in zaal D'n Draejer, Velswijkweg
50 in Velswijk. De avond bestaat uit
een algemene toelichting, een (aan-
vullende) klachteninventarisatie en
het gezamenlijk zoeken naar realis-
tische en praktisch realiseerbare
oplossingen. 

De bijeenkomst begint om 19.30 uur
(zaal open om 19.00 uur).

Informatieavond verkeerssituatie
Keijenborgseweg en Oude Kruisbergseweg
Velswijk 6 februari a.s.

• waarschuw direct de brandweer
via het alarmnummer 112 

• vertel de brandweer kort en
bondig uw naam, adres en plaats
van de brand 

• zorg dat iedereen het huis snel en
veilig verlaat, sluit zoveel mogelijk
ramen en deuren 

• blijf bij sterke rookontwikkeling
laag bij de grond; rook stijgt op
waardoor lucht direct bij de grond
het langst redelijk fris blijft

• open nooit zomaar een deur. Voel
eerst of de deurkruk warm is. Als
dat zo is, niet openen. Een enorme
steekvlam kan het gevolg zijn 

• kunt u niet meer vluchten, probeer
dan een kamer aan de straatkant
te bereiken 

• sluit de deur van de kamer en leg
een (nat) laken, deken of vloer-
kleed tegen de kier onder de deur
om de rook tegen te houden. Open
dan pas een raam en roep om hulp 

• als het mogelijk is de brand zelf te
blussen, probeer dat dan, maar
neem geen risico's, sommige
blustoestellen vereisen de nodige
vaardigheid 

• wanneer de brandweer arriveert,
ga aan de weg staan en leg dan
duidelijk uit waar de brand is, wat
er precies in brand staat en of er
nog mensen of dieren binnen zijn 

• wanneer kleding van iemand in
brand staat, zorg dan onmiddellijk
dat het slachtoffer gaat liggen en
doof de vlammen met een deken
of een jas of iets dergelijks Als die
er niet zijn, rol dan het slachtoffer
over de vloer. Koel het slachtoffer
direct onder lauw (stromend)
water. Gebruik geen zalfjes en
verwijder nooit kleding. Zorg on-
middellijk voor een arts en vervoer
naar het ziekenhuis. Juist als de
brandwond geen pijn doet, is de
verbranding dikwijls zeer ernstig 

• zorg dat de brandweer snel en
doeltreffend haar werk kan doen.
Houdt daarom brandkranen vrij,
parkeer op de daarvoor bestemde
plekken en blokkeer de aanrij-
routes niet

Nog vragen? 
Bel gerust met de brandweer
Bronckhorst (0575) 75 02 28 of mail
naar brandweer@bronckhorst.nl

Brandweer Bronckhorst adviseert:
Als er brand uitbreekt, moet u het volgende doen:

Vorig jaar zomer zijn er problemen
geweest met de coating van de ge-
meentelijke zwembaden in Hengelo
en Steenderen. Hierdoor zijn deze
baden helaas geruime tijd gesloten
geweest. In de afgelopen maanden
zijn voorbereidingen getroffen om
de baden te herstellen. Er is onder-
zoek gedaan naar de oorzaak en
technische installaties zijn schoon-
gemaakt en gereviseerd. Ook is een
plan gemaakt om herhaling van de
problematiek te voorkomen. Om op
tijd klaar te kunnen zijn voor de ope-
ning van het seizoen, verstrekken
wij binnenkort opdracht voor het
opnieuw coaten van de baden. 

We vertrouwen er op dat de baden op
de gebruikelijke tijd kunnen openen.

De gemeente Bronckhorst heeft drie
eigen zwembaden, Het Elderink in
Hengelo Gld., het Burg. Kruijffbad in
Steenderen en het Hessenbad in
Hoog-Keppel. Daarnaast zijn er
zwembaden in Vorden en Zelhem.
Het bad in Zelhem is als enige over-
dekt en het hele jaar open. In het
voorjaar van 2008 volgt nader bericht
over prijzen en openingstijden van
de gemeentelijke baden. 
Kijkt u hiervoor op de gemeente-
pagina's of op onze website
www.bronckhorst.nl

Gemeente werkt aan buitenbaden
Zwembaden voor het nieuwe seizoen
weer spic en span

Zwembad Steenderen

Handhaving in 2008

Iedere eerste maandag van de
maand om 12.00 uur zijn de sire-
nes te horen in heel Nederland.
Dus ook in de gemeente Bronck-
horst. De sirenes geven dan één
luid alarm dat 1 minuut en 26
seconden te horen is. Omdat het om
een test gaat, hoeft u geen actie
te ondernemen. Het maandelijkse
alarm heeft tot doel het landelijke
waarschuwings- en alarmerings-
stelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u als burger
bekend bent met het sirenegeluid
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 ont-
vangt u zonodig instructies. 
Op maandag 4 februari a.s. 
is de eerstvolgende sirenetest.

Sirenetest

Op 15 januari 2008 hebben b en w
het Handhavingsprogramma 2008
vastgesteld. Het Handhavings-
programma richt zich op het hand-
haven van de fysieke leefomgeving
in 2008. Het gaat dan om onder
meer milieu-, bouw-, ruimtelijke
ordeningzaken (b.. milieu-, bouw-,
sloop- en kapvergunningen), maar
ook om vergunningen volgens de
Algemene Plaatselijke Verorde-
ning en gebruiksvergunningen in
Bronckhorst. Het doel van de
handhaving is het naleefgedrag
van bedrijven en inwoners te
optimaliseren en te streven naar
het verder terugbrengen van de
omvang en het aantal overtredin-
gen/illegale activiteiten. Jaarlijks
maakt de gemeente een planning
met keuzes en prioriteiten wat in
het betreffende jaar aan hand-
having gebeurt. Extra aandacht is
er dit jaar voor controles op het
vervoer van grond en reclame-
borden. Ook vindt weer een hand-
havingsestafette plaats. Daarnaast
zet de gemeente handhaving in bij
meldingen, klachten en acute
situaties. 
Voor meer informatie over het
Handhavingsprogramma 2008
van de gemeente kunt u contact
opnemen met de heer Richard
van het Reve, tel. (0575) 75 03 17.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, 23 maart 2008, paasvuur van 20.00 tot 22.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet

van 20.00 tot 23.00 uur, afsluiten gedeelte Bontekoeweg en inhaalverbod/snelheidsbeperking
gedeelte Z-E weg van 18.00 tot 24.00 uur, stichting Open Jeugd- en Jongerenwerk Baak

• Bronckhorst, tijdelijke reclameaanduidingen voor Benelux Highland Games, 3 t/m 30 april 2008,
stichting Noabers Bronckhorst

Aanvragen

• Halle, innemen standplaats voor supermarkt Hesselink, Dorpsstraat 47, verkoop oliebollen en
stroopwafels, 27 september t/m 31 december 2008, O. Tuiten

• Hengelo (Gld), 1 mei 2008, broodlevering van 13.00 tot 16.00 uur, afsluiten Zelhemseweg tussen
de Olde Kaste en de Kroezerijweg én instellen stopverbod gedeelte van de Zelhemseweg en
de Kroezerijweg van 12.00 tot 16.30 uur, stichting Historische Broodweging Muldersfluite

• Hengelo (Gld), De Hietmaat, 14 september 2008, jubileumfeest met demonstraties, clinics en
feestavond, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, van 11.00 tot 24.00 uur, tijdelijke
gebruiksvergunning, L.R. de Bosruiters

• Hengelo (Gld), dodenherdenking, afsluiten Synagogestraat, Regelinkstraat en gedeelte
Raadhuisstraat, 4 mei 2008 van 19.30 tot 20.30 uur, 4 mei Herdenkingscomité Hengelo Gld.

• Hengelo (Gld), hoek Memelinkdijk/Slotsteeg, paasvuur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,
23 maart 2008 van 20.00 tot 01.00 uur, buurtvereniging De Noabers

• Hengelo (Gld), aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van 1 januari t/m 
31 december 2008 in café De Zwaan, Spalstraat 3, H.G.C. Waenink



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Hengelo (Gld), aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten in café De Egelantier
van 1 januari t/m 31 december 2008, A.B. ten Barge

• Hengelo (Gld), verkoop loten door vereniging tot bevordering van het Marktwezen en andere
openbare belangen van 1 maart tot 29 oktober 2008, J. Dinkelman

• Keijenborg, Sint Janstraat 6, aanvraag Drank- en Horecavergunning, stichting Beheer Dorpshuis
de Horst

• Zelhem, Achterhoekse Paardedagen met muziekavonden, diverse verkeersmaatregelen, 9 t/m
12 mei 2008, stichting Concours Hippique Zelhem

• Zelhem, nabij kruising Stikkenweg/Pluimersdijk plaatsen van een permanent informatiebord,
Industriële Kring Zelhem

• Zelhem, Ruurloseweg 42, 23 maart 2008, paasvuur van 18.00 tot 01.30 uur, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet van 20.00 tot 01.00 uur, Wolfershuus Susebeek

• Zelhem, Slangenburgweg 2, tijdelijke gebruiksvergunning, 2 en 3 mei 2008, ontheffing artikel
35 Drank- en Horecawet, 2 mei van 12.00 tot 01.00 uur, 3 mei van 10.00 tot 01.00 uur, 4 mei van
10.00 tot 12.00 uur, stichting Noabers Bronckhorst

• Zelhem, Stationsplein, snuffel-/rommelmarkt, 30 april 2008 van 10.00 tot 15.00 uur, Zelhems
Christelijk Oratoriumkoor

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

Bouwvergunningen 
• Drempt, Zomerweg 19A, bouw kleedaccommodatie en bijbehorende ruimtes, aanvraag 1e fase
• Halle, Halle-Nijmanweg 12, uitbreiden woning
• Hengelo (Gld), Fokkinkweg 46, gedeeltelijk vergroten carport
• Hengelo (Gld), Koningsweg 3B, plaatsen kapschuur
• Hengelo (Gld), Nijverheidsweg 2 t/m 8, bouwen vier bedrijfshallen met één kantoorpand 
• Hengelo (Gld), Roessinkweg 24, bouwen schuur met carport
• Hoog-Keppel, Dubbeltjesweg 20, veranderen stalgebouw en tuinschuur tot logiesruimte
• Keijenborg, Kroezerijweg 2, gedeeltelijk veranderen schuur
• Keijenborg, Kroezerijweg 2A, geheel vernieuwen schuur
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 33A, verbouwen woning
• Steenderen, Bronkhorsterweg 26, verbouwen woning
• Vorden, Eikenlaan 22, vergroten schoolgebouw
• Vorden, Strodijk 25, gedeeltelijk veranderen woning
• Zelhem, Brinkweg 11, plaatsen luifel met reclameopschrift winkel
• Zelhem, Stikkenweg 56, vergroten bedrijfshal

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Okhorstweg nabij nr. 3, vrijstelling bouwen (bedrijfs)woning, vrijstelling wegens over-

schrijden bestemmingsplanbepaling over inhoud woning, het betreft een vrijstellingsbevoegd-
heid opgenomen in artikel 17, lid 1 onder 2 van de planvoorschriften van het geldende bestem-
mingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

• Vorden, Ruurloseweg 67, vrijstelling vernieuwen woning, vrijstelling omtrent procedure voor
vaststellen nieuwe hoofdgebouw, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel 5,
lid 5.8. sub a van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Vorden Centrum en
Oost 1994'

De bouwplannen liggen vanaf 31 januari t/m 27 februari 2008 tijdens openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Lindeseweg 18A, vrijstelling vergroten woning, vrijstelling wegens overschrijden

bestemmingsplanbepaling over inhoud woning, het betreft een vrijstelling van het bepaalde
in het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 31 januari t/m 12 maart 2008 tijdens de openingstijden ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Inzien van stukken:
Bent u tijdens de openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de betreffende afdeling, tel. (0575) 75 02 50. 

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

Vrijstelling artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 22 januari 2008:
• Zelhem, 't Soerlant IV, voor het bouwrijpmaken en andere voorbereidende werkzaamheden,

geldend bestemmingsplan 'Soerlant' (uitbreiding Zelhem, hoek Zevenweg/Haitinkweg)

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

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende 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.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Voorgenomen vrijstellingen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 18 januari 2008:
• Hengelo (Gld), Keijenborg, Zelhem, Steenderen, Baak en Vorden, plaatsen tijdelijke reclame-

aanduidingen, 27 juli t/m 24 augustus 2008, Hengelsfeest
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 21, tentfeest met live-muziek, tijdelijke gebruiksvergunning, ont-

heffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 23 augustus 2008 van 20.00 tot 01.00 uur, Hengelsfeest
• Steenderen, lampionnenoptocht op 29 april, kinderspelen en vrijmarkt op 30 april 2008 van

10.00 tot 17.00 uur, stichting Oranjecomité Steenderen
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 37, ontheffing sluitingsuur op grond van horecaconvenant 2008,

Den Bremer
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat 3, ontheffing sluitingsuur op grond van horecaconvenant 2008,

café-zaal De Mallemolen
Verzonden op 21 januari 2008:
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 55, ontheffing sluitingsuur op grond van horecaconvenant, 2008,

sportherberg De Veldhoek
• Vorden, Stationsweg 24, ontheffing sluitingsuur op grond van horecaconvenant, 2008, De Gravin

van Vorden
• Zelhem, Ruurloseweg 42, ontheffing sluitingsuur op grond van horecaconvenant 2008, Wolfers-

huus Susebeek
Verzonden op 22 januari 2008:
• Hengelo (Gld), Keijenborg, Hummelo, Zelhem, Steenderen en Vorden, tijdelijke reclame-

aanduidingen voor Kerk in Actie, 6 t/m 19 maart 2008, Bizon Buitenreclame
• Hummelo, Broekstraat 12, 26 januari 2008, tijdelijke gebruiksvergunning, carnavalsoptocht

van 13.00 tot 14.00 uur en carnavalsfeest van 16.00 tot 01.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank-
en Horecawet van 16.00 tot 01.00 uur, D.G.W.W. Carnavalsvereniging

• Vorden en omgeving, oriënteringsritten, 24 februari, 13 april, 4 mei, 1 juni en 20 november 2008
van 13.30 tot 17.00 uur, VAMC Graafschaprijders

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 24 januari 2008:
• Zelhem, Wolfersveenweg ong., plaatsen mast voor mobiele telecommunicatie

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 21 januari 2008: 
• Zelhem, Nijmansedijk 14, vernieuwen en veranderen afdak/luifel
Verzonden op 22 januari 2008: 
• Hengelo (Gld), Waarleskamp 2A, bouwen schuurtje, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Eikenlaan 16, vernieuwen garage en berging
Verzonden op 24 januari 2008:
• Keijenborg, Poelsweg 37, gedeeltelijk vergroten woning
• Vorden, Ruurloseweg 4, vergroten en veranderen woning en bijgebouw, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 21 januari 2008:
• Zelhem, Heijinkweg 11A, verbouwen schuur met inpandige woning tot woning en logiesgebouw,

verleend met ontheffing op grond van artikel 1.11 lid 1 en 2 van het Bouwbesluit wegens een
kleinere vrije hoogte van de nieuwe verblijfsruimten 

Sloopvergunningen 
Verzonden op 22 januari 2008:
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 41, slopen asbest dakbeschot woning met aanbouw
Verzonden op 23 januari 2008: 
• aan ProWonen voor het in 2008 geheel/gedeeltelijk slopen/verwijderen van asbesthoudende

materialen, zoals bloembakken, borstwering in kozijnen, dakbedekking op bergingen, tuinpad
randen, plaatjes onder CV-ketels, plaatjes boven geisers en gaten in dakbeschot voor dak-
doorvoeren etc., die aangetroffen worden in en om woningen en panden die in eigendom of
in beheer van de wooncorporatie zijn 

• aan Sité Woondiensten voor het in 2008 geheel/gedeeltelijk slopen/verwijderen van asbest-
houdende materialen, zoals bloembakken, borstwering in kozijnen, dakbedekking op bergingen,
tuinpad randen, plaatjes onder CV-ketels, plaatjes boven geisers en gaten in dakbeschot voor
dakdoorvoeren etc., die aangetroffen worden in en om woningen en panden die in eigendom
of in beheer van de wooncorporatie zijn

Verzonden op 24 januari 2008:
• Halle, Kattendijk 5, slopen schuur
• Hengelo (Gld), Kervelseweg 24, slopen woning en twee schuren
• Hoog-Keppel, Prinsenweg 18, slopen gedeelte van de gebouwen voor aardappelverwerking,

komt asbesthoudend afval vrij
• Keijenborg, Remmelinkdijk 6, slopen schuur/berging
• Steenderen, Doesburgseweg 2, slopen voorste gedeelte ligboxenstal, komt asbesthoudend

afval vrij
• Vorden, Hamminkweg 5, slopen dakbeschot schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Kampweg 3, slopen woning, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Schooltinkweg 13, slopen woning

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 25 januari 2008:
• Drempt, Veenweg 4, voor de interne verbouw van de woning

Aanlegvergunning
Verzonden op 30 januari 2008:
• Baak, Rozenstraat 5, voor het zeven van grond tot een diepte van 70 centimeter op het perceel

tegenover nummer 5, kadastraal bekend als gemeente Steenderen, sectie P, nummer 920

Kapvergunningen
Verzonden op 22 januari 2008:
• Laag-Keppel, Dorpsstraat 41, vellen van vijf inlandse eiken en één beuk, herplant verplicht van

vijf inlandse eiken
• Laag-Keppel, Dorpsstraat LK 2, vellen van één es, geen herplantplicht
• Laag-Keppel, Rijksweg 100, vellen van één populier, herplant verplicht van één es
• Zelhem, Carel Willinkstraat, vellen van twee eiken, één berk, één esdoorn, éénn spar, 

geen herplantplicht
• Zelhem, Carel Willinkstraat, vellen van vijf elsen, drie berken, één esdoorn, één spar, 

geen herplantplicht
Verzonden op 24 januari 2008:
• Steenderen, De Bongerd 1, kandelaberen van drie haagbeuken

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Toldijk, Hardsteestraat 16, vellen van vier berken, geen herplantplicht
• Toldijk, Hoogstraat 38, vellen van drie berken, herplant verplicht: twee perenbomen
• Vorden, Raadhuisstraat 24, vellen van tien dennen, geen herplantplicht
Verzonden op 25 januari 2008:
• Hengelo (Gld), rotonde Banninkstraat, vellen van één valse christusdoorn, geen herplantplicht

Intrekking kapvergunning
• Zelhem, Elferinkdijk 3A, vellen van 382 are grove den, geen herplantplicht
Het betreft hier een dunning. Op grond van artikel 4.3.2 van de Algemeen Plaatselijke
Verordening van de gemeente Bronckhorst is voor een dunning geen kapvergunning nodig

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

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

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

Alleen voor de aanlegvergunning geldt:
Het besluit treedt na bekendmaking in werking (voor een aanlegvergunning geldt dat deze
eerst in de 7e week na verlening van kracht wordt). Het bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaar-
schrift 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.

De gemeente gaat bomen snoeien op de Dr. A. Ari_nsstraat in Steenderen. Daardoor kunt u van 4
t/m 8 februari verkeershinder ondervinden op deze weg (het deel tussen de Nijverheidsweg en de
Prins Bernhardlaan). Helaas kunnen wij niet exact de periode van de werkzaamheden aangeven,
omdat er omstandigheden zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of ver-
snellen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de weersomstandigheden.

Snoeiwerkzaamheden

Op de Jonker Emilweg in Hoog-Keppel wordt ter hoogte van de Oude IJssel regelmatig aan
weerszijden van de weg geparkeerd. Aangezien de Jonker Emilweg op dit deel erg smal is, is het
voor landbouwvoertuigen vaak onmogelijk om tussen de geparkeerde voertuigen door te rijden.
Door te verbieden om aan beide zijden van de weg te parkeren, blijft voldoende verkeersruimte
beschikbaar voor doorgaande landbouwvoertuigen. Daarom hebben b en w van Bronckhorst op
22 januari 2008 besloten om een parkeerverbod in te stellen aan de westzijde van de Jonker
Emilweg op het wegvak tussen de Oude IJssel en huisnummer 3.

Inspraak
B en w verlenen op het voornemen deze maatregelen uit te voeren, in overeenstemming met
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende zes weken inspraak. U kunt van 
22 januari t/m 4 maart 2008, tijdens de openingsuren, het ontwerpverkeersbesluit voor het
instellen van de lengtebeperking, inzien op het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke 
en economische ontwikkeling. Uw zienswijze kunt u, bij voorkeur schriftelijk, bij b en w kenbaar
maken. De inspraakreacties betrekken zij bij de definitieve besluitvorming over de maatregelen.

Parkeerverbod Jonker Emilweg

Voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft de gemeente
Bronckhorst onder meer het 'Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente
Bronckhorst 2007' (Wmo besluit) en de 'beleidsregels voorzieningen maatschappelijke onder-
steuning gemeente Bronckhorst 2007' (Wmo beleidsregels) vastgesteld. Het college heeft in
haar vergadering van 22 januari 2008 enkele wijzigingen in zowel het Wmo besluit als in de 
Wmo beleidsregels vastgesteld.

Wmo besluit
In het Besluit zijn bij elkaar gebracht alle bedragen die op basis van de Wmo verordening moeten
worden vastgesteld. Daarnaast zijn alle regels waarvoor de verordening een delegatiebepaling
voor het college bevat in het besluit ingevuld.
De wijzigingen zijn:
• indexering van de meeste bedragen (verhoging met 1,6%)
• indexering van het persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden (verhoging met 2,1%)
• opneming van een omschrijving van een aantal financiële begrippen
• geen eigen bijdrage verschuldigd bij verstrekken voorzieningen in bruikleen

Wmo beleidsregels
De beleidsregels zijn regels ten behoeve van de uitvoering van prestatieveld 6 van de Wmo. 
Dit prestatieveld bepaalt dat de gemeente maatschappelijke ondersteuning regelt voor haar
inwoners met beperkingen, chronisch psychische- of psychosociale problemen via het verlenen
van voorzieningen. De beleidsregels, ook wel verstrekkingenboek genoemd, vormen een
gedetailleerde uitwerking van de Wmo verordening en het Wmo besluit.
In de beleidsregels is paragraaf 7.2.5 gewijzigd. Er is daarin een opsomming van algemeen
gebruikelijke voorzieningen opgenomen.

De wijzigingen in het besluit en in de beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking
per 1 januari 2008. 

Het Wmo besluit en de Wmo beleidsregels zijn te downloaden van de gemeentelijke website
www.bronckhorst.nl. Kijk onder 'alles over de Wmo'. Ook liggen het besluit en de beleidsregels
ter inzage bij de afdeling Werk, inkomen en zorg.

Wijziging Besluit- en beleidsregels voorzieningen maat-
schappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2007

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
31 januari t/m 12 maart 2008 tijdens de openingstijden de volgend besluiten ter inzage:
• Hummelo, Van Heeckerenweg 13, een veranderingsvergunning voor een melkrundveehouderij
• Laag-Keppel, Wehlsedijk 2, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

melkrundveehouderij

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 één van de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b.belanghebbenden, die tegen één van de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. 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 13 maart 2008.

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

Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt tijdens de
openingstijden gedurende zes weken na verzending ter inzage de verklaring tot acceptatie van
een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van: 
• Keijenborg, Hengelosestraat 2, uitbreiding van de inrichting met een opslagloods waar metaal-

produkten worden opgeslagen
Deze verklaring is op 29 januari 2008 verzonden.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan
verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De veranderingen leiden niet tot een
andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing
van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij b en w
van Bronckhorst. De termijn van zes weken begint de dag na de verzending van dit besluit.
Bezwaarschriften worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor bezwaarschriften van de
gemeente Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om de inwerking-
treding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voorziening
worden verzocht. Gelijk met het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij de Voorzitter van de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
verzoeken om een voorlopige voorziening. 

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
31 januari t/m 12 maart 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Baak, Schooldijk 4, een vergunning voor het veranderen van de inrichting voor een rundvee-,

vleesvarkenshouderij en akkerbouwbedrijf

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kan gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 13 maart 2008. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens
een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

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

Wet milieubeheer

Website

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? 
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SOS TELEFONISCHE HULPDIENST

0900-0767
5 eurocent p.m.

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

Dirk van der Houwen

uw

voor Vorden
en omgeving

Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl

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

BETAALBAAR EN BIJZONDER: GEWOON BIJ AH HENGELO G.

SEIZOENSOPRUIMING WIJN!
KORTINGEN VAN 30% - 40% - 50%

OP=OP

COCA COLA MULTIPACK
alle varianten

3 sets à 4 flessen

van 16.17
voor 13.35

SHOARMA- OF
GYROSVLEES
voord. verp.

kg van 6.99
voor 3.99

BAVARIA PILS
2 kratten à 12 flesjes

van 9.18 voor 5.95
ROZEN KORT
2 bossen à 20 stuks

van 6.98 voor 5.00

BAKE-OFF:

OVENHEERLIJK
BROOD
bruin, volkoren of tijger

heel van 1.75 voor 1.39

Speciaal voor jou.
       Omdat je jarig

 bent geweest.

Als alfahulp ben je voor sommige mensen heel erg 

belangrijk. Je zorgt namelijk voor een waardevolle 

bijdrage aan de kwaliteit van hun leven.

Soms heel simpel door een leuk gesprek. Of omdat je 

belangrijke dingen signaleert (bijvoorbeeld of iemand 

nog wel genoeg eten in huis heeft of dat de planten wel 

regelmatig water krijgen). En ja, natuurlijk ook door het 

huis schoon te houden.

Heel dankbaar werk dus, waarvoor je enorm veel 

terugkrijgt. Zoals veel vrijheid, want je bent in feite je 

eigen baas. En natuurlijk een aantrekkelijke verdienste.

Maar vooral veel dankbaarheid van je eigen klanten.

En die laten dat, net zoals mevrouw IJzendoorn, meestal 

op een heel eigen manier merken. Op zulke momenten 

weet je precies waar je het allemaal voor doet.

Ook alfahulp worden? Ben je één of meerdere 

ochtenden (of middagen) beschikbaar (bijvoorbeeld tijdens 

de schooluren van je kinderen)? En ben je 17 jaar of ouder? 

Kom dan naar één van onze informatiebijeenkomsten.

Op onze website www.alfahulpworden.nl vind je 

alle informatie.

Alfahulp bij mevrouw IJzendoorn. 
Nergens krijg je zoveel terug.
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Genoeg van structureel avond / nachtwerk?

SUPERMARKT  RIBA
CAMPING IJSSELSTRAND DOESBURG

zoekt voor de periode maart tot september

Medewerkers (m/v) Supermarkt
18 jaar en ouder

Voor onze supermarkt op een gezellige camping
zoeken wij vlotte medewerkers (m/v) met goede

contactuele eigenschappen. De supermarkt is op alle
dagen van de week geopend. Er zijn rustige periodes,

doch ook hele drukke dagen. De medewerkers
worden daarom flexibel ingezet.

Tevens zoeken wij een 

week-end hulp (1 dag/dagdeel per week-end) 

Inlichtingen en sollicitaties richten aan:
Mevr. Welgraven, tel.: 0575-526425.
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De locatie is zoals gebruikelijk de Vars-
selse molen aan de Varsselring te Hen-
gelo. Een aantal leden van de HAMO-
VE stellen hun materiaal voor aanko-
mend seizoen voor.
Leden die aanwezig zullen zijn die
middag zijn: Tonnie Wassink, Sven Ah-
nendorp, Fabian Heusinkveld, Joey
Den Besten en Nederlands kampioen
in de 125-cc junior cup: Jerry v.d. Bunt.
Verder zal Nederlands kampioen poc-
ketbike Barry Wassink met zijn jeugdi-
ge teamgenoot Roy Klein Heerenbrink
aanwezig zijn op deze informatiedag.
Bij de aanwezige stands presenteren
de leden hun race machines en is er

een testbank aanwezig. Verder zullen
er video's vertoond worden van het af-
gelopen raceseizoen van o.a. Rudie
Kreunen. Tevens kan men er tweede-
hands artikelen kopen zoals: kleding,
pocketbikes, ect. Voor technische in-
formatie en de kalender van de ver-
schillende takken van motorsport kan
men terecht bij de aanwezige rijders
die daar alles over kunnen vertellen.
De HAMOVE en Barry Wassink zullen
overigens deze week op de motorbeurs
in Utrecht staan. Hierbij kan iedereen
even een kijkje nemen op hun stands.
Deze beurs begint op donderdag 31 ja-
nuari en eindigt zondag 3 februari.

HAMOVE infodag
minimotor en wegrace

De HAMOVE organiseert  in samenwerking met minimotor-club Slick 96
op zondag 10 februari van 13.00 tot 17.00 uur de jaarlijkse minimotor en
wegrace infodag.

Barry Wassink Nederlands Kampioen pocketbike 2008.                         Foto: Henk Teerink.

Een mooie gelegenheid om tussen de
reguliere voor- en najaarstour door
nog even te genieten van een optreden
van, volgens zijn vele fans, de beste
live artiest die er in ons land te zien is.
De akoestische gitaarvirtuoos is een
regelrechte aanrader voor alle mu-
ziekliefhebbers van zeventien tot zeve-
nenzeventig.
Een optreden van Brian betekent drie
uur topvermaak wanneer hij vrijwel
non-stop de grootste hits uit de popge-

schiedenis ten gehore brengt. Deze
'Top 2000 Live' brengt nummers die
een breed publiek aanspreken: van de
Beatles en de Rolling Stones tot meer
recent werk va Billy Joel, REM, Elton
John, Red Hot Chille Peppers, Robby
Williams of Oasis. Noem het en hij
speelt het. Geen avond is hetzelfde en
ook de meest trouwe aanhangers zijn
altijd weer benieuwd naar wat de
avond zal brengen. Dat houdt de op-
tredens boeiend en interessant. Voeg
daarbij de altijd ontspannen en gezel-
lige sfeer en je hebt alle ingredienten
voor een heerlijk 'ouderwets' avondje
uit voor alle leeftijden. 16 februari in
de Herberg te Vorden.

Brian Cristopher
Midwintertour voor alle leeftijden
Binnenkort verzorgt de Engelse
zanger/gitarist Brian Cristopher
een korte midwintertour in Neder-
land.

De jeugdteams van Leo Buitink wer-
den zowel bij de dames als heren net
als 2007 kampioen in 2008.

Het 1e herenteam wist ongeslagen
kampioen te worden door winst op JPT
1 Almelo, SJO1 uit Enschede, Boot uit
Zwolle, ASVD Dronten en Shogonai
eveneens uit Dronten te verslaan.
De dames gecoached door senioren-
kampioen Antoinette Hennink bon-
den eveneens alle clubs aan hun zege-
kar. Het 2e herenteam werd 2e in de

poule door te winnen van JPT 2, SJO 2,
ASVD Dronten 2 en Shogonai 2, ze ver-
loren van Schuttersveld/Losser 2.

Bij de Dames -20 jaar werd Bernice ter
Schegget Buitink Eibergen (15 jaar)
kampioen door in de klasse -57 kg
Nienke Idezerda te verslaan, Jacolien
Theijink Buitink Markelo werd in deze
klasse 3e.
Anne ter Maat Buitink Ruurlo (16 jaar)
werd 3e in de klasse -70 kg.
Sil van Brummen Buitink Borculo

werd 3e in de klasse -81 kg. Zaterdag 2
februari is voor de -20 dames het eer-
ste meetmoment E.K. & W.K. in Arlon
de Open Belgische Kampioenschap-
pen. Voor Antoinette Hennink is dit de
start van het laatste jaar bij de -20.

De judoka's voor de -17 hebben 2 en 3
februari een eerste meetmoment in
Vlaardingen.n Hieraan nemen 10 ju-
doka's van judoschool Leo Buitink
deel.

De judoka's voor de -15 spelen zondag
3 februari in Amersfoort op het 15e In-
ternationale Hoogland judotoernooi .
Hier komen 5 judoka's van de Ruurlo-
se judoleraar in actie op de mat.

Titelprolongatie op provinciale
kampioenschappen 
Dames en Herenteam Buitink

Zaterdag 26 januari jl. werden de provinciale teamkampioenschappen
voor jeugdteams dames en heren in sporthal "de Haverkamp" gehouden
in Markelo. Alle grote clubs uit Gelderland, Overijssel en Flevoland waren
aanwezig.

Teams -12 jaar.

In tegenstelling tot de uitspraak van
prinses Maxima is de PCOB volgens de
voorzitter op zoek naar de identiteit.
Die vinden we in de Achterhoek en bij
onze leden, waarvan een treffend
voorbeeld werd genoemd. Hierna
hield secretaris Johan Bobbink een
terugblik, waar hij vermelde dat 20
januari jl. het 20 jaar geleden is dat
de PCOB afdeling werd opgericht. 

Dit heuglijke feit zal op 28 februari a.s.
feestelijk worden gevierd. Tijdens de
Jaarvergadering 2005 werd de nood-
klok geluid, want toen telde de afde-
ling 89 leden. Als gevolg van een suc-
cesvolle ledenwerfactie groeide de af-

PCOB afdeling Vorden kiest nieuwe voorzitter
PCOB telt grote ledenwinst

De PCOB afdeling Vorden hield
donderdagmiddag een druk be-
zochte Jaarvergadering; zelfs stoe-
len moesten worden bijgeplaatst
in het overvolle Stampertje.Voor-
zitter Fred Midden las een gedeelte
over "Gods aangezicht zoeken" en
ging voor in gebed. In deze week
staat bij de gezamenlijke kerken
het "gebed" centraal. In het gebed
kun je al je noden aan de Heer
voorleggen en Hij draagt al je be-
hoeften.

Voorzitter Fred Midden met de zojuist ontvangen voorzittershamer en de secretaris Johan
Bobbink.

deling eerst naar 120 leden en vorig
jaar telde onze afdeling 155 leden. Me-
de als gevolg van het stoppen van de
afdeling van Passage konden 29 nieu-
we leden worden ingeschreven. Met
nu 179 leden komt de mijlpaal van
200 zelfs in zicht. In het bestuur tra-
den wisselingen op, mevr. Saaltink
vertrok als bestuurslid weer terug
naar Arnhem. Als gevolg van ziekte
van waarnemend voorzitter Jan Ol-
thaar moest Fred Midden vaak inval-
len dat hem zo goed af ging dat het be-
stuur hem voordroeg als nieuwe voor-
zitter. Dit werd door de aanwezigen
met een applaus unaniem onder-
steund. Hierna mocht Jan Olthaar
Fred Midden de voorzittershamer
overhandigen en wenste hem Gods Ze-
gen toe voor de toekomst. Het voor-
jaarsreisje in 2007 bleek moeilijk te or-
ganiseren; het zal de vraag zijn of dit
in 2008 kan worden gerealiseerd. Voor
de actie van het bezoekwerk "Lief en
Leed' is naast mevr. D. Luppen, mevr.
R. Wijnhoud bereid gevonden dit werk
te versterken. Ook vraagt de secretaris
versterking van het bestuur met 1 a 2
dames, omdat het merendeel van de
leden uit dames bestaat. Verder hoopt
hij signalen door te krijgen  voor het
nieuwe programma van de PCOB-mid-
dagen, die zich in een goede belang-
stelling mogen verheugen. Hierna

kwam het jaarverslag van penning-
meester Gerrit Brummelman aan de
orde. Met een klein batig saldo kon
het jaar 2007 worden afgesloten. De
begroting 2008 laat mede door de ju-
bileumviering een groter tekort zien.
Reden voor het bestuur de contributie
voor 2008 iets te verhogen, nl. € 42,-
voor een echtpaar en € 27,50 voor een
individueel lid. Dit werd door de ver-
gadering unaniem bekrachtigd. Na
een pauze was het woord aan dhr. B.
Bekman en mevr. B. Bosman, die ons
voortreffelijke dia's lieten zien van een
reis van 16 personen uit de kerken, die
30 jaar geleden is gemaakt naar Subo-
tica In Joegoslavië. Met 2 busjes, ge-
naamd naar de 4 chauffeurs werden
de busjes genoemd  LARIE (Langeveld
en van Riel) en BEBO (Bekman en Bos-
man). Deze reis was zo goed gedocu-
menteerd aan de hand van dia's en
achtergrondmuziek, dat bij de aanwe-
zigen zeer in de smaak viel. Dit blijkt
wel dat de werkgroep Partnergemeen-
te Oost-Europa nog steeds actief is. In
een volgend artikel zal nader op deze
reis worden ingegaan. Hierna werd
een aperitief en goed verzorgde koffie-
tafel genuttigd, verzorgd door het de
beheerder en bediening van het
Dorpscentrum, waaraan door ruim 60
personen werd deelgenomen. Dit viel
bij de aanwezigen zeer in de smaak.
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Rij slim, rij klimaatneutraal
Het broeikaseffect en klimaatverandering staan volop in de belangstelling, 

vooral sinds Nobelprijswinnaar Al Gore er wereldwijde aandacht voor wekte. De 

overheid zit intussen niet stil om iets tegen het versterkte broeikaseffect te 

doen. Zo komen er steeds meer maatregelen om de aanschaf van vervuilende 

auto’s te ontmoedigen. Wat kunt u zelf doen om de uitstoot van broeikasgassen 

en de kosten van het autorijden in de hand te houden?

Feit is dat personenauto’s voor meer dan 
10 procent van de Nederlandse uitstoot 
van broeikasgassen zorgen. Ook úw auto 
doet daar aan mee. Maar u kunt uw aan-
deel gemakkelijk beperken. Dat kan op 
verschillende manieren.

Voorkómen is beter
Natuurlijk kunt u de auto wat vaker laten 
staan en voor bepaalde trajecten de fiets 
of het openbaar vervoer kiezen. Of samen 
met een collega carpoolen naar het werk. 
Als u minder dan 12.000 kilometer per jaar 
rijdt, is het voordeliger om gebruik te ma-
ken van een autodeelsysteem dan een ei-
gen auto aan te houden. De vaste kosten, 
zoals afschrijving en verzekering, tikken 
namelijk flink aan.

Premie voor zuinige auto’s
Een nieuwe auto die zuinig is in zijn klasse 
krijgt een energielabel A of B. Wanner u 
zo’n nieuwe A- of B-labelauto koopt, ont-
vangt u een flinke korting. Deze auto’s 
stoten verhoudingsgewijs minder broeikas-
gassen uit dan auto’s met energielabel C 
t/m G. U rijdt dan niet alleen milieuvrien-

delijker, maar spaart ook nog eens geld 
uit. Naast de eenmalige premie merkt u 
dat elke keer aan de pomp: u rijdt meer 
kilometers op een liter brandstof. Koop dus 
liever een zuinig model wanneer u aan een 
andere auto toe bent. 

Meer mogelijkheden
Ook als u geen nieuwe auto aanschaft 
kunt u heel wat doen. Denk aan de vol-
gende preventieve maatregelen:
• Laat uw auto op tijd onderhouden.
• Check de bandenspanning regelmatig.
• Pas de regels van Het Nieuwe Rijden 

toe. (Zie kader).
• Overweeg over te stappen op een 

‘groene’ autoverzekering. Deze 
maakt bij reparaties gebruik van 
tweedehands, grondig gereviseerde 
kwaliteitsonderdelen. Dat scheelt een 
berg afval. 

Handige hulpjes
Sommige snufjes helpen u zuiniger te rij-
den, zoals cruisecontrol of een routena-
vigatiesysteem. Door de cruisecontrol te 
gebruiken rijdt u gelijkmatiger, en het 

navigatiesysteem voorkomt dat u extra 
kilometers (om)rijdt.

Compenseren
Hoe bewust u ook autorijdt, u kunt lang 
niet alle CO2-uitstoot voorkomen. U kunt 
ervoor kiezen om die resterende uitstoot 
te laten compenseren via een aanbieder 
van klimaatcompensatie.

Klimaatcompensatie: 
hoe het werkt

Plant een boom,
plaats een zonnepaneel
Klimaatcompensatie wil zeggen dat de 
uitstoot van een bepaalde hoeveelheid 
CO2 wordt gecompenseerd. Dit kan bij-
voorbeeld door bomen aan te planten 
die CO2 opnemen en zuurstof afgeven. Of 
door te investeren in duurzame energie, 
zoals zonne- en windenergie. U hoeft 
die bossen en windparken niet zelf aan 
te leggen: dat doen anderen voor u. Zij 
berekenen hoeveel CO2 u uitstoot en kun-
nen de compensatie voor u regelen. 

Betrouwbaar
In Nederland werkt een aantal aan-
bieders van klimaatcompensatie sa-
men. U vindt ze op: www.klimaat
compensatie.nl. Ze hebben onderling af-
spraken gemaakt over de controle, zodat 

u zeker weet dat de beloofde CO2-com-
pensatie ook echt 
wordt gerealiseerd. 
Deze aanbieders her-
kent u aan het vignet 
van de samenwer-
kende aanbieders.

Bereken zelf uw CO
2
-uitstoot 

Benieuwd naar uw CO2-uitstoot? Op de 
website www.milieucentraal.nl (tref-
woord: ‘klimaatcompensatie’) rekent u 
het zelf snel uit. U kunt meteen afle-
zen hoeveel bomen er een jaar moeten 
groeien om die uitstoot van uw huis-
houden te compenseren of hoeveel zon-
nepanelen een jaar lang energie moeten 
opwekken. U kunt de module ook ge-
bruiken om de uitstoot van uw auto te 
berekenen.

Familie Verboom rijdt klimaatneutraal
Rob, Marieke en de kinderen Sofie (7) en Sanne (3) Verboom uit Middelburg 

rijden sinds kort klimaatneutraal. Ze laten hun brandstofverbruik eens per jaar 

compenseren.

“Ik was eigenlijk helemaal niet zo met 
het klimaat bezig” vertelt Rob Verboom. 

“Maar mijn dochter begon erover, die had 
er op school wat over gehoord. Daarna 

zag ik op de AutoRai dat veel automerken 
een klimaatvriendelijk model lanceren. 
Er was ook informatie te krijgen over het 
compenseren van je brandstofverbruik. 
De kosten vallen me mee”. 
Marieke: “We willen de kinderen erbij be-
trekken. Zij zullen in de toekomst te ma-
ken krijgen met klimaatverandering en we 
laten ze nu alvast zien dat je er wat aan 
kunt doen. Bij de aanschaf van onze vol-
gende auto willen we daarom ook rekening 
houden met het milieu en kopen we een 
auto met A- of B label. Zo’n zuinig model 
is niet alleen goed voor het klimaat, maar 
ook voor onze portemonnee”. 
Rob en Marieke rijden jaarlijks zo’n 
30.000 kilometer. Om de CO2-uitstoot te 
compenseren moeten 330 bomen een jaar 
groeien of moeten 94 zonnepanelen een 
jaar energie opwekken. Dat kost het ge-
zin zo’n 70 euro.

Bent u al een Nieuwe Rijder?
Auto’s worden steeds beter, schoner en zuiniger. Maar past uw rijstijl hier 

wel bij? U kunt tot wel 10 procent besparen op uw brandstofkosten en met-

een ook 10 procent minder CO
2
 uitstoten. Hoe? Heel eenvoudig:

• Schakel door naar een hogere versnelling tussen de 2000 en 2500 toeren.

• Laat bij rood licht het gas los en laat de auto uitrollen in de versnelling.

• Rij 80 in de vijfde versnelling.

• Let op de juiste bandenspanning.

Meer tips zijn te vinden op de website van Het Nieuwe Rijden,

www.hetnieuwerijden.nl

Uw auto en het klimaat
Hoeveel CO

2
-uitstoot veroorzaakt één auto nu eigenlijk? Dat verschilt per 

auto. Maar gemiddeld zorgt elke 1000 gereden kilometer met een personen-

auto op benzine voor 220 kilo CO
2
. Om dit uit de lucht te halen moeten 11 

bomen een jaar groeien of moeten 3 zonnepanelen een jaar energie opwekken 

in Nederland.

Rijdt u 30.000 kilometer, dan stijgt uw uitstoot maar liefst naar 6600 kilo 

CO
2
. Ter vergelijking: een huishouden in Nederland zorgt gemiddeld voor de 

uitstoot van zo’n 9000 kilo CO
2
per jaar. Dit is inclusief het verwarmen van het 

huis, warm water, verlichting, het gebruik van apparaten en het vervoer. 

CO
2

(kooldioxide) is een broeikasgas: het draagt bij aan het versterkte broei-

kaseffect. Broeikasgassen vormen als het ware een deken om de aarde, waar-

door de warmte wordt vastgehouden. Hoe dikker die deken, hoe sneller de 

aarde opwarmt. Al met al verandert het klimaat op aarde en dat kan voor veel 

problemen zorgen, zoals overstromingen. Daarnaast stoten auto’s natuurlijk 

nog andere schadelijke stoffen uit.

Klimaatcompensatie is vooral bekend van vliegreizen. Maar u kunt ook uw au-

tokilometers compenseren. Dit kan door te tanken met een speciale ‘klimaat’-

creditcard of door achteraf uw autogebruik te laten compenseren.

Meer informatie
• Klimaatcompensatie:

www.klimaatcompensatie.nl

• Het Nieuwe Rijden:

www.hetnieuwerijden.nl

• Tips voor energiebesparing en 

zuinig auto rijden:

www.milieucentraal.nl

of bel de informatielijn:

0900-1719 (15 cpm).

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 

29 augustus 2007 door Stichting Landschapsbeheer

Gelderland vergunning gevraagd voor het ontgronden

van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vorden,

sectie O, nrs. 48 en 49, gelegen aan de Zomervreugd-

weg te Vorden 

Beoogd wordt het aanleggen van een moeras met

daarin een poel. 

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn voornemens

de aangevraagde vergunning, waaraan voorschriften

zullen worden verbonden, te verlenen.

Terzinzagelegging
Aanvraag, ontwerp van het besluit en bijbehorende

stukken liggen t/m 10 maart 2008 ter inzage bij:

- de gemeente Bronckhorst, tijdens de daar

gebruikelijke openingsuren;

- de provincie Gelderland, in de bibliotheek van 

het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, 

op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.

Desgevraagd kan binnen deze periode kosteloze

mondelinge toelichting worden verkregen bij de

afdeling Landelijk Gebied, onderafdeling Vergunningen

en Handhaving, van de provincie Gelderland, 

tel. (026) 359 86 04.

Na deze periode blijven de stukken ter inzage 

liggen tijdens kantooruren tot zes weken na het

bekendmaken van het (definitieve) besluit op 

de aanvraag.

Zienswijzen
Tegen het ontwerpbesluit kunnen t/m 10 maart 2008

schriftelijk zienswijzen naar voren worden gebracht

bij Gedeputeerde Staten, Postbus 9090, 6800 GX

Arnhem. Men kan op grond van art. 10 van de Wet

openbaarheid van bestuur verzoeken persoonlijke

gegevens niet bekend te maken.

Hoorzitting
Op donderdag 6 maart 2008 wordt desgevraagd een

hoorzitting gehouden in het Huis der Provincie te

Arnhem. Tijdens die zitting bestaat voor iedereen 

de gelegenheid tot een gedachtewisseling over het

ontwerpbesluit en tot het mondeling naar voren

brengen van zienswijzen. Een verzoek daartoe dient

uiterlijk 28 februari 2008 bij Gedeputeerde Staten te

worden ingediend.

Arnhem, 28 januari 2008 

zaaknr. 2007-014857

Ontgrondingenwet en Algemene wet bestuursrecht

gemeente Bronckhorst

p r o v i n c i e
GELDERLAND

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

KENNISGEVING

Uw taken:
• Het maken van allerlei voorkomende

timmerwerken t.b.v. vooral restaura-
tie- en renovatieprojecten

• De voorraad op peil houden
• Hang- en sluitwerk bestellen t.b.v.

bovengenoemde projecten
• Opnemen van werkzaamheden bij

diverse opdrachtgevers op locatie

Wij vragen:
• Goede contactuele eigenschappen
• Leergierig ingesteld en zelfstandig

kunnen werken

Wij bieden:
• Een dynamische / uitdagende /

afwisselende fulltime baan
• Prettige en collegiale werksfeer
• Grote mate van zelfstandigheid
• Prima salaris volgens CAO-

bouwnijverheid

Hebt U interesse voor deze uitdagende
functie, stuur dan Uw reactie naar:
Timmer- en aann. de Vries bv
t.a.v. Henk de Vries
Zelhemseweg 14
6999 DN  Hummelo

Tel.  0314 - 38 12 48   -   info@devrieshummelo.nl

In verband met een vrijkomende vacature zijn wij op zoek naar
een enthousiaste MACHINAAL TIMMERMAN m/v met ervaring
in restauratie – renovatie en nieuwbouw.

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries bv is een traditierijke onder-

neming met meer dan 125 jaar ervaring in de restauratie, renovatie, 

nieuwbouw, verbouw en klantenwerk. 

Kennis van vier generaties heeft de Vries een rijke ervaring gegeven.

Bij de Vries werken ca 20 timmerlieden / metselaars met veel ervaring en 

vakmanschap, deze vaklieden geven de Vries meerdere mogelijkheden 

in groei en ontwikkeling.
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Het is een bijzonder fraaie uitgave van
Uitgeverij Skandalon te Vught, gecreë-
erd door beeldend kunstenaar Marijke
van Dijk en schrijver/dichter Steven van
Campen, beiden uit Lochem. Welis-
waar geïnspireerd door de traditionele
kruisweg, de Via dolorosa, hebben zij
toch op een geheel eigen en eigentijdse
manier de veertien staties verbeeld. 

De een in fascinerende schilderingen,
de ander in indringende gedichten.
Prachtig vormgegeven door Circe in
Zierikzee. Het is dus zeker niet de
zoveelste herhaling geworden van de
bekende taferelen zoals we ze kennen
uit de rooms-katholieke kerken in
binnen- en buitenland. Deze veertien
schilderingen en gedichten bieden de

kijker/lezer zicht op de eigen levens-
weg. Hier en nu. Niet als een spiegel,
maar als een mogelijkheid om te
bezinnen, na te denken, te overpeinzen.
Een metafoor van ons gewone, alle-
daagse leven waar pijn en moeite,
maar ook omzien naar elkaar, niet
weg te denken zijn. 'Een diepe voor in
de aarde' kan gezien worden als een
zoektocht, zowel voor de makers als
voor de lezers. Op zaterdag 9 februari
om 15.00 uur wordt het boek gepresen-
teerd. In de Grote of Sint-Gudulakerk
te Lochem. Iedereen mag daar bij zijn. 

Tot en met Pasen zijn daar bovendien
de veertien schilderingen te zien. Het
boek is uiteraard in de boekhandel te
koop.

Drukkerij Weevers drukt prachtboek

Begin februari rolt het boek 'Een diepe voor in de aarde' bij Drukkerij
Weevers van de persen.

Het was groots genieten in de grote
zaal van het Kulturhus. Bij binnen-
komst vielen direct de enorme ver-
scheidenheid aan Afrikaanse instru-
menten op. De uit Mali afkomstige
multi-instrumentalist Zoumana Diar-
ra en theatermaakster en zangeres
Hanneke Evink vergastten het publiek
op een werkelijk schitterend lyrisch
muziek en poezieprogramma. Samen
hadden zij gedichten van Jellema, Her-
man Gorter en andere bekende dich-
ters op muziek gezet. Evink zong de
liederen op zeer indringende wijz,
daarbij begeleid door Zoumana op gi-
taar, n'goni of kora. Na het eerste lied
,dat diep ontroerde, was het muisstil
in de zaal. Pas na geruime tijd bedacht

men dat er ook nog geapplaudiseerd
kon worden. Dergelijke momenten
waren er vaker. Voor de pauze gaf Zou
een demonstratie van zijn muzikale
kunnen op de balafoon, een Afrikaan-
se xylofoon op kalebassen. 
Deze balafoon was door hemzelf ge-
bouwd. Met de warme stem van Han-
neke en de subtiele begeleiding van
Zou op gitaar genoot het publiek
ademloos van de muziek en de Afri-
kaanse sfeer. De sfeer werd versterkt
door het gebruik van allerlei in-
strumentjes en voorwerpen die niet
alleen uit Afrika afkomstig waren. Zo
toverde Hanneke zelfs prachtige klan-
ken uit de hoorn van een Friese koe.
Het hoogtepunt van de avond kwam

na de pauze toen Zou de kora ging be-
spelen, nadat Hanneke verteld had dat
hij ook wel Afrikaanse harp genoemd
wordt. De kora is een prachtig instru-
ment met 44 snaren die op een stok
bovenop een enorme, mooi versierde
kalebas zijn bevestigd. Virtuoos be-
speelde hij deze kora, die door hem-
zelf was gemaakt. 

Het programma was door de Kunst-
Kring Ruurlo bedoeld als voorgerecht
op het Kasteeltuinfestival op 14 augus-
tus a.s. Dan zullen meerdere bands ac-
te de presence geven en zal ook Zou-
mana Diarra te beluisteren zijn in de
band Kintaki. De KunstKring is druk
bezig om de tuin rond kasteel Huize
Ruurlo om te toveren in een klein
stukje Afrika. Houdt u dus nu alvast 14
agustus in uw agenda vrij voor het
hoofdgerecht.

Opmaat Kasteeltuinconcert 2008
smaakt naar meer

Zaterdagavond trakteerde de Kunstkring Ruurlo het publiek op een
voorproefje van het Kasteeltuinfestival rond West-Afrikaanse muziek op
14 augustus a.s.

Bij Devotion by Trudy, Praktijk voor
Huidverzorging en Verbetering, zijn
nu ook aromatherapeutische behan-
delingen van S.P.A. mogelijk, om vrij-
wel elke huidconditie te kunnen be-
handelen en te verbeteren. De produc-
ten welke gebruikt worden zijn 100%
natuurlijk en kunnen voor de klant,
indien nodig, ‘op maat’ gemengd wor-
den tot een specifiek samengesteld
product. Als het ware ‘haute couture’
in een potje/flesje. De huid laat name-
lijk vaak verschillende condities tege-
lijk zien en dit kan bij iedere persoon
anders zijn. Hierbij kan gedacht wor-
den aan vochtarm, couperose, gevoe-
lig, rimpels, eczeem, acne, enz.
Na een intakegesprek en uitgebreide
huidanalyse wordt een persoonsge-
richte behandeling met de daarbij spe-
cifiek behorende producten opge-
steld, passende bij de huidconditie(s)
voor een optimaal resultaat.

Waar cosmetica stopt, begint het unie-
ke therapeutische totaalconcept van
S.P.A., Société Provençale d’Aromathé-
rapie. Een compleet assortiment kant
en klare producten voor een effectieve
aromatherapeutische behandeling bij
Schoonheidssalon Devotion by Trudy.
Aromatherapie is het gebruik maken
van geneeskrachtige, aan natuurlijk
plantenmateriaal onttrokken etheri-
sche oliën, om gezondheid, evenwicht

en welzijn te bevorderen. De uiterma-
te hoogwaardige etherische oliën die
worden gebruikt voor S.P.A. zijn zorg-
vuldig geselecteerd. Van de planten is
alleen dat deel gebruikt dat de gezoch-
te eigenschappen heeft, zoals alleen
de bloem, het blad of de wortel. Vervol-
gens worden zij gemengd tot heilza-
me composities, zonder alcohol,
kleurstoffen, conserveringsmiddelen,
parfumstoffen, emulgatoren of lanoli-
ne, maar wel met onder andere plan-
tenoliën, verkregen uit de eerste kou-
de persing, bijenwas en kruidenessen-
ces uit de Provence.
Composities die Trudy te Kamp als
schoonheidsspecialiste in staat stellen
om een aandoening bij de cliënt in-
wendig, bij de oorsprong aan te pak-
ken. De huid is immers het grootste
orgaan. Is er van binnenuit een pro-
bleem dan laat je huid dit zien! Alleen
etherische oliën van 100% natuurlijke
oorsprong hebben het vermogen alle
huidlagen te passeren en dus ook het
onderhuids bindweefsel te bereiken.
Hierdoor is het mogelijk om bijvoor-
beeld couperose, cellulite en infecties
effectief te behandelen. Deze proble-
men ontstaan immers onder de opper-
huid. Etherische oliën hebben invloed
op de huid en het huidweefsel, de
bloedsomloop, het lymfestelsel, spier-
stelsel, zenuwstelsel, vegetatieve stel-
sel (verbetert de werking van de orga-

nen), de ingewanden en werking op
de klieren. Kortom etherische oliën
voeren direct hun invloed uit, daar
waar nodig is.
Niet alleen de concentratie van het
product, maar ook de opname door de
totale huid, garandeert een structure-
le verbetering van de huidconditie en
structuur. S.P.A. onderscheidt zich van
alle andere aromatherapie in concen-
traties en zuiverheid. Vaak wordt als
productbasis 10 ml. plantaardige olie
genomen. Vervolgens voegt de specia-
list daar 4 druppels (=1,5%) of 8 drup-
pels (=3%) etherische olie aan toe. Dit
betekent dat men werkt met produc-
ten die 1,5% of 3% actief werkzame
stoffen bevatten. Bij S.P.A. aromathera-
pie zijn de producten kant en klaar in
het laboratorium voorgemengd in
composities die zijn afgestemd op een
optimale heilzame werking bij diverse
huidtypes en huidproblemen. Sommi-
ge salonproducten waar Trudy als
schoonheidsspecialiste mee werkt, be-
staan niet voor 1,5 of 3% maar voor
100% uit essentiële oliën. Deze bevat-
ten dus ook 100% werkzame stoffen! 
S.P.A. bevat naast uitwendige huidver-
zorging ook producten voor inwendig
gebruik ter ondersteuning van ver-
bluffende resultaten. Dit kan in de
vorm van siropen, ontslakkingskuren,
mineralendranken, voedingssupple-
menten en de zogenaamde ‘T.T.’s van
S.P.A.
Nieuw op de Nederlandse markt is het
100% natuurlijke make-up merk Cou-
leur Caramel. Deze lijn is net zoals de
S.P.A. afkomstig uit Frankrijk. Couleur

Caramel heeft een ruime keus aan ver-
schillende make-upproducten in een
ruim assortiment kleuren. Het bijzon-
dere aan deze lijn is dat het een hoog
gehalte actieve plantaardige bestand-
delen bevat. Behalve dus dat de make-
up decoratief is, verzorgt het de huid
ook! Het bevat zachte en zijdeachtige
texturen voor een perfecte versprei-
ding, een optimale houdbaarheid en
een ongeëvenaard comfort. Parabe-
nen, minerale oliën, PEG en dierlijke
grondstoffen zitten er niet in. De
grondstoffen zijn waar mogelijk van
biologische oorsprong en verkregen
uit Fare Trade. Uiteraard zijn de pro-
ducten niet op dieren getest. De ver-
pakkingen zijn zeer origineel en ge-
maakt van gerecycled materiaal.

Op 2 februari 2008 is er open huis bij
Schoonheidssalon Devotion by Trudy
van 11.00 tot 14.00 uur.
Mensen die interesse hebben in aro-
matherapeutische behandelingen
en/of de make-up, of een kijkje willen
nemen in de salon, zijn natuurlijk van
harte welkom. 

ZIE OOK ADVERTENTIE ELDERS
IN DIT BLAD. 

Devotion by Trudy, Praktijk voor Huid-
verzorging en Verbetering, Zandweide
1, 7225 NE Olburgen.

Informatie omtrent behandelingen,
producten en prijzen zijn te vinden op
de website www.devotionbytrudy.nl,
per tel. (0575) 452610 of (06) 45887441.

Devotion by Trudy, Praktijk voor Huidverzorging en Verbetering in Olburgen

Tijdens Open Huis kennismaken met aromatherapie en make-up
Devotion by Trudy houdt op 2 februari 2008 Open Huis. Belangstellenden
kunnen tussen 11.00 en 14.00 uur een kijkje komen nemen in de salon en
kennismaken met het nieuwste therapeutische totaalconcept van S.P.A.
en de 100% natuurlijke make-up van Couleur Caramel.

Iedereen is welkom, want stel dat er
meer is…. De cursus bestaat uit 10
woensdagavonden en een zaterdag.
We beginnen om 19.00 uur met een
gezamenlijke maaltijd. 

Daarna luisteren we onder het genot
van een kopje koffie/thee naar de in-
leiding van die avond. Zo'n inleiding
kan bijvoorbeeld gaan over: 'wie is Je-
zus', 'waarom stierf Hij aan het kruis',
'bidden, waarom en hoe', 'de kerk', en
'de rest van je leven'. Daarna gaan we
uiteen in kleinere groepen om over
het onderwerp door te praten. We slui-
ten de avonden om 21.30 uur af.

De cursus wordt gegeven in het Beeck-
landcollege, Nieuwstad 49 te Vorden.

Woensdag 6 februari is tevens de
introductieavond.

Mocht je geïnteresseerd zijn, dan kun
je geheel vrijblijvend komen om alvast
wat meer te weten te komen over de
Alpha-Cursus.

Info en opgave bij: Carolien Brouwer,
tel. 0575-551060 of Ria Wijnhoud, tel.
0575-552454; e-mail: ec-vorden@live.nl

Stel dat er
meer is….
Woensdag 6 februari start er een
Alpha-Cursus in Vorden. De Alpha-
cursus is een basiscursus over het
christelijke geloof en bedoeld voor
iedereen die benieuwd is naar het
christelijke geloof of zijn/haar ge-
loof nog eens opnieuw onder de
loep wil nemen.



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

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

www.bouwmarkttolbrug.com

Ongelooflijk veel

MATERIALEN tegen 

scherpe prijzen
en ook nog eens 

per stuk verkrijgbaar

Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:

� draai- en valramen � vensters en luiken
� hefschuifpui � trappen
� serres � glas (via schilder)
� dakkapellen � hang- en sluitwerk
� kozijnen (volgens politiekeurmerk)
� ramen � verbouwen en onderhoud
� deuren (metselwerk)
� schuren � verder alle machinale
� montage en ander timmerwerk

H. Mulder tel. 0575-451486
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06-15338615
7227 DA Toldijk fax 0575-450940

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

NOOIT MEER ZONDER STROOM
Tijdelijke of permanente noodstroominstallaties
Automatische of handmatige omschakeling
Van 10 kVA tot 500 kVA of meer

Compleet verzorgd en geïnstalleerd

Leveren en installeren van UPS systemen
Verhuur van aggregaten en mobiele verlichtingsets

Hengelo Gld.  0575-460033 / 06-10630030
www.knoltech.nl

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld • Tel. (0575) 52 61 32

OPRUIMING
BIJ DE WOONWINKEL IN WARNSVELD

• Diverse breigarens 10-20-30-50% korting

RESTANTEN:
• KATOENEN TAFELKLEDEN uitzoeken € 10,= p.s.

• Diverse GORDIJNSTOF lap van 3 m, uitzoeken nu € 10,=

TAPIJT:
• KLEINE COUPONNEN extra kleine prijsjes

MEUBELSTOF:
• COUPONS MEUBELSTOF extra lage prijzen

DIVERSEN:
• LAPJES UITZOEKEN, ca. 140 x 170 cm nu € 1,= p.s.

Heeft u datgene wat wij zoeken?
Wij kopen en verkopen leuke oude spulletjes die weer door

andere mensen verzameld worden. Natuurlijk kunt u
proberen te verkopen via internet of zelfs een veiling, maar
hier zijn vaak kosten aan verbonden of er is veel tijd mee

gemoeid. Het Verzamelhuis, al 15 jaar in Warnsveld, koopt
graag en betaalt u contant.

Een voorbeeld van wat we zoeken…?
Glas en aardewerk, aanstekers, ansichtkaarten, art-deco,

automobilia, bakeliet, barometers, beelden, bestek, blikken,
blikken speelgoed, boeken, brillen, broches, camera’s, Dinky
toys, emaille voorwerpen, erotica, gereedschap, gewichten,

gouden- en zilveren voorwerpen, hengelsport, horloges,
inktpotten, ivoor, kandelaars, kerstversiering, keukengerei,

klokken, kurkentrekkers, lakstempels, letterdoeken,
luchtvaart, medisch, microscopen, militaria,

muziekinstumenten, naaigerei, Olympische spelen,
onderscheidingen, parfumflesjes, poppen, poppen- of

kinderserviesjes, radio’s, reclameborden, 
reclame-voorwerpen, scheergerei, schilderijen, sieraden,

spaarpotten, speeldozen, speelgoed, speldjes, spuitflessen,
stripboeken, stijlmeubelen, tegels, treinen, uurwerken, vazen,

verlichting, vismolens, vulpennen, weeginstrumenten,
zakhorloges, enz. enz.

Voor veel artikelen geldt dat deze een beetje oud of
bijzonder moeten zijn. Rommelmarkt- of kapotte spullen en

dingen die nog volop te koop zijn, komen meestal niet in
aanmerking voor inkoop.

Denkt u iets voor ons te hebben, zet het bij elkaar en bel ons
voor een afspraak. Wij komen dan bij u thuis! In de winkel

kan ook. Ook dan is het handig een afspraak te maken,
eventueel ook voor in de avonduren. Wij zijn ook

geïnteresseerd in het opkopen van complete inboedels en
kunnen desgewenst een huis of kamer geheel schoon

opleveren.

VERZAMELHUIS
Henny en Bert Ubels,

Rijkstraatweg 35, Warnsveld.
Tel. 0575 - 522919

OPENINGSTIJDEN: DINSDAG + WOENSDAG 10.00 - 17.00 UUR

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

W I N T E R V O O RD E E L

Tegen inlevering van deze bon 
eet elke 2e gast voor 1/2 GELD.

Deze aanbieding is geldig t/m 21 maart

�

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-450511

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

� TUINAANLEG (RENOVATIE) �
� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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!

Snacks van Jos
&

Eetcafé de Pimpelhof

Zoeken

Fulltime Medewerker
M/V

vanaf 18 jaar

Heb je interesse?
Bel 0573 - 45 26 94
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1E PRIJS: € 15,-
A. Bosch Het Jebbink 14 Vorden

2E PRIJS: € 12,50
H.J.W. Brummelman Hekkelerdijk 12 Zutphen

3E PRIJS: € 10,-
E. Stehmann Het Jebbink 21 Vorden

4E T/M 10E PRIJS: € 5,-
G. Susebeek Industrieweg 22 Zelhem
Mevrouw A. Wesselink Jan van Eijckstraat 4 Zelhem
A.M. van Hardeveld Wilhelminalaan 5 Harfsen
Van Til Burg. Vunderinkhof 2 Vorden
B. Sprukkelhorst Nijverheidsstraat 9 Ruurlo
Mevrouw M. Jacobs Heeghstraat 9 Didam
Fam. G. Zweers Het Leemgoor 4 Vorden

PRIJZEN ZIJN AF TE HALEN TOT EN MET 15 FEBRUARI 2008
BIJ DRUKKERIJ WEEVERS, NIEUWSTAD 30 TE VORDEN

Uitslag kerstkleurplaat
weekblad Contact
1E PRIJS: € 15,-
Lisanne Bruik Ruurloseweg 18a Hengelo

2E PRIJS: € 10,-
Daan Corporaal Dorpsstraat 7 Wichmond

3E PRIJS: € 7,50
Laura Burghart Hoetinkhof 104 Vorden

4E T/M 15E PRIJS: € 5,-
Wouter Denkers Singel 13 Hengelo
Susanne Weenk Den Elterweg 111 Vierakker
Iris Winkel Broekstraat 13 Baak
Pelle Hoppen Het Vaarwerk 12 Vorden
Lynn Vinkhof 11 Zeddam
Rik Wesselink Jan v. Eyckstraat 4 Zelhem
Vera H. Davidsplein 28 Zutphen
Mark Berenpas Zomervreugdweg 8 Vorden
Anouk Brummelman Lankhorsterstraat 16a Hengelo
Niek Bikkel Branddijk 5 Ruurlo
Lotte Keij De Lange Garde Warnsveld
Michael De Voornekamp 9 Vorden

DE PRIJZEN ZIJN AF TE HALEN TOT EN MET 15 FEBRUARI 2008 
BIJ DRUKKERIJ WEEVERS, NIEUWSTAD 30 TE VORDEN

Uitslag kerstpuzzel
weekblad Contact

In deze tijd is gezondheid heel be-
langrijk voor mensen. Men wil op
een natuurlijke manier de gezond-
heid bevorderen met producten uit
de natuur. Een reinigingskuur op
basis van de Aloë vera kan daarbij
helpen.

Regelmatig krijgen wij vragen over de
Aloë vera plant en haar producten.
Deze plant staat al duizenden jaren be-
kend als "apotheker in een potje"of
"wonderplant". Toch is deze plant, on-
danks zijn geneeskrachtige eigen-
schappen géén medicijn maar voeding.

PUUR NATUUR, 
WIE WIL DAT NIET?
De Aloë vera plant heeft een reinigen-
de werking op het lichaam en het be-
vordert het herstellingsvermogen. 
Het stimuleert de gezonde celgroei,
versterkt het afweersysteem, helpt de
gewrichten soepel en gezond te hou-
den, geeft energie en helpt de tekor-
ten in de hedendaagse voeding aan te

vullen. Het is goed om u te realiseren
dat de plant en natuurgeneeskunde
niet werken zoals de bekende genees-
kunde. De medicijnen die een arts
voorschrijft, grijpen meestal actief in
de chemische processen van uw li-
chaam in. 
Vaak zijn er bijwerkingen, omdat ze
ook werken op plaatsen waar het niet
nodig is. Dat doen plantaardige mid-
delen niet. Een gewoon aspirientje
werkt in 20 minuten. Zo gaat dat met
plantaardige middelen niet. Deze
middelen bevorderen het herstellings-
vermogen van uw lichaam, zodat het
zélf aan zijn genezing kan werken.
Vaak is dit een langzamer proces, heb
dus geduld en gun het lichaam de tijd
om zijn eigen herstellend vermogen
aan te spreken.
Wilt u een reinigende kuur op basis
van de Aloë vera plant proberen of
meer informatie, neem dan voor een
adres bij u in de buurt contact op met
Jannie Nijkamp Warnsveld, tel. (0575)
52 13 16.

Reinigende werking Aloë Vera

Vorig jaar bleek de vernieuwde opzet
van de jaarlijks terugkerende actie
´Love is in the air´ erg succesvol: maar
liefst 273 katteneigenaren maakten
gebruik van het aanbod en lieten hun
dier castreren/steriliseren en gratis
chippen. Met deze actie worden twee
vliegen in één klap geslagen: de toena-
me van ongewenste kittens wordt
voorkomen én katten kunnen makke-
lijker worden terug gevonden wan-
neer ze weggelopen zijn. De dierenart-
sen in de gemeentes Zutphen, Lo-
chem, Brummen en Bronckhorst, die

deze actie mede mogelijk maken, zijn
erg enthousiast over ´Love is in the
air´. Bij het chippen van huisdieren
wordt een chip ter grootte van een
rijstkorrel onder de huid aangebracht.
Op deze chip bevindt zich een uniek
registratienummer, dat wordt opgeno-
men in de Nederlandse Databank Ge-
zelschapsdieren. Met een speciaal af-
leesapparaat kan het registratienum-
mer worden afgelezen, waardoor op
eenvoudige wijze de eigenaar van een
hond of kat is terug te vinden. Meer in-
formatie is te vinden op www.ndg.nl.
Ieder voorjaar stromen de asiels weer
vol met katten en ongewenste kittens.
Ook het aantal zwerfkatten en -kittens
in de regio groeit sterk. Door katten tij-
dig te laten steriliseren of castreren
kan dit worden voorkomen. De Die-
renbescherming en dierenartsen roe-
pen katteneigenaren dan ook op hun
verantwoordelijkheid te nemen en
hun dier te laten helpen. Voor meer in-
formatie of vragen kan contact opge-
nomen worden met Diny te Velthuis,
tel. (0575) 55 66 68.

Katteneigenaren krijgen

chipregistratie cadeau!
In februari organiseren de Dieren-
bescherming en dierenartsen in
de gemeentes Zutphen, Lochem,
Brummen en Bronckhorst de actie
‘Love is in the air’. Katteneigenaren
die hun dier laten steriliseren of
castreren in de actieperiode van 1
februari t/m 29 februari krijgen
een chipregistratie cadeau. Alleen
inwoners van de genoemde ge-
meentes kunnen gebruik maken
van dit aanbod.

Sporthal 't Jebbink in Vorden is
zondag 3 februari van 10.00 tot
16.00 uur weer het toneel van een
vlooienmarkt - crea - antiekmarkt.

Bezoekers hebben de keuze uit een uit-
gebreide collectie 2-hands producten

variërend van boeken tot speelgoed tot
huishoudelijke artikelen. Ook diverse
antieke artikelen uit grootmoeders
tijd worden te koop aangeboden. Het
adres is Jebbink 13. Gratis parkeren en
de kantine is open. Voor inlichtingen
zie advertentie elders in dit blad.

Vlooienmarkt - crea - antiekmarkt

Typerend voor haar werk zijn de ron-
de, organische vormen die voor vrij-
heid en beweging staan. Op grote,
vaak ronde panelen, die ze met acryl-
verf beschildert en aflakt, staan o.a.
kleurrijke vissen en vlinders afge-
beeld. "Het spettert je tegemoet" zeg-
gen de bezoekers dan ook. Daarnaast
werkt Tanya graag driedimensionaal.
Kleine, kunstig vormgegeven kastjes
zijn daar sprekende voorbeelden van.
Experimenteel zijn haar werkstukken
van stof, textielverharder en zilververf.
Andere uitingen van 'het werken met

je handen' zijn de schalen en vazen
van gips en klei. Zie ook haar website:
www.no-blabla.nl

Het werk van deze duizendpoot op het
gebied van beeldende kunst is te be-
zichtigen t/m 30 maart a.s. bij familie
Park Cactus Oase, in het voorste ge-
deelte dat gratis toegankelijk is. Hoe-
wel de meeste planten in diepe rust
zijn, valt er nog volop te beleven in de
Cactus Oase.

Met hun jassen aan wandelen de be-
zoekers over de rolstoelvriendelijke pa-
den door de woestijnoase, waar het nu
10˚ C. is. Dan breekt de zon door. Het
wordt al snel aangenamer en de jas-
sen kunnen uit. Naast de 2500 ver-
schillende soorten cactussen en  plan-
ten zijn er ook nog de prachtig ge-
kleurde vogels die het best gezellig
vinden als u even bij hen komt klet-
sen. Al met al is een bezoekje, samen
of alleen, ook in de wintermaanden
zeer de moeite waard.

Familie Park Cactus Oase, Jonger-
manssteeg 6, Ruurlo is het gehele jaar
geopend: maandag t/m vrijdag 9.00-
17.00 uur, zaterdag en zondag 10.00-
17.00 uur (Voor een bezoekje tot 29 fe-
bruari in het weekend graag eerst
even bellen).

Voor eventuele verdere informatie:
tel. (0573) 45 18 17, 
website: www.cactusoase.nl 
of e-mail: info@cactusoase.nl

Spetterende vissen hengelen
naar verwondering 
Expositie Tanya Kraan in familie park Cactus Oase

In diverse kantoren en bedrijven in
de Achterhoek komt u 'Kraan-
kunst' tegen. Heel uitzonderlijk
werk van beeldend kunstenares Ta-
nya Kraan uit Lichtenvoorde.

Deze automatische externe defibrilla-
tor is een zeer nuttig hulpmiddel bij
een reanimatie als gevolg van een
plotselinge hartstilstand. In Neder-
land sterven jaarlijks 15.000 mensen
aan een plotselinge hartstilstand. 

Het cruciale ventriculaire fibrilleren
veroorzaakt een plotselinge hartstil-
stand. Dit kan overal gebeuren: thuis,
op het werk, tijdens het sporten e.d.
Een hartstilstand leidt binnen enkele
minuten tot de dood, wanneer niet
onmiddellijk eerste hulp wordt toege-
past. 

Alleen het gebruik van een defibrilla-
tor en het eventueel starten van een
beheerste elektroshock kunnen het
ventriculaire fibrilleren effectief stop-
pen waarna men door begeleiding van
de AED verder met de reanimatie kan
gaan. Deze AED heeft een intelligent
en gebruiksvriendelijk concept welke
zelfs door niet-medisch geschoolde
personen gebruikt kan worden, wel is
het aan te bevelen dat men een EHBO
of  BHV opleiding heeft of bekend is
met de reanimatie.

In overleg met de stichting kruiswerk
worden er voor medio februari 2008
op de volgende locatie's een AED ge-
plaatst: Kantine sportcomplex van
HC03 in Achter-Drempt, Dorpshuis in
Voor-Drempt, Verzorgingshuis Hyn-
dendael Hummelo, Kantine crossclub
TCD Hummelo, EHBO-Vereniging
Drempt om mee te nemen naar diver-
se evenementen.

Wij organiseren dit voorjaar de vol-
gende twee trainings/instructieavon-
den: Woensdag 20 februari van  20.00
tot 21.30 uur in de kantine van HC03
in Achter-Drempt en op donderdag 6
maart van 20.00 tot 21.30 uur in de
kantine van de crossclub in Humme-
lo. Deze avonden worden door een
gediplomeerd instructeur gegeven,
voor nadere informatie en opgave kan
men contact opnemen met: Ben Wal-
gemoet Drempt 0313-472213, e-mail:
walgemoet@hetnet.nl of Hanny v.d.
Toorn Drempt (0313) 47 64 33, e-mail:
toornjh@hotmail.com

5 AED's
beschikbaar
gesteld
De EHBO-vereniging Drempt is
zeer verheugd dat de stichting
kruiswerk 3 AED's en een trai-
ningsapparaat beschikbaar stelt.
Ook wordt er door de EHBO- vereni-
ging Drempt 2 AED's aangeschaft.
Tevens gaat de EHBO-vereniging de
begeleiding en enkele trainings-
avonden verzorgen om met deze
apparatuur optimaal te kunnen
werken.

Op deze avond zal Gert Brinkhorst
uit Zelhem, een lezing verzorgen.
Gert Brinkhorst heeft een gedegen
kennis en ruime ervaring opgedaan
rondom de dood en rouwen. 

Sinds 1983 is hij werkzaam in de
uitvaartwereld en crematorium-
branche. Eind 2006 heeft hij het be-
drijf Rondom Rouw opgericht. 

Het boekje ‘Is mamma nu een en-
gel?’ is naar zijn idee gemaakt. 

Bent u benieuwd welke handreikin-
gen er zijn hoe u kinderen kunt hel-
pen bij het verwerken van verdriet
en rouw? Kom dan maandagavond
3 maart naar Velp. U bent van harte
welkom! Datum: maandagavond 3
maart, Aanvang: 20.00 uur. Plaats:

Markweg 3, 6883 JL Velp. (Industrie-
terrein de Beemd). Vanaf 19.30 uur
staat de koffie en thee klaar. 

Aanmelden voor 1 maart 2008 via
info@gerritsengrafmonumenten.nl
of telefonisch via (026) 36 12 800. 

Gerritsen Grafmonumenten is ge-
vestigd in Velp. 

De eigenaren Alex Gerritsen en
Erna Bosch uit Olburgen vinden
een persoonlijke benadering heel
erg belangrijk. 

VOOR INFORMATIE KUNT U
KIJKEN OP DE WEBSITE: 
www.gerritsengrafmonumenten.nl

Gerritsen Grafmonumenten organiseert thema-avond

Lezing door Gert Brinkhorst 
uit Zelhem
Wanneer er een dierbare overlijdt, krijgen we te maken met verdriet
en rouw. Voor volwassenen dikwijls een moeilijke en onzekere perio-
de in hun leven. En dan moet er ook nog aandacht zijn voor de kinde-
ren. Een ingewikkelde taak. Hoe kun je kinderen begeleiden bij het
verwerken van verdriet? Hoe kun je hen tot steun zijn? Kinderen en
rouw, over dit onderwerp is veel te vertellen. Daarom organiseert Ger-
ritsen Grafmonumenten op maandagavond 3 maart 2008 een gratis
thema-avond.
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Karin Groot Jebbink

Hamsveldseweg 3A
7251 LR Vorden
06-15474317
info@paardenspier.nl

www.paardenspier.nl
Sportmassage voor paarden

��

CARNAVAL

in ‘t Zwanennest

GROOT CARNAVALSBAL

“Rosenmontag”
vieren we op zaterdag 2 februari in onze

“Discotheek” met feestbeest

D.J. Martijn

Aanvang 21.00 uur

In het café deze avond een optreden van

PETER MEPHIS met carnavalskrakers

Aanwezig deskundige jury die de prijswinnaars

beoordeelt, zowel individueel als groepen

die zich als origineelst verkleed hebben.

H. Waenink en medewerkers wensen

iedereen een fijn carnaval en tot ziens

in ,,‘t Zwanennest”.
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Zondag 3 februari

VLOOIENMARKT

Sporth. Jebbink in Vorden

10-16 uur. Kraam

€ 22,50 (4x1,20m)

Gratis parkeren.

Adr. Jebbink 13, Vorden. 

Rean Evenm.: 06-51481527

Supermart Riba Camping
IJsselstrand Doesburg 
heeft enkele vacatures,
betreft periode maart tot
september. 
* weekend hulp vanaf 16 jr. 
* overige dagen vanaf 18 jr.
Flexibele arbeidstijden.

Reacties voor 4 februari 
Tel. 0575 - 526425 

riba@hetnet.nl

Op vakantie en ruimte nodig???
Voor verhuur en verkoop van 

Thule ski- en bagageboxen surf je naar
www.ruimtewinner.eu
Of kom langs bij Biker’s Point
Vordenseweg 21-23, Warnsveld

(06) 10 92 29 07
ruimtewinner.eu is een onderdeel van Biker’s Point

Buitendienstmedewerk(st)er

Memelink & Bergervoet is een 

regionaal full-service assurantie-

kantoor met een onafhankelijke 

en kwaliteitgerichte instelling 

voor het MKB en particulieren.

Met meer dan 50 jaar ervaring in 

de verzekeringsbranche, zowel 

schade- als levensverzekeringen,

pensioenen en

hypotheken.

Functie-omschrijving
Wij zoeken een all-round medewerk(st)er voor risicoinventarisatie,

het onderhouden van contacten met onze cliënten, adviseren van 

verzekeringen en het begeleiden van schades.

Functie-eisen
- middelbare administratieve opleiding, B-diploma assurantiën

eventueel aangevuld met A-diploma;

- goede contactuele eigenschappen, zowel mondeling als schriftelijk;

- dienstverlenende- en servicegerichte instelling;

- collegialiteit, accuratesse, eigen initiatief en zelfstandigheid zijn een 

must;

- ervaring geniet de voorkeur;

- kennis van ANVA is een pre.

Wat wij bieden
Wij bieden een prettige, afwisselende werksfeer in een klein en nauw 

samenwerkend team. U ontvangt een bij de functie passend salaris en 

dito voorwaarden.

Sollicitaties
Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan bovengenoemde functie-

eisen, dan zien wij uw sollicitatie graag uiterlijk drie weken na

verschijnen van deze advertentie tegemoet. Uw sollicitatie kunt u 

sturen naar : Memelink & Bergervoet B.V.,

t.a.v. dhr.A.B. Bergervoet, Spalstraat 11, 7255 AA Hengelo Gld.

Ter versterking van onze buitendienst zijn wij op zoek naar een

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 46 15 21

www.memelink-bergervoet.nl

Bungalowpark Libra Ommen
STUNT aanbieding nog enige

moderne bungalows €350,- p.w.

all in excl. toerbel/milhef € 25,-

p.w. Zwembaden en recr. team

aanwezig. Folders telefoon

(0529) 45 72 24.

GROOT
IN KLEINE TRACTOREN

Tractoren nieuw en gebruikt | Oldtimers
Restauratie | Reparatie en onderhoud

Spuiterij | Tuin- en parkmachines
Verhuur werktuigen

Bij ons vindt u vele modellen tractoren
werktuigen en tuin-/parkmachines.
Van klein tot groot, van jong tot oud.
Wat u ook zoekt, we geven u graag een
goed en persoonlijk advies! In onze
werkplaats staan we voor u klaar om
uw tractor in topconditie
te houden.

Nijmansedijk 14, 7021 JB Zelhem Telefoon 0314 621734 www.dolfsloetjes.nl

OFFICIEEL DEALER VAN:

,

U kunt zich nog opgeven voor de 

BASISCURSUS MOTORKETTINGZAAG
Er zijn voor 1 maart nog enkele plaatsen beschikbaar.

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

www.bulten-techniek.nl

v.o.f.
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Rick: ‘Toen ik als zodanig in november
2006 werd benoemd is het eerste wat
ik gedaan heb alles inventariseren en
contacten leggen met de verschillende
leden van de VVV. We hebben 350 le-
den, waarvan ik er inmiddels circa 80
procent heb gesproken. Intussen zijn
er 31 nieuwe leden bijgekomen. De
VVV moet dag- en dag- uit alert zijn en
moet continu een toegevoegde waar-
de leveren voor de ondernemers en
daarbij de nadruk leggen om geza-
menlijk dingen op te pakken. 

Bronckhorst heeft op toeristisch en re-
creatief gebied heel wat te bieden. Dat
is ook één van mijn belangrijkste doel-
stellingen: toeristen hier naar toe ha-
len. Meer toeristen betekent ook meer
werkgelegenheid. Op dit moment is
dat nog niet meetbaar maar ik ver-
wacht wel dat wanneer Bronckhorst
in toeristisch opzicht nog beter gepro-
moot wordt, het zijn vruchten zal af-
werpen. Als VVV proberen we thema’s
te benoemen. Zo is het afgelopen jaar
een fraaie brochure verschenen waar-
in de ‘Parels van Bronckhorst’ zijn af-
gebeeld. 

Zo is er een Kunsttiendaagse van start
gegaan. De belangstelling daarvoor
was goed, de ondernemers hebben
daardoor meer omzet behaald, maar
het kan allemaal nog veel beter. Ik
merk het steeds meer en meer dat on-
dernemers in de recreatieve en toeris-
tische sector met elkaar overleggen.
Musea, eigenaars van galeries en
workshops zitten regelmatig met el-
kaar om tafel. Dat is een goede basis
voor de komende jaren. Aan de com-
municatie buiten Bronckhorst schort
nog het één en ander. Dat moet nodig
verbeterd worden. Eigenlijk zou men
in heel Nederland moeten weten wat
onze gemeente de toerist en de recre-
ant te bieden heeft. 

Dus zullen we de landelijke pers hier
naar toe moeten halen, zodat ze over
al dat fraais hier kunnen berichten.
Gelukkig hebben we al een aantal net-
werken op de rit’, zo zegt Rick Huls-
hof. De VVV beschikt over een brochu-
re waarin een groot aantal arrange-
menten zijn gepubliceerd die door on-
dernemers zijn aangeleverd. Hulshof:
‘Met name heeft Jopie Wullink daar

veel werk voor verzet. Zij onderhoudt
ook de contacten met de bedrijven en
werkt nauw met hen samen. 

De groepsarrangementen hebben mo-
menteel reeds 70.000 euro aan omzet
opgeleverd. Een bedrag dat geheel en
al ten goede komt aan de onderne-
mers. En wat heel belangrijk is, het
heeft tientallen tevreden (groepen)
toeristen opgeleverd. Samen met de
gemeente Bronckhorst en de onderne-
mers bouwen we ook aan een website.
Inmiddels hebben we ook met onder-
nemers uit het paardentoerisme bij el-
kaar gezeten. Dat overleg heeft geleid
tot de brochure ‘Bronckhorst & Paar-
dentoerisme’. Dit boekje wordt zater-
dag 1 maart aanstaande op het terrein
van De Hietmaat in Hengelo ten doop
gehouden. Anky van Grunsven zal
daarbij de publiekstrekker zijn en
geeft zij in tegenwoordigheid van tal
van hoogwaardigheidsbekleders die
dag om 14.15 uur bij De Hietmaat een
demonstratie.

Op initiatief van de gemeente Bronck-
horst is in 2006 met de TROB gestart
(Toeristisch Recreatief Overleg Bronck-
horst. Doelstelling van het TROB is om
Bronckhorst op de kaart te zetten door
toeristische parels te rijgen en evene-
menten te organiseren met een lande-
lijke uitstraling. Hieruit is onder meer
een werkgroep ‘Paardentoersime’
voortgekomen. Rick Hulshof: ‘gezien
de goed bezochte kinderevenementen
in 2007, willen we daar in 2008 een
vervolg aangeven zoals met ‘De sporen
van Berend’ in Vorden, ‘Smoks Hanne’
in Zelhem, Koen Kampioen in Henge-
lo en de Expeditie Bronckhorst’. Voor
ouders met kinderen een prachtige ge-
legenheid om in Bronckhorst vakantie
te vieren. In augustus vindt er bij kas-
teel Vorden opnieuw de ‘Castle Fair’
plaats. 

De VVV is daar wederom van de partij
om Bronckhorst te promoten’, aldus
Hulshof. De VVV Bronckhorst beschikt
thans over 1,4 FTE (betaalde krachten)
en circa 50 vrijwilligers met een win-
kel in Vorden en Zelhem, een agent-
schap bij A.H. in Hengelo, een agent-
schap in Steenderen en een folderpost
bij de Gouden Leeuw in Bronkhorst.
Rick Hulshof: ‘Wij hopen op korte ter-

mijn ook in Bronkhorst tot een winkel
te komen want wij willen als VVV en
gemeente het stadje Bronkhorst een
meer prominente rol toe bedelen.

VVV directeur Rick Hulshof

'Samenwerking ondernemers gaat steeds beter'

Rick Hulshof kijkt met voldoening terug op zijn eerste jaar als directeur
van de VVV in Bronckhorst. Toen twee jaar geleden de verschillende VVV
afdelingen binnen de gemeente Bronckhorst fuseerden werd gelijk beslo-
ten om voor een paar dagen in de week een directeur aan te stellen.

Rick Hulshof en Jopie Wullink

Ruim een maand geleden is er begon-
nen met de verbouwing van het maga-
zijn die nu klaar is. Er zijn andere stel-
lingen geplaatst en de voorraad schoe-
nen zijn goed te overzien. Begin janua-

ri is begonnen met de verbouwing van
de winkel die helemaal wordt ver-
nieuwd. De voorkant krijgt de uitstra-
ling met ‘een knipoog’ naar vroeger,
zoals het toen was van de familie Jan-

sen, mede-oprichter van Quick Sport-
schoenenfabriek. De verbouwde win-
kel heeft een oppervlakte van 125 vier-
kante meter. 

De nieuwe winkel wordt heropend op
woensdag 20 februari met een open
huis. Van 17.00 tot 20.00 uur is ieder-
een, jong en oud welkom.

Heropening 20 februari met open huis

Winkel Schoenmode Hermans
krijgt een mooie uitstraling

Het is alweer bijna negen jaar dat Schoenmode Hermans aan de Raad-
huisstraat in Hengelo is gevestigd. Om met de tijd mee te gaan wordt de
winkel verbouwd en krijgt het een nieuwe uitstraling.

Nog enkele weken klussen en dan kan 20 februari de vlag uit!

Op vrijdag 8 februari voert railinfrabe-
heerder ProRail werkzaamheden uit
aan de spoorwegovergang op de Vor-
denseweg tussen Ruurlo en Vorden.
Vanwege deze werkzaamheden is de
overgang de hele dag afgesloten en

wordt het doorgaande verkeer omge-
leid. De omleiding is ter plaatse met
borden aangegeven. Woningen en be-
drijven blijven wel bereikbaar.

MEER INFORMATIE
Op www.gelderland.nl/werkenaande-
weg is informatie te vinden over de
actuele stand van zaken. Voor vragen
over de werkzaamheden kan men op
werkdagen contact opnemen met de
provincie Gelderland, Eddie Berendsen,
tel. 088 880 71 00.

Spoorwegovergang
Vordenseweg afgesloten
De spoorwegovergang van de N319
tussen Ruurlo en Vorden is op vrij-
dag 8 februari afgesloten voor het
verkeer wegens werkzaamheden
aan het spoor. Het verkeer wordt
omgeleid.

Weeversdrukker i j

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

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

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

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag



WEEKBLAD

Nu ook op internet

www.contact.nl

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74
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Mazda Demio 
1.5i exclusive 2003-1

53000 km € 8.750,-
Chevrolet Kalos 1.4 style 3-drs. 03-2005 40.000 km € 10.250,-
Ford Focus 2.0 16V 96KW wagon GHIA 04-2000 101.000 km € 7.950,-
Mitsubishi Carisma 1.6i Comfort 07-1999 99.000 km € 5.950,-
Mitsubishi Space Star GLX 09-1999 101.000 km € 6.250,-
Nissan Primera 2.0 SD GX 09-1998 148.000 km € 5.250,-
Opel Meriva 1.6 16V Cosmo 10-2003 48.000 km € 13.750,-
Opel Vectra X1.6 XEL 16V 4-drs Pearl 11-1999 104.000 km € 6.500,-
Renault Traffic 1.9DCI 100pk L1H1 Combi 05-2003 25.000 km € 14.750,-

Autobedrijf
Melgers

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 407 2.0 XS, grijs, 5-2006 28.500 km

Peugeot 306 1.6 4drs XT, 4-2000, airco, rood met. 55.000 km

Peugeot 205 1.4 3drs Generation, 1-1998, rood 72.000 km

Fiat Punto 1.1, 12-1996, groen met., centr. vergr. 160.000 km

Nissan Almera, 1.6 16V, 2-1996, rood met, airco 90.000 km

Peugeot 207 1.6
16V XS-pack 5 drs.,

grijs, 11-2006, 4.500 km

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak            (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl

Opel Tigra TwinTop 1800 Rosso 2006 € 19.450
Opel Corsa 1200-16V MAXX-COOL 2004 € 9.950
Opel Astra 1700 DTI 5-dr. 2001 € 7.450
Opel Astra 1600 N-JOY Airco 2002 € 9.950
Opel Astra 1600 GL Station 1999 € 4.950
Opel Astra 2000 DTI Sport Station 2000 € 7.950
Opel Astra 1700 DTI N-Joy Station 2002 € 10.950
Opel Astra 1600 N-JOY Station 2002 € 10.950
Opel Vectra 2500-V6 2000 € 8.450
Opel Meriva 1600 MPV airco 2003 € 11.950
Opel Zafira 1600-16V Elegance 2001 € 10.950
Citroen Picasso 1800 16V Exclusive 2002 € 11.950
Nissan Tino 1800 Luxury 2002 € 13.950
Ford Galaxy 2000 6-pers. Cool Edition 2004 € 17.950
Ford Windstar 3.0 V6 2000 € 11.950
Toyota Avensis 1600-16V Station 1999 € 6.950
Peugeot 307 1600-16V XT 2002 € 11950
Fiat Punto 1200 Dynamic 2002 € 7.950
Seat Cordoba 1600 Station 2001 € 7.950
Mitsubishi Colt 1300 Haert 5-drs. 2005 € 12.950
Renault Kangoo 1600-16V MPV 2003 € 9.950
Renault Scenic 1600 MPV 2003 € 13.950
Renault Scenic 2000 MPV Buss.-line SL 2007 € 26.750
Landrover Range Rover 4.4 V8 2003 € 49.950
VW Polo 1600 Luxe airco / LM 1999 € 6.950
Volvo V70 2400 Luxe/leer/airco 2001 € 13.950

Mercedes
C180K Classic NAV LM,

Airco, 2004 € 21.950,-

Opel Astra 1.6 16V 5-drs. 2002 zwart 
Opel Vectra 1.8 16V Station G3 2000 zilver
Opel Omega 2.5 aut. station 2000 zwart
Volkswagen Golf 3-drs. 1.6 GL 1995 rood
Hyundai Getz 3-drs 1.1 2007 zilver
Volkswagen Vento 1997 groen met.
Volvo 540 1.8 automaat 4-drs. 1998 groen

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

Volkswagen 
Polo 1.9 SDI

zwart, 2000

Leerling monteur Technische dienst (m/v)
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B o u w e n  a a n  d e  b a s i s

VOOR DEZE FUNCTIE GELDT

U kunt uw sollicitatie, voorzien van

C.V., richten aan onderstaand

postadres t.a.v. de directie of per 

e-mail richten aan:

h.hakvoort@verhoevegroep.com. 

Voor nadere informatie zie onze

website of neem contact op met dhr.

H. Hakvoort, Hoofd Technische Dienst,

tel. (0314) 62 77 08 of 06 51 32 82 27.

De organisatie
Verhoeve Milieu is een landelijk wer-
kend aannemingsbedrijf met regionale
vestigingen in Noord-, Oost- en West-
Nederland en in België te Antwerpen.

Het werkterrein is breed; van (water)-
bodemonderzoek en -sanering tot en
met nazorg. Verhoeve Milieu is
onderdeel van de Verhoeve Groep.

Wegens uitbreiding van de activiteiten van Verhoeve Milieu bv (standplaats

Zelhem), afdeling installatiebouw, hebben wij de functie beschikbaar van:

Verhoeve Milieu bv - Regio Oost - Vestiging Zelhem - www.verhoevemilieu.com

Bezoekadres: Ambachtsweg 10 - NL-7021 BT Zelhem

Correspondentieadres: Postbus 4 - NL-6997 AK  Hoog-Keppel

FUNCTIEBESCHRIJVING

�gevarieerde, brede functie als

leerling monteur nieuwbouw en 

onderhoud

�het werk: het bouwen en installeren

van bodemsaneringinstallaties zoals

waterzuiveringen, luchtzuiveringen

en in-situ installaties

� toe te passen technieken: pompen, 

blowers, kleppen, besturings- en 

meettechniek, staal+pvc fitwerk,

HDPE laswerk etc.

FUNCTIE-EISEN

�opleiding: LTS/MTS werktuigbouw, 

installatie- of procestechniek

�affiniteit met technische installaties

in de praktijk

�affiniteit met het werken met 

bodemsaneringinstallaties of 

waterzuiveringen

�affiniteit met diverse praktische

aspecten van grond- en grond-

water

� in het bezit van rijbewijs B, 

met E is een pré

Tel. (0575) 44 16 21

• Voor al uw onderhoud en
reparatie

• Verkoop nieuw en gebruikt
• APK-keuringen
• Bovag garantie
• Ruitreparatie, onderhoud,

aircoservice en reparatie
www.autolangwerden.nl

MPV is een auto met hoge zitplaats

Citroën Berlingo 1.8i Multispace 08-1999 119.912 km € 6.450,-

Citroën ZX 1.8I 16V SX Break 02-1997 155.000 km € 3.750,-

Ford Focus 1.6 16V 03-1999 61.159 km € 6.500,-

Nissan Note 1.4 16V 5D Visia 12-2006 23.144 km € 15.750,-

Opel Agila Z1.2XE 16V Enjoy Airco 06-2001 98.862 km € 5.950,-

Renault Megane Scenic RN 1.6 Aida 04-1999 209.000 km € 6.100,-

Suzuki Jimny 1.3 3DR Metal Top JLX 03-2001 56.000 km € 8.500,-

Volkswagen Golf 1.6 16V 77 KW 5D 09-2002 74.000 km € 11.200,-

Volvo 740 2.0I Sedan 01-1991 330.005 km € 1.750,-

Volvo V70 2.4 140PK 03-2002 74.000 km € 22.100,-

DE GROOTSTE TEGELVERKOOP IN GELDERLAND

MEGA TEGELVERKOOP
VAN VELE TOPMERKEN WAND- EN VLOERTEGELS

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

OPEN:

ma. t/m do. 8.00 - 18.00 uur

vrij. 8.00 - 21.00 uur

zat. 9.00 - 16.00 uur

Den Sliem 85 Groenlo Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl

De beste kwaliteit

tegels, tegen de

LAAGSTE

PRIJS.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

www.betti
ngre

ss
ing.nl

VOORRAAD

±50.000 M
2

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO
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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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GEZAMENLIJK 15X EXTRA IN

Ford Ka FUTURA II €

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer

Auto Zutphen-Lochem, De Stoven 5, Zutphen
*excl. opties en afleveringkosten

OP = O
P

€ 7
Nú uw discount 

voordeelprijs
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Colofon

Uitgave: Grafisch Bedrijf Weever

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

Nieuws tot maandag 12

Advertenties tot maand

Overname van adverte

en berichten is niet to

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

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

HUISART

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
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers

Nieuwstad 17a - Postbus 55

7140 AB  Groenlo

Telefoon (0544) 46 18 28

Fax
(0544) 46 59 84

E-mail: info@groenlose

Rabobank: 32.34.44.008

Lid NNP

Aanleveren advertenties e
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Advertenties tot maanda
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Lichtenvoorde

Vragender

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde
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EibergenBorculo
m
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de

Harreveld
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Ruurlosebroek

Holterho

Zwolle

Hupsel

Lintvelde
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Eefsele

waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

ALARMNUMMER: PO

HUISART

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 vak

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-

sen 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

er wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

eonspelers.

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

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

aatsen, met andere voorstellingen.

l nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

lië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

ansen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

amers.

eft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

et landschap is prachtig, de dorpen en steden

rakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

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

de toegang is overal gratis.

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

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

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

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

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

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

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

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

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

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

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

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

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

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

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

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

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

akker: Mellow: Trio Manschot

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

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

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir
Duo SavarKarikaturistDon Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

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

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m.0900-0767

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

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

AALLLLEESS
MMOOEETT
LLEEEEGG!!!!50%KORTING*

OP ALLE WINTERLAARZEN

midden in het   hart   van Bronckhorst
*uitgezonderd lederwaren, fournituren, Rohde pantoffels en reparaties. Raadhuisstraat 27, Hengelo (Gld.). Tel. (0575) 46 25 47

SCHOENMODE HERMANS
MAGAZIJNVERKOOP

SCHOENMODE HERMANS

NU
LAATSTE
RONDE

LET OP

Leuk verjaardagscadeau? Geef een Bol.com bon!
VVV winkel Zelhem
VVV winkel Vorden
Agentschap Hengelo (Gld.)
Agentschap Steenderen

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

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

K R U I S B E R G S E W E G  8  H E N G E L O  G L D .  T E L .  ( 0 5 7 5 )  4 6  2 2  4 4

Een Herwers Occasion is gegarandeerd goed!

Want bij Herwers worden alle gebruikte auto’s

vooraf streng gecontroleerd op kwaliteit, 

veiligheid en betrouwbaarheid. Een uitgebreid

assortiment betrouwbare occasions van diverse

merken, in vele uitvoeringen en in betaalbare

prijsklassen. Kortom, een Herwers Occasion staat

garant voor vele kilometers rijplezier tegen

betaalbare prijzen.

● Ruime keuze

● Vele merken

● Diverse prijsklassen w w w. h e r w e r s . n l

Een greep uit onze voorraad
scherp geprijsde

Herwers Occasions.

KIJK VOOR ONS KOMPLETE OCCASION-AANBOD OP

Citroën C2 1.6i 16v VTR Sensodrive
3 drs, CC, automaat, Zwart, jan-04, 56.000 km € 12.950
Citroën Xsara, Picasso 1.8i-16V Difference
MPV, CC, blauw, jan-04, 45.500 km € 15.950
Daihatsu Cuore 0.8 
3 drs, rood, nov-97, 64.632 km € 2.995
Ford Focus 1.6 16V Futura Wagon
STATION, AC, zwart, jul-04, 40.500 km € 14.950
Hyundai Trajet 2.0i CVVT Dynamic Young
MPV, AC, blauw, feb-06, 21.226 km € 21.950
Mazda MX3 1.8 i V6 Xtreme
Coupe, grijs, apr-98, 95.000 km € 6.995
Mazda MX5 1.6 i
2drs, Zilver, aug-98, 122.800 km € 10.950
Mitsubishi Carisma 1.6 GL
5 drs, Rood m., jan-97, 99.250 km € 3.950
Mitsubishi Spacestar 1.3 Limited Edition
MPV, AC, grijs, okt-03, 38.000 km € 11.950
Nissan 350Z Rays en Alezan 280 PK
Coupe, CC, grijs, jan-04, 165.000 km € 24.950
Nissan Almera Pulsar
3 drs, AC, Grijs, jun-98, 161.995 km € 3.950
Nissan Almera 1.8 Comfort
3 drs, AC, Groen, feb-02, 45.000 km € 8.950
Nissan Almera 1.8 Ambience
3 drs, AC, Blauw, jun-02, 78.500 km € 8.950
Nissan Almera 1.6 Pulsar Comfort
4 drs, AC, blauw, dec-99, 114.844 km € 5.950
Nissan Almera 1.4 Pulsar Comfort
5 drs, AC, blauw, mei-99, 134.499 km € 5.950
Nissan Micra 1.0 Si
3 drs, Signal Red, jun-98, 65.000 km € 4.950
Nissan Micra 1.3 GL
3 drs, Blauw, jan-99, 85.666 km € 5.500
Nissan Micra 1.4 Comfort
3 drs, Groen, feb-01, 40.151 km € 6.250
Nissan Micra 1.2 Tekna Style
3 drs, Zilver, apr-03, 37.500 km € 8.950
Nissan Micra 160SR
5 drs, CC, Grijs, feb-06, 43.000 km € 13.950

Nissan Micra 1.2 Tekna/Clima
5 drs, CC, Caffe latte, mei-06, 18.000 km € 13.950
Nissan Murano 3.5 V6 CVT
SUV, CC automaat, Oranje, aug-05, 25.920 km€ 43.750
Nissan Patrol 3.0 Di Luxury Van
3 drs, CC, beige, dec-03, 72.410 km € 20.950 exkl. BTW

Nissan Primastar 100.29.350 LD P16 Dubb.Cab.
AC, blauw, mrt-05, 115.302 km € 15.750 exkl. BTW

Nissan Primera 1.8 Acenta
4 drs, CC, Grijs, dec-02, 100.726 km € 12.750
Nissan Primera 1.8 Visia Style
4 drs, CC, Zilver, mrt-02, 66.332 km € 12.950
Nissan Primera 1.8 Sport Plus
5 drs, CC, Rood m., mrt-01, 130.461 km € 7.950
Nissan Primera 1.8 Visia Style
5 drs, CC, Blauw, sep-02, 125.000 km € 11.750
Nissan Primera 1.8 Visia Style
Station, CC, Silica Gold, dec-02, 68.282 km € 13.500
Nissan Terrano 2.7 Tdi Sport Van
3 drs, AC, Groen, jun-03, 79.000 km € 15.950
Nissan Tino 1.8 Luxury
MPV, AC, blauw, okt-02, 95.103 km € 11.950
Nissan Tino 1.8 Visia Vision
MPV, CC, zilver, jul-04, 60.100 km € 15.500
Nissan Tino 1.8 Visia Vision
MPV, CC, blauw, jul-04, 23.000 km € 15.950
Nissan Tino 1.8 Visia
MPV, CC, zilver, jan-05, 38.335 km € 16.950
Nissan X-Trail 2.5 Elegance / leer
SUV, CC, automaat, Zwart, jan-03, 108.700 km€ 19.950

Nissan X-Trail 2.0 Sport
SUV, CC, Grijs, jan-05, 53.136 km € 25.950
Nissan X-Trail 2.2 dCi Sport Outdoor Navi
SUV, CC, zwart, sep-04, 149.000 km € 18.950
Opel Zafira 1.8  16V Elegance
MPV, AC, automaat, grijs, mei-00, 125.000 km € 10.950
Peugeot 306 Break 1.4 XR
Station, AC, groen, jul-01, 139.899 km € 5.750
Peugeot 307 SW 2.0 Pack
Station, CC, beige, nov-03, 65.000 km € 15.950
Renault Clio 1.2 Auth. Basis
3 drs, Groen, jan-03, 32.040 km € 8.950
Renault Megane Gran Tour 1.6 16V Dyn. Luxe
STATION, CC, Zwart, sep-05, 87.000 km € 17.950
Renault Scenic 1.6 16V RXE
MPV, AC, Blauw, okt-00, 110.000 km € 9.950
Renault Scenic 1.6 16V Expr. Sport
MPV, CC, groen , nov-02, 97.976 km € 10.900
Renault Scenic 1.6 16V Air
MPV, AC, Zilver, mrt-02, 75.492 km € 10.750
Skoda Fabia 1.4 16V Plus
5 drs, AC, rood, okt-05, 74.000 km € 11.750
Subaru Impreza 1.8 GL Plus AWD
5 drs, AC, Groen, jun-95, 158.000 km € 3.950
Suzuki SX4 1.6 Exclusive
5 drs, CC, blauw, jan-07, 15.000 km € 17.995
Toyota Avensis 1.8 VVT-i Sol
4 drs, CC, automaat, zilver, nov-00, 100.800 km € 9.950
Volkswagen Golf 1.8-20V Turbo High line
5 drs, CC, Blauw, sep-01, 127.000 km € 11.950



www.plus.nl

05/08Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. *Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 16 jaar.

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 Wat een verschil.

weekendpakkers
Weekendvoordeel Geldig van donderdag 31 januari t/m zaterdag 2 februari 2008

Kilo
NORMAAL 8.49

PLUS
Runderriblappen

kilo

Krat 16 beugels à 45 cl
of 2 sets à 8 blikjes à 33 cl
of krat 24 flesjes à 33 cl
Maximaal 3 kratten per klant

Grolsch 
Premium pilsener*

7.994.99

PLUS
Schouderkarbonade
Voordeelverpakking
Kilo
NORMAAL 4.99

3.49
kilo

Mona
Pudding
Diverse smaken
Beker 450-500 ml
ELDERS 1.39

0.99

PLUS
Waldkornbrood
Classic, vital of donker volkoren
Heel
NORMAAL 1.69

1.39

Broccoli
500 gram

0.79
500 gram

PLUS
Aardappelschijfjes of 
krieltjes
Uit de koeling, duopak à 700 gram
NORMAAL 1.69

0.99

PLUS
Varkenshaas lang
Kilo
NORMAAL 14.98

9.98
kilo

Verzamel alle kaartjes in 
het unieke spelersalbum.

*Zie de actievoorwaarden in de winkel.

U betaalt nu
slechts €1,49 bij
minimaal €25,- aan
boodschappen*.

1.49*

PLUS
Witte bollen
Zak 10 stuks
ELDERS 1.29

0.89

Wagner
Pizza original
Salami, mozzarella, Hawaii, diavolo
Uit de diepvries
3 stuks à 320-380 gram
ELDERS 7.17

5.00
3 stuks

Sperziebonen
500 gram
ELDERS 1.99

0.99
500 gram


